Извештај о стручном усавршавању наставника и стручних
сарадника у школској 2013/2014. години
Стручно усавршавање ван установе
Наставници и стручни сарадници су стицали и усавршавали компетенције током
школске године на стручним семинарима и скуповима у више приоритетних области (3, 4, 5,
6 и 8).
Резултати су нова знања и искуства и боље вештине комуникације, сарадње и тимског
рада, а примењени су у планирању, реализацији и вредновању многобројних активности у
оквиру часова тематске/пројектне/интердисциплинарне наставе, као и у организацији
угледних часова. Тако је побољшана успешност ученика у свим сегментима. Успех ученика
се огледа у броју освојених награда на такмичењима и конкурсима, као и у одличним
литерарним и ликовним радовима.
Стручни сарадници, наставнице српског језика и ликовне културе били су и
реализатори и излагачи на семинару „Смотра стваралаштва школских библиотекара“. О
присуству наших колега на семинару израђен је прилог и постављен на сајт школе у оквиру
стране Стручно усавршавање: www.osmiloradmarkovic.edu.rs/strane/strucno/.
Битно је то да све више наставника усавршава компетенције у области информационокомуникационе технологије, да се све више користи електронско учење на часовима и да
наставници састављају електронски наставни материјал.
Наставници који су предали своје појединачне извештаје о усавршавању ван установе
истичу да су похађали углавном бесплатне семинаре и скупове или их самостално
финансирали.
Школа је финансирала наставнику биологије два семинара по 24 сата, педагогу
стручни скуп и семинар наставнику физичког васпитања.

Стручно усавршавање у оквиру установе
Поред похађања акредитованих семинара, своје стручно усавршавање наставници су
реализовали и у установи кроз следеће облике:
- предавања на стручним већима, анализа и дискусија: приказ блога, стручног рада,
књиге,
- одржавање угледног часа/часова тематске наставе, присуствовање часовима, анализа
и дискусија у вези са часовима,
- реализација активности у оквиру пројекта, одржавање угледног/јавног часа и
позоришне представе, присуствовање часовима, анализа и дискусија у вези са часовима,
- приказивање активности са часова тематске и пројектне наставе, анализа и
дискусија, представљање најуспешнијих активности током школске године,
- састанци стручних већа, анализа резултата пробних тестова за ученике осмог
разреда,
- радионице у оквиру пројекта „Професионална оријентација на прелазу у средњу
школу“ и реални сустрети.
Део активности из Плана стручног усавршавања нису остварене, али су остварене
активности из пројекта Бајка, који је планиран тек у другом полугодишту и пројекта Школа и
позориште, којим су повезане активности пројкета ПО са обележавањем 150 година од
рођења Нушића.

Приказ стручног усавршавања наставника у установи - Пројекти
Децембар 2013. - Обележавање 200 година од рођења Његоша
1. Пројекат Његош – историја, уметност, фантазија, премијера програма ТВМ3, два часа
у Малој Иванчи 5.12.2013. (Присуствовало је 6 наставника, библиотекар, педагог и
директор, део програма је разговор о припремама и реализацији пројекта, учесници и
публика су вредновали активности и коначни продукт.)

2. Пројекат Његош – историја, уметност, фантазија, приказ и реприза, два часа у
Малом Пожаревцу 26.12.2013. (Присуствовала су 23 члана Наставничког већа, део програма
је разговор о припремама и реализацији пројекта, учесници и публика су вредновали
активности и коначни продукт.)
Март/јун 2014. – Пројекат Бајка
Обележавање Међународног дана дечије књиге
1. Представе „Бајка о бајци“ и „Са Алисом и Пепељугом“ у Поповићу 9.4.2014.
(Присуствовали су чланови Стручног већа разредне наставе, библиотекар и педагог. После
представе следио је разговор о припремама и релаизацији пројекта у ком су учествовали и
ученици и наставници.)
2. Представа „Пепељуга у 21. веку“ у Малом Пожаревцу 10.4.2014. (Присуствовало је
26 чланова Наставничког већа и после представе следио је разговор о припремама и
релаизацији пројекта у ком су учествовали и ученици и наставници.)
3. Представа Sleeping prince у Малој Иванчи 13.6.2014. Присуствовали су наставници
разредне наставе, наставник енглеског језика и педагог.
4. Представе „Са Алисом и Пепељугом“ у Поповићу и „Пепељуга у 21. веку“ и „Живот и
мода“ у Малом Пожаревцу 13.6.2014. Присуствовали су наставници разредне наставе и
библиотекар.
Фебруар/мај – Обележавање 150 година од рођења Бранислава Нушића
Пројекат Школа и позориште
1. Реални сусрети - нашу школу су посетили директор Музеја Народног позоришта
Драган Стевовић (7. фебруар 2014.) и глумац Дејан Матић (18. фебруар 2014.) и
разговарали са ученицима шестог, седмог и осмог разреда у Малој Иванчи и Малом
Пожаревцу. Часовима су присуствовали наставници српског језика, историје, биологије,
физичке културе, библиотекар и педагог.
2. Представа „Сумњиво лице“ у Југословенском драмском позоришту – ученци осмог
разреда су посетили позориште, а са њима и шесторо наставника, библиотекар и педагог.
3. Два угледна часа из српског језика, наставна јединица - Сумњиво лице:
Софија Зећовић одржала је час у VIII2, 16. априлa 2014, часу су присуствовали: пет
наставника, педагог и библиотекар.
Данка Стојановић одржала је час у VIII1, 22. маја 2014, часу су присуствовали: пет
наставника, педагог и библиотекар.
Угледни часови и часови тематске наставе:
Одржано је укупно 16 угледних часова. Већина наставника је у току године сарађивала
са колегама у планирању и реализацији часова тематске наставе, током којих су веома
успешно реализоване многобројне активности. Угледни часови су одржани уз присуство
педагога, наставника и/или библиотекара. О њима, као и о часовима тематске наставе,
наставници, библиотекар и педагог су израдили прилоге за школски лист. О реализацији тих
часова писали су наставници у својим извештајима. Извештај о посећеним часовима је и део
Извештаја о раду педагога.
Детаљни извештаји о стручном усавршавању наставника и стручних сарадника су део
њихових извештаја о раду.
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