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На основу чл. 57 став  1 тачка 2 а у вези чл. 72 Закона о основама  система образовања и 

васпитања (,,Сл.гл. РС,, бр. 72/2009), Школски одбор Основне школе ,,Иван Горан 

Ковачић,, на  седници истог, одржаној дана 14 .09.2017. године, донео је: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програм стручног усавршавања наставника и 

унапређења васпитно-образовног рада  

 

 ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школе  
Председник Школског 

одбора 

   

Миомир Драгаш  Михаило Стошовић 

 

 



ППРРООГГРРААММ   ССТТРРУУЧЧННООГГ   УУССААВВРРШШААВВААЊЊАА   

ННААССТТААВВННИИККАА   ИИ   УУННААППРРЕЕЂЂЕЕЊЊАА   ВВААССППИИТТННОО--

ООББРРААЗЗООВВННООГГ   РРААДДАА     

  

Педагошки колегијум и директор школе ће у складу са анализираним резултатима рада, 

потребама за професионално усавршавање и финансијским могућностима направити План 

и програм стручног усавршавања. 

План стручног усавршавања запослених ће се одвијати према посебно предложеном плану 

у ком су сви наставници  и стручни сарадници појединачно дали своје предлоге за 

семинаре у 2017/18. школској години. 

Директор школе и психолошко-педагошка служба су на основу потреба школе у план 

предложиле  следећа 4 семинара за групу од по 30 запослених  на нивоу школе :  

 

 

Број учесника 
Број 

бодова 
Назив семинара 

До 30 учесника 16 
Оцењивање у функцији 

учења 

До 30 учесника 20 

Менса НТЦ- систем учења- 

развој креативног и 

функционалног учења  

До 30 учесника 8 
Електронска школа:Moodle 

сервис за Е-учење  

До 30 учесника 8 

Интерактивна графика у 

математици и сродним 

наукама 

 
Планови стручног усавршавања стручних већа  

 
Стручно веће наставника разредне наставе 

 

 
Кат.бр./ 

Компет./ 

Приоритет 

Назив 

планираног 

стручног 

усавршавања 

Планирано 

време 

остваривања  

Прихваћено, 

одобрено, 

реализовано 

1. 

К 2; П 1 

Кат.бр. 290 

НТЦ систем учења 

– развој креативног 

и функционалног 

размишљања 

Током године 

 

2. К2; П1  

Кат.бр. 223 

МООDLE  сервис 

за Е-учење 

Током године  



3. К 2; П 2 

Кат.бр. 425 

Оцењивање у 

функцији учења 

Током године  

4.  Зимски сусрети 

учитеља –Дан 

стручног 

усавршавања 

Јануар-фебруар  

5.  Сабор учитеља Друго 

полугодиште,јун 

 

 

 

 

 

 

Стручно веће наставника српског језика  

 

 

1) Ка савременој настави српског језика и књижевности II (редни број 704, к1, 1 

дан, 8 бодова)  

2) Републички зимски семинар (редни број 713, к1, 3 дана, 24 бода) 

3) Aсертивном комуникацијом до успеха 

4) Методологија и садржаји рада на часовима одељењске зајенице/одељењског 

старешине: шта, како и зашто?  

5) Тематски и интердисциплинарни приступ планирању наставе. 

 

Наставнице ће похађати и семинаре које предложи и организује школа. 

 

 

 

Стручно веће наставника страних језика 

 

 

Редни број у ЗУОВ-

ом каталогу 

Компетенције Назив семинара Трајање/ број бодова 

687 К1 Ка бољем 

разумевању 6 

дана: 1 

бодова: 8 

731 К1  Језик у 

функцији језика 

дана: 1 

бодова: 8 

735 К1 Мотивација могућа 

мисија 

дана: 1 

бодова: 8 

738 К1  Облици рада 

у настави немачког 

језика 

дана: 1 

бодова: 8 

739 К1 Од говорне 

продукције до 

дана: 1 

бодова: 8 



комуникације на 

руском језику 

746 К2 Вредновање и 

евалуација 

постигнућа ученика 

у настави страних 

језика 

дана: 1 

бодова: 8 

748 K2 Креативност у 

настави страних 

језика 

дана: 1 

бодова: 8 

751 K2 Невербална 

комуникација у 

настави страних 

језика 

дана: 1 

бодова: 8 

109 K3 Кризе у 

професионалном 

развоју наставника и 

могућности 

превазилажења 

дана: 1 

бодова: 8 

758 K3 Ученици као 

сарадници у настави 

страних језика 

дана: 1 

бодова: 8 

 

 

 
 

 

 

Стручно веће математике, информатике и техничког и информатичког образовања 

 

 

План стручног усавршавања: 

248 – Мотивисање и развијање интересовања за учење математике – 8 бодова  (Архимедес) 

                за једног  учесника  

241 – Архимедесов математички практикум – 8 бодова  (Архимедес), за једног учесника 

242 – Државни семинар Друштва математичара Србије – 16 бодова (ДМС), за једног 

учесника 

255 – Систематизација градива у настави математике – 8 бодова (Клетт), три учесника 

Семинари који се организују у школи Иван Горан Ковачић у сврху унапређења наставе. 

 

 

 

Стручно веће природних и друштвених наука 

 

1. Инклузија по мери детета, каталошки број 287, компентенције К2, приопритет П1, 

трајање 2 дана, 16 бодова, током године. 



2. Историја између мита и науке, каталошки број 147, компентенције К1, приоритет 

П3, трајање 1 дан, 8 бодова, током године;   

3. Историја између мита и науке, каталошки број 147, компентенције К1, приоритет 

П3, трајање 1 дан, 8 бодова, током године;   

4. Обука за наставу Граћанског васпитања, каталошки број 967, компетенције К1, 

приоритет П1, 1 дан, 8 бодова, током године. 

5. Електронска школа 1 –креирање курсева на даљину путем интернета, каталошки 

број 359, компентенције К2, 24 бода, током године. 

 

 

Стручно веће природних наука  

 

 

I   Стручни семинар  
 

1 . Републички семинар о настави физике  

     у периоду од 30.04.-2.5.2018.год.  ( у трајању од 24 h) 

2.  28 .априлски дани просветних  радника Србије ( ХЕМИЈА) 

3 .  Обука наставника за примену Зеленог пакета 621 ( траје један   дан  ; осам бодова)-  

биологија- Александра Јанковић Радић 

       -Интернет као средство савремене наставе  и учење применом блога ифејсбука у 

настави ( траје један   дан  ; осам бодова)-  биологија- Александра Јанковић Радић,Снежана 

Илијев 

 

I Стручно усавршавање  

Остали семинари који буду у школи. 

 

 

 

Стручно веће уметности и вештина 

 

 

Музичка култура 

 

Музика и мултимедија – креативни приступ часу – 1 дан/8 бодова 

Кат. број: 768 

Приоритети:3 

К1 

· Један модел органозације учења применом рачунара у настави предмета Музичка култура 

– 1 дан/ 8 бодова 

Кат. број: 789 



Приоритети:3 

К2 

· Музичка култура и модерне технологије – 2 дана/16 бодова 

Кат. број: 796 

Приоритети:1 

К2 

· Музички ансамбли у основним и средњим школама – најкраћи пут од наставног часа до 

јавног наступа – 1 дан/ 8 бодова 

Кат. број: 771 

Приоритети:3 

К1 

· Популарна музика у настави музичких и општеобразовних предмета – 1 дан/8 бодова 

Кат. број: 776 

Приоритети:1 

К1 

 

Физичко васпитање 

Oбука наставника за увођење новог предмета Физичко и здравствено васпитање и примену 

релевантних програмских садржаја – 16 бодова 

Безбедност ученика у школским објектима - Криминалистичко-полицијска академија, 

Београд, Цара Душана 196, Земун, Београд 16 бодова 

Ликовну културу 

Дечије ликовно стваралаштво и сценска уметност 

,,Пријатељи деце Општине Нови Београд,, Београд (723-К1 2 дана, 16 бодова) 



 Коришћење уметничког дела за креирање активне наставе у основном и средњем 

образовању, Музеј савремене уметности, Нови Београд(727-К1,1 дан,8 бодова) 

Савремени уџбенник, радни листови и приручник ликовне културе- дидактичко-методички 

аспекти, Клет друштво за развој образовања, Београд(762-К2, 1 дан,8 бодова) 

Школа керамике-,,Пријатељи деце Општине Нови Београд,,(767-К2, 3 дана, 24 бода) 

Савремени методички приступ дечијем ликовном стваралаштву, Клет, друштво за развој 

образовања, Београд (776-К3, 1дан, 8 бодова) 

Позориште сенки(обука наставника за приступ настави кроз позориште сенки) БИГЗ 

центар за савремено образовање, Београд (780-К4, 1 дан, 8 бодова) 

 
 

Стручни сарадници 

 

1. НТЦ систем учења- развој креативног и функционалног размишљања 

2. Електронска школа:Moodle сервис за Е-учење 
3. Оцењивање у функцији учења 
4. Интерактивна графика у математици и сродним наукама 
5. Сабор психолога 

 
 

.Директор школе 

 

 

НТЦ систем учења- развој креативног и функционалног размишљања 
Електронска школа:Moodle сервис за Е-учење 
Оцењивање у функцији учења 
Интерактивна графика у математици и сродним наукама 

Семинари у организацији МПН и конференције које су  у вези са образовањем 

Међународни  семинари и семинари у организацији „ Друштва директора“ 

 

 

 
 

Поред усавршавања ван установе, запослени ће се усавршавати у установи у складу са 

Правилником о стручном усавршавању у установи. 

Детаљни планови стручног усавршавања настаника и других запослених налазе се у 

оквиру портфолија за стручно усавршавање које поседују сви запослени. 

 

 

                                                                                  Директор 

                                                                                  Миомир Драгаш 


