
 

  
ЗРЕЊАНИН 

23. фебруар 2014.  
 

П Р О Г Р А М 

9.15 – 9.45  Регистрација учесника / Сала биоскопа „Cinema“ 

10.00 – 11.30   ПЛЕНАРНИ ДЕО      Актуелности у образовно-васпитном процесу 

Поздравне речи 

 СУРС: актуелности 

 Законска регулатива - Закон о основној школи, Правилник о оцењивању, 

Правилник о стручном усавршавању и напредовању ...  

 Актуелни пројекти 
 

11.30 – 12.30   ПАУЗА 
 

12.30 – 14.30 / 15.00 – 17.00   РАДИОНИЦЕ  у ОШ “Др Јован Цвијић“ Зрењанин 

                            Савремени трендови у методологији и васпитно -  образовном процесу 

Сваки полазник похађа пленарни део и обавезан је да учествује у две од понуђених радионица. Обе 

радионице трају по 2 сата. Између I и II радионице предвиђена је краћа пауза када полазници мењају групе. 

 

РАДИОНИЦЕ ЦИЉЕВИ РЕАЛИЗАТОРИ 

1.ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВOЈА УКУПНИХ 

СПОСОБНОСТИ ДЕТЕТА  (МЕНСА – НТЦ 

СИСТЕМ УЧЕЊА) 

Оспособљавање наставника за примену 

иновативних метода и нових открића из 
неурофизиологије за подстицање развоја 

функционалног знања код све деце. 

Др Ранко Рајовић, лекар 

Урош Петровић, књижевник 

2.ИНКЛУЗИЈА У ПРАКСИ, УПОТРЕБА 

МОНТЕСОРИ МАТЕРИЈАЛА И САРАДЊА 

СА РОДИТЕЉИМА 

 Професионално оснаживање запослених у 

школи и пружање додатне подршке у раду на 

инклузивном програму ученицима и 
породицама са специфичнин потребама. 

Мр Ана Савковић, проф. раз. 

наставе 

3.ИНТЕГРАЦИЈА, КОРЕЛАЦИЈА, 

ЗАНИМАЦИЈА 

Практична примена интегративне наставе у 

млађим разредима основне школе. 
Каролина Нешковић и Луција 

Тасић, професорке разредне 

наставе 

4.КАКО ДО ИНТЕРАКТИВНОГ СОФТВЕРА 

У НАСТАВИ 

Јачање професионалних компетенција 

учитеља и предметних наставника у области 

проналажења, израде и примене 

интерактивних софвера у настави. 

мр Душан Станковић, учитељ – 

педагошки саветник 

Aлександра Станковић, професор 

српског језика и књижевности – 

педагошки саветник 

5.ПРОФЕСИОНАЛНИ СТРЕС – 

СТРАТЕГИЈА ЗАШТИТЕ 

Усвајање стратегија за превазилажење 

стресних ситуација на послу, као и превенције 
синдрома сагоревања. 

Зденка Рајковић, Љиљана 

Обренов, Александра Матејић – 

професорке разредне наставе и 

Јелена Обренов – школски 

психолог 

6.ТЕСТОВИ ЗА ПРОЦЕЊИВАЊЕ ЗНАЊА У  

МАТЕМАТИЦИ  

Оснаживање наставничких компетенција у 
конструисању различитих врста тестова 

знања у свакодневном раду 

Драгана Станојевић, Наташа 

Николић Гајић 

7.ДА ДО НАСИЉА НЕ ДОЂЕ... Ојачати компетенције наставника за васпитни 

рад из области Заштите деце од насиља 
Анита Перић, Виолета 

Давидовић, 

Марица Николић, професорке 

разредне наставе 

8.КАКО МОЖЕМО ПОМОЋИ ЈЕДНИ 

ДРУГИМА ДА РАДИМО КВАЛИТЕТНИЈЕ? 

Подизање компетенција наставника у области 

наставе и учења кроз самовредновање и 

хоризонтално учење. 

Весна Картал 

Јелена Најдановић Томић 

 

 

9.КРЕИРАЊЕ НАСТАВЕ ПРЕМА 

РАЗЛИЧИТИМ СТИЛОВИМА УЧЕЊА 

УЧЕНИКА 

Побољшање квалитета наставе и учења 
повећањем степена компетенција наставника 

из области различитих стилова учења 

Гордана Јосимов, професор 

разредне наставе 

Јасмина Младеновић, професор 

разредне наставе 

10.САЗНАЈ, УПАМТИ И САЧУВАЈ  Обучити полазнике да кроз активности 
ревитализације традиције осавремене наставу 

и примене стечена знања уважавајући 

амбијент у којем се налази школа са циљем да 
се искористе локални капацитети и ресурси.  

Јелена Лазић, Горан Лазић 

 

 

17.00 – 18.00  Евалуација, подела Уверења 
ПРАТЕЋИ ПРОГРАМ: изложба уџбеника, наставних средстава и дечје штампе за ученике основне школе 


