Извештај о стручном усавршавању наставника и стручних
сарадника у првом полугодишту школске 2016/2017. године
Стручно усавршавање ван установе
Наставници и стручни сарадници су стицали и усавршавали компетенције током првог
полугодишта на стручним семинарима и скуповима.
Софија Зећовић и Јелена Стевановић су похађале семинар „Обука за наставу
Грађанског васпитања“ (К1, П1, трајање 8 сати) који организује Регионални центар за
професионални развој запослених у образовању Чачак. Софија Зећовић је присуствовала
семинару „Ка савременој настави српског језика и књижевности II“ (К1, П2, трајање 8 сати),
одржаном на Филолошком факултету у Београду 20. новембра 2016. године. Предавачи су
били: Весна Ломпар, Зорица Несторовић, Зона Мркаљ и Предраг Петровић.
Наставници разредне наставе су похађали два семинара. Први је одржан 26. новембра
2016. у ОШ „Јанко Катић“ у Рогачи „Учење у амбијенту је најпродуктивније на свету“ (К2,
П1, трајање 8 сати), организација Друштво учитеља Београда, а реализатори су биле Луција
Тасић, Лидија Виденовић и Санела Крстић. Општи циљ семинара је оспособљавање
наставника за извођење амбијенталне наставе у функцији стицања знања, примени знања у
пракси и коришћење расположивих ресурса локалне средине у циљу унапређивања
квалитета наставе. Други је у оквиру Зимских сусрета учитеља, одржан 28. јануара 2017. у
ОШ „Михајло Пупин“ у Земуну, у организацији Савеза учитеља Републике. Учитељи из школа
са територије Београда могли су да похађају једну од 33 понуђене једнодневне обуке.
Полазници су имали прилику и да разгледају штандове са уџбеницима издавачких кућа.
Марина Ружић и Јелена Стевановић су присуствовале Конференцији „The English Book
Day“ 12. новембра 2016. у Београду, којује организовао The English Book.
Педагог Наташа Демић 28. новембра 2016. године похађала семинар „Причајмо о
сексуалном злостављању деце“ (у организацији Друштва за дечију и адолесцентну
психијатрију и сродне науке), који је део пројекта „Побољшање одговора здравственог и
других система на тешкоће деце са сметњама у социјално-емоцијоналном развоју и спектром
аутистичних поремећаја као и оних који су изложени насиљу“. Ова обука је наставак
стручног усавршавања у приоритетној области П6 - превенција насиља, злостављања и
занемаривања, с обзиром да је у претходној школској години похађала обуку „Иницијални
тренинг за саветнике на СОС телефону за пријаву насиља у образовно васпитној установи“ и
од тада дежура на СОС линији у Школској управи Београд, једном у току месеца.
Ксенија Илић, директор, Синиша Босић, координатор Тима за заштиту деце од насиља,
злостављања и занемаривања и Демић Наташа, педагог, прошли су обуку за превенцију
трговине људима, 17.01.2017. године у Економско-трговинској школи у Сопоту. Они су
предложили Акциони план за превенцију трговине децом и младима у образовању, којим су
дефинисани садржаји и теме, циљне групе, начини и носиоци активности, као и очекивани
резултати до краја другог полугодишта. Члановима Наставничког већа, 30.01.2017. године,
представили су пројекат у целини. Синиша Босић је, уз помоћ ППТ презентације, излагао о
појави, карактеристикама и видовима трговине децом и младима, наставници су
информисани о спољашњој и унутрашњој мрежи заштите (кораци, начини укључивања) и
представљени су им индикатори за прелиминарну идентификацију жртава трговине људима
у образовно-васпитном систему. Приказан је филм „Посматрачи“, а затим је дискутовано о
њему. После упознавања са активностима из Акционог плана који следе у другом
полугодишту, План је усвојен.
Библиотекар Слађана Галушка је присуствовала Конференцији Библиотекарског
друштва Србије „Корисници библиотечких услуга: историјска перспектива и савремене
тенденције“ 13. и 14. децембра 2016. у Народној библиотеци Србије у Београду. Она је у
оквиру сесије Нове тенденције имала излагање на тему „Школски библиотекар и
електронско учење“ у коме је представила активности школских пројеката за које се користи
е-наставни материјал постављен на мудл платформи. Навела је најважније резултате еучења: ученици стичу вештине информационе и медијске писмености (дечији радови
настали током пројеката чине део материјала), побољшана је сарадња наставника и
библиотекара, постигнућа ученика се презентују, промовише се рад школске библиотеке и
школе. У закључку излагања је истакла да све ово доприноси повећању квалитета рада
школе и њеном угледу.

Стручно усавршавање у установи
Поред похађања акредитованих семинара, своје стручно усавршавање наставници су
реализовали и у установи кроз следеће облике:
1. Излагања и радионице на Наставничком већу
- Ксенија Илић, Синиша Босић и Наташа Демић су приказали пројекат „Превенција
трговине децом и младима у образовању“ кроз презентацију и гледање филма „Посматрачи“,
- Наташа Булатовић и Слађана Галушка су кроз презентацију представиле семинар
„Израда мултимедијалних садржаја у настави“ који су похађале током 2015/2016.
2. Одржавање угледног часа, анализа и дискусија у вези са часовима
Одржано је 5 угледних часова уз присуство наставника разредне и предметне наставе,
педагога, библиотекара и директора школе. Марина Луковић, Данка Стојановић и Софија
Зећовић су реализовале часове српског језика у VI1, VII1 и VII2. Час географије је одржала
Радица Јаћимовић у VII2, а час физике у истом одељењу Наташа Булатовић. О активностима
са часова прилоге за школски сајт и лист писали су ученици, наставници и директор.
3. Пројектна и тематска настава
Пројекат Новогодишњи вашар и ђачко предузетништво реализовале су Ружица
Будимкић и Сања Петровић са ученицима млађих разреда у Поповићу и уз сарадњу са
родитељима. Пројекат је трајао у новембру и децембру 2016. Током часова и радионице
израђени су бројни употребни и украсни предмети које су деца продавала на вашару 29. и
30. децембра. Уз то, ученцици су припремили и пригодни забавни програма којим су
обележели крај календарске године.
Марина Ружић је са ученицима петог разреда организовала пројекат Shakespeare 400,
поводом обележавања 400 година од смрти великог песника.
У школи је у току реализација пројекта Оштро Перце и Јубилеји. У оквиру њих
наставници и стручни сарадници су реализовали бројне часове, радионице и друге
активности. У Поповићу, у оквиру пројекта Јубилеји, гост је био Тома Радовановића, који је
деци причао како је било бити ученик школе у Поповићу пре 50 година, а у Малој Иванчи је
на исту тему говорио Томислав Јовановић. У Поповићу су наставнице у сарадњи са
родитељима организовале четири радионице: „Вашар некад и сад“, „Школа некад и сад“,
„Дечије играчке некад и сад“ и „Оживимо прошлост школе кроз дечије игре“.
У оквиру пројекта Професионална оријентација на прелазу у средњу школу наставници
и стручни сарадници су реализовали радионица за ученике седмог и осмог разреда и за
њихове родитеље ученика. Током радионица коришћене су савремене методе рада као што
су: Кластер метода, Експертска метода, Мапа ума, Рад у групама, Игра по улогама. Јасно је
истицан циљ сваке радионице и деца су оснаживана да слободно износе своје мишљење и
идеје, да постављају питања, коментаришу, дискутују.
Наставници разредне и предметне наставе су сарађивали са колегама у планирању и
реализацији часова тематске наставе. У Поповићу су Ружица Будимкић и Сања Петровић
организовале часове и радионице за ученике од првог до четвртог разреда у оквиру две
теме: „Недеља здраве хране“ и „Осташе нам после Вука лепа слова и азбука“, и повезале
садржаје свих предмета. Новка Борићић и Наташа Булатовић су повезале садржај
математике и физике кроз тему „График брзине“ на часовима у одељењу VI2.
Наставници и библиотекар су сарађивали у изради наставног материјала и
организацији часова тематске наставе Очување културне баштине и Дигиталне збирке, као и
током припреме радова за конкурс Дигитални час 2016/2017. Лекције у електронској форми
постављене су у два курса на мудл платформи Супер учење 1, а ученици су их користили за
учење у школи и самостално учење код куће. Део дечијих радова насталих током активности
тематске наставе постали су део материјала. Рад „Дигиталне збирке“, који су припремили
Слађана Галушка, Данка Стојановић и Саша Живановић, освојио је трећу награду на
Конкурсу. Осим њега, у зборнику радова Дигитални час 2016/20172 налази се и и рад
„Очување културне баштине“, чији су аутори Ружица Будимкић и Слађана Галушка.
О активностима са часова пројектне и тематске наставе прилоге за школски сајт и лист
писали су ученици, наставници и библиотекар.
1

Културно наслеђе, http://superucenje.org.rs/ucenje/course/view.php?id=17
Дигитална библиотека, http://superucenje.org.rs/ucenje/course/view.php?id=15
2
Дигитални час, http://zbornikradova.mtt.gov.rs/zbornik

5. Рад у стручним друштвима
Педагог континуирано сарађује са Педагошким друштвом Србије и присуствује
републичким секцијама педагога и психолога, на којима је учествовала у дискусији о
актуелним темама из педагошке праксе. Информације добијене на овим скуповима,
преносила је колегама у школи. На Наставничком већу, 17. новембра 2016. године, кроз
тачку Осврт на резултате екстерног вредновања школа у Србији и подсећање на најслабије
оцењене стандарде у нашој школи, изнела је битне закључке до којих се дошло на основу
анализе тимова за екстерну евалуацију из Завода за вредновање квалитета образовања и
васпитања до маја 2016. године. У излагању је користила и повратну информацију екстерног
вредновања за нашу школу, вршила упоредну анализу према показатељима квалитета рада
установа и подсетила наставнике на најслабије тачке за нашу школу. Након тога је уследила
размена мишљења чланова Наставничког већа.
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