Основна школа „Милорад Мића Марковић“ Мала Иванча
Годишњи план стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора
за школску 2014/2015. годину
Анализа стања
У школској 2013/2014. години наставници и стручни сарадници су се стручно усавршавали на стручним семинарима и скуповима.
Десетак наставника је похађало електронске семинаре и усавршавало компетенције у уже стручним областима, али и у области примене
информационо-комуникационих технологија. Поред похађања акредитованих семинара, своје стручно усавршавање наставници су
реализовали и у установи кроз следеће активности:
- предавања на стручним већима, анализа и дискусија,
- 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.
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. Ученици учествују у изради наставног материјала, посебно у е-форми, а на часовима се све више користи
електронско учење. Успех ученика се огледа у броју освојених награда на такмичењима и конкурсима, као и у одличним литерарним и
ликовним радовима.
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 пројекта ПО са обележавањем 150 година од
рођења Нушића.
Снаге школе у вези са стручним усавршавањем и напредовањем:
- наставници и стручни сарадници који желе да уче и да се професионално развијају,
- стручни сарадници који подстичу увођење иновација у реализацији образовно-васпитног рада и подстичу наставнике на
професионални развој,
- развијена информатичка писменост наставника и стручних сарадника који се окрећу похађању електронских семинара,
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- ученици који радо учествују у пројектима/програмима школе, као и у међушколским пројектима и такмичењима и прихватају нове
активности у раду наставника/школе,
- хоризонтално учење – размена искустава и спремност наставника и стручних сарадника да буду реализатори стручног
усавршавања на нивоу школе.
Слабости школе:
- раздвојеност три објекта школе, тешкоће у организовању састанака стручних органа и тимова школе,
- недовољно финансијских средстава за организовање стручног усавршавања у свим областима.

Усклађеност потреба и циљева рада школе са плановима појединаца
Школа је у септембру 2014. године укључена у пројекат Подршка систему осигурања квалитета на националном нивоу и нивоу
установе, чија је компонента - Унапређивање квалитета рада школа након спољашњег вредновања. Пројекат реализује Завод за
вредновање квалитета образовања у 10 школа у Србији, а траје 18 месеци. Обука се односи на:
- оснаживања запослених у школама у домену наставе и учења;
- праћења и вредновања успешности ученика;
- самовредновања и развојног планирања;
- остваривање сарадње и хоризонталног учења међу колегама једнаким по позицији и образовању (наставници и директори),
менторски рад.
На крају спроведеног програма биће извршено сумирање података о успешности таквог модела подршке.
У оквиру пројекта ће сви наставници, стручни сарадници и директор похађати стручне семинаре и то ће чинити већи део активности
стручног усавршавања ван установе. Стручно усавршавање у установи ће обухватити: примену наученог на семинарима, унапређивање
самовредновања и развојног планирања и остваривање сарадње и хоризонталног учења међу колегама.

Циљеви у стручном усавршавању запослених, тј. унапређивању рада установе:
-

развијање компетенција наставника и стручних сарадника ради остваривања активности из Развојног плана школе,
примена наученог у свакодневном раду и побољшање квалитета и атрактивности свих облика образовно-васпитно рада,
унапређење планирања и реализације наставе у складу са образовним стандардима,
побољшање успеха ученика на завршном испиту.

Приоритетне области стручног усавршавања:
- учење да се учи и развијање мотивације за учење,
- јачање професионалних капацитета запослених, нарочито у области иновативних метода наставе и управљања одељењем.
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Усклађеност са Развојним планом школе и Планом самовредновања
Акционим планом Развојног плана школе за 2014/2015. годину предвиђено је развијање области: Настава и учење, Образовна
постигнућа ученика, Подршка ученицима, Ресурси и Етос.
Приоритетни циљеви:
- Побољшање логичког размишљања и закључивања код ученика,
- Побољшање квалитета и атрактивности свих облика образовно-васпитно рада,
- Унапређење планирања и реализације наставе у складу са образовним стандардима,
- Подстицање личног развоја ученика и Развијање социјалних вештина ученика,
- Професионални развој наставника стручних сарадника и осталих запослених, целоживотно учење кроз различите облике
неформалног и информалног учења.
Планом самовредновања за 2014/2015. годину обухваћене су области:
Област Настава и учење
Предмет самовредновања: Наставник ефикасано управља процесом учења на часу и Наставник ствара подстицајну атмосферу за
рад на часу
Област Образовна постигнућа ученика
Предмет самовредновања: Успех ученика показује да су остварени образовни стандарди и Допринос школе већој успешности
ученика
Област Ресурси
Предмет самовредновања: У школи су обезбеђени-постоје материјално-технички ресурси (простор, опрема и наставна средства) и
Материјално-технички ресурси се користе функционално
Активности из Развојног плана школе и активности предвиђене Планом самовредновања су повезане, посебно у вези са израдом
Плана побољшања образовно-васпитног рада на основу анализе резултата завршног испита. Део Развојног плана који се односи на
професионални развој наставника и стручних сарадника усмерен је, кроз пројекат Подршка систему осигурања квалитета на
националном нивоу и нивоу установе, на побољшање рада у области наставе и учења, праћења и вредновања успешности ученика,
самовредновања и развојног планирања. Наставници и стручни сарадници ће се професионално развијати кроз примену наученог и тиме
допринети развијању образовних постигнућа, успешнијем учењу и бољем успеху ученика. Очекује се и боља искоришћеност постојећих
материјално-техничких ресурса, посебно дигиталних учионица, тј. рачунара и пројектора.
Добра комуникација међу запосленима и између наставника и ученика је важан услов успешне школе, па је развијање ове
компетенције (К4) уз компетенцију за поучавање и учење (К2) главна одредница и у Плану стручног усавршавања. Она ће се развијати
кроз повећану сарадњу наставника и стручних сарадника у планирању и реализацији активности, као и посећивање часова, размену
искустава и хоризонтално учење.
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Стручно усавршавање у установи
К1К4

Облик

Тема

Стручни
орган

Време

Реализатори

Учесници

К2

Угледни час

Физичко васпитање –
Прескакање препрека у низу

Стручно
веће

Септембар
2014.

Лидија Николић

Наставник,
ученици

К2

Угледни час

Народна традиција - Занати

Одељенско
веће

Октобар 2014.

Ксенија Илић

Наставник,
ученици

К2

Угледни час

Физика - Мерење периода
осциловања клатна

Стручно
веће

Октобар 2014.

Наташа Булатовић

Наставник,
ученици

К2

Тематска
настава

Јабука

Стручно
веће

Октобар 2014.

Ксенија Илић
Гордана Косанић

Наставници,
ученици III1, IV1

К2

Тематска
настава

Спорт

Стручно
веће

Октобар 2014.

К2

Тематска
настава

Мики Маус

Стручно
веће

Новембар 2014.

Наташа Пејовић
Ксенија Илић
Гордана Косанић
Наташа Пејовић
Ксенија Илић
Гордана Косанић

К2

Угледни час

Математика – Конструкција
неких углова

Стручно
веће

Новембар 2014.

Ружица Танасковић

Наставници,
ученици II1, III1,
IV1
Наставници,
ученици II1, III1,
IV1
Наставник
ученици

К2

Угледни час

Српски језик - Бајке

Стручно
веће

Децембар 2014.

Ружица Будимкић

Наставник
ученици

К2

Угледни час

Физичко васпитање –
Прескакање преко козлића

Стручно
веће

Децембар 2014.

Мирослав Станковић

Наставник
ученици

К2

Тематска
настава

Свети Сава

Стручно
веће

Јануар 2015.

Синиша Босић

Наставник,
ученици
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К2

Тематска
настава

Свети Сава

Стручно
веће

Јануар 2015.

Наташа Пејовић

Наставник,
ученици

К2

Тематска
настава

Свети Сава

Стручно
веће

Јануар 2015.

Босиљка Ћорковић

Наставник,
ученици

К2

Тематска
настава

Свети Сава

Стручно
веће

Јануар 2015.

Љиљана Вићовац

Наставник,
ученици

К2

Угледни час

Математика -

Стручно
веће

Фебруар 2015.

Босиљка Ћорковић

Наставник,
ученици

К1К4

Пројекат и
истраживање

Деца и родитељи

Фебруар, март
2015.

Ружица Будимкић

К2

Угледни час

Техничко и информатичко
образовање - СУС мотори

Стручно
веће,
родитељи
Стручно
веће

Март 2015.

Саша Живановић

Наставник,
ученици,
родитељи
Наставник,
ученици

К2

Угледни час

Географија -Вулкани

Стручно
веће

Март 2015.

Радица Јаћимовић

Ученици,
наставник

К1К4

Пројекат

Наставничко
веће

Март 2015.

Ружица Будимкић, Јасмина
Ковачевић, Слађана Галушка

Наставничко
веће

Фебруар –
април 2015.

Наставничко
веће

Фебруар –
април 2015.

Тања Трајковић, Босиљка
Ћорковић, Десанка
Милојковић, Љиљана Вићовац
Данка Стојановић, Слађана
Галушка

К1К4

Пројекат

К1К4

Пројекат

Бајка и авантура

Наставничко
веће

Јануар април 2015.

Гордана Косанић, Слађана
Галушка

Ученици I3/III3 и
II3/IV3,
наставници
Ученици I2, II2,
III2, IV2,
наставници
Ученици V1, VI1,
VII1, VIII1,
наставници
Наставник,
ученици

К2

Teматска
настава

Пролеће

Стручно
веће

Април 2015.

Тања Трајковић

Наставник,
ученици

К1К4

Teматска
настава,
пројекат

Бранко Ћопић –
обележавање стогодишњице
рођења
Бранко Ћопић –
обележавање стогодишњице
рођења
Бранко Ћопић –
обележавање стогодишњице
рођења
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Математика – Особине
паралелограма

Стручно
веће

Април 2015.

Новка Боричић

Активности у
оквиру пројекта

Оштро Перце

Наставничко
веће

Новембар 2014.
– април 2015.

Наставници разредне наставе
и библиотекар

К1 К4

Пројекат

Дан планете Земље

Стручно
веће

Април 2015.

Ружица Будимкић, Јасмина
Ковачевић

К2

Угледни час

Свет око нас

Стручно
веће

Мај 2015.

Тања Трајковић

Наставници,
ученици,
библиотекар
Наставници,
ученици I3/III3 и
II3/IV3,
Наставник,
ученици

К2

Угледни час

Природа и друштво

Стручно
веће

Мај 2015.

Десанка Милојковић

Наставник,
ученици

К2

Угледни час

Природа и друштво

Стручно
веће

Мај 2015.

Гордана Косанић

Наставник,
ученици

К2

Угледни час

Ликовна култура

Стручно
веће

Мај 2015.

Наташа Пејовић

Наставник,
ученици

К2

Угледни час

Ликовна култура

Стручно
веће

Мај 2015.

Синиша Босић

Наставник,
ученици

К2

Угледни час

Енглески језик

Стручно
веће

Мај 2015.

Марина Ружић

Наставник,
ученици

К2

Угледни час

Енглески језик

Стручно
веће

Мај 2015.

Јелена Стевановић

Наставник,
ученици

К2

Угледни час

Француски језик

Стручно
веће

Мај 2015..

Светлана Матко

К2

Teматска
настава

Математика и Ликовна
култура – Једнакост површи

Стручно
веће

Мај 2015.

Новка Боричић, Нада
Аранђеловић

К2

Угледни час

К1К4

Наставник,
ученици

Наставник,
ученици
Наставник,
ученици
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К1К4

Пројекат

Здрав живот

Стручно
веће

Март – мај
2015.

Љиљана Вићовац, Јелена
Стевановић, Слађана Галушка

Наставник,
ученици IV2 i VI2

К1К4

Пројекат

Одељенски часопис

Стручно
веће

Март – мај
2015.

Ружица Будимкић, Слађана
Галушка

Наставници,
ученици II3/IV3,

К2

Угледни час

Биологија

Стручно
веће

Мај 2015..

Бранка Миладиновић

Наставник,
ученици

К2

Угледни час

Српски језик

Стручно
веће

Јун 2015..

Софија Зећовић

Наставник,
ученици

К1К4

Радионице у
оквиру пројекта

ПО на преласку у средњу
школу

Приказ
активности

К1К4

Приказ
активности

Чланови већа

Чланови стручног
већа

Приказ
активности

Јун 2015.

Чланови већа

Чланови стручног
већа

К1К4

Приказ
активности

Јун 2015.

Приказ
активности

Нада Аранђеловић
Маја Вучић
Мирослав Станковић
Радица Јаћимовић
Слободан Карановић

Чланови стручног
већа

К1К4
К1К4

Приказ
активности

Стручно веће
природних
наука
Стручно веће
разредне
наставе
Стручно веће
вештина и
уметности
Стручно веће
историје и
географије
Наставничко
веће

Јун 2015.

К1К4

Најуспешнија активност презентација, анализа и
дискусија
Најуспешнија активност презентација, анализа и
дискусија
Најуспешнија активност презентација, анализа и
дискусија
Најуспешнија активност презентација, анализа и
дискусија
Најуспешнија активност презентација, анализа и
дискусија
Најуспешније активности у
школи - презентација,
анализа и дискусија

Септембар
2014. – мај
2015.
Јун 2015.

Чланови Тима, наставници и
библиотекар

К1К4

Одељенско
веће седмог и
осмог разреда
Стручно веће
језика

Председници стручних већа

Чланови
Наставничког
већа

Јун 2015.
Јун 2015.

Чланови већа

Наставници,
ученици, педагог,
библиотекар
Чланови стручног
већа

Чланови стручног
већа
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