
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У ТОКУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

 

Реализација угледних часова  

 

 

Ред. 

бр. 

Име и презиме  

наставника 
Предмет Наставна јединица Датум 

1. Милена Симишић 
Природа и 

друштво 

Кружење воде у природи, 

обрада 
13.12.2021. 

2. Ненад Поморишац Српски језик 
“ Час посвећен Михајлу 

Пупину”, обрада 
16.11.2021. 

3. Давид Дашић Српски језик 
“ Слатка математика”, 

утврђивање 
23.9.2021. 

4. Тања Полети  
Музичка 

култура 

“ Рођење опере” (мапе 

ума) 
1.12.2021. 

5.  Марта Петровић 
Техника и 

технологија 

“ Машине спољашњег и 

унутрашњег саобраћаја” 

“Израда макете у 

грађевинарству и 

пољопривреди који 

користи обновљив извор 

енергије” 

28.9.2021. 

 

26.05.2022. 

6. Миломирка Ђорђић Српски језик 
,,Враба и ласте’’Лав 

Николајевич Толстој 
15.04.2022. 

7.  Милина Кораћ Српски језик 
 ,,Пауково дело’’- 

Десанка Максимовић 
16.06.2022. 

8. 
Антонела Земановић 

Манчић 
Српски језик Глаголи 24.3.2022. 

9. Тијана Јуришић 
Ликовна 

култура 
“Уметност старог Египта” 14.3.2022. 

10. Милина Катић Свет око нас Семица - обрада 14.6.2022. 

11. Љиљана Алимпић Математика 

Симетричне фигуре; 

Подударност фигура - 

утврђивање 

30.5.2022. 

12. Надежда Илић Свет око нас 
Човек ствара, матерријали 

- утврђивање 
13.6.2022. 

13. Имрена Ђорђев  Српски језик  Граматика 25.3.2022.  

14. Драгица Ћук Математика  Површина квадра   18.4. 2022.  



15. Тања Полети 
Музичка 

култура 
“ Солмизацијa” 19.4.2022 

16. 
 Петровић Марта 

Природа и 

друштво 

Коришћење електричне 

енергије 
8.4.2020. 

17. Марија Мировић 
Немачки језик 

Презентација немачког 

језика 
21.4.2022. 

18. 
Душица Цветковић 

 

Италијански и 

француски 

језик 

Презентација 

италијанског и 

француског језика 

19.5.2022. 

19. 
Марија Рајчић, 

наставница биологије 

природа и 

друштво 

„Занимљивости о 

птицама“ и 

приближавање биологије  

четвртацима 

 18. 5.2022. 

20. 

* Посета наставника - 

Техника и технологија и 

Информатика и 

рачунарство 1.6. 2022. 

Владица Марковић-  

природа и 

друштво 

Представљање предмета: 

Техника и технологија и 

Информатика и 

рачунарство 

1.6. 2022. 

21. Имрена Ђорђев  Српски језик  Граматика 1.4.2022.  

22. Драгица Ћук Математика  Површина квадра  21.4. 2022.   

23. Тања Полети 
Музичка 

култура 
“ Солмизацијa” 

13.4.2022. 

24. 
 Петровић Марта 

Природа и 

друштво 

Коришћење електричне 

енергије 5.4.2022. 

25. Марија Мировић 
Немачки језик 

Презентација немачког 

језика 21.4.2022. 

26. 
Душица Цветковић 

 

Италијански и 

француски 

језик 

Презентација 

италијанског и 

француског језика 

19.5.2022. 



27. 
Марија Рајчић, 

наставница биологије 

природа и 

друштво 

„Занимљивости о 

птицама“ и 

приближавање биологије  

четвртацима 

18.5.2022. 

28. 

 

* Посета наставника - 

Техника и технологија и 

Информатика и 

рачунарство 1.6. 2022. 

Владица Марковић-  

 

природа и 

друштво 

Представљање предмета: 

Техника и технологија и 

Информатика и 

рачунарство 

1.6.2022. 

 

 

Семинари 

 

Ред. 

бр. 
Назив семинара 

Компете

нције 
Датум 

одржав. 

Каталош

ки број 

Број  

сати 

Бр.  

наст/сара

д. 

  1. “Превенција насиља - пут ка школи без 

насиља”- Земунска гимназија 

К3 3.12.- 4.12. 
2021. 

ЗУОВ,214

-4/2021. 
16  20 

2. 

Обука за запослене-”Породично насиље” 

К3 17.9. 2021. Сл.гл.РСб

р. 81/17, 

48/18 

16 20 

3. Обука за запослене - “Стратегије у раду 

са ученицима који показују проблеме у 

понашању” 

К3 17.9.2021. Сл.гл. РС 

бр. 81/17, 

48/18 

16 20 

4. “Како у конфликтним ситуацијама са 

ученицима, колегама и родитељима” 

 

К3 11.12. 2021. кат.бр114  20 

5. Програм обуке наставника разредне 

наставе за предмет Дигитални свет 2 

К1  27.9.2021 ЗУОВ 725 16 3 

6.  „Онлајн обука школских 

администратора свих основних и 

средњих школа за рад у систему за 

управљање учењем Мудл“ 

К1 10. и 11. 

2021. 

 32 1 

7. 

Windows 10, MS Office 365 MS Intune 

 6.-10. 12. и 

13.- 17.12. 

2021. 

  цео 

колектив 



8. “ Са стручњацима на вези - безбедно 

током пандемије” 

 21.9.2021. 294-4/2020 1 1 

9. 
Стручни скуп- Е учионица 

 25.9.2021. и 

1.10.2021. 

  1 

10. Вебинар са стручњацима на вези 2  23.12.2021.   1 

11. 
Часови  разумевања и радости  

К4  26. 03. 

27. 03. 2022. 

650 16 3 

13. Програм обуке за дежурне наставнике на 

завршном испиту у основном 

образовању 

К2 21.6. 2022.  8 део 

колектива 

14. Програм обуке за супервизоре  на 

завршном испиту у основном 

образовању 

К2 23.6.2022.  8 2 

15. Рад са хором школског узраста К1 12.3.2022.  4 2 

16. Инклузија у пракси К1 21.4.2022. 200 8 1 

17. Музиком до знања К2 12.3.2022.  8 1 

18. Платформа Чувам те  К1 7.2.2022.  16 15 

19. Како помоћи ученицима с проблемима у 

понашању 

К3-П4 5.3.2022.  8 2 

20. Заштита деце са сметњама у развоју у 

случајевима занемаривања и 

дискриминације, злостављања и насиља 

К3 6.2.2022.  16 2 

21. Сазнај,запамти и оживи будућност 

задиви-народна традиција у пракси 

К2-П3 12.3.2022.  16 2 

22. 
Републички семинар у настави физике 

кат. 

бр.815 

2022.  24 бода 1 

23. Радни листови из математике за први 

разред основне школе” Корак 

више”,ауторке проф. др Сање Маричић 

К1, К2 2022.   1 

24.  Интерфејс, роботика и предузетништво у 

настави 

 

К2  19. јун, 

2022 

 8 1 

 

Обука за запослене - Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у 

понашању 

Обука за запослене - породично насиље 



-  Ове две обуке су осмишљене да унапредимо знања која већ поседујемо и 

подсетимо се онога што имамо обавезу као просветнио радници да знамо, а везана 

су за проблеме понашања ученика, превенцију вршњачког насиља и породично 

насиље (који су често уско повезани). Одличан подсетник који је доступан на 

платформи Чувам теhttps://cuvamte.gov.rs/ . 

- Семинар нам је помогао да боље разумемо и препознамо ученике са разним 

врстама проблематичног понашања, као и да својим поступцима ефикасније 

приступимо решавању конфликтног и агресивног понашања.  

 

Стручни скуп- „Превенција насиља-пут ка школи без насиља“, организатор Земунска 

гимназија 

- Надовезао се на  претходне обуке, унапређује иста знања и компетенције које се 

тичу вршњачког насиља. 

Како у конфликтним ситуацијама са ученицима, колегама и родитељима 

- Овај семинар доприноси унапређивању вештина наставника да препознају 

мотивационе узроке различитих облика ометајућег понашања ученика на часу, 

колега и родитеља при узајамној комуникацији и примене стратегија за њихово 

превазилажење. 

Програм обуке наставника разредне наставе за предмет Дигитални свет 2 

- Стекли смо потребна знања и вештине (компетенције) за реализацију часова 

дигиталног света у 2. разреду. Одличан програм обуке, са одговарајућим веома 

корисниом прилозима који остају доступни наредних годину дана. 

 

Онлајн обука школских администратора свих основних и средњих школа за рад у 

систему за управљање учењем Мудл 

 

- Послови за које ће Мудл администратори бити обучени јесу:  Креирање и 

подешавање онлајн учионица (подешавање језика, постављање блока за праћење    

завршетка активности, уписивање наставника, одређивање датума и времена 

отварања и затварања учионица и подешавање њихове доступности); 

-  Упис ученика у онлајн учионице (аутоматизовано коришћењем кохорти, додавање 

нових или   брисање одсељених ученика); 

- Креирање резервних копија онлајн учионица и њихово постављање у нове или 

постојеће онлајн учионице. 

 

Програм обуке за дежурне наставнике на завршном испиту у основном образовању 

- Стечена потребна знања и вештине за дежурство на завршном испиту. 

- Дата обука је допринела детаљном упознавању процедуре на завршном испиту као 

и успешном дежурству. 

Програм обуке за супервизоре  на завршном испиту у основном образовању 

- Стечена потребна знања и вештиненеопходна супервизорима за дежурство на 

завршном испиту. 

Музиком до знања 



- Корисна сазнања и искуства из конкретне праксе, које су предавачи презентовали у 

току семинара, добра мотивација за даљи професионални развиј учесника. 

- Презентовање идеја о повезивању наставних садржаја са предметом музичке 

културе уз стицањекултуре слушања музике и оспособљавање за разумевање 

музичких порука, су одлични предлози    за подстицање формирања сопственог 

доживљаја код ученика. Укључивање музике у свакодневни  радна различите 

начине и са различитим циљем, наставу може учинити креативнијом, 

квалитетнијом  идеци пријемчивијом. 

 

Заштита деце са сметњама у развоју у случајевимазанемаривања, злостављања и 

насиља 

 

- Стечена знања и вештине које ће помоћи полазницима да препознају знаке 

занемаривања, дискриминације, злостављања или насиља над децом са 

сметњама у развоју. 

- Веома је важно ове појаве спречити и упознати се са мерама образовне 

подршке чија функција је и стварање сигурног и подстицајног окружења за децу 

и ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом. 

 

Републички семинар у настави физике 

- Упознавање наставника са истраживањима области методике наставе физике, као и 

са савременим техникама рада у настави у циљу концептуалног разумевања 

садржаја од стране ученика и обликовања њиховог функционалног 

знања.Овладавање реализацијом рзличитих типова експеримената и техникама 

рада уз коришћење ИКТ алата као подршке савременојнастави физике. 

 

Инклузија у пракси 

- Препознавање специфичности код детета 

- Процедуре за додатну подршку детету 

- План подршке детету 

- Праћење напредовања ученика 

 

Превенција несуцидалног самоповређивања 

 

- препознавање и разликовање несуицидалног самоповређивања од суицидалног 

- сарадња са надлежним здравственим институцијама  

- саветовање деце која показују несуцидално самоповређивање 


