
            34. ЗИМСКИ СУСРЕТИ УЧИТЕЉА СРБИЈЕ 2018. 

                  ДАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

                     3. март 2018. године 

ОШ „Михајло Пупин“, Земун (Емилије Јакшић бр. 31/а) 

 
Број 

учионице 
Назив програма Област Кат. 

број 
К П Циљна група Аутори и реализатори 

ПРИЗЕМЉЕ 

1. 

 

Кад је лака геометрија и 

мерење прија  

 

 

Mатематика  

 

266  

 

К2  

 

П3  

наставник разредне наставе, наставник у школи за образовање ученика 

са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, 

стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент 

и помоћни наставник) 

Бојана Чернош 

Катарина Радосављевић 

Јелена Враговић 

Цветковић 

Сања Павић Рајак 

2. 

Превенцијом против 

насиља, организовањем 

интерактивних 

родитељских састанака 

 

Васпитни рад 76 К3 П4 

наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна 

школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник у школи за 

образовање ученика са сметњама у развоју, стручни сарадник у школи, 

сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) 

Нада Мандић 

Мирјана Рудовић 

3. 

Радио-драма и 

одељењска приредба у 

разредној настави 

 

Уметности 815 К3 П1 наставник разредне наставе 

мр Дубравка Томић 

Ана Маравић 

Бранислава Ђого 

4. 

 

Паметне фасцикле-

слагалице-да ученик учи, 

вежба, зна 

Општа 

питања 

наставе 

425 К2 П3 
наставник разредне наставе, наставник у школи за образовање ученика 

са сметњама у развоју, стручни сарадник у школи, сарадник 

(педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) 

Снежана Илић  

Славица Младеновић 

Ивановић 

5. 

Континуитет у пружању 

подршке детету/ ученику 

у образовном систему -

Tанзиција деце/ученика 

у наредни ниво 

образовања 

Деца/учениц

и којима је 

потребна 

додатна 

подршка у 

образовању 

336 К4 П2 

наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна 

школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник 

општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник 

стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за 

образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних 

предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), 

наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи 

(музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних 

предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки 

асистент и помоћни наставник) 

Соња Миладиновић  

Зденка Рајковић  

Ивана Грошко 



6. 

Метакогнитивни 

приступ у настави 

математике. 

Моделирање 

алгебарских израза 

Математика 247 К1 П1 
наставник разредне наставе,  

наставник предметне наставе-основна школа, наставник предметне 

наставе-гимназија 

др Рале Николић 

Радица Каровић 

7. 

Комплексна метода у 

настави почетног 

читања и писања 

Српски језик 

и 

књижевност 

706 К1 П1 

наставник разредне наставе,наставник у школи за образовање ученика 

са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање 

одраслих,васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у 

предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник 

(педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) 

Горица Ивановић 

Зорица Вукајловић 

8. 

 

Ефикасно 

дисциплиновање – 

између жеља и 

могућности  

 

Васпитни рад 
 

34  

 

К3  

 

П2  

 

наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна 

школа, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у 

предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни 

сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, 

сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)  

Невена Ловринчевић 

Горан Кличковић 

Светлана Дотлић Јадранка 

Лукић Маја Матејић 

Тамара Баковић Грче 

Биљана Михаиловић 

Љиљана Игњатовић 

Маријана Тадић Јелка 

Петковић Ђурић 

Андријана Влачић  

Ана Бусарац  

 

ПРВИ СПРАТ 

9. 

Усавршавањем у 

установи до 

професионалне заједнице 

учења 

Општа 

питања 

наставе 

501 К4 П3 

 

стручни сарадник у школи, наставник разредне наставе, наставник 

предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – 

гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна 

школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, 

наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, 

наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи 

(музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у 

основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), 

наставник изборних и факултативних предмета 

 

 

Ирена Терзић  

Ивана Благојевић 

Анита Перић 

Весна Миленковић 

10. 
Проблемска настава 

природе и друштва 
Природне 

науке 
625 К1 П3 

наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна 

школа, наставник изборних и факултативних предмета, стручни 

сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и 

Иван Миловановић 

Зорица Филиповић 

Маја Миловановић 



помоћни наставник) 

11. 

Усавршавањем у 

установи до 

професионалне заједнице 

учења 

Општа 

питања 

наставе 

501 К4 П3 

 

стручни сарадник у школи, наставник разредне наставе, наставник 

предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – 

гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна 

школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, 

наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, 

наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи 

(музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у 

основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), 

наставник изборних и факултативних предмета 

 

 

Ирена Терзић  

Ивана Благојевић 

Анита Перић 

Весна Миленковић 

12. 

Мултифункционална 

школа – креирање и 

примена додатних 

програма васпитно-

образовног рада 

 

Општа 

питања 

наставе 

483 К3 П4 
наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна 

школа, васпитач у дому ученика , стручни сарадник у школи, сарадник 

(педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) 

Милан Станковић  

Марјан Миланов  

Зоран Илић,  

Дејан Цакић 

13. Математика у малом... Математика 246 К1 П1 
наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна 

школа, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки 

асистент и помоћни наставник) 

Снежана Милојковић 

Јасмина Стојковић 

Радомир Живковић 

Бојана Живковић  

Зорица Вукајловић 

Миланка Павловић 

14. 

 

Методички поступци при 

реализацији наставе 

музичке културе у 

разредној настави  
 

 

Уметности  
 

793  

 

К2  

 

П1  

 

наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна 

школа, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у 

предшколској установи, стручни сарадник у предшколској установи, 

стручни сарадник у школи,  

сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)  

 

Љиљана Кувељић  

Драгана Нешић 

 
 

15. 

 

Диференцирана настава  

 

Општа 

питања 

наставе 

 

477  

 

К3  

 

П2  

наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна 

школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник 

општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник 

стручних предмета – средња стручна школа, наставник 

општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, 

балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој 

уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и 

факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у 

школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни 

наставник)  

Милена Петровић, 

Милева Мојић  

16. 
Од открића до 

дефиниције – збирне и 
Српски језик 

и 
698 К1 П1 наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна 

школа 

Ана Лукић 

Мирјана Бојичић 



градивне именице књижевност  

 

 

 

 

 

ДРУГИ СПРАТ 

17. 
Амбијенталном наставом 

до функционалног знања 

Општа 

питања 

наставе 

359 К2 П3 

сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), 

наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна 

школа, наставник изборних и факултативних предмета, стручни 

сарадник у школи 

Весна Митровић 

Виолета Давидовић 

Иван Миловановић 

Никола Петровић 

 

18. 

 

Чувајући природу 

чувамо себе – еколошко  

васпитање деце 

Изборни и 

факултативн

и предмети 

970 К1 П1 наставник разредне наставе, стручни сарадник у школи, сарадник 

(педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) 

Луција Тасић 

Лидија Виденовић 

Каролина Нешковић 

19. 

Вредновање и праћење 

ученичких постигнућа у 

настави математике у 

основној школи  

 

Математика 
 

261  

 

К2  

 

П2  

наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна 

школа, наставник у школи за образовање одраслих, стручни сарадник у 

школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни 

наставник)  

Наташа Николић Гајић, 

Владан Гајић, Невена 

Перић,  

20. 

 

Оцењивање у функцији 

повећања мотивације за 

учење 

 

Општа 

питања 

наставе 

 

423 

 

К2 

 

П2 

наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна 

школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник 

општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник 

стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за 

образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за 

образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у 

средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник 

стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, 

балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, 

стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент 

и помоћни наставник) 

 

Весна Радуловић, 

Снежана Родић,  

Соња Миладиновић, 

Зденка Рајковић 

21. 

 

Интернет као средство 

савремене наставе и 

учења применом блога и 

Фејсбука у настави 

 

Општа 

питања 

наставе 

 

387 

 

К2 

 

П3 

наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна 

школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник 

општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник 

стручних предмета – средња стручна школа, наставник 

општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, 

балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој 

уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и 

факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник 

(педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) 

 

Александар Тодосијевић, 

Сања Булат 



22. 

 

Интердисциплинарна 

амбијентална настава - 

Завичајна школа 

наслеђа 

 

Општа 

питања 

наставе 

 

385 

 

К2 

 

П3 

наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних 

предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – 

средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са 

сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој 

уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног 

предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, 

ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у 

предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи, 

стручни сарадник у школи, наставник разредне наставе, наставник 

предметне наставе – основна школа 

Невена Перић,  

Татјана Гачпар,  

Биљана Косановић,  

Соња Милетић 

23. 
Ефикасно 

дисциплиновање – 

приступи и технике 

Васпитни рад 35 К3 П2 

наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна 

школа, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у 

предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни 

сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, 

сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) 

Светлана Дотлић,  

Тамара Баковић Грче 

Љиљана Игњатовић 

Маријана Тадић,  

Јелка Петковић Ђурић, 

Татјана Стојановић 

Ана Бусарац,  

Дорис Рафајловски 

Бојана Обрадовић 

24. 

Сингапурска 

математика – од 

проблема до решења 

 

Математика 278 К2 П3 
наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна 

школа, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки 

асистент и помоћни наставник) 

мр Александар Сеничић 

Биљана Сеизовић 

Вјекослав Петришко 

25. 

Стони тенис у млађим 

разредима основне 

школе 

 

Физичко 

васпитање 
827 К1 П1 наставник разредне наставе 

Звездан Тадић 

Славиша Павловић 

ТРЕЋИ СПРАТ 

26. 

 

РЕЦИТОВАЊЕ, 

ДОЖИВЉЕНО 

ЧИТАЊЕ – 

СТВАРАЛАЧКИ ЧИН.  

Књижевно-говорна 

анализа. Рад са 

даровитим ученицима. 

Ауторство рецитатора.  

 

 

Српски језик 

и 

књижевност 

 

714  

 

К1  

 

П1  

наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна 

школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник 

општеобразовних предмета – средња стручна школа , наставник 

општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, 

балетске, ликовне)  

Ратомир Рале Дамјановић 

Мирјана Аранђеловић 

мр Ново Томић 

27. Лектира не боли – развој Српски језик 723 K2 П3 наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна Ана Милошевић 



читалачке мотивације и 

књижевност 

школа, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки 

асистент и помоћни наставник) 

Данка Тешић 

Светлана Филиповић 

Драгана Ђурић 

 

28. 
Иновативне методе у 

настави Грађанског 

васпитања 

Изборни и 

факултативн

и предмети 

963 К1 П1 
стручни сарадник у школи, наставник разредне наставе, наставник 

предметне наставе – основна школа, наставник изборних и 

факултативних предмета 

Ана Младеновић 

Софија Ристовић 

29. 

 

Упоришне тачке у 

настави математике  

 

 

Математика  
 

258  

 

К1  

 

П1  

наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна 

школа, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки 

асистент и помоћни наставник)  

Снежана Милојковић 

Јасмина Стојковић 

Радомир Живковић 

Бојана Живановић  

Зорица Вукајловић 

 

30. 
ПИСМО НАСТАВНИКУ 

– учење ученика 

самоучењу 

Општа 

питања 

наставе 

429 К2 П1 

наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна 

школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник 

општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник 

стручних предмета – средња стручна школа, наставник изборних и 

факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник 

(педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) 

Драгана Глоговац  

Даница Коцевска 

31. 
Развој комуникацијских 

вештина применом 

образовних технологија 

Васпитни рад 12 К2 П2 

наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна 

школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник 

општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи 

за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у 

средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник 

изборних и факултативних предмета 

Данијела Вукашиновић, 

Ивана Путановић 

 Светлана Спасић 

32. 

Вредновање и праћење 

ангажовања и 

постигнућа ученика као 

компонента 

демократских односа у 

учионици 

Општа 

питања 

наставе 

364 К2 П2 

наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна 

школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник 

општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник 

стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за 

образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за 

образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у 

средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник 

стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, 

балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, 

стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент 

и помоћни наставник) 

 

Живкица Ђорђевић, 

Наташа Берић,  

Милош Јеремић,  

Маја Јовановић 

Глигоријевић,  

Светлана Спасић,  

Бојана Голубовић,  

33. 

Уџбеник у функцији 

развоја техника учења 

ученика и припремању 

за целоживотно учење 

Општа 

питања 

наставе 

468 К2 П3 

наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи 

(музичке, балетске, ликовне), сарадник (педагошки, андрагошки 

асистент и помоћни наставник), наставник изборних и факултативних 

предмета, стручни сарадник у школи, наставник разредне наставе, 

наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне 

наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња 

стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа 

 

Радиша Ђорђевић, 

Живкица Ђорђевић, 

Милош Јеремић,  

Биљана Животић,  

Драшко Грујић,  

Дубравка Павловић,  



34. 
Методе OUTDOOR 

наставе – учење у 

непосредном окружењу 

Општа 

питања 

наставе 

406 К2 П1 наставник разредне наставе, стручни сарадник у школи 

Татјана Михајилов-

Крстев, Јелена Матејић, 

Марина Милановић, Лела 

Маринковић 

 

35. 

На ком језику сањаш – 

рад са билингвалним 

(двојезичним) дететом  

 

Српски језик 

и 

књижевност 

725 K3 П1 

наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна 

школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у 

развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник 

општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, 

балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој 

уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и 

факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, 

медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика , стручни 

сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, 

сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) 

 

Наташа Николић,  

Виолета Миладиновић, 

Невенка Гајић,  

Слађана Петковић – 

Костадиновић,  

Љубинка Богдановић,  

 

 


