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УВОД
Друштво учитеља Београда (ДУБ) стратешки планира од 2007. године с циљем
одређивања јасних смерница развоја организације које ће бити у складу са
потребама наставника и школе, као и потребама развоја система образовања и
васпитања уз уважавање савремених стандарда образовања деце.
Овај се Стратешки план односи на период од 2017. до 2021. године и садржи
приказ циљева и активности путем којих ДУБ жели да се позиционира као
компетентна и уважена организација за професионалан развој учитеља.
У документу су дати основни подаци о структури, ресурсима и капацитетима
организације, као и преглед остварених циљева, задатака и активности у периоду
од 2012. до 2016. године. Стратешким планом су јасно дефинисани циљеви и
задаци ДУБ-а. Акциони план ДУБ-а је оперативни план рада који треба да омогући
имплементацију циљева и задатака предвиђених Стратешким планом, што треба да
доведе до јачања организацијских капацитета и организацијски развој ДУБ-а на
локалном нивоу, промовисања рада ДУБ-а и појединаца, стручног усавршавања
наставника и јачања професионалних компетенција учитеља и успостављања
континуиране сарадње са институцијама које подстичу осавремењавање образовноваспитног рада. Дате су основне препоруке и предлози мера и активности које ће се
реализовати у периоду од 2017. до 2021. године.
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1. О ОРГАНИЗАЦИЈИ ДРУШТВА УЧИТЕЉА БЕОГРАДА
Друштво учитеља Београда је струковно-стручно, добровољно, невладино и
нестраначко удружење. Члан је Савеза учитеља Републике Србије које је матична
организација свих учитељских удружења у држави. Основано је ради остваривања
циљева у области: стручног усавршавања и информисања просветних радника,
едукације грађана, научно-истраживачког рада у области образовања и васпитања и
заштите животне средине.
Отворено је за сарадњу са владиним сектором, стручним и научним институцијама
и установама, невладиним сектором, удружењима и донаторима у земљи и
иностранству које у свом програму имају као садржај образовно-васпитни рад и
појединцима који могу да допринесу његовом раду, у циљу подизања
професионалних компетенција чланова и јачања Друштва у целини.
ДУБ броји 2 874 чланова, учитеља и стручних сарадника, компетентних
ентузијаста, привржених свом позиву.
Циљеви и задаци ДУБ-а су:
• осмишљавање и организовање стручног усавршавања просветних радника;
• развијање професионалних способности просветних радника за остваривање
квалитетног образовања за сву децу и одраслe;
• развијање и подстицање стваралачког рада својих чланова који, својим знањем и
деловањем, треба да доприносе укупном развоју образовања у Београду;
• учествовање у иновирању васпитно-образовног процеса;
• ширење прогресивне педагошке, стручне и научне идеје и афирмише позитивна
искуства својих чланова путем издавачке делатности, електронски и штампаним
путем;
• организовање едукације грађана у различитим областима;
• неговање стваралачке и конструктивне критике и рад у области научно
педагошког и друштвеног развоја;
• развијање свести о стварању услова за заштиту животне средине и
одрживог развоја у свим областима деловања;
• стварање професионалне способности код просветних радника за преношење
знања из области екологије, животне средине и одрживог развоја који утичу на
развијање еколошки пожељног понашања ученика у складу са еколошком етиком
и здравим начинима живота;
• подизање професионалног угледа својих чланова;
• неговање и развијање етичког кодекса учитељског позива;
• неговање напредне традиције учитеља Београда;
• афирмисање учитељског позива;
• успостављање и одржавање сарадње са владиним и невладиним сектором у земљи
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и развијање међународне сарадње.
Друштво је формирано 1982. године у Београду као Савез учитељских друштава
Београда и једно је од оснивача Савеза учитеља Републике Србије. Од 2007. године
мења назив у Друштво учитеља Београда. То су били зачеци развијања и ширења
педагошке праксе кроз рад ДУБ-а .
Уважавајући основне реформске принципе, процес модернизације и усавршавања
система образовања и васпитања у Републици Србији, ДУБ-а предузима конкретне
активности у складу са постављеним циљевима и задацима организације. Полазећи
од кључних праваца развоја система образовања, ДУБ-а креира Стратешки план
организације и утврђује низ активности у оквиру Акционог плана.
У средишту својих програмских активности ДУБ-а се бавило:
- организовањем стручног усавршавања чланова ДУБ-а;
- одржавањем стручних скупова и трибина;
- реализацијом различитих пројеката;
- успостављањем сарадње са различитим институцијама и организацијама;
- пружањем подршке за акредитацију програма стручног усавршавања;
- обезбеђивањем информисаности чланова ДУБ-а;
- ажурирањем web сајт ДУБ-а;
- штампањем Билтена ДУБ-а;
- ширењем мреже чланства;
Визија ДУБ-а
ДУБ је компетентна и уважена организација за професионалан развој учитеља који
успешно и квалитетно делује на наставни процес усклађен са савременим
стандардима образовања деце.
Мисија ДУБ-а
Тежимо да кроз координирану сарадњу, креативност и стручност, негујући љубав
према деци и професији, толеранцијом, упорношћу и организованошћу
афирмишемо учитељски позив, статус и значај учитеља за савремено друштво и
креирамо образовање по мери све деце.
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1.1. Структура организације Друштва учитеља Београда

Скупштина ДУБ-а


Председник Скупштине ДУБ-а



Чланови ДУБ-а



Надзорни одбор ДУБ-а

Управни одбор ДУБ-а



Председник



Потпредседник



Секретар



8 чланова



Председник



2 члана

Руководиоци тимова за:
- нормативно-техничке послове и
материјално–финансијско пословање
- стратешки развој/пројекте
- стручно усавршавање
- инклузивно образовање
- односе са јавношћу и маркетинг
- културно–забавне активности
...
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СКУПШТИНА
Весна Андријевић, председница скупштине ДУБ-а, учитељица у ОШ „Влада
Обрадовић-Камени“, Нови Београд
УПРАВНИ ОДБОР
1. Зорица Вукајловић, председница, учитељица у ОШ „Вељко Дугошевић“,
Звездара
2. Славица Младеновић Ивановић, потпредседница, учитељица у ОШ „Никола
Тесла“, Гроцка
3. Горица Његовановић, секретар, учитељица у ОШ „Михајло Пупи“, Земун
4. Снежана Илић, чланица УО, учитељица у ОШ „Кнегиња Милица“, Нови
Београд
5. Љиљана Новковић, чланица УО, учитељица у ОШ „Дринка Павловић“,
Стари град
6. Бојана Чернош, чланица УО, учитељица у ОШ „Душан Вукасовић Диоген“,
Сурчин
7. Владан Аћимовић, члан УО, учитељ у ОШ „Јанко Катић“, Сопот
8. Јасмина Веселиновић, чланица УО, учитељица у ОШ „Михаило Младеновић
Сеља“, Лазаревац
9. Горица Ивановић, чланица УО, учитељица у ОШ „Свети Сава“, Врачар
10. Зоран Гаврић, члан УО, учитељ у ОШ „Јосиф Панчић“, Чукарица
11. Милан Филиповац, члан УО, учитељ у ОШ „Стеван Дукић“, Палилула
НАДЗОРНИ ОДБОР
1. Виолета Стојановић, председница, учитељица у ОШ „Живојин Перић“,
Обреновац
2. Мирјана Слобода, чланица НО, директорка у ОШ „Скадарлија“, Стари град
3. Сања Павић Рајак, чланица НО, директорка у ОШ „Краљица Марија“,
Палилула
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1.2. Ресурси и капацитети Друштва учитеља Београда
1.2.1. Чланство друштва учитеља Београда
Друштво учитеља Београда је струковно удружење учитеља из београдских
основних и средњих школа. Чланове Друштва чине креативни учитељи Београда,
чланови комисија или тимова у разним институцијама и организацијама које битно
утичу на развој образовања, аутори уџбеника, радних листова и приручника за
млађе разреде основне школе, аутори и реализатори пројеката и акредитованих
програма сталног стручног усавршавања и учитеља који раде за своју струку и,
самим тим, за своје место у струци.
Поред учитеља, чланови нашег Друштва су и школски психолози и педагози,
вероучитељи, предметни наставници, дефектолози и директори неких школа.
Чланови, учитељи ентузијасти, отворени и спремни за промене, мотивисани за
доживотно учење и непрестани професионални развој, својим радом и
професионалношћу доприносе раду и развоју Друштва учитеља Београда

Ред. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ОПШТИНА
Барајево
Вождовац
Врачар
Гроцка
Звездара
Земун
Лазаревац
Младеновац
Нови Београд
Обреновац
Палилула
Раковица
Савски венац
Сопот
Стари град
Сурчин
Чукарица

Број школа

Број чланица
2
18
7
7

1
14
2
7

13+1 (ПУ)
20
11
8
20
11+1 (СШ)
18+1 (СШ)
8
10
4
8+1
6
18

11+1(ПУ)
15
9
7
18
9+1(СШ)
18+1 (СШ)
8
7
3
8+1
6
17

193

164
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Чланови Друштва имају једнака права, дужности и обавезе.
Права, дужности и обавезе чланова су:
- да бира и да буде биран у органе и друга тела Друштва;
- да буде информисан о раду Друштва и његових органа;
- да даје предлоге, мишљења и примедбе на рад органа и других тела и да о
заузетом ставу буде обавештен;
- да учествује у извршавању задатака;
- да уредно плаћа чланарину;
- да буде предложен и да предлаже друге за друштвено признање
- да даје иницијативе и предлоге за успешнији рад Друштва;
- да ради у духу Статута, одлука и закључака Скупштине и Управног одбора
Друштва;
- да покрећу друге иницијативе.
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1.2.2. Тимови ДУБ-а
Тимови
Тим за нормативно техничке послове и
материјално –
финансијско
пословање

Тим за стратешки
развој /пројекте

Тим за стручно
усавршавање

Опис деловања
 израђује предлог нормативнх и финансијских аката
 организује припремање извештаја и других материјала
 организује административне послове и задатке
 припрема финансијски план
 брине о материјално-финансијском пословању и извршењу
финансијског плана Друштва;
 ажурира базу података
 врши набавку канцеларијског материјала, технике,
канцеларијског намештаја
- идентификује правце развоја ДУБ-а
- формулише стратегије
- формулише оперативне програме
- израђује предлог стратешких планова развоја ДУБ-а
оперативних програма за њихову имплементацију
- осмишљава евалуацију процеса имплементације стратегије
- пише пројекте
-

Тим за инклузивно
образовање

-

Чланови
1. Зорица Вукајловић
2. Славица Младеновић
Ивановић
3. Горица Његовановић
4. Милена Жерјал

1. Љиљана Новковић
2. Горица Његовановић
3. Славица Младеновић
и
Ивановић
4. Бојана Чернош
5. Горица Ивановић
6. Зоран Гаврић

идентификује потребе чланова ДУБ-а за стручним усавршавањем
креира, организује, координира и промовише акредитоване
програме стручног усавршавања
организује и реализује стручне скупове, трибине, округле столове
континуирано задовољава потребе чланова ДУБ-а у погледу
стицања нових знања, вештина и компетенција
прати и уводи нове програме стручног усавршавања
сарађује са СУРС-ом у домену увођења, размене и промовисања
програма локалних друштава
промовише образовну инклузију и развија квалитетну
инклузивну праксу

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Љиљана Новковић
Зорица Вукајловић
Снежана Илић
Горица Ивановић
Бојана Чернош
Милан Филиповац

1. Славица Младеновић
Ивановић
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-

Тим за односе са
јавношћу и маркетинг

-

Тим за културно –
забавне активности

-

прати и унапређује политику инклузивног образовања у школама
сарађује са општинама, школама, наставницима и родитељима у
успешној примени нових мера инклузивног образовања,
самостално или уз подршку различитих организација
информише и мотивише наставни кадар, родитеље, стручне
сараднике за развијање инклузивног образовања
промовише рад ДУБ-а
сачињава план активности на промоцији рада ДУБ-а за различите
врсте медија (ТВ, радио, писани медији, website, друштвене
мреже)
планира и организује присуство медија на различитим
манифестацијама, скуповима и догађајијма које организује ДУБ
осмишшљава маркетинг ДУБ-а и спонзорства
осмишљава и израђује Билтен ДУБ-а
осмишљава и израђује монографију ДУБ-а
осмишљава и набавља рекламни маркетиншки материјал

2. Весна Андријевић
3. Владан Аћимовић
4. Јасмина Веселиновић

планира,организује и координира културно – забавне активности
(посете, обиласке, гостовања, студијска путовања)
остварује сарадњу са различитим културним установама и
туристичким агенцијама, у циљу квалитетнијег организовања
културно – забавних активности

1. Мирјана Слобода
2. Виолета Мијатовић

1. Зорица Вукајловић
2. Снежана Илић
3. Сања Павић-Рајак
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1.2.3. Стручно финансијска подршка
Књиговодствена агенција „СИМ“ и благајник хонорарно ангажован.
1.2.4. Опрема и простор
ДУБ користи канцеларију од 24 m² заједно са Савезом учитеља Републике Србије,
заједничке просторије са „Просветним прегледом“. Техничку опрему ДУБ-а чине: 1
лаптоп, 1 бим пројектор, 1 персонални рачунар, 1 штампач, 1 екстерна меморија.
За реализацију семинара стручног усавршвања и радних састанака ДУБ користи
простор основних школа, чланица ДУБ-а .
У сарадњи са општинама Београда, ДУБ реализује стручне скупове користећи њихове
сале.
1.2.5. Извори финансирања
Активности ДУБ-а се финансирају од чланарине, акредитованих програма стручног
усавршавања, учествовањем у реализацији пројеката, донација...
3. ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ДРУШТВА УЧИТЕЉА
БЕОГРАДА У ПЕРИОДУ ОД 2012. ДО 2016. ГОДИНЕ
1. Задатак

Активности
 Рад ДУБ-а се одвија кроз редовне активности
чланова Управног одбора, Надзорног одбора и учитеља
који својим радом и професионалношћу доприносе
развоју Друштва
 Одржане су 4 редовне скупштине ДУБ-а
 Одржано је 30 редовних седница Управног одбора
Јачање ДУБ-а на локалном ДУБ-а
нивоу
 Одржано је 46 састанака Стручних тимова и
председништва УО
 Израђен Стратешки план ДУБ-а за период од 2012
до 2016. Године
 Израђен Акциони план ДУБ-а
 Обезбеђена информисаност чланова ДУБ-а
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2. Задатак

Промовисање рада ДУБ-а

Активности
- Редовно присуство у медијима, благовремено
ажурирање нашег сајта, фејсбук странице, издавање
„Билтена ДУБ-а“, разноврсне активности и редовна
комуникација са чланством допринели су омасовљењу
наше организације.
- Води се електронска база података о члановима ДУБ-а
и израђене су чланске карте.
- Захваљујући активном волонтерском раду чланова УО
ДУБ-а и чланова Тимова, број чланова се повећао на 2
874 из 161 београдске основне школе, 2 средње школе и
једне организације са тенденцијом даљег раста. Поред
учитеља, чланови нашег Друштва су и школски
психолози и педагози, вероучитељи, предметни
наставници, дефектолози и директори неких основних
школа.
- Са намером да формира и на сајту ДУБ-а промовише
збирку примера добре праксе који потврђују креативност
и стручност учитеља усмереног на образовање и
васпитање по мери све деце, ДУБ већ шест година
расписује Конкурс Примери добре учитељске праксе за
категорије: обавезни предмети, изборни предмети,
инклузивно образовање, ваннаставне активности,
интердисциплинаран приступ планирању наставе,
наставна средства. На Конкурс су послати примери
добре праксе који су реализовани у настави,
применљиви
у
школској
пракси,
доприносе
унапређивању наставе и учења и усмерени на исходе, а у
функцији стицања знања и вештина ученика. Награђени
и похваљени аутори презентовали су своје радове на
Стручној трибини учитеља и Сабору учитеља.
Презентација примера добре праксе и индивидуалног
ставралаштва потврђују креативност и стручност
учитеља усмереног на образовање и васпитање по мери
све деце.
- Друштво је поводом Дана заштите планете Земље 2016.
Године организовало 1. Смотру под називом „Чаролија
рециклаже помаже природи“. Домаћин 1.Смотре је био
Центар за културу и образовање Раковица.Учешће у
Смотри је узело 17 основних школа и то: 15. Школа из
Београда, 1 из Ниша и 1 из Пожаревца. Смотра је
реализована кроз изложбу радова и седам радионица.
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3. Задатак

Активности
- Саставни део професионалног развоја наставника је
стручно усавршавање које подразумева стицање нових и
усавршавање постојећих компетенција везаних за
образовно – васпитни рад. Један од основних задатака
ДУБ-а јесте да организује и кооординира стручно
усавршавање и обучавање учитеља. Акционим планом
ДУБ-а предвиђена је организација и реализација низа
обука, бесплатних за чланство ДУБ-а које ће омогућити
да стручно усавршавање за наставнике буде
квалитетније и да одговара њиховим индивидуалним
потребама, потребама школе и потребама развоја
система образовања и васпитања у приоритетним
областима.
- Друштво учитеља Београда перманентно брине о
потребама својих чланова и развоју њихових
Јачање
професионалних професионалних компетенција кроз реализацију
компетенција учитеља
стручног усавршавања путем акредитованих програма.
Друштво је у периоду од 2012. до 2016. године
организовало 116 бесплатних обука за 3 281 члана ДУБа.
- Спроведено је истраживање чији је циљ био утврдити
потребе и приоритете наставника за стручним
усавршавањем. Истраживање је спроведено на узорку од
1000 наставника из 60 основних школа: На основу
исказаних ставова наставника утврђене су приоритетне
области стручног усавршавања, наставне области и
предмети, као и листа семинара који се реализују током
2012/2016. године.
- Савез учитеља Републике Србије и Друштво учитеља
Београда су акредитовали програм Стручне трибине
учитеља
са
циљем
континуираног
развоја
професионалних компетенција учитеља, наставника,
стручних сарадника запослених у основним школама и
васпитача запослених у предшколским установама кроз
координирану сарадњу са стручњацима из различитих
институција образовања. У периоду од 2012. до 2016.
године организовано је 29 трибина.
- Друштво учитеља Београда је 2013. године, у
Студентском културном центру Нови Београд, окупило
459 учитеља, предметних наставника, стручних
сарадника и директора основних школа Београда на
Првом симпозијуму, акредитованом као стручни скуп:
„Законски оквир који регулише образовно-васпитни
систем из угла доносиоца одлука и из угла реализатора
образовно-васпитног процеса“.
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- Друштво учитеља Београда је 2014. године
организовало стручни скуп–саветовање са темом:
„Поремећаји понашања ученика основношколског
узраста ” које је окупило 162 учитеља и стручна
сарадника
- У протеклом периоду израђени су и реализовани
пројекти. Тимови за стратешки развој/пројекте и
стручно усавршавање узели се учешће као носиоци или
партнерске организације у пројектима: "Едукација
просветних радника-Одговорно живљење", "Обука за
Јачање
професионалних одрживи развој у локалним заједницама",
"Дечји
компетенција учитеља
конгрес под називом–Ја сам дете на врху планете", "Сви
учимо лако кроз огледе".
- Друштво учитеља Београда и Societe Generale Srbija је
организовало ликовни конкурс за ученике 1. рареда са 5
београдских општина, Звездара, Врачар, Вождовац,
Палилула и Чукарица. Тема конкурса је била
осликавање/илустровање песама чика Јове Змаја.
Учешће је узело преко 5500 београдских првака из 53
школе. Најбољи радови из свих школа ће бити
публиковани у збирци илустрација које ће добити сви
ученици првог разреда школа учесница.
- Након расписивања Конкурса за одобравање програма
сталног стручног усавршавања наставника, васпитача,
стручних сарадника и директора, Друштво учитеља
Београда већ неколико година припрема програме
стручног усавршавања за акредитацију, врши анализу
приспелих предлога и пружа подршку одабраним
програмима који конкуришу у ЗУОВ. Комисија за
одобравање програма сталног стручног усавршавања
запослених у образовању и васпитању је у протеклом
периоду одобрила 16 програма које је подржао ДУБ-а.
4. Задатак

Активности
У протеклом периоду настављена је и успостављена
сарадња са различитим институцијама и организацијама:
СУРС, ЗУОВ, ЗВКОВ, ЦИП, УНИЦЕФ, МПНТР,
Институт за педагошка истраживања, УФ Београд,
Пољопривредни факултет Београд, удружење „Млади
математичар“, локална учитељска друштва.
Сарадња са
Представници ДУБ–а су били чланови тимова,радних
институцијама које
група, комисија у следећим активностима:
подстичу осавремењавање  Утврђивање исхода за општеобразовне предмете у
образовно-васпитног рада
основној и средњој школи за наставне предмете Свет
око нас и Природа и друштво, 2014. године, МПНТР,
ЗУОВ
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 Стандарди квалитета уџбеника, 2015., ЗУОВ
 Пројекат Национално тестирање ученика 4. разреда
основне школе, Стручни координатор тима за писање
задатака и конструкцију теста –2013/2014., ЗВКОВ
 Пројекат
„Мрежа
пријатеља
инклузивног
образовања“, ЦИП, 2016.
 Предлог наставног плана и програма за 2. циклус
основног образовања и васпитања, 2016/2017., ЗУОВ
 Смањење ризика од катастрофа, 2016/25017. год.
УНИЦЕФ и СУРС
Сарадња са
 Промоција науке кроз развој међународног програма
институцијама које
Еко– школе у Србији, од 2012. год. СУРС
подстичу осавремењавање  Институт за педагошка истраживања,
пројекат
образовно-васпитног рада
„Међународно истраживање образовних постигнућа
ученика у области математике и природних наука“ –
ТИМСС 2015. године
У
сарадњи
са
СУРС-ом,
а
уз
подршку TACSO Ресурсног
центра
Грађанских
иницијатива, у Ариљу је од 1. до 3. априла 2016.
године одржан консултативни састанак „Учитељи
кажу“ са заједничким циљем, у непосредној
комуникацији и кроз рад, размене идеје о актуелним
темама које се тичу наставничке професије и
формирају заједничке ставове, на основу којих ће
организација усмерити своје деловање по питању
јавног заговарања.
 У сарадњи са СУРС-ом протекле четири године су
организовани Зимски сусрети и Сабори учитеља
Србије.
 Поред стручних скупова у сарадњи са СУРС-ом
релизоване су три Учитељијаде.
 На основу исказане потребе за унапређивањем рада
организовали смо састанак са координаторима школа
чланица у Центру „Мали Дунав“–Пољопривредног
факултета у Београду. Том приликом је организован и
обилазак Центра „Мали Дунав“. Скупу је
присуствовало 63 координатора., који су на радном
састанку исказали своје потребе и предлоге за
унапређивање рада ДУБ-а.
 Учешће у манифестацији „Мост математике“,
подршка промоцији науке и културе, очувања
наученог и технолошког наслеђа – Врњачка Бања,
2016. године
 Учешће на конкурсима које су расписала локална
учитењска друштва.
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4. СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ДРУШТВА УЧИТЕЉА БЕОГРАДА
Циљ 1.
Афирмација Друштва учитеља Београда

Задаци

1.Јачање ДУБ-а на
локалном нивоу.

Активности

1. Пријем нових чланова и ажурирање базе података
2. Информисање чланства

2.Промовисање рада
ДУБ-а и појединаца.

1. Промовисање рада ДУБ-а путем сајта ДУБ-а, Билтена ДУБ-а, медија
2. Презентација примера добре праксе и индивидуалног стваралаштва
учитеља на стручним скуповима и манифестацијама
3. Сарадња са локалним учитељским друштвима – чланицама СУРС-а

3. Јачање
професионалних
компетенција
учитеља.

1. Организовање и реализација стручног усавршавања
2. Писање пројеката и програма стручног усавршавања за акредитацију
3. Организовање конкурса - Примери добре учитељске праксе
4. Организовање угледних часова
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Циљ 2.
Допринети креирању образовне политике активним укључивањем у рад надлежних
институција и организација.
Задаци

1. Континуирана
сарадња и учешће
представника ДУБ-а
у стручним
комисијама МПН-а,
Завода за вредновање
квалитета
образовања, Завода
за унапређење
образовања и
васпитања,
Учитељског
факултета,
Секретаријата за
образовање,
Националног
просветног савета
Србије...ради
унапређивања
образовно-васпитног
рада.

2. Сарадња ДУБ-а са
невладиним
организацијама које
подстичу
осавремењивање
образовно-васпитног
рада

Активности

1. Укључивање представника ДУБ-а у рад одређених државних
институција и организација
2. Извештавање представника ДУБ-а о предузетим активностима
3. Конкурисање пројектима код одређених државних институција и
организација
4. Реализација пројеката
5. Извештавање о реализацији пројеката
6. Давање предлога и сугестија представнику СУРС-а у Националном
просветном савету Србије

1. Конкурисање пројектима код невладиних организација и фондација
2. Реализација пројеката
3. Извештавање о реализацији пројеката
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Циљ 3.
Интернационализација ДУБ-а укључивањем у програм Erazmus+
Задаци

Активности

1. Укључивање ДУБ-а у
програм Erazmus+

1. Упознавање са програмом Erazmus+ и његовим
приоритетима
2. Израда Европског развојног плана ДУБ-а

2. Писање пројекта у
овиру програма
Erazmus+

1. Избор чланова пројектног тима
2. Избор теме и писање пројекта
3. Извештавање, праћење и вредновање реализованог
пројекта

3. Информисање и
примена стечених знања
и вештина чланова
ДУБ-а

1. Информисање чланова ДУБ-а о програму Erazmus+ и
пројекту
2. Организовање обука за рад на порталу eTwinning за
чланове ДУБ-а
3. Сарадња и размена примера добре праксе применом
портала eTwinning

19

4. ПРЕДЛОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПЕРИОД 2016/2017.
Задаци

Активности

Време
реализације

Носиоци активности

1.Јачање ДУБ-а
на локалном
нивоу

1. Израда нормативних и
финансијских аката

током године

Тим за нормативно - техничке
послове и материјално –
финансијско пословање

2. Израда Стратешког и
Акционог плана

децембарјануар

Тим за стратешко планирање
и стручно усавршавање

3. Ажурирање базе података

током године

Тим за нормативно - техничке
послове

4. Благовремено информисање
чланства (електронским,
усменим, писним путем)

током године

Тим за односе са јавношћу и
маркетинг

5. Организовање Скупштине
ДУБ-а

март-април

Управни одбор,председник,
секретар

током године

Тим за односе са јавношћу и
маркетинг

децембарфебруар

Тим за односе са јавношћу и
маркетинг

3. Прикупљање података за
монографију ДУБ-а

током године

Тим за односе са јавношћу и
маркетинг

4. Промоције рада средствима
јавног информисања

током године

5. Презентација примера добре
праксе и индивидуалног
ставарлаштва на Стручним
скуповима
6. Сарадња са локалним
учитељским друштвима –
чланицама СУРС-а

мај -јун

Председник
Тим за односе са јавношћу и
маркетинг
Тимови за стратешко
планирање и стручно
усавршавње

2. Промовисање 1. Ажурирање сајта ДУБ-а
рада ДУБ-а и
појединаца
2. Израда Билтена ДУБ-а

током године

Управни одбор
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3. Јачање
професионалних
компетенција
учитеља

1. Спровођење истраживања о
потребама члановима ДУБ-а о
стручном усавршавању

мартсептембар

Тимови за стратешко
планирање и стручно
усавршавање

2. Организација и реализација
семинара, стручних скупова и
трибина из области образовноваспитног рада

током године

Тимови за стратешко
планирање, стручно
усавршавање, инклузивно
образовање

3. Писање пројеката и
програма стручног
усавршавања и њихова
акредитација

током године

Тимови за стратешко
планирање, стручно
усавршавање, инклузивно
образовање

1. Организовање
манифестације Зимски сусрети

јануарфебруар

Управни одбор

2. Организовање
манифестације Сабор учитеља

април-јун

Управни одбор и учитељи
волонтери

3. Учешће на Скупштини
СУРС-а

децембар

Управни одбор

4. Обележавање Дана учитеља
и Дана просветних радника
Србије

октобарновембар

Тим за културно- забавно
стваралаштво

5. Учешће представника ДУБ-а
у тимовима владиних
организација

током године

Управни одбор, надзорни
одбор, председник
скупштине, чланови ДУБ-а

6. Учешће представника ДУБа у тимовима невладиних
организација

током године

Управни одбор, надзорни
одбор, председник
скупштине, чланови ДУБ-а

5. Укључивање
ДУБ-а у програм
Erazmus+

7. Израда Европског развојног
плана ДУБ-а

јануар

Тим за стратешко планирање

6. Писање
пројекта у овиру
програма
Erazmus+

8. Избор теме и писање
пројекта

децембарјануар

Тим за стратешко
планирање, координатори
школа чланица ДУБ-а

4.Сарадња са
институцијама
које подстичу
осавремењавање
образовноваспитног рада
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7. Примена
стечених знања и
вештина чланова
ДУБ-а са обука
програма
Еразмус+

9. Организовање обука за рад
на порталу eTwinning за
чланове ДУБ-а

током године

Тимови за стратешко
планирање и стручно
усавршавање

10. Сарадња и размена
примера добре праксе
применом портала eTwinning

током године

чланови ДУБа
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4.1. Акциони план за даље јачање организацијских капацитета и
организацијски развој ДУБ-а на локалном нивоу

23

Циљеви

Даље јачање
организацијских
капацитета и
организацијски
развој ДУБ-а на
локалном нивоу

Активности

3. Ажурирање базе података за
шк.2016/17. и 2017/18.
* Чланство запослено у школама
- списак школа разврстаних по општинама
- списак координатора школа
- списак чланова по школама
* Чланство запослено у организацијама и
институцијама
- списак чланова
* Незапослени чланови
- списак чланова
*Сарадници
- списак појединаца
- списак општина Београда и лица
задужених за образовање
- списак институција
- списак организација
- списак потенцијалних донатора
(издавачке куће, јавна предузећа,
корпорације ... )
- списак медија и новинара који прате
образовање на локалном и републичком
нивоу

Индикатори
успешности

број школа
чланица

Носиоци активности
Тим за нормативно техничке послове и
материјално –
финансијско пословање

Временски
оквир
током сваке
године

број чланова
запослених у
школама,
организацијама
и институцијама
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Циљеви

Активности
4. Благовремено информисање
чланства
- информисање чланства електронским
путем
- информисање чланства усменим путем
- информисање чланства писаним путем

Даље јачање
организацијских
капацитета и
организацијски
развој ДУБ-а на
локалном нивоу

Индикатори
успешности
повратна
информација
чланова и
њихово
присуство
семинарима,
трибинама,
стручним
скуповима...

Носиоци активности
Тим за односе са
јавношћу и маркетинг

Временски
оквир
током
године
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Циљеви

Активности
5. Организовање Скупштине ДУБ-а

Даље јачање
организацијских
капацитета и
организацијски
развој ДУБ-а на
локалном нивоу

- израда извештаја о раду ДУБ-а
- припрема и организација Скупштине
ДУБ-а
- обавештавање чланства и шире јавности
о одржавању Скупштине ДУБ-а
- мотивисање координатора и чланства за
активно учествовање у раду Скупштине
правовременим и адекватним
информацијама
- одржавање Скупштине ДУБ–а и
обележавање 35 година ДУБ-а
- документовање одржане Скупштине
путем фото записа и извештаја

Индикатори
успешности
пријављивање
делегата за
присуство
Скупштини
присуство
делегата на
Скупштини
повратна
информација
чланству о
одржаној
Скупштини

Носиоци активности
Тимови за:
- нормативно техничке послове;
- материјално –
финансијско
пословање;
- стратешко планирање
и стручно
усавршавање;
- односе са јавношћу и
маркетинг
- културно – забавне
активности
- Управни одбор ДУБа;
- Надзорни одбор

Временски
оквир
март-април

ангажовање и
укључивање
чланова у рад
ДУБ-а

26

4.2. Акциони план за даље промовисање рада ДУБ-а и појединаца
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Циљеви

Активности

Индикатори
успешности

1. Ажурирање сајта ДУБ-а

Промовисање
рада ДУБ-а и
појединаца

- благовремено објављивање информација
о раду ДУБ-а
- пружање нових информација и сазнања
из области образовања (Закон, Програми,
Правилници..)
- допуњавање Базе примера добре праксе
(по разредима, предметима,
активностима...)
- информисање о пројектима
- информације о различитим расписаним
конкурсима

број посета сајту
путем мерача

Носиоци активности
Тим за односе са
јавношћу и маркетинг
Чланови ДУБа
...

Временски
оквир
током
године

број чланова
пријављених на
Конкурс
примера добре
праксе
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Циљеви

Активности
2.а. Израда Билтена ДУБ-а

Промовисање
рада ДУБ-а и
појединаца

- осмишљавање нове концепције Билтена
- израда Билтена – 35 година ДУБ-а
- штампање Билтена до Скупштине ДУБа
- израда захвалница за појединце и
институције као и награда истакнутим
појединцима Друштва поводом 35 година
ДУБ-а

Индикатори
успешности
одштампани
примерци
Билтена

Носиоци активности
Тим за односе са
јавношћу и маркетинг

Временски
оквир
децембарфебруар

...
одштампане
захвалнице

Архивирани
извештаји о раду
ДУБа,
фотографије

током
године

2.б. Прикупљање података за
монографију ДУБ-а
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Циљеви

Активности

Индикатори
успешности

3. Промоције рада ДУБа путем
средстава јавног информисања

присуство
им за односе са
медија на
јавношћу и маркетинг
Зимским
...
сусретима и
Сабору учитеља
као и на другим
активностима
које организује и
промовише ДУБ

- осмишљавање медијске кампање ДУБ-а
Промовисање
рада ДУБ-а и
појединаца

- реализација медијске кампање ДУБа

Носиоци активности

Временски
оквир
током
године
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Циљеви

Промовисање
рада ДУБ-а и
појединаца

Активности
4. Сарадња са члановима ДУБа на
општинском нивоу путем организовања
Стручних скупова у општинама
Београда (мотивација, подршка,
размена искустава, индивидуално
стваралаштво, угледни часови, примери
добре праксе...)
1. Одабир тема Стручних скупова
2. Осмишљавање концепције Стручног
скупа
3. Избор и успостављање контакта са
предавачима на Стручним скуповима
4. Прикупљање и избор конкретног
примера добре праксе у складу са
темом Стручног скупа
5. Израда програма Стручног скупа
6. Израда плана реализације Стручних
скупова на територији 10 београдских
општина
7. Избор локалних координатора на нивоу
општине ради укључивања у
заједничке активности

Индикатори
успешности
остварена сарадња
са члановима ДУБ–а на
општинском нивоу кроз
организовање три
Стручна скупа у
општинама Београда
успостављена
сарадња и међусобна
подршка чланова
ДУБа кроз размену
информација,
искустава, идеја,
индивидуалног
стваралаштва, примера
добре праксе

Носиоци
активности
Тимови за:

Временски
оквир
током
године

- стратешки
развој / пројекте
- стручно
усавршавање
- инклузивно
образовање
- односе са
јавношћу и
маркетинг
- културно –
забавне
активности
...

иницирање једне
заједничке активности
на локалном/
општинском нивоу
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8. Организовање састанка Тимова застратешки развој / пројекте, стручно
усавршавање, инклузивног образовања
и свих локалних координатора у циљу
представљања активности ДУБ-а,
усвајању програма Стручних скупова и
организационих корака
9. Избор и успостављање контакта са
школама, општинама, локалним
центрима, потенцијалним домаћинима
стручних скупова, на нивоу општина
10. Информисање чланова, најава и
позивање на планиране Стручне
скупове
11. Организовање Стручних скупова
12. Реализација Стручних скупова
13. Израда извештаја
14. Документовање одржаног скупа путем
фото записа и извештаја

присуство чланства на
стручним скуповима

повратна информација
чланству о одржаном
стручном скупу на сајту
ДУБа

32

Циљеви

Промовисање
рада ДУБ-а и
појединаца

Активности

Индикатори
успешности
успостављена
5. Сарадња са локалним учитељским
сарадња са
друштвима-чланицама СУРС-а
локалним
- Контактирање и иницирање сарадње са
учитељским
локалним друштвима – чланицама СУРС-а друштвима- Осмишљавање заједничких пројеката и
чланицама
манифестација
СУРС-а
- Организација заједничких Стручних
учешћем и
скупова, Округлих столова у циљу размене реализацијом
идеја и информација, промовишући
два заједничка
професионализам и сарадњу
пројеката и две
- Израда заједничких пројеката
манифестације
- Организовање стручних екскурзија
- Учествовање чланова ДУБа на
Учитељијади

Носиоци активности
Тимови за:

Временски
оквир
током
године

- стратешки развој /
пројекте
- стручно усавршавање
- инклузивно
образовање
- односе са јавношћу и
маркетинг
- културно – забавне
активности
...

33

Циљеви

Активности
6. Презентација примера добре праксе и
индивидуалног ставаралаштва
- Дефинисање критеријума за избор
квалитетног примера добре праксе

Промовисање
рада ДУБ-а и
појединаца

- Расписивање Конкурса ДУБ-а Примери
добре учитељске праксе за категорије:
обавезни предмети, изборни предмети,
инклузивно образовање, ваннаставне
активности, интердисциплинаран приступ
планирању наставе и наставна средства
- Преглед, анализа и избор радова

Индикатори
успешности
формирана
збирка
примера добре
праксе доступна
на сајту ДУБа и
урађен DVD са
збирком
примера добре
праксе

Тимови за:

Временски
оквир
новембарјун

- стратешки развој /
пројекте
- стручно усавршавање
- инклузивно
образовање
- односе са јавношћу и
маркетинг
- културно – забавне
активности
...

организовани
угледни часови

- Презентација и награђивање примера
добре праксе на Стручном скупу и
Сабору учитеља
- Пријављивање изабраних радова на
конкурс СУРС-а Примери добре
учитељске праксе и њихова презентација
- Израда каталога акредитованих семинара
за чланове ДУБ-а и СУРС-а

Носиоци активности

током
године

5 000 каталога
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4.3. Акциони план за даље јачање професионалних компетенција
учитеља
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Циљеви

Јачање
професионалних
компетенција
учитеља

Активности
1. Спровођење истраживања о
потребама чланова ДУБа о стручном
усавршавању
- избор и израда листе семинара у складу
са дефинисаним приоритетним областима
које подржавају законску регулативу
образовног система, превасходно
подржаних од стране ДУБ–а и СУРС–а
- израда анкетног упитника за
истраживање
- реализација истраживања
- обрада добијених података

Индикатори
успешности
број попуњених
упитника

Носиоци активности
Тимови за:

Временски
оквир
током
године

- нормативно техничке послове
- стратешки развој /
пројекте
- стручно усавршавање
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Циљеви

Активности
2. Организација и реализација семинара
на основу резултата истраживања

Јачање
професионалних
компетенција
учитеља

- на основу исказаних потреба
организовати серије бесплатних семинара
за чланство у складу са финансијским
могућностима ДУБ–а

Индикатори
успешности
број
организованих
семинара
број учесника
семинара

Носиоци активности
Тимови за:

Временски
оквир
током
године

- нормативно техничке послове и
материјално
финансијско пословање
- стратешки развој /
пројекте
- стручно усавршавање
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Циљеви

Активности

Индикатори
успешности

Носиоци активности
Тимови за:

Јачање
професионалних
компетенција
учитеља

3. Писање пројеката и програма
стручног усавршавања и њихова
акредитација
*Пројекти
- израда листе предлога пројеката
- прикупљање података о институцијама
које пружају подршку за реализацију
пројекта
- писање пројеката и конкурисање

број пројеката

Временски
оквир
током
године

- стратешки развој /
пројекте
- стручно усавршавање
- инклузивно
образовање
- нормативно техничке послове и
материјално –
финансијско пословање
...

* Програми стручног усавршавања
- обавештавање аутора програма стручног
усавршавања о условима подршке ДУБа
приликом акредитације програма код
ЗУОВ
- стручна анализа приспелих предлога
програма и селекција истих
- давање подршке ДУБ-а одабраним
програмима који конкуришу у ЗУОВу

број
акредитованих
семинара
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4.4. Акциони план за даље развијање сарадње и учешће
представника ДУБ-а у стручним комисијама различитих
образовних институција и невладиним организација које се баве и
подстичу осавремењивање образовно-васпитног рада
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Циљеви

Даље развијање
сарадње и
учешће
представника
ДУБ-а у
стручним
комисијама
различитих
образовних
институција и
невладиним
организација
које се баве и
подстичу
осавремењивање
образовноваспитног рада

Активности

Индикатори
успешности

1. У сарадњи са СУРС–ом организовање
Зимских сусрета учитеља Србије у
Београду
- одређивање датума и листе семинара за
Зимске сусрете
- обезбеђивање школе домаћина и договор
о сарадњи
- обавештавање чланства о датуму
одржавања Зимских сусрета

Носиоци активности

Временски
оквир

- Управни одбор
- Председник
- тимови за: стручно
усавршавање, односе са
јавношћу и маркетинг

децембар,
јануар,
фебруар

број полазника
на обукама

- техничка организација и реализација
Зимских сусрета
- организовање пригодног програма
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Циљеви

Активности

Индикатори
успешности

2. У сарадњи са СУРСом организовање
Сабора учитеља Србије у Београду

Даље развијање
сарадње и
учешће
15. обавештавање чланства о датуму
представника
одржавања Сабора учитеља
ДУБ-а у
16. пријава примера добре праксе ДУБ-а
стручним
17. техничка организација и реализација
комисијама
Сабора учитеља
различитих
образовних
институција и
невладиним
организација
које се баве и
подстичу
осавремењивање
образовноваспитног рада

број присутних

Носиоци активности
- Управни одбор
- председник
- тимови за: стручно
усавршавање, односе са
јавношћу и маркетинг

Временски
оквир
април – јун

број примера
добре праксе
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Циљеви

Даље развијање
сарадње и
учешће
представника
ДУБ-а у
стручним
комисијама
различитих
образовних
институција и
невладиним
организација
које се баве и
подстичу
осавремењивање
образовноваспитног рада

Активности

Индикатори
успешности

Носиоци активности

Временски
оквир

3. Учешће на Скупштини СУРС-а

број делегата

18. Управни одбор
19. председник
20. секретар

новембар децембар

- избор делегата ДУБ-а
- припрема за Скупшину
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Циљеви

Активности

Индикатори
успешности

4. Обележавање Светског дана учитеља
- 5. октобра и Дана просветних радника
Србије – 8. новембра

број учесника

Носиоци активности
Тимови за:

Даље развијање
сарадње и
учешће
представника
ДУБ-а у
стручним
комисијама
различитих
образовних
институција и
невладиним
организација
које се баве и
подстичу
осавремењивање
образовноваспитног рада

- дружење представника београдских
основних школа и различитих образовних
институција и невладиних организација
које се баве и подстичу осавремењивање
образовно-васпитног рада на Дану
просветних радника Србије

Временски
оквир
током
године

- односе са јавношћу и
маркетинг
- културно – забавне
активности

- слање честитки и прослеђивање порука
УНЕСКА, ИНТЕРНАЦИОНАЛЕ
ОБРАЗОВАЊА и др. Организација,
поводом 8. новембра, Дана просветних
радника
- осмшљавање и слање честитки
координаторима, Друштвима,
организацијама са којима сарађујемо,
различитим поводима – почетак школске
године, 5. октобар, 8. новембар, Нова
година, 27. јануар, 8. март...
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Циљеви
Даље развијање
сарадње и
учешће
представника
ДУБ-а у
стручним
комисијама
различитих
образовних
институција и
невладиним
организацијама
које се баве и
подстичу
инклузивно
образовање

Активности
5. Информисање и мотивисање
наставног кадра, родитеља,
стручних сарадника за
инплементирање инклузивног
образовања
– прикупљање и анализа најчешћих
тешкоћа у раду приликом инплементације
инклузивног образовања
– осмишљавање Стручног скупа са темом
Тешкоће у спровођењу инклузивног
образовања у школама
– организација и реализација стручног
скупа
– сарадња са компетентним стручњацима у
области инклузивног образовања

Индикатори
успешности

Носиоци активности

међушколска
Тим за :
умреженост,
21. инклузивно
јавно заговарање
образовање,
инклузивног
22. стручно
образовања
усавршавање
наставника
300 учесника
стручног скупа

Временски
оквир
током
године

минимум
ангажована 3
стручњака
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Циљеви

Активности

Индикатори
успешности

Даље развијање
сарадње и
учешће
представника
ДУБ-а у
стручним
комисијама
различитих
образовних
институција и
невладиним
организацијама
које се баве
подстичу
инклузивно
образовање

6. Промовисање образовне инклузије и
развијање квалитетне инклузивне
праксе

Тим за:
– инклузивно
образовање
–односе са јавношћу и
маркетинг
примери добре
– стручно усавршавање
праксе који би се – стратешко планирање
презентовали на
сајту ДУБ-а

- расписивање конкурса за примере
квалитетне инклузивне праксе,
дидактичког средства и материјала
- анализа пристиглих примера добре
праксе и припрема за презентацију.
- организовање стручног скупа Образовна инклузија - презентација
примера добре праксе
- промовисање најинтересантнијег
дидактичког средства или материјала

Носиоци активности

Временски
оквир
током
године
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Циљеви

Активности

Индикатори
успешности

Носиоци активности

Временски
оквир

Даље развијање
сарадње и
учешће
представника
ДУБ-а у
стручним
комисијама
различитих
образовних
институција и
невладиним
организацијама
које се баве
подстичу
инклузивно
образовање

7. Формирање базе података:

Електронска
база са
евидентираним
конт.
телефонима и
мејловима

Тим за инклузивно
образовање
Тим за нормативно техничке послове

током
године

– стручњаци и компетентне особе које се
баве инклузивним образовањем
– удружења родитеља деце са посебним
потребама
– интересорне комисије по општинама
града Београда
– институције
–организације које имају циљ успешније
реализације инклузивног образовања
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Циљеви

Активности

Индикатори
успешности

8. Учешће представника ДУБ-а у
стручним тимовима ЗВКВО, ЗУОВ,
МПНТ...

Даље развијање
сарадње и
учешће
представника
23. прикупљање мишљења чланова ДУБа о
ДУБ-а у
актуелним нормативним актима и
стручним
потешкоћама у раду
комисијама
24. одабир представника ДУБа за рад у
различитих
тиму/комисији различитих образовних
образовних
институција и невладиним
институција и
организација које се баве подстичу
невладиним
осавремењивање образовно-васпитног
организација
рада
које се баве и
25. извештавање представника о раду и
подстичу
резултатима
осавремењивање
образовноваспитног рада

број укључених
представника
ДУБ-а

Носиоци активности
Тимови за:
- стратешки развој /
пројекте
- стручно усавршавање
- инклузивно
образовање
Управни одбор

Временски
оквир
током
године
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Циљеви

Активности

Индикатори
успешности

Носиоци активности
Тимови за:

Даље развијање
сарадње и
учешће
представника
ДУБ-а у
стручним
комисијама
различитих
образовних
институција и
невладиним
организација
које се баве и
подстичу
осавремењивање
образовноваспитног рада

9. Сарадња са Учитељским факултетом
у Београду
-осмишљавање активности којима се
размењују искуства наставника у школи,
професора и студената
-ангажовање професора на Стручним
скуповима
-укључивање професора Учитељског
факултета у манифестације ДУБ-а
-укључивање чланова ДУБ-а у рад са
студентима Учитељског факултета

број
организованих
активности

Временски
оквир
током
године

- стратешки развој /
пројекте
- стручно усавршавање
- инклузивно
образовање
- односе са јавношћу и
маркетинг
...
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Циљеви

Активности

Индикатори
успешности

Носиоци активности
Тимови за:

Даље развијање
сарадње и
учешће
представника
ДУБ-а у
стручним
комисијама
различитих
образовних
институција и
невладиним
организација
које се баве и
подстичу
осавремењивање
образовноваспитног рада

10. Сарадња са невладиним
организацијама које се баве и подстичу
осавремењивање образовно-васпитног
рада

- информисање о конкурсима и пројектима број пројеката
- одабир тема за пројекте
- писање пројекта и конкурисање
- реализација пројекта
- информисање чланова ДУБ-а и шире
стручне јавности о реализованом пројекту

информисање на
сајту ДУБа

Временски
оквир
током
године

- стратешки развој /
пројекте
- стручно усавршавање
- инклузивно
образовање
- односе са јавношћу и
маркетинг
...
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4.5. Акциони план за интернационализацију ДУБ-а
укључивањем у програм Еразмус+
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Циљеви

Укључивање
ДУБ-а у
међународни
програм
Еразмус+

Активности

Индикатори
успешности

Носиоци активности
Тимови за:
35. стратешко
планирање,
- стручно усавршавање,
- односе са јавношћу и
маркетинг
- координатори школа
чланица ДУБ-а

11. Сарадња са међународним
организацијама
26. израда Европског развојног плана
ДУБ-а
27. избор теме и писање пројекта
28. конкурисање пројектом
29. реализација пројекта
30. информисање чланова ДУБа о
реализованом пројекту
31. мотивисање чланова ДУБ-а за учешће у
новим пројектима
32. Организовање обука за рад на порталу
eTwinning за чланове ДУБ-а
33. Сарадња и размена примера добре
праксе применом портала eTwinning
34. Укључивање у ЕПАЛЕ платформу

Београд
4.април 2017. године

1 пројекат

информисање на
сајту ДУБ-а,
урађен лифлет

Временски
оквир
децембар,
јануар

...
током
године

2 Стручна скупа
2 обуке за
портал
eTwinning

председница Друштва учитеља Београда
Зорица Вукајловић
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