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КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

 

К1 компетенције за уже стручну област 
 

К2  компетенције за поуавање и учење 
 
К3 компетенције за подршку развоју личности детета и ученика 
 
К4 компетенције за комуникацију и сарадњу 
 
 
 
 
ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ: 

П1- Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба 

информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног 

процеса 

П2- Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна 

подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, 

мигрантима...) 

П3- Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације 

наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за 

циљеве и исходе предмета/области) 

П4- Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма 

превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања 
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Област: ВАСПИТНИ РАД 
 

ВАСПИТНИ ПРОБЛЕМИ УЧЕНИКА И КАКО ИХ ПРЕВАЗИЋИ 
 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=27 
 

Компетенцијa: K3 Приоритетна област: П4 Каталошки број програма: 14 
 

Аутори:  
1.Слободан Малушић, специјалиста педагогија 

 
Реализатори:  
1.Слободан Малушић, специјалиста педагогија 
2.Милка Бошков, професор педагогије,ОШ „Вељко Дугошевић”,Београд 
3.Зорица Панић, дипломирани психолог, 10. Гимназија „Михајло Пупин“ 
 

 
Општи циљ програма:  
Развијање компетенција наставника за успешно решавање васпитних проблема ученика, путем 
стицања адекватних знања, вештина техника и повећања осетљивости за рад са ученицима који 
показују проблеме у понашању. 
 
 
Специфични циљеви: 
Препознавање и процена сложености васпитних проблема ученика.Упознавање наставника са 
корацима, принципима и развијање вештина решавања васпитних проблема ученика.Повећање 
компетенције за појачани васпитни рад са учеником, групом, одељењем.Тимско решавање 
проблема у спречавању вршњачког насиља, злостављања и занемаривања ученика.Оснаживање 
наставника да стекну, успоставе међусобно поверење са ученицима и родитељима. 
 

 
Циљна група:  
Наставник разредне наставе 
Наставник предметне наставе - основна школа 
Наставник предметне наставе - гимназија 
Наставник општеобразовних предемта - 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) 
 

 
Број учесника: 30 
 
Трајање: Два дана (16 бодова) 
 
Цена: 2.000,00 динара по учеснику 
 
 
 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=27
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Област: ВАСПИТНИ РАД 
 

МЕТОДОЛОГИЈА И САДРЖАЈИ РАДА НА ЧАСОВИМА 
ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ/ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ:  

ШТА, КАКО И ЗАШТО? 
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=97 

 

Компетенцијa: K3 Приоритетна област: П4 Каталошки број програма: 39 
 

Аутори:  
1.Весна Радонић, мастер педагог, ОШ “Краљ Петар Први“ 
2.Драгана Спасојевић,мастер педагог, ОШ „Ђура Даничић'' 
3.Душанка Јерковић, мастер психологије, ПУ „Раковица“ 

 
Реализатори:  
1.Весна Радонић, мастер педагог, ОШ “Краљ Петар Први“ 
2.Драгана Спасојевић,мастер педагог, ОШ „Ђура Даничић'' 
3.Душанка Јерковић, мастер психологије, ПУ „Раковица“ 
 

Општи циљ програма:  
Унапређивање знања наставника из области методике васпитног рада са ученицима.Повећање 
нивоа компетенција, знања, вештина и мотивације наставника за реализацију часова Одељењске 
заједнице - Одељењског старешине и остваривање васпитне улоге школе. 
 

Специфични циљеви: 
Упознавање са савременим теоријским, методичким и емпиријским знањима за рад на часу 
Одељењске заједнице.Подстицање међусобне интеракције наставник ученик и стварање услова за 
развој ученика и успешно формирање колектива.Стицање знања о развојним карактеристикама и 
потребама ученика и начинима препознавања потреба.Упознавање са начинима конструктивног 
решавања конфликата и посредовања у Ситуацијама насиља и дискриминације.Упознавање са 
начинима постизања позитивне атмосфере у одељењу.Стицање знања о принципима и методама 
рада на часовима Одељењске заједнице.Јачање професионалник капацитета Одељењских 
старешина за управљење одељењем.Мотивисање и оспособљавање наставника за самосталну 
израду радионица за часове одељењских заједница. 
 
Циљна група:  
Наставник разредне наставе 
Наставник предметне наставе - основна школа 
Наставник предметне наставе - гимназија 
Наставник општеобразовних предемта - 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 усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне) 
Наставник изборних и факултативних предмета 
Стручни сарадник у школи 
Директор/помоћник директора 
 

Број учесника: 30 
 

Трајање: Два дана (16 бодова) 
 

Цена: 3.000,00 динара (у зависности од величине групе) 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=97
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Област: ВАСПИТНИ РАД 
 

Алтернатива насиљу 
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=477 

 

Компетенцијa: K4 Приоритетна област: П4 Каталошки број програма: 95 
 

Аутори:  
1. Јелисавета Вилотић, школски психолог, ОШ „Дринка Павловић“, Београд 
2. Невенка Крагуљац, школски педагог, ОШ ''ФилипФилиповић'', Београд 
 

Реализатори:  
1.Јелисавета Вилотић, школски психолог, ОШ „Дринка Павловић“,Београд 
2.Невенка Крагуљац, школски педагог, ОШ ''Филип Филиповић'', Београд 
3.Нада Цвијановић, социјална радница, Црвени крст Нови Београд  
4.Др Мирјана Радовановић, дечији педијатар, ДЗ „Стари град“, Београд 
 

Општи циљ програма:  
Смањење насилне комуникације на релацијама наставник-ученик-родитељ и употребе насиља 
према другима и његовим ефектима. 
 

Специфични циљеви: 
1. Развијање вештина практичне примене за спровођење процедура и поступака у заштити деце од 
насиља 2. Проширивање сазнања и осетљивости за откривање конструктивних одговора/реакција 
у конфликтним ситуацијама и фактора од чега зависи одговор појединца у конфликтној 
ситуацији. 3. Подстицање активног слушања без пресуђивања и стварање асертивне стратегије као 
алтернативе нападању за решавање проблема 4. Идентификација извора проблема и могућег 
конфликта у школи, у породици и вежбање конструктивних одговора и помоћ да се она 
трансформише у конструктивну акцију и одговор под притиском. 5. Управљање и контрола 
конфликтне ситуације 6. Практична обука за планирање ,израду превентивних програма за 
спречавање насиља 
 

Циљна група:  
Наставник разредне наставе 
Наставник предметне наставе - основна школа 
Наставник предметне наставе - гимназија 
Наставник општеобразовних предемта - 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 усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне) 
Наставник изборних и факултативнихпредмета 
Васпитач у предшколскојустанови 
Медицинска сестра - васпитач 
Васпитач у дому ученика 
Стручни сарадник у предшколској установи 
Стручни сарадник у школи 
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник) 
 

Број учесника: 30 
 

Трајање: Два дана (16 бодова) 
 

Цена: 2.320,00 динара по учеснику 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=477
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Област: ИЗБОРНИ И ФАКУЛТАТИВНИ ПРЕДМЕТИ 
 

САЗНАЈ, ЗАПАМТИ И ОЖИВИ,  
БУДУЋНОСТ ЗАДИВИ – НАРОДНА ТРАДИЦИЈА У ПРАКСИ 

 
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1243 

 
Компетенцијa: K2 Приоритетна област: П3 Каталошки број програма: 277 
 

Аутори:  
1.Јелена Лазић, професор разредне наставе, ОШ„Живко Томић“, Доња Шаторња (Блазнава) 
 
Реализатори:  
1.Јелена Лазић, професор разредне наставе, ОШ„Живко Томић“, Доња Шаторња (Блазнава) 
2.Горан Лазић, професор разредне наставе, ОШ „Живко Томић“, Доња Шаторња, Јарменовци 
 

Општи циљ програма:  
Оснаживање и унапређивање професионалних компетенција наставника да кроз ревитализацију 
традиције осавремене наставу кроз уважавање амбијента и коришћење локалних капацитета и 
ресурса школе. 
 
Специфични циљеви: 
Оснажити учеснике да имплементирају стечена знања у наставни процес.Демонстрирати 
учесницима могућности реализације наставних садржаја предмета Народна традиција са циљем 
да се користе доступни ресурси, развије стваралачки рад ученика полазећи од културе нашег 
народа, обичаја и традиције. 
 
Циљна група:  
Наставник разредне наставе 
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју 
Наставник у школи за образовање одраслих 
Наставник изборних и факултативних предмета 
Васпитач у предшколсој установи 
Стручни сарадник у школи 
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник) 
Наставник разредне наставе 

 
Број учесника: 30 
 
Трајање:Један дан (8 бодова) 
 
Цена: 1.500,00 динара по учеснику 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1243
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Oбласт: ИНФОРМАТИКА 
 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА Office 365 У ОРГАНИЗАЦИЈУ РАДА ШКОЛЕ  
И ПРИМЕНА У НАСТАВИ 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=105 
 

Компетенцијa: K4 Приоритетна област: П1 Каталошки број програма: 334 
 

Аутори:  
1.Ђуро Косић, професор производно техничког образовања, ОШ „Драгојло Дудић” 
 

Реализатори:  
1.Ђуро Косић, професор производно техничког образовања, ОШ „Драгојло Дудић” 
2.Јелена Смиљанић, ОШ „Драгојло Дудић” 
3.Срђан Раденовић, дипломирани математичар,ОШ „Бранко Радичевић” Велика Моштаниц 
4.Душица Васиљевић, професор математике, ОШ „Стефан Дечански” 
5.Јела Стевановић, професор разредне наставе, ОШ „Павле Поповић” Вранић 
6.Маријана Стојановић, магистар дидактичко-методичких наука, ОШ „Јефимија” Обреновац 
7.Јасмина Алексић, професор техничког образовања, ОШ „Драгојло Дудић” 
 

Општи циљ програма:  
Оспособљавање запослених у установи за имплементацију Office 365 за ефикаснију и лакшу 
комуникацију свих учесника у васпитно- образовном процесу ради унапређења рада образовне 
установе. 
 

Специфични циљеви: 
Побољшање организационе структуре у образовним установама и стварање свести код корисника 
за бржом и ефикаснијом употребом рачунара у настави.Оспособљавање наставника за израду 
докумената у програмима Office 365.Oспособљавање наставника за рад на програмима који 
омогућавају дељење документације, комуникацију са колегама, комуникацију са 
родитељима.Оспособљавање наставника да креирају упитнике, квизове, видеа, канале и 
презентације и да примењују у настави. 
 

Циљна група:  
Наставник разредне наставе 
Наставник предметне наставе - основна школа 
Наставник предметне наставе - гимназија 
Наставник општеобразовних предемта - 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 усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне) 
Наставник изборних и факултативних предмета 
Васпитач у предшколској установи 
Медицинска сестра - васпитач 
Васпитач у дому ученика 
Стручни сарадник у предшколској установи 
Стручни сарадник у школи 
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник) 
Директор 
 

Број учесника: 25 
 

Трајање: Један дан (8 бодова) 
 

Цена: 2.500,00 динара по учеснику 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=105
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Област: МАТЕМАТИКА 
 

КАД ЈЕ ЛАКА ГЕОМЕТРИЈА И МЕРЕЊЕ ПРИЈА 
 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=25 

 
Компетенцијa: K2 Приоритетна област: П3 Каталошки број програма: 375 
 

Аутори:  
1.Бојана Чернош, магистар дидактичких наука, ОШ „Душан Вукасовић Диоген“, Београд;  
2.Катарина Радосављевић, професор разредне наставе, ОШ „Вељко Дугошевић“, Београд;  
3.Јелена Враговић Цветковић, специјалиста методике наставе математике, ОШ „Јован Стерија Поповић“ Вршац; 
4.Сања Павић-Рајак, професор разредне наставе, ОШ „Краљица Марија“; 
 
Реализатори:  
1.Бојана Чернош, магистар дидактичких наука, ОШ „Душан Вукасовић Диоген“, Београд;  
2.Катарина Радосављевић, професор разредне наставе, ОШ „Вељко Дугошевић“, Београд;  
3.Јелена Враговић Цветковић, специјалиста методике наставе математике, ОШ „Јован Стерија Поповић“ Вршац; 
4.Сања Павић-Рајак, професор разредне наставе, ОШ „Краљица Марија“; 
 

Општи циљ програма:  
Оснаживање и унапређивање професионалних компетенција учитеља да кроз практично- 
манипулативну методу, егземпларну наставу и реално окружење ученицима приближе 
математичке садржаје у областима Геометрија и Мерење и мере. 
 
Специфични циљеви: 
Пружање подршке учитељима да кроз низ специфичних активности (применом практично- 
манипулативне методе и реалног окружења као стимуланса) својим ученицима омогуће лакше и 
интересантније усвајање садржаја из области Геометрија и Мерење и мере, са циљем да се 
побољшају постигнућа ученика и обезбеди трајност, трансфер знања и математичка 
писменост.Подстицање учитеља да садржаје наведених области суштински повезују са 
садржајима осталих наставних предмета, као и области унутар самог предмета и да применом 
наведених метода ученицима олакшају рад, учине га занимљивијим повезујући садржаје 
предмета Математика (нарочито области Геометрија и Мерење и мере) са различитим животним 
ситуацијама. 
 
Циљна група:  
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) 

 
Број учесника: 30 
 
Трајање: Један дан (8 бодова) 
 
Цена: 1.400,00 динара по учеснику 

 
 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=25
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Област: МАТЕМАТИКА 

 
МЕТАКОГНИТИВНИ ПРИСТУП И ВИЗУАЛИЗАЦИЈА У НАСТАВИ 

МАТЕМАТИКЕ, МАТЕМАТИЧКО МОДЕЛОВАЊЕ 
 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=938 

 
Компетенцијa: K2 Приоритетна област: П3 Каталошки број програма: 380 
 
 
Аутори:  
1.Радица Каровић, Дипломирани математичар, ОШ“Ослободиоци Београда“; 
2.Татјана Станковић, Мр наставе математике и рачунарства, ЕТШ „Никола Тесла“, Панчево;  
3.Ђорђе Баралић, Др, Математички институт САНУ;  
4.Ђурђица Такачи, Доктор наука, ПМФ Нови Сад; 
 
Реализатори:  
1.Радица Каровић, Дипломирани математичар, ОШ“Ослободиоци Београда“; 
2.Татјана Станковић, Мр наставе математике и рачунарства, ЕТШ „Никола Тесла“, Панчево;  
3.Ђорђе Баралић, Др, Математички институт САНУ;  
4.Ђурђица Такачи, Доктор наука, ПМФ Нови Сад; 

 
Општи циљ програма:  
Јачати професинални капацитет наставника и мотивисати наставнике да развијају и подстичу 
математичку креативност, радозналост и интересовање код ученика коришћењем 
метакогнитивног приступа у математичким проблемима. 
 
Специфични циљеви: 
Програм има за циљ да на конкретним примерима у новом технолошком окружењу покаже да 
новим методским приступом у решавању математичких проблема треба да: • обогати методичка 
знања наставника уз употребу нових технологија • подстакне наставника на 
иновативни приступ развијању аналитичко-логичког промишљања ученика • оспособи 
наставнике за систем рада који квалитативно обогаћује знања ученика, а наставу чини 
садржајнијом и ефикаснијом. 
 
Циљна група:  
Наставник разредне наставе  
Наставник предметне наставе - основна школа  
Наставник предметне наставе - гимназија  
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа 

 
Број учесника: 30 
 
Трајање: Један дан (8 бодова) 
 
Цена: 1.500,00 динара по учеснику 

 
 
 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=938
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Област: МАТЕМАТИКА 

 
ПРОЈЕКТНА НАСТАВА У САВРЕМЕНОМ ТЕХНОЛОШКОМ 

ОКРУЖЕЊУ 
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1181 

 

Компетенцијa: K2 Приоритетна област: П3 Каталошки број програма: 383 
 
 
Аутори:  
1.Радица Каровић, Дипломирани математичар, ОШ „Ослободиоци Београда“;  
2.Татјана Станковић, Магистар наставе матем. и рачунарства, ЕТШ „Никола Тесла“, Панчево;  
3.Ђурђица Такачи, Доктор наука, ПМФ Нови Сад; 
 
Реализатори:  
1.Радица Каровић, дипломирани математичар, ПМФ Нови Сад 
2.Татјана Станковић,мр наставе математике и рачунарства, ЕТШ „Никола Тесла“, Панчево 

 
Општи циљ програма:  
Оспособљање наставника за имплементацију пројектне наставе, применом информационо 
комуникационих технологија (ИКТ), која је оријентисана на реализацију задатих исхода. 
 
 
Специфични циљеви: 
Упознавање са организацијом пројектне наставе у ИКТ окружењу. Оспособљавање наставника да 

уз помоћ (ИКТ): • препознају ситуације за пројекте који доприносе постизању задатих исхода; • 

подстичу креативности у дефинисању проблема; • мотивишу ученике; • примењују колаборативно 

учење у складу са конструквистичком теоријом учења • утичу на ученике да развијају стратегије за 

савладавање неочекиваних проблема и ситуација. 

Циљна група:  
Наставник разредне наставе 

Наставник предметне наставе - основна школа 

Наставник предметне наставе - гимназија 

Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа 

Наставник стручних предмета - средња стручна школа 

Број учесника: 30 
 
Трајање: Један дан (8 бодова) 
 
Цена: 1 500,00 динара по учеснику 

 
 

 
 
 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1181
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Област: ДЕЦА/УЧЕНИЦИ КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА  
                 ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ 
 

ОРГАНИЗАЦИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА КУЋНЕ НАСТАВЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА 
ЗДРАВСТВЕНИМ ПРОБЛЕМИМА 

 
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=204 

 
Компетенцијa: K2 Приоритетна област: П3 Каталошки број програма: 173 
 
Аутори:  
1.Татјана Грумић, Наставник разредне наставе, ОШ „Др Драган Херцог“, Београд;  
2.Ивана Ковачевић, дипломирани филолог српског језика – мас, ОШ „Др Драган Херцог“, Београд; 
 
Реализатори:  
1.Татјана Грумић, Наставник разредне наставе, ОШ „Др Драган Херцог“, Београд;  
2.Ивана Ковачевић, дипломирани филолог српског језика – мас, ОШ „Др Драган Херцог“, Београд;  
3.Биљана Узелац , Професор разредне наставе, ОШ „Др Драган Херцог“, Београд;  
4.Јелена Арсовић, Дипломирани дефектолог олигофренолог-мас, ОШ „Др Драган Херцог“, Београд; 

 
Општи циљ програма: 
Oспособити полазнике да организују и реализују наставу у кућним условима на класичан начин 
или учењем на даљину, за ученике са привременим здравственим проблемом или трајно за 
ученике са значајним сметњама у развоју и инвалидитетом. 
 
Специфични циљеви: 
Реализација наставе у кућним условима на класичан начин или применом савремених 
информационо-комуникационих технологија за учење на даљину. Усвајање знања и вештина за 
коришћење различитих метода и медија, планирање наставних садржаја прилагођених појединцу 
или групи за реализацију кућне наставе, могући начини/облици провере стечених знања. 
 
Циљна група:  
Наставник разредне наставе  
Наставник предметне наставе - основна школа  
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју  
Наставник изборних и факултативних предмета  
Васпитач у дому ученика  
Стручни сарадник у школи  
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник) 

 
Број учесника: 30 
 
Трајање: Један дан (8 бодова) 
 
Цена: 1.550,00 динара по учеснику 

 
 
 
 
 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=204
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Област: ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ 

 
ИНТЕГРАЦИЈОМ НАСТАВНИХ САДРЖАЈА  

ДО ФУНКЦИОНАЛНЕ ПИСМЕНОСТИ 
 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=95 

 
Компетенцијa: K2 Приоритетна област: П3 Каталошки број програма: 451 
 
Аутори:  
1.Зорица Вукајловић, професор разредне наставе, Основна школа „Вељко Дугошевић“,  
2.Београд; Катарина Радосављевић, професор разредне наставе, ОШ „Вељко Дугошевић“, Београд;  
3.Златко Радосављевић, Дипломирани инжењер електротехнике, Железничка техничка школа, Београд; 
 
Реализатори:  
1.Зорица Вукајловић, професор разредне наставе, Основна школа „Вељко Дугошевић“,  
2.Београд; Катарина Радосављевић, професор разредне наставе, ОШ „Вељко Дугошевић“, Београд;  
3.Златко Радосављевић, Дипломирани инжењер електротехнике, Железничка техничка школа, Београд; 
 
Општи циљ програма: 
Оснаживање и унапређивање професионалних компетенција наставника да кроз интеграцију 
наставних садржаја утичу на већи степен постигнућа у свим областима учења, како би ученици 
развили различите стратегије учења и достигли функционалну писменост. 
 
Специфични циљеви: 
Пружање подршке наставницима да кроз интеграцију наставних садржаја ученицима омогуће 
лакше и интересантније усвајање садржаја наставних предмета, са циљем да се побољшају 
образовна постигнућа, обезбеди трајност, трансфер знања и функционална писменост кроз 
развијање међупредметне компетенције, стратегију образовања и оспособљавање ученика за 
живот. Подстицање наставника да садржаје предмета планирају и суштински повезују, као и 
области унутар самог предмета и да применом таквог начина планирања и реализације наставе 
код ученика развијају различите стратегије учења помоћу којих ће стицати трајна знања 
повезујући садржаје са различитим животним ситуацијама.Обучити учеснике да статистички 
интерпретирају постигнућа својих ученика. 
 
Циљна група:  
Наставник разредне наставе 
Наставник предметне наставе - основна школа 
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа 
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју 
Наставник у школи за образовање одраслих 
Наставник изборних и факултативних предмета 
Стручни сарадник у школи 
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник) 

 
Број учесника: 30 
 
Трајање: Један дан (8 бодова) 
 
Цена: 1.500,00 динара по учеснику 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=95
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Област: ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ 
 

ТЕМАТСКИ И ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ 
ПРИСТУП ПЛАНИРАЊУ НАСТАВЕ 

 
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=98 

 
Компетенцијa: K2 Приоритетна област: П3 Каталошки број програма: 579 
 
Аутори:  
1.Љиљана Новковић, , ОШ „Дринка Павловић“, Београд;  
2.Јасна Радојичић, , ОШ „Бранислав Нушић“, Београд;  
3.Саша Гламочак, магистар књижевних наука, ОШ и Гимназија „Креативно перо“, Београд; 
 
Реализатори:  
1.Љиљана Новковић, , ОШ „Дринка Павловић“, Београд;  
2.Јасна Радојичић, , ОШ „Бранислав Нушић“, Београд;  
3.Саша Гламочак, магистар књижевних наука, ОШ и Гимназија „Креативно перо“, Београд; 

 
Општи циљ програма: 
Оспособљавање наставника за примену тематског и интердисциплинарног приступа планирању 
наставе. 
 
Специфични циљеви: 
Стицање знања о тематском и интердисциплинарном приступу планирању наставе, уз примену 
теорије о стиловима учења и одговарајућим методама праћењa и вредновања напредовања 
ученика. 
 
Циљна група:  
Наставник разредне наставе 
Наставник предметне наставе - основна школа 
Наставник предметне наставе - гимназија 
Наставник општеобразовних предемта - 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 изборних и факултативних предмета 
Васпитач у предшколској установи 
Стручни сарадник у предшколској установи 
Стручни сарадник у школи 
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник) 
Директор/помоћник директора 
 

 
Број учесника: 30 
 
Трајање:Два дана (16 бодова) 
 
Цена: 2.300,00 динара по учеснику 

 
 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=98
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Област: ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ 

 
 

ОД ЛУТКЕ ДО ЗНАЊА 
 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=103 

 
Компетенцијa: K2 Приоритетна област: П3 Каталошки број програма: 517 
 
Аутори:  
1.Марија Бастић, магистар менаџмента у образовању,ОШ „Јанко Веселиновић“ 
 
Реализатори:  
1.Марија Бастић, магистар менаџмента у образовању,ОШ „Јанко Веселиновић“ 
2.Валентина Дамјановић, професор разредне наставе, ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ 

 
Општи циљ програма: 
Оснаживање и оспособљавање компетенције учесника за употребу луткарско-драмских игара 
ради стварања интерактивне наставе. 
 
Специфични циљеви: 
Циљеви коришћења луткарско-драмских игара су да се ученици оспособе да самостално решавају 
проблеме и истражују различите могућности. Ученици се оспособљавају да користећи лутку као 
наставно средство самостално уче и интегришу своје знање. Уважавају различите погледе на свет 
и сопствено окружење. Циљ је да се код ученика развије интеракција, тимски рад, вршњачко 
подупирање, оптимизам, уживање у ономе што радe. 
 
Циљна група:  
Наставник разредне наставе  
Наставник изборних и факултативних предмета 
Стручни сарадник у школи  
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник) 

 
Број учесника: 30 
 
Трајање: Један дан (8 бодова) 
 
Цена: 1.550,00 динара по учеснику 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=103
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Област: ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ 

 
ПАМЕТНЕ ФАСЦИКЛЕ – СЛАГАЛИЦЕ,  

ДА УЧЕНИК УЧИ, ВЕЖБА, ЗНА 
 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=110 

 
Компетенцијa: K2 Приоритетна област: П3 Каталошки број програма: 529 
 
Аутори:  
1.Снежана Илић, професор разредне наставе, ОШ „Кнегиња Милица“, Нови Београд 
2.Славица Младеновић Ивановић, професор разредне наставе, ОШ „Никола Тесла“, Винча 
 
Реализатори:  
1.Снежана Илић, професор разредне наставе, ОШ „Кнегиња Милица“, Нови Београд 
2.Славица Младеновић Ивановић, професор разредне наставе, ОШ „Никола Тесла“, Винча 

 
Општи циљ програма: 
Повећање ефиксности наставе унапређивањем компетенција наставника за поучавање и учење 
применом једноставног, видљивог, различитог, занимљивог и практичног наставног средства. 
 
Специфични циљеви: 
Упознавање наставника са разноврсним могућностима реализације наставе и остваривања циљева 
образовања уз примену интересантног наставног средства. - Подстицање наставника да 
примењују Паметне фасцикле - слагалице и тако унапреде и осавремене наставни процес и тиме 
ојачају мотивацију код ученика за активно усвајање наставних садржаја. - Подучавање наставника 
да израђују са ученицима Паметне фасцикле – слагалице као средство које обезбеђује сталност, 
континуитет и могућност коришћења у различитим наставним предметима и темама кроз 
разреде. - Усавршавање вештина и компетенција наставника за примену иновација у настави. 
 
Циљна група:  
Наставник разредне наставе  
Наставник предметне наставе - основна школа  
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју  
Наставник изборних и факултативних предмета  
Стручни сарадник у школи  
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник) 

 
Број учесника: 30 
 
Трајање: Један дан (8 бодова) 
 
Цена: 1.400,00 динара по учеснику 

 
 
 

 
 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=110
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Област: ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ 

 
ПРОГРАМИРАЊЕ ЈЕ ЛАКО, НАУЧИТИ ГА МОЖЕ СВАКО 

 
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=209 

 
Компетенцијa: K2 Приоритетна област: П1 Каталошки број програма: 565 
 
Аутори:  
1.Горица Његовановић, Дипломирани учитељ-мастер, ОШ „Михајло Пупин“, Земун;  
2.Милена Арсић, Дипломирани учитељ-мастер, ОШ „Михајло Пупин“, Земун; 
 
Реализатори:  
1.Горица Његовановић, Дипломирани учитељ-мастер, ОШ „Михајло Пупин“, Земун;  
2.Милена Арсић, Дипломирани учитељ-мастер, ОШ „Михајло Пупин“, Земун;  
3.Гордана Стоковић, Дипломирани учитељ – МАСТЕР, Учитељски факултет, Универзитет у Београду; 

 
Општи циљ програма: 
Повећање ефикасности наставе унапређивањем компетенција наставника за поучавање и учење 
применом алгоритама, програмирања и роботике интердисциплинарним приступом. 
 
Специфични циљеви: 
Упознавање наставника са бројним могућностима реализације наставе и остваривања циљева 
образовања уз примену алгоритамског начина мишљења, кодирања и роботике. Упознавање 
наставника са могућностима учења програмирања за ученике млађих разреда без употребе и са 
употребом рачунара. Подстицање наставника да код ученика развијају алгоритамски начин 
мишљења, као једну од основних вештина за живот и рад у савременом друштву. Подучавање 
наставника да ове вештине код ученика развијају интердисциплинарним начином рада. Стицање 
вештина и компетенција наставника за примену роботике у настави. Развијање креативности код 
наставника и ученика, применом ових знања и вештина. 
 
Циљна група:  
Наставник разредне наставе  
Наставник изборних и факултативних предмета 

 
Број учесника: 30 
 
Трајање: Један дан (8 бодова) 
 
Цена: 1.500,00 динара по учеснику 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=209
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Област: ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ 

 
УЧЕЊЕ У АМБИЈЕНТУ ЈЕ НАЈПРОДУКТИВНИЈЕ НА СВЕТУ 

 
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=377 

 
Компетенцијa: K2 Приоритетна област: П3 Каталошки број програма: 596 
 
Аутори:  
1.Луција Тасић, Професор разредне наставе, ОШ „Драгољуб Илић“ Драчић/Ваљево; 
2.Лидија Виденовић, Мастер професор разредне наставе, ОШ ,,Јелица Миловановић“;  
3.Маријана Тешић, мастер професор језика и књижевности, ОШ „Јелица Миловановић“, Сопот;  
3.Санела Крстић, мастер професор разредне наставе, ОШ „Сава Керковић“, Љиг; 
 
Реализатори:  
1.Луција Тасић, Професор разредне наставе, ОШ „Драгољуб Илић“ Драчић/Ваљево;  
2.Лидија Виденовић, Мастер професор разредне наставе, ОШ ,,Јелица Миловановић“;  
3.Маријана Тешић, мастер професор језика и књижевности, ОШ „Јелица Миловановић“, Сопот;  
4.Санела Крстић, мастер професор разредне наставе, ОШ „Сава Керковић“, Љиг; 

 
Општи циљ програма: 
Оспособљавање наставника за извођење амбијенталне наставе у циљу стицања функционалног 
знања. Практична примена стечених знања и коришћење расположивих ресурса локалне средине 
у циљу унапређивања квалитета наставе и ваннаставних активности. 
 
Специфични циљеви: 
Усвајање и примена функционалног знања у одређеном амбијенту. Развијање критичког става 
учесника и креативно решавање проблема и ситуација у настави кроз очигледна средства, 
амбијент. Јачање компетенција наставника у дефинисању задатака новим врстама наставе и 
метода у функцији развоја мишљења ученика и постизања различитих нивоа знања, применом 
Блумове таксономије циљева. Примена креативног решавања проблема у настави кроз практични 
приказ. Учење садржаја који су у складу са амбијентом.  
 
Циљна група:  
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 изборних и факултативних предмета 
Васпитач у предшколсој установи 
Медицинска сестра - васпитач 
Васпитач у дому ученика 
Стручни сарадник у предшколској установи 
Стручни сарадник у школи 
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник) 

 
Број учесника: 30 
 
Трајање: Један дан (8 бодова) 
 
Цена: 1.100,00 динара по учеснику 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=377
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Област: ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ 

 
ЧАСОВИ РАЗУМЕВАЊА И РАДОСТИ 

 
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=502 

 
Компетенцијa: K4 Приоритетна област: П3 Каталошки број програма: 650 
 
Аутори:  
1.Тамара Влаховић, Основне Академске студије, Life & Mind studio Београд 
 

Реализатори:  
1.Тамара Влаховић, Основне Академске студије, Life & Mind studio Београд;  
2.Верица Лишанин, Дипломирани инжењер саобраћаја, Life&Mind Studio;  
3.Душанка Јовичић, Васпитач у предшколској установи, ПУ „ Савски венац“ Београд;  
4.Катарина Стевановић, Професор разредне наставе, Основна школа „Вељко Дугошевић“ Београд; 
 

Општи циљ програма: 
Усавршавање и развијање компетенција у области комуникације. Структурисање информација, 
разумевање вербалне и невербалне комуникације. Подстицање креативности, развој каријере. 
 

Специфични циљеви: 
НЛП комуникативни модел, има за циљ упознавања личног начина размишљања, препознавања 
уверења, вредности ,и разумевања сопствених одлука и понашања. Развијање сопствених 
стратегија и моделовање других, засновано пре свега, на чулима: колико се заиста разумемо док 
слушамо, шта видимо док гледамо, и каква искуства стварамо. Циљ је и рехабилитација 
менторства свих интересних сфера у процесу едукације. 
 
Циљна група:  
Наставник разредне наставе 
Наставник предметне наставе - основна школа 
Наставник предметне наставе - гимназија 
Наставник општеобразовних предемта - 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 усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне) 
Наставник изборних и факултативних предмета 
Васпитач у предшколској установи 
Медицинска сестра - васпитач 
Васпитач у дому ученика 
Стручни сарадник у предшколској установи 
Стручни сарадник у школи 
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник) 

 
Број учесника: 30 
 
Трајање: Два дана (16 бодова) 
 
Цена: 2.800,00 динара по учеснику 
 
 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=502
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Област: ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ 
 

КОНЦЕНТРАЦИЈОМ И МОТИВАЦИЈОМ ДО ИЗУЗЕТНОСТИ 
 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=510 

 
Компетенцијa: K3 Приоритетна област: П3 Каталошки број програма: 614 
 
Аутори:  
1.Наташа Николић, магистар, Центар за културу и образовање Раковица;  
2.Павле Ковачевић, доктор медицинских наука, академик,  
 
Реализатори:  
1.Наташа Николић, магистар, Центар за културу и образовање Раковица;  
2.Павле Ковачевић, доктор медицинских наука, академик, 

 
Општи циљ програма: 
Усвајање знања о могућностима јачања концентрације и мотивације ученика ради успешнијих 
постизања циљева и исхода у свим наставним областима. 
 
Специфични циљеви: 
Упознавање са начинима ослобађања природних својстава деце Стицање знања о значају и 
начинима подстицања чула и чулности у циљу јачања концентрације и мотивације Усвајање 
знања о значају и могућностима фокусирања и одвајању битног од небитног Упознавање са 
поступцима подстицања позитивних емоција у сврху бољег и трајнијег запамћивања градива 
Истраживање нових могућности хобија у подстицању концентрације и мотивације Подсећање на 
традиционалне игре на које смо заборавили, а које имају за циљ јачање концентрације или 
мотивације као и усвајање знања о новим играма које јачају концеnтрацију и подстичу 
мотивацију. 
 
Циљна група:  
Наставник разредне наставе 
Наставник предметне наставе - основна школа 
Наставник предметне наставе - гимназија 
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа 
Наставник стручних предмета - средња стручна школа 
Наставник у школи за образовање одраслих 
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне) 
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне) 
Наставник изборних и факултативних предмета 
Васпитач у предшколској установи 
Медицинска сестра - васпитач 
Васпитач у дому ученика 
Стручни сарадник у предшколској установи 
Стручни сарадник у школи 
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник) 

 
Број учесника: 30 
 

Трајање: Један дан (8 бодова) 
 

Цена: 1.500,00 динара по учеснику 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=510
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Област: ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ 

 
УЧЕЊЕ КРОЗ ИНТЕРАКЦИЈУ, ИСКУСТВО, ИГРУ И ОТКРИЋЕ 

 
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=526 

 
Компетенцијa: K2 Приоритетна област: П3 Каталошки број програма: 595 
 
Аутори:  
1.Лидија Виденовић, Мастер професор разредне наставе, ОШ ,,Јелица Миловановић“;  
2.Слађана Доброта, Професор разредне наставе, ОШ“ Иво Лола Рибар“, Скобаљ; 
 
Реализатори:  
1.Слађана Доброта, Професор разредне наставе, ОШ“ Иво Лола Рибар“, Скобаљ;  
2.Наташа Белић, Професор разредне наставе; Мастер учитељ, ОШ „Рада Шубакић“;  
 

Општи циљ програма: 
Циљ семинара је оспособити учеснике да кроз интеракцију, искуство, игру и откриће 
најефикасније реализују наставне садржаје. 
 
Специфични циљеви: 
- Пружање подршке учесницима у планирању и припремању наставе кроз интеракцију, игру, 
искуство и откриће - Практична примена различитих стилова учења у креативном решавању 
новонастале ситуације у наставном процесу - Мотивисање учесника у формирању способности 
ученика у практичној примени знања - Оспособљавање учесника за креирање инструмената за 
праћење и вредновање ученичких постигнућа 
 
Циљна група:  
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 изборних и факултативних предмета 
Васпитач у предшколсој установи 
Медицинска сестра - васпитач 
Васпитач у дому ученика 
Стручни сарадник у предшколској установи 
Стручни сарадник у школи 
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник) 
 

Број учесника: 30 
 
Трајање: Један дан (8 бодова) 
 
Цена: 1.100,00 динара по учеснику 
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Област: ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ 

 
ПИРАМИДА ИСХОДА У ПЛАНИРАЊУ И  

РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ 
 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=949 

 
Компетенцијa: K2 Приоритетна област: П3 Каталошки број програма: 531 
 
Аутори:  
1.Радица Каровић, Дипломирани математичар, ОШ“Ослободиоци Београда“;  
2.Зорица Сорак, мастер образовне политике, ОШ“Станислав Сремчевић“ Крагујевац;  
3.Миљана Милојевић, мастер образовне политике, OШ "Мома Станојловић" Крагујевац;  
4.Татјана Станковић, Магистар наставе матем. и рачунарства, ЕТШ „Никола Тесла“, Панчево; 
 
Реализатори:  
1.Радица Каровић, Дипломирани математичар, ОШ“Ослободиоци Београда“;  
2.Зорица Сорак, мастер образовне политике, ОШ“Станислав Сремчевић“ Крагујевац;  
3.Миљана Милојевић, мастер образовне политике, OШ "Мома Станојловић" Крагујевац;  
4.Татјана Станковић, Магистар наставе матем. и рачунарства, ЕТШ „Никола Тесла“, Панчево; 

 
 
Општи циљ програма: 
Подизање квалитета наставе унапређивањем компетенција наставнка за планирање путем 
пирамиде исхода. 
 
Специфични циљеви: 
Упознати учеснике са карактеристикама наставе оријентисане на исходе. Упознати учеснике са 
планирањем исхода наставе на глобалном и месечном нивоу. Оспособити учеснике да примењују 
пирамиду исхода у креирању сценарија за час. Оснажити учеснике да вреднују и самовреднују 
наставу. 
 
Циљна група:  
Наставник разредне наставе 
Наставник предметне наставе - основна школа 
Наставник предметне наставе - гимназија 
Наставник општеобразовних предемта - 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 усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне) 
Наставник изборних и факултативних предмета 
Стручни сарадник у школи 
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник) 

 
Број учесника: 30 
 

Трајање: Један дан (8 бодова) 
 

Цена: 1.500,00 динара по учеснику 
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Област: ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 
 

МОЈЕ ЗДРАВЉЕ – МОЈА ОДЛУКА 
 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=524 

 
Компетенцијa: K2 Приоритетна област: П3 Каталошки број програма: 240 
 
Аутори:  
1.Биљана Ристић, Професор разредне наставе, ОШ ,,Милан Ракић“Нови Београд;  
2.Лидија Виденовић, Мастер професор разредне наставе, ОШ ,,Јелица Миловановић“, Сопот; 
 
Реализатори:  
1.Биљана Ристић, Професор разредне наставе, ОШ ,,Милан Ракић“Нови Београд;  
2.Гордана Јаневска, Професор разредне наставе, ОШ „Димитрије Тодоровић Каплар“, Књажевац; 
3.Јасминка Вуковић, Професор , ОШ „Коста Ђукић“ Младеновац;  
4.Наташа Белић, Професор разредне наставе; Мастер учитељ, ОШ „Рада Шубакић“; 

 
Општи циљ програма: 
Пружање практичних примера наставницима, васпитачима и стручним сарадницима за 
унапређење наставне праксе и подизање свести кроз стицање здравих навика и здравих стила 
живота. 
 
Специфични циљеви: 
Развијање свести наставника, учитеља и васпитача о значају здравља Развијање свести и о значају 
здраве исхране Јачање компетенција наставника, учитеља и васпитача за увођење ученика у 
здраво - правилне начине живота Усвајање знања о здравим навикама од важности за живот 
Развијање способности уочавања деформитета Стицање способности превентивног деловања у 
циљу спречавања деформитета Примена формативног праћења и вредновања рада ученика кроз 
радионичарски рад. 
 
Циљна група:  
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 изборних и факултативних предмета 
Васпитач у предшколсој установи 
Медицинска сестра - васпитач 
Васпитач у дому ученика 
Стручни сарадник у предшколској установи 
Стручни сарадник у школи 
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник) 

 
Број учесника: 30 
 
Трајање: Један дан (8 бодова) 
 
Цена: 1.200,00 динара по учеснику 
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Област: ПРИРОДНЕ НАУКЕ 
 

У СВЕТУ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА 
 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=41 

 
Компетенцијa: K1 Приоритетна област: П3 Каталошки број програма: 801 
 
Аутори:  
1.Љиљана Новковић, ОШ „Дринка Павловић“, Београд;  
2.Биљана Поповић, ОШ „Дринка Павловић“ Београд; 
 
Реализатори:  
1.Љиљана Новковић, ОШ „Дринка Павловић“, Београд;  
2.Биљана Поповић, ОШ „Дринка Павловић“ Београд; 
 

 
Општи циљ програма: 
Унапређивање професионалног развоја наставника стицањем знања и вештина планирања као и 
реализација програма оријентисаног на исходе наставних предмета свет око нас (СОН) и природа 
и друштво (ПД). 
 
Специфични циљеви: 
-Развијање способности наставника да хоризонтално и вертикално повезују садржаје наставних 
предмета СОН и ПД са исходима и образовним стандардима за крај првог циклуса и да их 
остварују кроз наставу и учење. -Оспособљавање наставника да планира и реализује примену 
различитих метода, техника, активности ученика, облика рада, средстава и ресурса у окружењу, а 
у складу са узрасним карактеристикама и индивидуалним могућностима ученика као и 
особеностима садржаја наставних предмета СОН и ПД. -Усавршавање наставника за праћење и 
вредновање ученичких постигнућа применом различитих начина вредновања, а у складу са 
специфичностима наставних предмета СОН и ПД. 
 
Циљна група:  
Наставник разредне наставе  
Наставник у школи за образовање одраслих  
Наставник изборних и факултативних предмета 

 
Број учесника: 30 
 
Трајање: Два дана (16 бодова) 
 
Цена: 2.300,00 динара по учеснику 
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Област: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 
 

КОМПЛЕКСНА МЕТОДА  
У НАСТАВИ ПОЧЕТНОГ ЧИТАЊА И ПИСАЊА 

 
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=18 

 
 

Компетенцијa: K1 Приоритетна област: П3 Каталошки број програма: 828 
 
Аутори:  
1.Горица Ивановић, професор разредне наставе, ОШ „Свети Сава“, Врачар, Београд;  
2.Зорица Вукајловић, професор разредне наставе, Основна школа „Вељко Дугошевић“, Београд;  
3.Мирослав Маринковић 
 
Реализатори:  
1.Горица Ивановић, професор разредне наставе, ОШ „Свети Сава“, Врачар, Београд;  
2.Зорица Вукајловић, професор разредне наставе, Основна школа „Вељко Дугошевић“, Београд; 

 
 
Општи циљ програма: 
Оснаживање и унапређивање компетенција учитеља за индивидуализoвани приступ у настави 
почетног читања и писања. 
 
Специфични циљеви: 
Да комплексном методом у настави почетног читања и писања деца усвоје слова и савладају 
технике читања и писања са разумевањем прочитаног и написаног. 
 
Циљна група:  
наставник разредне наставе 
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју 
наставник у школи за образовање одраслих 
васпитач у предшколској установи 
стручни сарадник у предшколској установи 
Стручни сарадник у школи 
сарадник (педагошкиандрагошки асистент и помоћни наставник) 
директор/помоћник директора 

 
Број учесника: 30 
 
Трајање: Један дан (8 бодова) 
 
Цена: 1.400,00 динара по учеснику 
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Област: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

 
 

„НА КОМ ЈЕЗИКУ САЊАШ“ – РАД СА БИЛИНГВАЛНИМ 
(ДВОЈЕЗИЧНИМ) ДЕТЕТОМ 

 
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=492 

 
Компетенцијa: K3 Приоритетна област: П2 Каталошки број програма: 854 
 
Аутори:  
1.Наташа Николић, магистар методике српског језика и књижевности, Центар за културу и образовање Раковица 
 
Реализатори:  
1.Наташа Николић, магистар методике српског језика и књиже, Центар за културу и образовање Раковица;  
2.Љубинка Богдановић, , ОШ „Радован Ковачевић Максим", Лебане; 

 
Општи циљ програма: 
Унапређење стручних знања, вештина и способности свих учесника у васпитно-образовном раду 
са двојезичном децом и њихово оспособљавање за примену методике рада са билингвалном 
децом. 
 
Специфични циљеви: 
Упознавање са значајем матерњег језика за правилан развој детета; Стицање знања о образовању 
билингвала код нас и у свету; Дефинисање стратешких циљева билингвизма; Анализа грешака 
билингвалне деце на нашем подручју; Усавајање знања о планирању, организацији и реализацији 
часова, стручног рада и др. активности у складу са потребама билингвалног детета; Стицање 
знања о новим методичким поступцима у раду са двојезичном децом. 
 
Циљна група:  
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 усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне) 
Наставник изборних и факултативних предмета 
Васпитач у предшколској установи 
Медицинска сестра - васпитач 
Васпитач у дому ученика 
Стручни сарадник у предшколској установи 
Стручни сарадник у школи 
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник) 
 

Број учесника: 30 
 
Трајање: Један дан (8 бодова) 
 
Цена: 1.500,00 динара по учеснику 
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Област: УМЕТНОСТ 

 
МЕТОДИЧКИ ПОСТУПЦИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ 

МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ 
 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=96 

 
Компетенцијa: K2 Приоритетна област: П3 Каталошки број програма: 970 
 
Аутори:  
1.Драгана Нешић,дипломирани музички педагог, ОШ „Филип Вишњић“, Београд 
2.Љиљана Кувељић, наставник музичког васпитања,ОШ „Младост“ Нови Београд 
 
Реализатори:  
1.Драгана Нешић, дипломирани музички педагог,ОШ „Филип Вишњић“, Београд 
2.Љиљана Кувељић, наставник музичког васпитања,ОШ „Младост“ Нови Београд 

 
Општи циљ програма: 
Унапређивање компетенције, сензибилитета и изоштравање критеријума за конструктивнију, 
креативнију и функционалнију наставу музичке културе. 
 
Специфични циљеви: 
Артикулисање детерминишућих фактора и практична примена наставних јединица, метода рада и 
садржаја везаних за аналитичко слушање и извођење музике. 
 
 
Циљна група:  

Наставник разредне наставе  
Наставник предметне наставе - основна школа  
Васпитач у предшколсој установи 
 
 
Број учесника: 30 
 
Трајање: Један дан (8 бодова) 
 
Цена: 1.360,00 динара по учеснику 
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Област: УМЕТНОСТ 
 

УЧИТЕЉИ У СВЕТУ ЛИНИЈА, БОЈА И ОБЛИКА 
 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=112 

 
Компетенцијa: K1 Приоритетна област: П3 Каталошки број програма: 963 
 
Аутори:  
1.Славица Младеновић Ивановић, професор разредне наставе, ОШ „Никола Тесла“ Винча 
2.Снежана Илић, професор разредне наставе, ОШ“Кнегиња Милица“ Нови Београд 
 
Реализатори:  
1.Славица Младеновић Ивановић, професор разредне наставе, ОШ „Никола Тесла“ Винча 
2.Снежана Илић, професор разредне наставе,ОШ“Кнегиња Милица“ Нови Београд 

 
 
Општи циљ програма: 
Оснаживање и унапређивање компетенција наставника за квалитетно извођење наставе Ликовне 
културе од I до IV разреда. 
 
Специфични циљеви: 
• Оспособљавање наставника да препозна и уважи различите потребе, способности и знања 
ученика у савладавању садржаја Ликовне културе. • Оснаживање наставника да води, стимулише 
и усмерава децу ка откривању ликовних и естетских вредности, a применом различитих ликовних 
техника ствара позитивну радну атмосферу. • Подстицање наставника да експериментишу 
различитим ликовним техникама и материјалима. • Оснаживање наставника да коришћењем 
рециклажних и природних материјала подижу еколошку свест ученика. • Оспособљавање 
наставника за подизање међупредметних компетенција у разредној настави, применом 
корелације са другим наставним, изборним и факултативним предметима. 
 
 
Циљна група:  
Наставник разредне наставе  
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју  
Наставник изборних и факултативних предмета  
Стручни сарадник у школи  
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник) 
 
 

Број учесника: 30 
 
Трајање: Један дан (8 бодова) 
 
Цена: 1.600,00 динара по учеснику 

 
 
 
 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=112
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Област: УМЕТНОСТ 

 
 

НАРОДНЕ ИГРЕ У НАСТАВИ И ВАННАСТАВНИМ АКТИВНОСТИМА 
ОД I ДО IV РАЗРЕДА 

 
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=506 

 
Компетенцијa: K3 Приоритетна област: П4 Каталошки број програма: 983 
 
Аутори:  
1.Ђорђе Беара, професор разредне наставе,ОШ „Дринка Паловић”, Београд 
 
Реализатори:  
1.Ђорђе Беара, професор разредне наставе,ОШ „Дринка Паловић”, Београд 
2.Сања Младеновић, педагог, ОШ „Васа Пелагић”, Котеж, Београд 
3.Биљана Обрадовић,фолклорни играч-певач,Ансамбл народних игара и песама Србије “Коло” 

 
 
Општи циљ програма: 
Обучавање и мотивисање наставника за примену народних игара и песама у настави и 
ваннаставним активностима у млађим разредима као облика превенције дискриминације. 
 
Специфични циљеви: 
Pазвијање интересовања наставника према народној традицији и стваралштву различитих народа 
у Србији, - Упознавање наставника са значајем народних игара за психо-физички, емоционални и 
социјални развој личности ученика, -оспособљавање наставника за развијање опште културе 
ученика и изградњи односа према сопственој и туђој културној баштини, - Упознавање 
наставника са основним појмовима фолклора и етнокореолошкој подељености на области у 
Србији, - Оспособљавање наставника за извођење различитих народних игара које могу да се 
примене у настави и ваннаставним активностима. - Оспособљавање наставника да код деце са 
посебним потребама развију осећај за вештину покрета и ритам. 
 
 
Циљна група:  
Наставник разредне наставе  
Наставник предметне наставе - основна школа  
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју  
Васпитач у предшколсој установи 
 
 

Број учесника: 30 
 
Трајање:Два дана  (16 бодова) 
 
Цена: 2.300,00 динара по учеснику 

 
 
 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=506
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Област: УМЕТНОСТ 

 
МУЗИКОМ ДО ЗНАЊА 

 
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=511 

 
Компетенцијa: K2 Приоритетна област: П3 Каталошки број програма: 972 
 
Аутори:  
1.Весна Марковић, Дипломирани учитељ - мастер, ОШ „Михајло Пупин“ Земун;  
2.Вања Хршак, Професор музичког васпитања, ОШ “ Михајло Пупин“ Земун; 
 
Реализатори:  
1.Весна Марковић, Дипломирани учитељ - мастер, ОШ „Михајло Пупин“ Земун;  
2.Вања Хршак, Професор музичког васпитања, ОШ “ Михајло Пупин“ Земун; 

 
Општи циљ програма: 
Повезивање наставних садржаја са предметом музичке културе, стицање културе слушања 
музике, оспособљавање за разумевање музичких порука; подстицање формирања сопственог 
доживљаја; 
 
Специфични циљеви: 
Оспособљавање наставника за ширу примену интерактивне методе наставе. Обогатити садржаје 
наставних предмета редовним музичким активностима, презентацијом дечијег музичког 
стваралаштва кроз корелацију са другим предметима. Јачање професионалног капацитета 
наставног кадра и њихово подстицање ка иновативном приступу наставном процесу. Подстицање 
и развој мисаоних вештина (бољи приступ решавању проблема, развијање аналитичког и 
критичког мишљења, маштовитост) уз музику. Индивидуализација наставног процеса у 
реализацији садржаја музичке културе. 
 
 
Циљна група:  
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 

 
 
Број учесника: 30 
 
Трајање: Један дан (8 бодова) 
 
Цена: 1.300,00 динара по учеснику 

 
 
 
 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=511
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Област: УМЕТНОСТ 

 
ЛИКОВНО СТВАРАЛАШТВО У ШКОЛИ 

 
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=742 

 
Компетенцијa: K1 Приоритетна област: П3 Каталошки број програма: 946 
 
Аутори:  
1.Славица Младеновић Ивановић, професор разредне наставе, ОШ „Никола Тесла“ Винча 
2.Снежана Илић, професор разредне наставе, ОШ „Кнегиња Милица“ Нови Београд 
 
Реализатори:  
1.Славица Младеновић Ивановић, професор разредне наставе, ОШ „Никола Тесла“ Винча 
2.Снежана Илић, професор разредне наставе, ОШ „Кнегиња Милица“ Нови Београд 
 

 
 
Општи циљ програма: 
Развијати педагошку праксу у области ликовног стваралаштва, изграђивањем сазнања о 
стратегијама подучавања, планирању садржаја и праћењу напредовања деце. 
 
Специфични циљеви: 
Упознавање учесника са улогом и значајем ликовне културе у развоју ученика. • Повећање 
квалитета, занимљивости и ефикасности наставе ликовне културе у складу са савременим 
реформским процесима у образовањупромовисањем интегрисане наставе ликовне културе, 
српског језика, математике, ПД, изборних предмета и то свеу функцији подстицања дечјег 
стваралаштва; • Приказивање необичних и интересантних техника и материјала кроз групне 
вежбе и радионице. • Стицање знања и вештина за рад различитим ликовним техникама и 
материјалима, при чијој изради долази до изражаја лична креативност учесника. • Оснаживање 
наставникада планира, води, стимулише и усмерава децу ка откривању ликовних и естетских 
вредности у образовно васпитном процесу. 
 
Циљна група:  
Наставник разредне наставе  
Наставник предметне наставе - основна школа  
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју  
Наставник изборних и факултативних предмета  
Стручни сарадник у школи 
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник) 

 
Број учесника: 30 
 
Трајање: Један дан (8 бодова) 
 
Цена: 1.800,00 динара по учеснику 
 

 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=742

