
Савез ушитеља Републике Србије           
ЗИМСКИ СУСРЕТИ УЧИТЕЉА СРБИЈЕ 

„Дан струшнпг усаврщаваоа“ 
 
 

 

Б Е П Г Р А Д 

ПШ „Ђпрђе Крстић“ Живка Настића Бабе 12 

Субпта, 25. јануар 2020. 
 

П Р П Г Р А М 

9:15 – 9:45 Регистрација ушесника 

10:00 – 18:00 Реализација једнпдневних пбука 

Пратећи прпграм: излпжба учбеника, наставних средстава и дешје щтампе за пснпвне щкпле 

 

Р.бр. Назив пбуке Кат.бр. Кпмпе- 
тенција 

Циљна група/е Аутпри/ 
реализатпри 

1. УЧИТЕЉИ У СВЕТУ 
ЛИНИЈА, БПЈА И 
ПБЛИКА 

963 К2 Наставник разредне наставе, наставник у щкпли за 
пбразпваое ушеника са сметоама у развпју, 
наставник избпрних и факултативних предмета, 
струшни сарадник у щкпли, сарадник (педагпщки/ 
андрагпщки асистент и ппмпћни наставник) 

Славица 
Младенпвић 
Иванпвић  
Снежана Илић 

2. ИНТЕГРАЦИЈПМ 
НАСТАВНИХ 
САДРЖАЈА ДП 
ФУНКЦИПНАЛНЕ 
ПИСМЕНПСТИ 

451 К2 Наставник разредне наставе, наставник предметне 
наставе - пснпвна щкпла, наставник 
ппщтепбразпвних предемта - средоа струшна 
щкпла, наставник у щкпли за пбразпваое ушеника 
са сметоама у развпју, наставник у щкпли за 
пбразпваое пдраслих, наставник избпрних и 
факултативних предмета, струшни сарадник у 
щкпли, сарадник (педагпщки андрагпщки асистент 
и ппмпћни наставник) 

Зприца Вукајлпвић 
Катарина 
Радпсављевић 
Златкп 
Радпсављевић 

3. МПТИВАЦИЈА 
УЧЕНИКА У 
НАСТАВНПМ ПРПЦЕСУ 

615 К3 Наставник разредне наставе, наставник предметне 
наставе – пснпвна щкпла, наставник предметне 
наставе – гимназија, наставник ппщтепбразпвних 
предмета – средоа струшна щкпла, наставник 
струшних предмета – средоа струшна щкпла,  
наставник у щкпли за пбразпваое ушеника са 
сметоама у развпју, наставник у щкпли за 
пбразпваое пдраслих, наставник ппщтепбразпвних 
предмета у средопј уметнишкпј щкпли (музишке, 
балетске, ликпвне), наставник струшнпг предмета у 
пснпвнпј/средопј уметнишкпј щкпли (музишке  
балетске, ликпвне), наставник избпрних и 
факултативних предмета, васпиташ у предщкплскпј 
устанпви, васпиташ у дпму ушеника, струшни 
сарадник у предщкплскпј устанпви. струшни 
сарадник у щкпли, сарадник (педагпщки/ 
андрагпщки асистент и ппмпћни наставник) 

Маја Врашар  
Бисерка 
Светпзаревић  
Станища 
Кпстадинпвић  
Мипдраг Плавщић 

4. КАД ЈЕ ЛАКА 
ГЕПМЕТРИЈА И 
МЕРЕОЕ ПРИЈА 

375 К2 Наставник разредне наставе, наставник у щкпли за 
пбразпваое ушеника са сметоама у развпју, 
наставник у щкпли за пбразпваое пдраслих, 
струшни сарадник у щкпли, сарадник (педагпщки 
андрагпщки асистент и ппмпћни наставник 

Бпјана Чернпщ  
Катарина 
Радпсављевић  
Јелена Врагпвић 
Цветкпвић  
Саоа Павић-Рајак 

5.  КАКП У 
КПНФЛИКТНИМ 

114 К4 Наставник разредне наставе, наставник предметне 
наставе – пснпвна щкпла, наставник у щкпли за 

Александра 
Сплујић 
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СИТУАЦИЈАМА СА 
УЧЕНИЦИМА, 
КПЛЕГАМА И 
РПДИТЕЉИМА 

пбразпваое пдраслих 
наставник избпрних и факултативних предмета, 
струшни сарадник у щкпли, сарадник (педагпщки 
андрагпщки асистент и ппмпћни наставник) 

Радмила Крстевска 
Јасмина Стпјкпвић 
Снежана 
Милпјкпвић 
Јасмина Мищић 

6.  МПЈЕ ЗДРАВЉЕ – 
МПЈА ПДЛУКА 

240 К2 Наставник разредне наставе, наставник предметне 
наставе - пснпвна щкпла, наставник у щкпли за 
пбразпваое ушеника са сметоама у развпју, 
наставник у щкпли за пбразпваое пдраслих, 
наставник избпрних и факултативних предмета,  
васпиташ у предщкплспј устанпви, медицинска 
сестра – васпиташ, васпиташ у дпму ушеника, струшни 
сарадник у предщкплскпј устанпви, струшни 
сарадник у щкпли, сарадник (педагпщки 
андрагпщки асистент и ппмпћни наставник) 

Биљана Ристић 
Лидија Виденпвић 
Гпрдана Јаневска 
Јасминка Вукпвић 
Натаща Белић 

7.  ПРПГРАМИРАОЕ ЈЕ 
ЛАКП НАУЧИТИ ГА 
МПЖЕ СВАКП 

565 K2 Наставник разредне наставе, наставник избпрних и 
факултативних предмета 

Гприца 
Оегпванпвић  
Милена Арсић  
Гпрдана Стпкпвић 

8.  СТПНИ ТЕНИС У 
МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА 
ПСНПВНЕ ШКПЛЕ 

1002 К1 Наставник разредне наставе Звездан Тадић  
Славища Павлпвић 

9. КПМПЛЕКСНА 
МЕТПДА У НАСТАВИ 
ППЧЕТНПГ ЧИТАОА И 
ПИСАОА 

828 К1 Наставник разредне наставе, наставник у щкпли за 
пбразпваое ушеника са сметоама у развпју, 
наставник у щкпли за пбразпваое пдраслих, 
васпиташ у предщкплскпј устанпви, струшни 
сарадник у предщкплскпј устанпви, струшни 
сарадник у щкпли, сарадник (педагпщки/ 
андрагпщки асистент и ппмпћни наставник), 
директпр/ппмпћник директпра 

Гприца Иванпвић  
Зприца Вукајлпвић  
Мирпслав 
Маринкпвић 

10. ПИРАМИДА ИСХПДА У 
ПЛАНИРАОУ И 
РЕАЛИЗАЦИЈИ 
НАСТАВЕ 

531 К2 Наставник разредне наставе, наставник предметне 
наставе - пснпвна щкпла, наставник предметне 
наставе – гимназија, наставник ппщтепбразпвних 
предемта - средоа струшна щкпла, наставник 
струшних предмета - средоа струшна щкпла,  
наставник у щкпли за пбразпваое ушеника са 
сметоама у развпју, наставник у щкпли за 
пбразпваое пдраслих, наставник ппщтепбразпвних 
предмета - у средопј уметнишкпј щкпли (музишке, 
балетске, ликпвне), наставник струшнпг предмета у 
уснпвнпј/средопј уметнишкпј щкпли (музишке, 
балетске, ликпвне), наставник избпрних и 
факултативних предмета, струшни сарадник у 
щкпли, сарадник (педагпщки андрагпщки асистент 
и ппмпћни наставник) 

Радица Карпвић  
Зприца Спрак  
Миљана 
Милпјевић  
Татјана Станкпвић 

11. ДА ДРУГ ДРУГУ БУДЕ 
ДРУГ – ПДЕЉЕОЕ КАП 
ТИМ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ  
ВРШОАЧКПГ 
НАСИЉА, КРПЗ 
ТЕПРИЈУ И ПРАКСУ 

103 К4 Наставник разредне наставе, наставник предметне 
наставе – пснпвна щкпла, наставник избпрних и 
факултативних предмета, струшни сарадник у 
щкпли, сарадник (педагпщки андрагпщки асистент 
и ппмпћни наставник) 

Драгана Анишић  
Катарина 
Милпванпвић  
Кристина 
Булатпвић 

12. САЗНАЈ, ЗАПАМТИ И 
ПЖИВИ-БУДУЋНПСТ 
ЗАДИВИ-НАРПДНА 
ТРАДИЦИЈА У ПРАКСИ 

277 К2 Наставник разредне наставе, наставник у щкпли за 
пбразпваое ушеника са сметоама у развпју, 
наставник у щкпли за пбразпваое пдраслих, 
наставник избпрних и факултативних предмета, 
васпиташ у предщкплспј устанпви, струшни сарадник 
у щкпли, сарадник (педагпщки андрагпщки асистент 
и ппмпћни наставник) 

Јелена Лазић  
Гпран Лазић 
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13. ЛЕКТИРА НЕ БПЛИ – 
РАЗВПЈ ЧИТАЛАЧКЕ 

852 К2 Наставник разредне наставе, наставник предметне 
наставе- пснпвна щкпла, струшни сарадник у щкпли, 
сарадник (педагпщки/анрагпщки асистент и 
ппмпћни наставник 

Ана Милпщевић  
Данка Тещић  
Светлана 
Филиппвић  
Драгана Ђурић 

14. МЕТПДИЧКИ 
ППСТУПЦИ ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИЈИ 
НАСТАВЕ МУЗИЧКЕ 
КУЛТУРЕ У РАЗРЕДНПЈ 
НАСТАВИ 

970 К2 Наставник разредне наставе, наставник предметне 
наставе - пснпвна щкпла, васпиташ у предщкплспј 
устанпви 

Драгана Нещић 
Љиљана Кувељић 

15. ИЗАЗПВИ 
ППДУЧАВАОА 

433 К2 Наставник разредне наставе, наставник предметне 
наставе – пснпвна щкпла, наставник у щкпли за 
пбразпваое пдраслих 
наставник избпрних и факултативних предмета, 
струшни сарадник у щкпли, сарадник (педагпщки 
андрагпщки асистент и ппмпћни наставник) 

Јасмина Стпјкпвић 
Снежана 
Милпјкпвић 
Јасмина Мищић 
Радмила Крстевска 

16. УЧЕОЕ У АМБИЈЕНТУ 
ЈЕ 
НАЈПРПДУКТИВНИЈЕ 
НА СВЕТУ 

596 К2 Наставник разредне наставе, наставник предметне 
наставе - пснпвна щкпла, наставник у щкпли за 
пбразпваое ушеника са сметоама у развпју, 
наставник у щкпли за пбразпваое пдраслих, 
наставник избпрних и факултативних предмета, 
васпиташ у предщкплспј устанпви, медицинска 
сестра – васпиташ, васпиташ у дпму ушеника, струшни 
сарадник у предщкплскпј устанпви, струшни 
сарадник у щкпли, сарадник (педагпщки/ 
андрагпщки асистент и ппмпћни наставник) 

Лидија Виденпвић 
Маријана Тещић 
Санела Крстић 
Луција Тасић 

17. МУЗИКПМ ДП ЗНАОА 972 К2 Наставник разредне наставе, наставник предметне 
наставе - пснпвна щкпла, наставник избпрних и 
факултативних предмета, васпиташ у предщкплскпј 
устанпви, струшни сарадник у предщкплскпј 
устанпви, струшни сарадник у щкпли 

Весна Маркпвић 
Ваоа Хрщак 

18.  ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА  
Office 365 У 
ПРГАНИЗАЦИЈИ РАДА 
ШКПЛЕ И ПРИМЕНА У 
НАСТАВИ 

334 К4 Наставник разредне наставе, наставник предметне 
наставе - пснпвна щкпла, наставник предметне 
наставе – гимназија, наставник ппщтепбразпвних 
предемта - средоа струшна щкпла, наставник 
струшних предмета - средоа струшна щкпла, 
наставник у щкпли за пбразпваое ушеника са 
сметоама у развпју, наставник у щкпли за 
пбразпваое пдраслих, наставник ппщтепбразпвних 
предмета - у средопј уметнишкпј щкпли (музишке, 
балетске, ликпвне), наставник струшнпг предмета у 
уснпвнпј/средопј уметнишкпј щкпли (музишке, 
балетске, ликпвне), наставник избпрних и 
факултативних предмета, васпиташ у предщкплскпј 
устанпви, медицинска сестра – васпиташ, васпиташ у 
дпму ушеника, струшни сарадник у предщкплскпј 
устанпви, струшни сарадник у щкпли, сарадник 
(педагпщки андрагпщки асистент и ппмпћни 
наставник), директпр/ппмпћник директпра 

Ђурп Кпсић 
Јелена Смиљанић 
Срђан Раденпвић 
Дущица Васиљевић 
Јела Стеванпвић 
Маријана 
Стпјанпвић 
Јасмина Алексић 

19. КПНЦЕНТРАЦИЈПМ И 
МПТИВАЦИЈПМ ДП 
ИЗУЗЕТНПСТИ 

614 К3 Наставник разредне наставе, наставник предметне 
наставе - пснпвна щкпла, наставник предметне 
наставе – гимназија, наставник ппщтепбразпвних 
предемта - средоа струшна щкпла, наставник 
струшних предмета - средоа струшна щкпла, 
наставник у щкпли за пбразпваое пдраслих, 
наставник ппщтепбразпвних предмета - у средопј 
уметнишкпј щкпли (музишке, балетске, ликпвне), 
наставник струшнпг предмета у уснпвнпј/средопј 

Натаща Никплић 
Павле Кпвашевић 
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уметнишкпј щкпли (музишке, балетске, ликпвне), 
наставник избпрних и факултативних предмета, 
васпиташ у предщкплскпј устанпви, медицинска 
сестра – васпиташ, васпиташ у дпму ушеника, струшни 
сарадник у предщкплскпј устанпви, струшни 
сарадник у щкпли, сарадник (педагпщки/ 
андрагпщки асистент и ппмпћни наставник) 

20.  ПРПЈЕКТНА НАСТАВА У 
САВРЕМЕНПМ 
ТЕХНПЛПШКПМ 
ПКРУЖЕОУ 

383 К2 Наставник разредне наставе, наставник предметне 
наставе - пснпвна щкпла, наставник предметне 
наставе – гимназија, наставник ппщтепбразпвних 
предемта - средоа струшна щкпла, наставник 
струшних предмета - средоа струшна щкпла 

Радица Карпвић 
Мр Татјана 
Станкпвић 
Ђурђица Такаши 

21.  ИНПВАТИВНЕ МЕТПДЕ 
У НАСТАВИ 
ГРАЂАНСКПГ 
ВАСПИТАОА 

268 К1 Наставник разредне наставе, наставник предметне 
наставе – пснпвна щкпла, наставник избпрних и 
факултативних предмета струшни сарадник у щкпли 

Ана Младенпвић  
Спфија Ристпвић 

22.  УППРИШНЕ ТАЧКЕ У 
НАСТАВИ 
МАТЕМАТИКЕ 

365 К1 Наставник разредне наставе, наставник предметне 
наставе – пснпвна щкпла, струшни сарадник у 
щкпли, сарадник (педагпщки/андрагпщки асистент 
и ппмпћни наставник) 

Јасмина Стпјкпвић  
Снежана 
Милпјкпвић  
Радпмир Живкпвић  
Ивица Жупаоац  
Зприца Вукајлпвић  
Бпјана Живкпвић 

23. СИНГАПУРСКА 
МАТЕМАТИКА – ПД 
ПРПБЛЕМА ДП 
РЕШЕОА 

389 К2 Наставник разредне наставе, наставник предметне 
наставе- пснпвна щкпла, струшни сарадник у щкпли, 
сарадник (педагпщки/анрагпщки асистент и 
ппмпћни 

Александар 
Сенишић  
Биљана Сеизпвић 

24.  ВАННАСТАВНЕ 
АКТИВНПСТИ – 
ПГЛЕДАЛП ШКПЛЕ 

417 К2 Наставник разредне наставе, наставник предметне 
наставе – пснпвна щкпла, наставник избпрних и 
факултативних предмета, струшни сарадник у 
щкпли, сарадник (педагпщки/андрагпщки асистент 
и ппмпћни наставник) 

Биљана Вулпвић  
Весна Анђелкпвић  
Ана Зпрић  
Бпјана Тубић  
Невена Шимщић 

25.  ПГЛЕДНП/УГЛЕДНИ 
ЧАСПВИ КАП 
ППДСТИЦАЈ 
НАСТАВНИКА ЗА 
ДАЉИ 
ПРПФЕСИПНАЛНИ 
РАЗВПЈ 

515 К2 Наставник разредне наставе, наставник предметне 
наставе – пснпвна щкпла, струшни сарадник у 
щкпли, сарадник (педагпщки/андрагпщки асистент 
и ппмпћни наставник) 

Биљана Тпдпрпвић  
Биљана Живптић 

26. УППТРЕБА ЛУТКЕ У 
НАСТАВИ 

402 К1 Наставник разредне наставе Љуба Радета  
Верица Павлпвић  
Весна Ристпвић 

 

Евалуација, ппдела Увереоа 
 

НАППМЕНА: У зависнпсти пд брпја прпјављених пплазника, листа пбука ће бити прпщиривана 

или скраћивана. 


