
Стручно 
усавршавање

Извештаји наставника о семинарима 

којима су присуствовали



Технике 

учења

(Љиљана 

Вицјан)

 Семинар Технике учења одржан је у јануару 2022. године 
онлајн. Као што сам назив каже, централна тема биле су 
технике учења. Разне технике учења, мање или више, јесу 
наша свакодневна пракса. Ово је била прилика да се 
обнове нека знања, а уједно добију и нове идеје у виду 
нових техника учења. Семинаром сам била подстакнута да 
и ђацима објасним овај термин, да им укажем на то да има 
много начина учења, да разне технике ми већ користимо,а 
пошто смо различити, можемо да бирамо оно што нам 
највише одговара и доноси најбоље резултате. На 
појединим часовима циљано издвојимо време за разговор о 
техникама учења и о њиховој примени, о томе коме шта 
највише одговара... У прилогу шаљем и пано који стоји у 
учионици, а настао је тако што смо једну по једну технику 
пролазили и дописивали.

 Љиљана Вицјан





Платформа за онлајн учење „Чувам те“
Дигитална учионица
(Оливера Грбић)

Обуке са платформе за онлајн учење „Чувам те“ 

А. „Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме 
у понашању“, 7.05.2022. - У овој обуци пажњу су ми 
привукле корисне технике у раду са ученициама, које се 
тичу реституције, медијације и активног слушања. 

Б. "Обука за запослене - породично насиље", 7.05.2022. - У 
оквиру ове обуке, било ми је интересантно поглавље о 
сарадњи школе и других институција, као и мере које 
школа може да спроводи у оквиру подршке детету. 



 2. „Дигитална учионица“ – платформа Зуов еду - Овој обуци сам 
приступила 11.05.2022. и завршила је у року од неколико дана. Велики део 
обуке већ нам је знан с обзиром да смо се током онлајн наставе последњих 
годину и по дана сусрели са свиме оним што дигитална учионица 
подразумева. Ипак, оно што ми је привукло највећу пажњу и што ћу се 
трудити да примењујем у пракси су: 

- Алати за израду презентација, постера, визуелног садржаја за онлајн 
лекције и друштвене мреже: Прези, Канва, Изили, Аниматрон, Тинглинк, 
Мајкрософт Пауер поинт, Фри-кам. 

- Алати за израду упитника, тестова, квизова: Гугл упитник, Сократив, 
Ментиметар.

 Оливера Грбић



Чувам те
Национална 
платформа за 
превенцију 
насиља која 
укључује децу
(Гордана 
Милић)

 Влада Републике Србије уз подршку Канцеларије за 
информационе технологије и електронску управу 
покренула је пројекат за успостављање националне 
платформе за превенцију и сузбијање насиља које 
укључује децу под називом „Чувам те“. Платформа на 
једном месту интегрише све потребне аспекте темељне 
превенције и алате за сузбијање насиља које укључује 
децу.

 Национална платформа има за циљ координацију и јачање 
интерсекторске сарадње свих надлежних институција у 
борби против насиља. Поред вршњачког насиља које је у 
фокусу ове платформе, она представља и алат који ће нам 
помоћи у борби против насиља према свим запосленим у 
установама образовања и васпитања широм Србије.

 На националној платформи „Чувам те“ налазе се и 
сегменти који се односе на информисање и едукацију.



 У оквиру сегмента информисања могу се пронаћи 

информације о облицима насиља, препознавању и 

поступању у случајевима насиља, злостављања и 

занемаривања у складу са званичним процедурама 

надлежних ресора.

 Такође овде ће се континуирано објављивати едукативни 

материјали из области превенције и заштите од насиља.

 На овој платформи ученици, родитељи и наставници ће 

моћи да пронађу све информације које се тичу врсте 

насиља и поступања у различитим ситуацијама. Посебно 

важан сегмент који се налази на платформи јесу онлајн 

обуке за ученике, родитеље и наставнике.



 Партнери 

 Партнери на пројекту су Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја, Министарство за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања, 

Министарство за брогу о породици и демографију, 

Министарство унутрашњих послова, Министарство 

здравља, Министарство трговине, туризма и 

телекомуникација, Удружење „Друг није мета“, Центар 

за заштиту одојчади, деце и омладине Звечанска, 

Националан дечија линија и Кампстер.

 Присуство на конференцији 21.04.2022.

 Гордана Милић



„Чувам те“,
Обуке 
Министарства 
просвете, науке 
и технолошког 
развоја
(Љиљана 
Станојевић, 
Сања Илић 
Јохана, Ивана 
Поповић 
Петровски)

 1."Обука за запослене - породично 

насиље"

 Дата је могућност проширивања и 

стицања нових знања која нам могу 

помоћи у препознавању породичног 

насиља. Предочени су начини на које се 

може помоћи детету које трпи насиље. 

Постављене су процедуре, обавезе и 

савети који су важни у препознавању и 

реаговању на насиље, али и у 

свакодневном раду у школи, применљиви 

и корисни. За остварено усавршавање 

предвиђено је 16 бодова. 

 Обуку завршиле: Љиљана Станојевић, 

Сања Илић Јохана и Ивана Поповић 

Петровски 



 2. "Стратегије у раду са ученицима који показују 

проблеме у понашању" 

 На семинару је дата могућност проширивања, 

обнављања и стицања нових сазнања о раду са 

ученицима. Могуће је применити сазнања и вештине у 

пракси, у планирању ШТА желимо и КАКО да 

остваримо жељено у раду са децом која показују 

проблеме у понашању. Осим процедура и обавеза , 

упознати смо и са јасним и важним саветима за даљи рад 

у одељењу. За остварено усавршавање предвиђено је 16 

бодова. 

 Обуку завршиле: Љиљана Станојевић, Сања Илић Јохана 

и Ивана Поповић Петровски 



 3. Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима 
занемаривања и дискриминације, злостављања и насиља 

 На обуци је пружена могућност проширивања, обнављања и 
стицања нових знања која нам могу помоћи у препознавању 
занемаривања, дискриминације, злостављања или насиља 
над децом са сметњама у развоју. Такође, дата су упутства и 
савети како да се препозна проблем, деци помогне и како да 
се да се заштите. Истакнуто је да је положај деце и ученика 
са сметњама у развоју и инвалидитетом је посебно осетљив, 
јер су таква деца чешће изложена различним облицима и 
врстама занемаривања, дискриминације, злостављања и 
насиља. Дата су упутства, савети и кораци како ове појаве 
спречити и упознати се са мерама образовне подршке чија 
функција је и стварање сигурног и подстицајног окружења 
за децу и ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом. 
За остварено усавршавање предвиђено је 16 бодова. 

 Обуку завршила: Ивана Поповић Петровски



Дигитална учионица
Платформа „Чувам те“
(Биљана Ђуровић, Јована Димитријевић)

Назив усавршавања Облик усавршавања Опис

Дигитална учионица Обука Ова обука садржи доста корисних информација које можемо 

искористити за свакодневни рад са ученицима. Упознали смо се са 

различитим дигиталним алатима и неке од њих користили. Упознали 

смо се са корисним веб сајтовима које ћемо сигурно примењивати у 

даљем раду са ученцима. Користили смо Пауер поинт презентације, 

Гугл упитнике, гледали препоручене видео снимке. Најкорисније што 

смо сазнали је на који начин организовати онлајн настава у Гугл 

учионицама.

Породично насиље Обука Кроз ову обуку у упознали смо се са начином на који можемо да 

претпоставимо да ли ученик трпи неки вид породичног насиља. 

Упознали смо се са стратегијом поступања у случају да је ученик 

жртва насиља. У свом раду смо се трудили да кроз разговор са 

ученицима сазнамо каква је њихова породична ситуцаија, срећом нико 

од наших ученика није био жртва насиља. Трудићемо се у даљем раду 

да ученици буду отворени са нама и да немају страх да о било чему 

разговарају са нама.



Стратегије у раду са 

ученицима који показују 

проблеме у понашању

Обука

Кроз ову обуку упознали смо се са начином на који 

можемо да решавамо проблеме у понашању ученика. 

Упознали смо се са стратегијом коју примњујемо у 

овој ситуацији. Обука је била корисна и у наредном 

периоду трудићемо се да научено применимо кроз 

свакодневни рад са ученицима који имају проблеме у 

понашању и ако искажу неки вид проблема.

Улога установа 

образовања и васпитања у 

борби против трговине 

људима

Обука

Кроз ову овуку научили смо која је наша улога против 

трговине људима. Сазнали смо на који начин са 

ученицима треба разговарати овом проблему, које 

стратегије примењивати ако дође до ове ситуације, 

које кораке предузети, које установе информисати. 

Научили смо како реаговати и на који начин решити 

проблем.



Биљана Ђуровић

Јована Димитријевић

Безбедно коришћење дигиталне 

технологије - превенција дигиталног 

насиља

Обука

Кроз ову обуку сазнали смо како дигитална 

технологија утиче на ученике, како ученици 

могу бити жртве дигиталног насиља. Ученици 

свакодневно користе дигиталне технологије и 

већ сада им скрећемо пажњу на који начин 

правилно да их користе. Разговарамо са 

ученицима о правилима понашања на 

интернету (да не остављају личне податке, да не 

одговарају на поруке непознатим особама). 

Учимо их да насиље није решење, како у 

стварном тако и у дигиталном свету.

Заштита деце са сметњама у развоју у 

случајевима занемаривања и 

дискриминације, злостављања и насиља Обука

Кроз ову обуку научили смо на који начин 

укључити децу која имају неки вид сметње у 

наставни процес. Упознали смо се са стратегијама 

које треба примењивати у раду. Потребно је сву 

децу подједнако укључивати у рад, не 

занемаривати ученике који имају сметње. Кроз 

сарадњу са родитељима, ПП службом потребно је 

омогућити што боље услове за рад и напредак 

ученика са сметњама у складу са његовим 

могућностима



 XXXV Сабор учитеља Србије – унапређивање наставне праксе 
кроз размену професионалних искустава (вебинар) 

 Циљ сабора је био представљање актуелности из области 
образовно-васпитног рада и допринос реализацији наставе, 
планирању наставе оријентисане на исходе, ваннаставном и 
инклузивном образовању, као и подстицање примене иновација 
у настави кроз презентовање примера добре праксе.

 У оквиру актуелности представљени су кроз предавање 
представника из МПНТР-а, ЗУОВ-а, СУС-е, УНИЦЕФ-а Србије, 
Фондације Ана и Влада Дивац: савремени правци развоја 
образовног система и наставног рада, као и посебно основног 
образовања и васпитања, међународна образовна истраживања 
и нове технологије у образовању - савремени алати за 
побољшање квалитета образовања, активности СУС-а, 
представљен је и приручник ,,Неговање културе српског народа 
и развијање националног идентитета“ за наставнике у основном 
образовању и васпитању, као и радни материјал за ђаке који се 
укључе у филантропију за коју их обучавају наставници који се 
пријаве за пројекат - Образовање за будуће генерације 
доброчинитеља под покровитељством Фондације Ана и Влада 
Дивац.

Извештај са 
семинара
(Зорица 
Радојчић)



 У другом делу вебинара су представљене презентације 

примера добре праксе из области: обавезни предмети, 

изборни предмети, савремени начин планирања 

образовно-васпитног процеса, инклузивно образовање, 

ваннаставне активности, васпитне ситуације, дидактичко 

средство, наставна средства, пројектна настава. Пратећи 

овај вебинар сазнала сам шта је ново у нашем 

образовном систему и како неки садржаји могу да се 

обраде и представе ученицима да би били сврсисходнији.



 Сазнај, запамти и оживи – будућност задиви –

народна традиција (онлајн обука)

 Путем обуке сам увидела начине како све може да се 

подстиче стваралаштво ученика полазећи од културе 

нашег народа, обичаја и традиције. Теме које су обрађене 

на семинару (Стара занимања, Празници, Традиционални 

инструменти, Народна ношња, Дечије народне игре...) 

могу да се имплементирају кроз садржаје свих наставних 

предмета млађих узраста, а већину активности ћу 

применити кроз секцију Народна традиција. На пример: 

Народна ношња (Природа и друштво – Становници 

инароди краја, Српски језик – Писање имена народа, 

Ликовна култура – Костим; Народна традиција –

Прављење лутке у народној ношњи).



 Народне игре у наставним и ван наставним активностима од 1. 
до 4. разреда (обука уживо)

 На семинару сам упозната са историјским развојем игара у Србији, 
значајем и местом народних игара у развоју деце, етнокореолошкој 
подељености на области у Србији, присуством народних песама и 
игара у наставном плану и програму и могућношћу коришћења 
народних игара у ваннаставним активностима. Кроз певачке и 
играчке пробе присутни учитељи су оспособљавани за извођење 
различитих народних игара и песама и начине њихове примене у 
раду са ученицима.

 Научено ћу применити на часовима музичке културе, физичког 
васпитања и здравствене културе, на приредбама и часовима секције 
народне традиције. Користи за ученике су вишеструке јер поред 
развијања осећаја за вештину покрета и ритам уз музику упознају 
традицију и културу нашег народа, али и народа који живе у Србији 
и тако се уче да поштују мултикултуралност.  



 А) Обука за запослене – Породично насиље

 Обука је усмерена на стицање знање и вештина која помажу да 
препознамо знаке породичног насиља, али и да помогнемо ученику 
који га трпи, кораке у пријављивању насиља у породици, видове 
сарадње школе и других институција у датим ситуацијама. Ово су 
знања и вештине које су неопходне сваком наставнику.

 Б)  Обука за запослене – Стратегије у раду са ученицима који 
показују проблеме у понашању

 Обука је усмерена на стицање знања и вештина које помажу да 
савладамо стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у 
понашању.

 Упозната сам са примерима из праксе, процедурама и обавезама, 
саветима за решавање конфликата, важности превенције 
неприхватљивог понашања и вршњачког насиља кроз стварање 
позитивне атмосфере, поштовање правила понашања, значајем 
охрабрења, реституције, правилне медијације и активног слушања.

 Обука је корисна и може свакодневно да се користи у одељењу. 



 В) Обука за запослене – Безбедно коришћење дигиталне 

технологије – превенција дигиталног насиља

 Обновила сам своја знања и проширила сазнања како у 

раду са ученицима развијати дигиталну писменост, 

јачати њихове дигиталне компетенције, реаговати у 

ситуацији да се насиље догоди и спроводити дигиталну 

превенцију. Упозната сам са линковима и материјалима 

за превенцију дигиталног насиља.



 Примена Дизајнатон метода у оквиру Глобалног дечјег 

Дизајнатона

 „Наша планета, наша будућност“

 Дизајнатон је отворени пројектни задатак. Фокус је на 

креативности ученика, а задатак наставника је да их 

инспирише, усмери и понуди им додатну помоћ само 

уколико им је потребна. Еколошки изазов је у центру 

рада. Применом одговарајуће методологије са корацима: 

инспирација и истраживање, идеација, скицирање, 

прототипирање, представљање, рефлексија, повећава се 

знање ученика, креативно размишљање, комуникационе 

вештине, јер се ради у тимовима, критичко размишљање. 

Ученици уче како да пренесу научна знања у практичан 

дизајн.



 Примена у раду:

 Ове године на Глобалном дечјем Дизајнатону 

(истовремено одржан у 24 земље) посвећеном очувању 

екосистема учествовала је екипа Микини млади 

научници (Теодора Павловић, Тадија Стевановић, 

Радован Станишић, Тадеј Стијеља, ученици 4/4). Њихов 

рад је награђен. Бавили су се проблемом загађења тла 

кроз израду биоразградивих ракета са филтерима за 

пречишћавањем киселих киша. Користили су Дизајнатон 

метод за дизајнирање решења помоћу рециклираних 

материјала, електро-компоненти и програмирања Микро-

бит-ом.

 Зорица Радојчић



 На овогодишњем Републичком зимском семинару за 
професоре и наставнике српског језика и књижевности 
имале смо прилике да послушамо веома занимљиве 
радионице и корисна предавања чиме смо сазнали за 
прегршт нових активности и метода које се могу 
применити у наставном процесу.

 Дајана Николовски показала нам је како изгледају 
писмени задаци на мало другачији начин који 
подразумевају оцењивање правописа, лексике, 
функционалне писмености, али и тумачења књижевног 
дела. На овај начин ученици се навикавају на завршни 
испит и овај начин писмених задатака им је веома 
занимљив, нов и изазован. Овакав начин писмених 
задатака већ је примењен код ученика осмог разреда што 
се показало веома корисним због предстојећег пријемног 
испита (Ивана Косановић, Гордана Николовски).

63.републички 
зимски семинар за 
професоре и 
наставнике 
српског језика и 
књижевности 
Е-мисија, настава 
за ново време К1 
21.-23.1.2022.
(Актив наставника 
српског језика)



 Радионица Данијеле Мијатовић о 

разумевању прочитаног као предуслову за 

стицање знања и различитих компетенција 

неопходних за функционисање у 

савременом друштву такође је била 

корисна, посебно због припреме ученика 

за завршни испит када су у питању задаци 

који се односе на разумевање прочитаног, 

а на којима се инсистира последњих 

година. (Јелена Илић, Ксенија Јовић)



 Рајна Драгићевић нам је говорила о банализиацији и 

пејоративизацији лексике српског језика и показала нам 

како се сви стилови данас своде на разговорни, чему 

доприноси и глобализација. Пошто смо сведоци бројних 

нових речи које деца данас користе, оно што можемо да 

искористимо јесте да их наведемо да се замисле како су 

те речи настале и да покушају да сами то открију (може 

се искористити у 6. разреду када се обрађује Творба 

речи, а и касније за утврђивање ове области и откривање 

значења речи). 

 Мирјана Ђорђевић је дала предлог стратегија за рад са 

ученицима са поремећајима из спектра аутизма, које се 

могу применити у раду са ученицима који су слабији, 

којима је потребна додатна мотивација и подстицај за 

рад. (Марија Димитријевић)



 Такође, Бојана Ракоњац подсетила нас је на то колико 
деца воле играње улога у настави језика и књижевности, 
док нам је Ана Милуновић показала како се кроз игру 
најбоље учи и како може доћи до развоја критичког 
мишљења применом активне наставе дајући примере из 
непосредне наставе и онлајн окружења. Ученици при 
обради књижевног дела могу постати књижевни 
критичари, филмски критичари, новинари, ликовни 
уметници. (Јелена Стојчевски) 

 Овогодишњи републички семинар понудио нам је 
различите методе и технике рада које могу обогатити 
наставу за ново време

 Ксенија Јовић, Јелена Илић

 Гордана Николовски, Ивана Косановић

 Марија Димитријевић, Јелена Стојчевски



 Пошто смо сведоци да је дошло до великих промена у 
организацији и реализацији наставе

 током претходних неколико година, обука Дигитална 
учионица је постала обавезна за све

 наставнике.

 Семинар је обиман, али се бави и најситнијим 
појединостима које наставници углавном

 познају, као што је нпр. руковање рачунарском опремом. 
Оно што нам се допало јесте што

 нам је семинар пружио доста елемената које можемо да 
искористимо и које смо већ

 искористили за формативно оцењивање и савете за 
реализацију наставе на даљину.

Дигитална 

учионица

(Александра 

Илић, Марија 

Димитријевић)



 Сазнали смо за доста дигиталних образовних ресурса, од 
којих смо неке већ и користили (прези, падлет, сократив...) и 
које ћемо свакако што више укључивати у наставни процес.

 Приликом обраде епских народних песама о Марку 
Краљевићу је коришћена падлет табла где су ученицима 
биле окачене песме које треба да прочитају, презентација 
која ће им помоћи у раду и документ са задацима које треба 
да ураде. На тој табли је остављен и простор где ће ученици 
окачити своје радове.

 Иако смо овај семинар радиле са скоро годину дана разлике, 
дошле смо до сличних закључака, па је стога овај извештај 
заједнички.



 Овај семинар нас је подсетио на мноштво техника које 
можемо свакодневно да примењујемо и да будемо 
сигурни да смо у наставном процесу ангажовали све 
ученике, узевши у обзир њихова претходна постигнућа и 
мотивацију. Можемо их примењивати на свим нивоима 
знања. Оне нам помажу да разноврсност у учионици 
посматрамо као позитивну ствар и прилику која ће учење 
учинити занимљивим јер ћемо указати на особености 
које карактеришу сваког ученика и тиме подстаћи 
самопоуздање ученика и њихово међусобно поштовање. 
Коришћено на часу: Пантомима (ученик пантомимом 
објашњава фразеологизме, а остали ученици погађају) –
коришћено на угледном часу са колегиницом Јеленом 
Стојчевски, Једна мање (на табли су исписане речи које 
ученици треба да објасне. Подељени су у две групе и по 
договору излази по један ученик из групе. Када успе да 
објасни реч са табле, може да је обрише)

Технике 

учења

јануар 2022.



 Обука је вишеструко корисна јер су дате јасне смернице 
како да препознамо дете које трпи породично насиље и 
начини како помоћи том детету, корисне савете за рад са 
децом која показују проблеме у понашању и указали нам 
на значај стварања подстицајног, здравог и сигурног 
окружења за све ученике. Познавање свих процедура и 
обавеза, стицање знања и вештина омогућава нам да 
заузмемо активнији став у борби против стереотипа и 
предрасуда који ометају квалитетније образовање за 
ученике са сметњама у развоју и њихову заштиту од 
дискриминације, насиља и злостављања. Уз то добили 
смо јасна упутства како да реагујемо ако сумњамо на 
трговину људима, као и на који начин образовна 
установа може да помогне у тој борби.

 Марија Димитријевић

 Александра Илић

Обука „Чувам 

те“



 "Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима 

занемаривања и дискриминације, злостављања и 

насиља''(21.03.2022) 

 "Улога установа образовања и васпитања у борби против 

трговине људима" (21.03.2022) "Обука за запослене -

Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у 

понашању" (05.03.2022) 

 Као што сте упознати са структуром мог одељења, немам 

ученике са сметњама у развоју, али ми семинар помаже 

да када на ходницима школе сретнем таквог ученика и 

ако ми се за нешто обрати, осећам се сигурније и мислим 

да ипак боље реадујем и на више ствари обраћам пажњу. 

Обука „Чувам 

те“

Технике 

учења

Дигитална 

учионица

(Маја Кантар)



 Што се тиче друге обуке, похажала сам је како бих знала да 
препознам овај случај насиља, јер иако је чест није 
свакидашњи и толико транспарентан. Кораци који су тамо 
лепо наведени, како се треба понашати и шта предузети ми 
такође уливају сигурност да нешто нећу предвидети и 
пропустити. Могућност враћања на садржаје са семинара и 
свакодневна доступност су ми веома битне јер не захтева од 
мене да се оптерећујем да ли ћу нешто заборавити или 
пропустити ако ми се јави такав проблем, већ ћу у тим 
приликама знати где могу све о+информације да пронађем. 

 Трећа обука и мени тренутно најкориснија, јер се јављају 
проблеми у учионици са оваквим типом ученика, увек ми 
омогућава да се добро поставим и повучем јасне границе и 
тиме сузбијем нежељено понашање. Нивои насиља и 
одређивање типа насиља који је тамо јасно и прецизно 
објашњен, помажу ми и у реализацији Часа одељенског 
старешине, тј. дају ми идеју на чему и како треба радити.



 ''Технике учења'' (29.01.2022) 

 Један од семинара који је веома практичан и значајан и у 

многоме доприноси побољшању наставног процеса. 

Многе технике и трикове сам увидела које се трудим да 

што чешће примењујем на самим часовима и тиме их 

учинила прихватљивијим деци.

 ''Дигитална учионица'' (тренутно) 

 Семинар који тренутно похађам и који ми отвара нове 

погледе у коришћењу ИКТ у настави. Верујем да ће ми 

омогућити да радим на још неким платформама и још 

боље баратам новом технологијом.

 Маја Кантар



 У току другог полугодишта ове школске године прошла сам три 
семинара на платформи „Чувам те“ (21.03.2022.). То су семинари:

1. Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемаривања и 
дискриминације, злостављања и насиља

2. Улога установе образовања и васпитања у борби против трговине 
људима

3. Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању.

 Сматрам да су овакви семинари веома корисни јер могу да ми 
помогну у препознавању деце која трпе неки вид насиља, 
злостављањаили занемаривања, помажу како да помогнем детету 
које има проблем у понашању и да адекватно реагујем на те 
ситуације.

 Свиђа ми се могућност враћања на садржаје семинара и свакодневна 
доступност садржаја јер све чешће наилазмо на такве ситуације и 
тачно знам где могу потражити информације које су ми потребне.

Платформа 

„Чувам те“

Јадранка 

Бакша



 Традиционални зимски Државни семинар Друштва 
математичара Србије (број 345, 16 сати) одржан је онлајн 
посредством одговарајуће платформе, у суботу 22. и 
недељу 23. јануара 2022. године.
Током семинара испраћене су три теме: 1. Стандард, 
исход, задатак; 2.Разломци - исходи, стандарди, 
компетенције и 3. О лепом у математици. 

 Прва два предавања имала су сличну тематику, с тим што 
су се стандардима и исходима, предавачи бавили 
начелно, док у другом предавању је на примеру једне 
наставне теме (разломака) објашњена разлика између 
усмерености на исходе (савремена школа) и садржаје 
(традиционална школа).
Оба предавање су јако корисна за припремање часова 
редовне наставе - како према постављеном исходу 
изабрати задатке којима ће се достићи циљ часа.
У трећем предавању обрађиване су теме занимљиве 
љубитељима математике. Може да послужи као добар 
извор идеја за додатну наставу из математике. 

Јован Вуковић



 Обављене су и две обуке у склопу Едукације о 

превенцији насиља: "Обука за запослене - породично 

насиље" и "Стратегије у раду са ученицима који показују 

проблеме у понашању". 

 Примена у пракси: саслушати обе стране и дати простор 

и ономе ко трпи насиље, али и ономе ко чини насиље и 

не осуђивати. 

Током маја завршен је главни део обуке "Дигитална 

учионица". Представљено је доста образовних ресурса 

на интернету, као и поједини концепти наставе који могу 

да допринесу да настава ученицима буде занимљивија и 

да се током самог часа деси учење. Посебно бих истакао 

модел Изокренуте учионице који планирам да 

примењујем у даљем свом раду.



1. Технике учења 29.01.2022., ЗУОВ, К1- онлајн 

 Примена у раду: Технике учења су применљиве у свакој 

етапи часа. Захваљујући семинару, научила сам нове 

начине приступања садржајима. Ученици највише воле 

асоцијације и техника микрофона. 

1. 2. Улога установа образовања и васпитања у борби 

против трговине људима, 06. 02. 2021., Чувам те - онлајн 

 Примена у раду: Проширила сам знања о правилнику за 

поступање у оваквим ситуацијама. Предност је што је 

обука увек отворена, тако да се враћам и поново 

ишчитавам оно у шта нисам сигурна.

Наташа 

Живковић



 3. Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима 
занемаривања и дискриминације, злостављања и насиља, 
06.02.2022., Чувам те- онлајн 

 Примена у раду: Стекла сам знања и вештине које ће ми 
помоћи да препознам знаке занемаривања, 
дискриминације и насиља над децом са сметњама у 
развоју и да им помогнем да се заштите. 

 4. Безбедно коришћење дигиталне технологије -
превенција дигиталног насиља, 29.05.2022., Чувам те-
онлајн 

 Примена у раду: На овој обуци сазнала сам како да јачам 
дигиталне компетенције ученика и како да на адекватан 
начин реагују уколико дође до дигиталног нсиља. У 
оквиру обуке је дато доста корисних линкова, који могу 
да се искористе за рад с децом у току часа.



 5. Деца у сусрету са новом реалношћу,14.02.2022. др 
Ранко Рајовић - онлајн предавање 

 Примена у раду: Предавање је намењено родитељима, 
али мени је много значило, јер ми помаже на 
радионицама ЧОС-а, када су теме повезане са досадом, 
самопоуздањем и слабом концентрацијом. Постижемо 
договоре око стварања нових навика у учењу и 
придржавамо их се. Проналазимо нове хобије и 
користимо ЈА поруке. 

 6. Дигитална учионица, 24. 05. 2022., ЗУОВ- онлајн 

 Примена у раду: Овај семинар олакшава свакодневно 
планирање наставе. Стекла сам знања о новим 
апликацијама и проширила знања о већ коришћеним. 
Занимљива је апликација Канва, као и Аниматрон. У 
њима сам већ нешто урадила.



 Обука за реализацију нових програма наставе 

оријентисане ка исходима учења, вебинар

 После овог вебинара потпуно ми је јасан концепт наставе 

оријентисане ка исходима. Ова знања ћу применити у 

пракси, како у процесу планирања тако и у самој 

реализацији наставе. Овај начин организације семинара 

(вебинар) се показао као веома практичан јер сам 

материјалима приступао и радио на њима у складу са 

својим обавезама и слободним временом. Са друге 

стране, недовољно јак притисак у роковима крије замку 

одустајања од обуке, коју сам на срећу успешно избегао. 

Препоручио бих семинар свима, али како је он обавезан, 

онда за тим нема ни потребе.

Сретен Лукић



 Са платформе "Чувам те "прошла сам три семинара која 

користим у свом дугогодишњем искуству. Насиљем се 

бавимо већ дуже време и треба чути нешто ново, друго 

које може да помогне у препознавању и начину деловања 

на насиље. Савети се користе свакодневно, објашњења су 

јасна и прецизна. Семинари које сам похађала су:

 "Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима 

занемаривања и дискриминације, злостављања и насиља"

 "Улога установа образовања и васпитања у борби против 

трговине људима"

 "Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме 

у понашању".

Светлана 

Јовановић



 1."Обука за запослене - породично насиље",

 Дата је могућност проширивања и стицања нових знања 

која нам могу помоћи у препознавању породичног 

насиља. Предочени су начини на које се може помоћи 

детету које трпи насиље.

 Постављене су процедуре, обавезе и савети који су 

важни у препознавању и реаговању на насиље, али и у 

свакодневном раду у школи, применљиви и корисни.

 За остварено усавршавање предвиђено је 16 бодова

Дубравка 

Живковић

https://cuvamte.thecampster.com/course/view?id=12386


 2. "Стратегије у раду са ученицима који показују 

проблеме у понашању"

 На семинару је дата могућност проширивања, 

обнављања и стицања нових сазнања о раду са 

ученицима.

 Могуће је применити сазнања и вештине у пракси, у 

планирању ШТА желимо и КАКО да остваримо жељено 

у раду са децом која показују проблеме у понашању.

 Осим процедура и обавеза, упознати смо и са јасним и 

важним саветима за даљи рад у одељењу.

 За остварено усавршавање предвиђено је 16 бодова

https://cuvamte.thecampster.com/course/view?id=12370


 3. Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима 
занемаривања и дискриминације, злостављања и 
насиља

 На обуци је пружена могућност проширивања, 
обнављања и стицања нових знања која нам могу 
помоћи у препознавању занемаривања, дискриминације, 
злостављања или насиља над децом са сметњама у 
развоју. Такође, дата су упутства и савети како да се 
препозна проблем, деци помогне и како да се да се 
заштите.

 Истакнуто је да је положај деце и ученика са сметњама у 
развоју и инвалидитетом је посебно осетљив, јер су таква 
деца чешће изложена различним облицима и врстама 
занемаривања, дискриминације, злостављања и насиља. 
Дата су упутства, савети и кораци како ове појаве 
спречити и упознати се са мерама образовне подршке 
чија функција је и стварање сигурног и подстицајног 
окружења за децу и ученике са сметњама у развоју и 
инвалидитетом.

 За остварено усавршавање предвиђено је 16 часова.

https://cuvamte.thecampster.com/login


 4. Обука за запослене - Безбедно коришћење 

дигиталне технологије - превенција дигиталног 

насиља



Обновила сам своја знања и проширила сазнања како у 

раду са ученицима развијати дигиталну писменост, 

јачати њихове дигиталне компентенције, реаговати у 

ситуацијама да се насиље догоди и спроводити 

дигиталну превенцију. Упозната сам са линковима и 

материјалима за превенцију дигиталног насиља.



 Семинари које сам похађала су:
1. Формативно оцењивање од планирања до постизања исхода и циљева уз 
помоћ дигиталне свеске 25.9. 2021. 
2. Обука за реализацију нових програма наставе оријентисане ка исходима 
учења 
3. Авантура ума на школском часу
4. Образовна академија 2021/22 - Образовне неуронауке у школи – пут од 
науке до праксе
5. Образовна академија 2021/22 - Педагошка документација: свеска праћења 
развоја и напредовања ученика
6. Технике учења
7. Дигитална учионица/Дигитално компетентан наставник - увођење 
електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала
8. Обука за запослене - Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме 
у понашању
9. The British Council certificate for micro:bit basics course 
10. Улога установа образовања и васпитања у борби против трговине људима
11. Обука за запослене у предшколским установама - Стварање сигурне и 
подстицајне средине за развој и учење у вртићу
12. Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемаривања и 
дискриминације, злостављања и насиља
13. Обука за запослене - Породично насиље14. Презентација пилот програма 
помоћног наставног средстава за унапређење наставе информатике

Наташа 

Моићевић



 Знање које сам стекла на семинара много ми помаже и редовно га 
примењујем у наставном процесу. Посебно су ми важни стручни семинари. 
Научила сам једноставне почетне примере у којима је објашњена примена 
основних функција из библиотеке за рад са микробитом, затим примере мини 
пројеката које је могуће урадити на за то предвиђеним часовима. За рад са 
микробитом и израду пројеката су наставним програмом предвиђена свега 
четири школска часа у седмом разреду, (а десет у осмом), па је за седми 
разред основна идеја да пројекти које сам прошла на семинару првенствено 
укажу на разноврсне могућности микробита и његову применљивост у 
решавању проблема из свакодневног живота.
Уз пројекте су дати, без детаљног упутства, и предлози неких могућих 
проширења и надоградње, да би се заинтересованим ученицима пружила 
могућност да делове пројекта осмисле и остваре самостално. Ова проширења 
су дата и са намером да инспиришу ученике и на оригиналне идеје и 
истраживачки рад, како би заједно са својим наставницима осмислили нова, 
креативна пројектна решења.
За ученике посебно заинтересоване за програмирање, сазнала сам неке од 
могућности интерактивног рада са микробитом повезаним на персонални 
рачунар, а које могу бити врло корисне током израде програмерски 
захтевнијих пројеката.

 Поред микробита, велику важност има и систем за учење основа 
програмирања за ученике виших разреда основних школа који сам прошла 
кроз Презентацију пилот програма помоћног наставног средстава за 
унапређење наставе информатике и рачунарства.

 Решење које се састоји од табле са плочама за кодирање и пропратне 
Андрроид/ИОС апликације је веома важно за наставу информатике и 
рачунарства.

 Ученици усвајају основне концепте програмирања, развијају математичке 
вештине, развијају алгоритамски начин размишљања, развијају компјутерски, 
математички и аналитички начин размишљања, унапређују вешзине 
решавања проблема, развијају социјалне вештине - комуникација и тимски 
рад.

 Наставници повећавају мотивацију и учешће ученика у процесу 
учења, интегрисање интердисциплинарне наставе и учења на часовима, као 
и одржавање наставе и ван учионице и решавање задатака без потребе за 
интернет везом.



 Извештај са обуке-семинара Присуствовала сам 

семинару 1.10.2021 „Рад са ученицима из 

маргиналних група“. Семинар користан и 

примењив, не само за ученике маргиналних група 

већ и за остале ученике. У овиру семинара су нам 

приказане одређене технике из блумове 

таксономије, начини како препознати различите 

типове личности деце и на који начин прилагодити 

методику и градиво одређеном типу личности. 

Наставник ликовне културе: Нина Васиљевић



 Завршили смо 03.03.2022. он лајн обуку на 
платформи „Чувам те“. „Заштита деце са сметњама 
у развоју у случајевима занемаривања и 
дискриминације, злостављања и насиља“ На овој 
обуци смо стекли знања и вештине које ће нам 
помоћи да препознамо знаке занемаривања, 
дискриминације, злостављања или насиља над 
децом са сметњама у развоју, али и начине и 
кораке како да им помогнемо да се заштите. 
Сматрамо да је семинар врло користан пошто је 
положај деце и ученика са сметњама у развоју и 
инвалитетима посебно осетљив. Због тога је веома 
важно ове појаве занемаривања, дискриминације и 
злостављања спречити, применити адекватне мере 
образовне подршке чија функција је стварање 
сигурног и подстицајног окружење за децу и 
ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом.



 „Улога установа образовања и васпитања у борби 

трговине људима“ На овој обуци смо се упознали са 

улогом образовног система у заштити и превенцији 

трговине људима, пре свега деце, односно 

ученика. Оно што је нама конкретно значајно у раду 

са децом односно са ученицима је листа 

индикатора за прелиминарну идентификацију 

ученика које су потенцијалне жртве трговине 

људима. Сматрамо да је семинар врло користан и 

за сваку препоруку осталим колегама јер пружа 

вештине и алате за успешно спровођење 

превентивних мера, подршке и заштите ученика од 

трговине људима. Наставници: Нина Васиљевић 

Маријана Драговић Бисерка Станчевић



 01. i 02.10.2021. ,,Rad sa ucenicima iz

marginalizovanih grupa,, (Sanja Mirosavljević i

Miloš Ćirković)

 -obzirom da smo OS i da nasoj skoli ima dosta ucnika

(najvise romskih) iz marginalizovanih grupa. Ovaj

seminar nam je dao siru sliku zivljenja takvih grupa i

pruzio smernice kako da razumemo , dopremo i

pomognemo takvim ucenicima. Da bi mogli da 

razumemo moramo sve da znamo o njihovim uslovima

zivota, karakteristikama odrastanja i njihovim

nacionalnim kulturama. Tehnike koje su prikazane na

ovom seminaru, svakako ce unaprediti nas rad OS i

predmetnih nastavnika u ovakvim grupama.



 29.01.2022. ,,Tehnike učenja,,

 (Sanja Mirosavljevic i Miloš Ćirković)

 - Veoma vazan zadatak u radu sa ucenicima, nije samo

u usvajanju konkretnih znanja vec i osposobljavane

ucenika da uci na efikasan nacin, odnosno da stekne i

razvija tehnike ucenja. To se izmedju ostalog najbolje

postize primenom odgovarajucih tehnika ucenja. Dobra 

tehnika ucenja je ona koja je prilagodjena sklonostima i

afinitetima svakog ucenika. Kroz ovaj seminar smo

obnovili i naucili raznovrsne tehnike ucenja koje cemo

probati i pribliziti i prilagoditi svakom uceniku zavisno

od sposobnosti i afiniteta.



 07.05.2022. Shuttle Time Project ( u organicaciji
badmington sveza Srbije), obuku prosli (Sanja 
Mirosavljević i Miloš Ćirković)

 -U okviru badmingron saveza Srbije ovaj kurs je 
organizovan za obucavanje nastavnika FZV i ucitelja za 
primenu badmingtona u skolama. Na kursu smo prosli
kroz faze i tehnike obuke o badmingtonu sa podrskom
aplikacije koja ima 22 video klipa prilagodjene po 
nastavnim jedinicama za rad sa ucenicima. Ovo je 
jedan od kurseva koji je za toplu preporuku gde vas u 
jednom danu osposobe za rad sa ucenicima sa
kompletnom podrskom i znanjem o badmingtonu. Imali
smo cast da nam kurs drzi selektor Badmington saveza
Srbije Milan Barbir. Svojim ucescem na obuci smo
doprineli sa 20 reketa za badmington i nekoliko setova
loptica.



 04.12.2021. Strucni skup: ,, Internacionalni projekat
usmeren u pravcu monitoringa fizickog razvoja i
motorockih sposobnosti dece i mladih u 
obrazovnim sistemima u evropi,,- Erasmus 
program ( Odrzano na fakultetu za sport i fizicko
vaspitanje).- Sanja Mirosavljević.

 - U maloj grupi od 30ak ucesnika, nastavnika fizickog i
zdravstenog vaspitanja koji rade u osnovnoj i srednjoj
skoli u Srbiji, izabranih po kvalitetu, po standardima
organizatora organizovan je strucni skup. Na skupu
smo upoznati sa statusom motorickih sposobnostima
deci mladih u obrazovnim sistemima u evropi. 
Sobzirom da kod nas jos uvek nije usvojena platvorma
po kojoj bi se pratile motoricke sposobnosti dece i
mladih, mogli smo samo da iz nekih pilot projekata
poredimo sa evropskim stndardima. U pripremi je 
platforma koja je odobrena i u pripremi je pilot projekat
po skolama koje budu htele da ucestvuju kao
nacionalna strategija monitoringa fizickog razvoja i
motorickih sposobnosti dece i mladih. Nakon toga je 
odrzan okrugli sto sa razmenom iskustava medju
kolegama o temi koja je bila u okviru skupa.



 Бојан Бабурски Извештај са семинара „Технике 

учења“ Семинар „Технике учења“ одржан је 

29.1.2022.године. Семинар нам је помогао да 

упознамо методе и технике рада које могу 

обогатити наставни процес. Сматрам да је посебно 

корисна техника учења Смишљање питања 

приликом које ученици најпре сами смишљају 

питања на која касније одговарају. Ова техника 

нуди ученицима могућност да најбоље провере свој 

напредак у учењу. Такође, техника коју је веома 

корисно применити јесте Двоминутни семинарски у 

којој ученици на крају часа проверавају шта су 

научили током часа. За сваког наставника ово је 

идеалан начин добије повратну инфомацију о 

реализацији часа

Бојан 

Бабурски



 У школској 2021.-2022. била на 

следећим онлајн обукама Етика и 

интегритет Породичне насиље 

Стратегија у раду са ученицима који 

показују проблеме у понашању Шта 

смо научили? Етика и интегритет-

усвојили знања о етичким 

принципима, научили шта је 

прихватљиво понашање у органима 

јавне власти. Стратегија у раду са 

ученицима који показују проблеме у 

понашању Породично насиље -НАДАМ 

СЕ СТЕКЛИ ЗНАЊА КОЈА НАМ ПОМАЖУ 

ДА ПРЕПОЗНАМО ЗНАКЕ ПОРОДИЧНОГ 

НАСИЉА, И ДА ПОМОГНЕМО , АКО 

УЧЕНИЦИ ТРПЕ ИСТО

Милијана 

Радуловић 



 ПРЕДУЗЕТНИШТВО ЈЕ КОМПЕТЕНЦИЈА КОЈУ 

ТРЕБА РАЗВИЈАТИ ОД ПОЧЕТКА ШКОЛОВАЊА

 Зато што:

 • свет у коме живимо почива на „економији” –

економском пословању;

 • предузетништво представља увод у економску културу;

 • економска култура развија свест о „ономе од чега се 

живи”;

 • завршити школу не значи добити сталан посао с пуним 

радним временом и пословним простором;

 • предузетник се систематски образује, васпитава и ствара 

предузимљиве особе су проактивне и спремне на промене.

Синиша 

Славић



 „Предузетништво је везано за све аспекте људског понашања и деловања 
‒ развија креативност, поспешује рађање идеја и обогаћује људске 
потребе.“ (Пенезић, Како постати предузетник, 2003)



 У нашој школи постоји традиционална продаја дечијих радова поводом 
празника (Нова година, 8. март), које организују учитељице и деца која су 
укључена у секцију примењених вештина.

 Осим тога, организовано се прикупљају секундарне сировине 
(пластика, метал, батерије, папир). Учествовао сам у тиму, када су изнети 
предлози за такву акцију.

 На часовима технике и технологије претходних година смо правили 
кутије за оловке, макете кућа, ветрењаче, ветрогенераторе…Због 
ванредних околности нисмо могли да планирамо изложбу, али следеће 
године планирамо да

 правимо магнете за фрижидер са различитим мотивима (фотографија 
школе, амблем школе или шаховске фигуре..). Предлажем да се 
организује продајна изложба дечијих радова и да се та средства 
искористе за набавку дигиталних шаховских сатова.



 Назив обуке: 

 Улога установа образовања и васпитања у борби против 
трговине људима

 Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима 
занемаривања и дискриминације, злостављања и насиља

 Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у 
понашању

 Породично насиље

 Најважнија стечена знања: 

 Као прво веома је важно препознати и уочити ове 
проблеме, након тога треба постепено прићи њиховом 
решавању. У покушају да се ученику помогне, треба 
стећи његово поверење. Школа треба да се обрати за 
помоћ Центру за социјални рад

Ведрана 

Муњас



 Семинари које сам прошла у школској 2021/2022. години 

су семинари на платформи

 „Чувам те“

 1. Стратегије у раду са ученицима који показују 

проблеме у понашању

 2. Породично насиље

 3. Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима 

занемаривања и

 дискриминације, злостављања и насиља

 4. Улога установа образовања и васпитања у борби 

против трговине људима

Татјана 

Унковић



 Најважнија стечена знања: Ове обуке су ми пружиле 

јасне смернице како да препознам насиље и како најбоље 

да одреагујем да бих помогла детету. Такође, веома су 

корисне технике које могу да применим и које ћу свакако 

применити у раду са ученицима који показују проблеме у 

понашању. Посебно ми се допала последња обука јер сам 

научилакоја је улога установа образовања и васпитања у  

борби против трговине људима и који су то кораци које 

установе могу предузети како би спречили трговину 

људима.


