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УВОД 

 
 
 
 
 
 Стручни скупови организовани кроз приказе примера добре праксе настали су 

из тежње да се унапреде капацитети наставника кроз размену информација и 

достигнућа наставника чији непосредни васпитно-образовни рад представља пример 

позитивног искуства у одговарајућој стручној области која је дефинисана темом 

стручног скупа. Стручни скупови су сталног карактера и представљају резултат 

договора Школске управе у Јагодини, колегијума директора основних школа, 

Факултета педагошких наука у Јагодини и ОШ „Рада Миљковић“ са статусом школе 

вежбаонице. Скупови се организују неколико пута у оквиру школске године. Начин 

организације ове врсте стручних скупова су дефинисани посебним документом 

Процедура организовања стручних скупова: приказ примера добре праксе. 

 Значај ових стручних скупова огледа се и у томе да је ово прилика интезивнијег 

повезивања савремених научних сазнања из области педагошких наука и непосредне 

васпитно-образовне праксе. Стручни скупови су постали место сусретања 

фундаменталних педагошких сазнања и конкретне васпитне делатности. Они су 

прилика да се упознају и сарађују не само наставници школа као непосредни креатори 

васпитно-образовног рада у основним и средњим школама поморавског округа, већ и 

стручни сарадници, директори основних школа, али и наставници, сарадници, 

истраживачи и студенти факултета. 

 



 

 

Организација стручних скупова 
 

 

 У академској 2016/17. години организована су четири стручна скупа. 

Организација и обезбеђивање квалитета скупова били су ствар договора: 

 Центра за иновације и развој курикулума Факултета педагошких наука 

Универзитета у Крагујевцу као главног носиоца организовања и рада стручних 

скупова, 

 Школске управе Министарства просвете у Јагодини као суорганизатора 

стручних скупова, и 

 ОШ „Рада Миљковић“ као непосредног сарадника у организацији стручних 

скупова. 

 

 Документа на основу којих је дефинисана процедура организовања, начин 

извођења и обезбеђење квалитета стручних скупова су: 

1. Процедура организовања стручних скупова: приказ примера добре праксе  

2. Упутство за ауторе радова: приказ примера добре праксе 

 

 

Теме стручних скупова 

 

 Теме стручних скупова биле су следеће: 

1. Студентска пракса и подизање квалитета менторства, 

2. Инклузивно образовање, 

3. Тематска настава – интердисциплинарни приступ настави, 

4. Наставник као планер и организатор наставног процеса, 

  

 У оквиру овако дефинисаних тема, сваки стручни скуп је имао уводне излагаче 

и излагаче из редова наставника и стручних сарадника који су представљали своје 

примере добре праксе. За потребе уводних излагања ангажовани су наставници 

Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу. 

 Списак тема, аутори и наслови излагања стручних радова приказани су 

таблеарно. 

 



Тема   и садржај Излагачи 

СТУДЕНТСКА ПРАКСА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА МЕНТОРСТВА 
(1.11.2017.) 

Извештај о реализацији стручних скупова у 
2015/16 години. 

Владимир Станојевић 
Факултет педагошких наука, Јагодина 

Уводно предавање: Менторство у систему 
професионалне праксе иницијалног образовања 
учитеља 

Доц. др Душан Ристановић 
Факултет педагошких наука, Јагодина  

Унапређење капацитета школе и професионалаца 
кроз менторство 

Снежана Васиљевић, координатор тима за 
школу вежбаоницу,  
ОШ „Рада Миљковић“, Јагодина 

Приказ примера добре праксе: 
Улога ментора у припреми студената за рад у 
комбинованим одељењима 

Вера Николић и Снежана Ристић, проф. 
разредне наставе ,  
ОШ „17 октобар“, Јагодина 
Стефан Љубомировић, студент 
Факултет педагошких наука, Јагодина 

Приказ примера добре праксе: 
Унапређење менторских вештина  

Мирјана Королија, наставник разредне 
наставе,  
ОШ „РадаМиљковић“, Јагодина 

Приказ примера добре праксе: 
Тематски дан  наука и магија 

Иван Милојевић, проф. разредне наставе,  
ОШ „Рада Миљковић“, Јагодина 

ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
(29.11.2017) 

Уводно предавање: Инклузивно образовање  
кораци у пружању подршке ученику 

Доц. др Јелена Старчевић 
Факултет педагошких наука, Јагодина 

Рад интерресорне комисије 
Гордана Тодоровић, психолог и члан 
интерресорне комисије 
ОШ „Бошко Ђуричић“, Јагодина 

Приказ примера добре праксе: 
Један пример инклузије у образовању 

Сања Марковић, проф. разредне наставе, 
Љубица Јокић, психолог 
ОШ „Милан Мијалковић“, Јагодина 

Приказ примера добре праксе: 
Партнерска улога породице и школе кроз циљане 
активности 

Зорица Милосављевић, дипл. дефектолог 
др Светлана Милошевић, доктор дефектолог 
Вера Тошић, дипл. дефектолог 
Драгана Ковачевић, дипл. дефектолог 
Школа са домом за ученике оштећеног слуха и 
говора „11.мај“, Јагодина 

Приказ примера добре праксе: 
Рад са ученицима по измењеним стандардима  
ИОП 2 

Виолета Милошевић, наставник разр. наставе 
Снежана Васиљевић, проф. биологије 
ОШ „Рада Миљковић“, Јагодина 



Тема   и садржај Излагачи 

ТЕМАТСКА НАСТАВА – ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ПРИСТУП НАСТАВИ 
(23.3.2017.) 

Уводно предавање: 
Тематско планирање наставе 

Доц. др Душан Ристановић 
Факултет педагошких наука, Јагодина  

Приказ примера добре праксе: 
Интердисциплинарни приступ настави кроз 
реализацију тематских дана 

Ивана Јовановић, проф. разредне наставе 
Гордана Лукић, проф. разредне наставе 
Предраг Јовановић, проф. разредне наставе 
Милица Вулић, проф. разредне наставе 
ОШ Душан Поповић, Белушић 

Приказ примера добре праксе: 
Новогодишња чаролија 

Зоран Вучковић, проф. разредне наставе 
ОШ Стеван Синђелић, Велики Поповић 

Приказ примера добре праксе: 
Тематски дан   Стари Рим 

Сања Бакић, проф. математике 
Ненад Анжел, проф. историје 
Милош Мировић, проф. енглеског језика 
ОШ Вук Караџић, Ресавица 

Приказ примера добре праксе: 
Моја Србија између љубави и рата 
 

Ђурђа Стаменић, проф. српског језика 
Љиљана Пантић, проф. биологије 
Марија Алексић, проф. историје 
ОШ РадаМиљковић, Јагодина 

НАСТАВНИК КАО ПЛАНЕР И ОРГАНИЗАТОР НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА 
(26.4.2017.) 

Уводно предавање: 
Наставник и планирање 

др Ненад Стевановић, 
Факултет педагошких наука, Јагодина  

Приказ примера добре праксе: 
Својства и значај неживе природе за живи свет - 
вода и земљиште 

Јелена Обрадовић, дипломирани дефектолог-
олигофренолог мастер 
Весна Вијоровић, проф. разредне наставе 
ОШ Вук Караџић, Ћуприја 

Приказ примера добре праксе: 
Спортске активности у функцији ефикасне 
диференциране наставе математике 

мр Весна Миленковић, проф. разредне наставе, 
ОШ 17. октобар, Јагодина 
Ивана Јовановић, дипломирани учитељ, 
ОШ Свети Сава, Ваљево 
др Сандра Милановић, 
Факултет педагошких наука, Јагодина 

Приказ примера добре праксе: 
Дидактичке основе наставе математике 

Пламенка Миленковић, наст. разредне наставе 
Мирјана Гојковић, проф. разредне наставе 
Невенка Каменчић, проф. разредне наставе 
Горица Милојковић, проф. разредне наставе  
ОШ Деспот Стефан Високи, Деспотовац 

Упознавање са стандардима квалитета рада 
установа: 
Стандарди квалитета за област настава и учење 

Валерија Живковић, психолог 
ОШ Рада Миљковић, Јагодина 

 



 

Учесници стручних скупова 

 

 Укупна евиденција учесника стручних скупова указује да је на скуповима 

присуствовало 409 наставника и стручних сарадника. На основу евиденције о 

учествовању и агенди стручних скупова издате су потврде о стручном усавршавању у 

вредности од два сата стручног усавршавања унутар установе за присуство, односно 

четири сата стручног усавршавања за излагаче на стручним скуповима. 


