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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 2017/18. 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: 

 Процедура организовања стручних скупова: приказ примера добре праксе  

 Упутство за ауторе радова: приказ примера добре праксе 

 

 

Теме стручних скупова 

 

 Теме стручних скупова биле су следеће: 

1. Културна и јавна делатност школе – сарадња са локалном заједницом, 

2. Тематски и интердисциплинарни приступ настави, 

3. Хоризонтално учење кроз примере добре праксе, 

4. Развој међупредметних компетенција ученика кроз пројекте мобилности и 

е-Twining пројекте. 

 

 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 

КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ – САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 

( 21.12.2017) 

Уводно предавање 
Доц. др Ненад Стевановић 

Факултет педагошких наука, Јагодина  

Приказ примера добре праксе: 

Мини пројекат у оквиру школе и локалне 

заједнице – ово смо ми 

Драгана Милошевић, наставник музичке 

културе 

Дијана Милановић, професор географије 

ОШ Стеван Синђелић, Велики Поповић 

Приказ примера добре праксе: 

Хуманитарне акције 

Милица Шћеповић, проф. разредне наставе 

Татјана Благојевић, мастер проф. технике и 

информатике 

Биљана Васиљевић, дипл. педагог 

ОШ Бранко Радичевић, Седларе 



Тема   и садржај Излагачи 

Приказ примера добре праксе: 

 Упознај мој град Ћуприју и његову околину 

Ненад Накић, наставник разредне наставе 

Зорица Алексић, професор разредне наставе 

Јован Минић, економиста за услуге туризма и 

угоститељства 

ОШ 13. октобар, Ћуприја 

Приказ примера добре праксе: 

Школске приредбе у малим сеоским 

срединама 

Владан Стојановић, проф. разредне наставе 

ОШ Бранко Радичевић, Поповац 

Приказ примера добре праксе: 

Jавни час у градској библиотеци  – Поносни 

смо што смо имали  Вука 

Ђурђа Стаменић, професор српског језика 

ОШ Рада Миљковић, Јагодина 

ТЕМАТСКИ И ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ПРИСТУП НАСТАВИ 

(29.3.2018) 

Уводно предавање 

др Александра Михајловић 

др Оливера Цекић Јовановић 

Факултет педагошких наука, Јагодина 

Приказ примера добре праксе: 

Тематска школска приредба – Српски писци 

Наташа Јовановић, професор српског језика 

Биљана Бошковић-Мутавџић, професор српског 

језика 

Лидија Пантић, професиор француског језика 

ОШ Ђура Јакшић, Ћуприја 

Приказ примера добре праксе: 

Тематски дан „Јесен“ 

Мирјана Милорадовић, професор разредне 

наставе 

Јованка Манојловић, професор разредне наставе 

Данијела Милосављевић, професор разредне 

наставе 

мр Бојан Аврамовић, професор разредне наставе 

ОШ Ђура Јакшић, Плажане 

Приказ примера добре праксе: 

Интердисциплинарни приступ настави кроз 

реализацију тематских дана 

Љиљана Милојевић, професор разредне наставе 

Милан Петровић, професор разредне наставе 

Наташа Савић, професор разредне наставе 

Гордана Лукић, професор разредне наставе 

Христина Рацић, професор разредне наставе 

Каролина Павловић, професор разредне наставе 

ОШ Душан Поповић, Белушић 

Приказ примера добре праксе: 

Династија Немањића 

Марија Алексић, професор историје 

Љиљана Глођовић Пантић, професор биологије 

ОШ Рада Миљковић, Јагодина 

ХОРИЗОНТАЛНО УЧЕЊЕ КРОЗ ПРИМЕРЕ ДОБРЕ ПРАКСЕ 

(26.4.2018) 

Уводно предавање 
Владимир Станојевић, 

Факултет педагошких наука, Јагодина 

Приказ примера добре праксе: 

Google Classroom – примена гугл учионице 

на примеру теста знања из Ликовне 

културе 

Владан Обрадовић, наставник информатике и 

рачунарства 

Милица Милутиновић, наставник ликовне 

културе 

ОШ Љубиша Урошевић, Рибаре 



Тема   и садржај Излагачи 

Приказ примера добре праксе: 

Угледни час "Питагорина заоставштина"  

( 7 разред) 

Снежана Марковић, професор математике 

ОШ Рада Миљковић, Јагодина 

Приказ примера добре праксе: 

Раствори и растворљивост 

Срђан Живановић, професор хемије 

Младен Глигоријевић, проф. разр. наставе 

ОШ Горан Остојић, Јагодина 

Приказ примера добре праксе: 

Физичка и хемијска својства супстанци 

Светлана Станојевић, наставник физике 

Срђан Живановић, професор хемије 

ОШ Горан Остојић, Јагодина 

РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА УЧЕНИКА 

КРОЗ ПРОЈЕКТЕ МОБИЛНОСТИ И Е-TWINING ПРОЈЕКТЕ 

(31.5.2018) 

Уводно предавање: 

Пројекат мобилности К1 за основне школе. 

Представљање пројекта „У корак са 

интересовањима ученика“ као примера 

добре праксе идобити из  пројекта 

мобилност –ОШ Литија ,  Словенија 

Валерија Живковић,психолог 

Снежана Васиљевић, члан  тима мобилности,  

ОШ Рада Миљковић, Јагодина 

Приказ примера добре праксе: 

E-Twining пројекти у настави–сарадња и 

комуникација 

Сања Прибаковић, проф.разредне наставе  

ОШ Рада Миљковић, Јагодина 

Приказ примера добре праксе: 

Сарадња на  e-Тwinning пројекту  "У корак 

са интересовањима ученика " – активно 

укључивање родитеља у активностима  

еколошке секције 

Дипл. дефектолог Катарина Стојковић, аудиолог 

Школа са домом за ученике оштећеног слуха и 

говора  „11 мај“, Јагодина  

Приказ примера добре праксе: 

E-Twining пројекти у  разредној настави 

Слађана Аћимовић, проф.разредне наставе  

ОШ „Милан Мијалковић“ Јагодина 

 

Учесници стручних скупова 

 

 Укупна евиденција учесника стручних скупова указује да је на скуповима 

присуствовало 224 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. 


