СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У ОКВИРУ ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
ЗАПОСЛЕНИХ У ОШ „ПРЕДРАГ ДЕВЕЏИЋ“ У ВРАЊСКОЈ БАЊИ

Професионални развој је сложен процес који подразумева стално
преиспитивање и развијање компетенција запослених на пословима образовања
и васпитања ради квалитетнијег обављања посла и унапређивања развоја
деце/ученика и нивоа њихових постигнућа.
Наставници разредне наставе и наставници предметне наставе стручно су се
усавршавали и посетили су следеће семинаре:
ШКОЛСКА 2016/2017.
1. Обука треће групе педагошких асистената о уносу података у базу података за
праћење мера за инклузију рома
2. Покренимо нашу децу
3. Интерна обука свих учитеља – Покренимо нашу децу
4. Трибина за енглески језик
5. Учење у непосредном окружењу
Одржана су два јавна часа где су представљени француски и руски језик.
Наставници историје Петар Стошић и Мирослав Стошић представили су књигу –
Епоха Немањића и Лазаревића професора историје Пенета Николића.
ШКОЛСКА 2017/2018.
1. Обука наставника физичког и здравственог васпитања за 5. и 6.
2. Обука наставника информатике и рачунарстваза 5. и 6. разред
3. Обука наставника ТИТ
4. Наставници као носиоци квалитетног образовања за сву децу
5. Активно орјентисана настава, планирање и припрема
6. Промоција уџбеника: Датастатус. Фреска, Логос, Бигз, Клет
7. Обука наставника и учитеља 1. и 5. разреда – Настава усмерена ка исходима
8. Обука стручних сарадника и учитеља 1. разреда – Настава усмерена ка исходима
9. Обука директора – Настава усмерена ка исходима
10. Обука наставника српског језиказа 5. разред – Настава усмерена ка исходима
11. Обука наставника биологије за 5. разред – Настава усмерена ка исходима
12. Обука наставника математике за 5. разред – Настава усмерена ка исходима
13. Обука наставника у основним школама за примену општих стандарда постигнућа
за крај основног образовања за страни језик
14. Обука за учитеље 1. разреда – Дигиталнаучионица

ШКОЛСКА 2018/2019.
1. Свако дете је важно – подршка ромској деци за успешно школовање
2. Пружање помоћи у образовању безбедности деце
3. Програм обуке – 2.000 дигиталних учионица
4. Програм обуке наставника за реализацију наставе орјентисане ка исходима
5. Индикатори остварености права детета у образовном систему
6. Настава модерне историје југоисточне Европе
7. Корак по корак ка интерактивној настави и е-портфолио
8. Свако дете је важно – подршка ромској деци за успешно школовање
9. Подршка унапређењу положаја Ромкиња
10. Beyond English
11. Обука наставника у основним школама за примену општих стандарда постигнућа
за крај основног образовања за страни језик
12. Континуирано усавршавање за професора француског језика
13. Интегрисана амбијентална настава
14. Програм обуке наставника информатике у шестом и седмом разреду основног
образовања и васпитања за програмски језик Пајтон
15. Спречавање сукоба интереса и контрола прихода и имовине фукционера
16. Безбедонст деце у сеоском окружењу
17. Ни црно ни бело
18. Програм обуке школских координатора за примену софтверског решења есдневник
19. Обука наставника за коришћење е-дневника: сви наставници и учитељи и стручни
сарадници.
ШКОЛСКА 2019/2020.
1. Програм обуке за запослене у образовању/дигитална учионица/дигитално
компетентан наставник-увођење електронских уџбеника и дигиталних
образовних материјала
2. Обука наставника информатике и рачунарства за наставу у седмом и осмом
разреду основног образовања и васпитања
3. Програм обуке наставника за реализацију наставе орјентисане ка исходима
учења
4. Права детета у образовању – Индикатори остварености права детета у
образовном систему
5. Школа за 21. Век: Примена микробит уређаја
6. Обука за чланове школских тимова за самовредновање и развој квалитета
установе

-

7. Оперативни план заштите - радионица
8. Обука за чланове школских тимова за инклузивно образовање и заштиту од
дискриминације, насиља и злостављања
9. Подршка ученицима – радионица
10. Антидискриминација као инспирација – обука за чланове школског тима за
заштиту од дискриминације, насиља и злостављања
11. Обука директора и наставника за пружање подршке школама у процесу
самовредновања
12. Дечја атлетика – обука за наставника физичког васпитања и учитеља
13. Едукативне радионице за наставнике страних језика
14. Стручни скупови – вебинари, трибине:
Управљање временом у циљу организације часа
Иновативне методе учења – Како подстакнути скривене потенцијале ученика
Невербална комуникација – говор тела
Решавање конфликтних ситуација
Трибина: Учимо креативно, градимо партнерства: квалитетнији рад с ученицима и
њиховим родитељима
Трибина: Развој животних вредности код ученика и партнерских односа са
њиховим родитељима
15. Обука наставника за коришћење е-дневника: сви наставници и учитељи и
стручни сарадници.
16. Обука за наставнике и стручне сараднике за рад у Гугл учионици

ШКОЛСКА 2020-2021
1. Програм обуке за дежурне наставнике на завршном испиту
2. Обука за школске координаторе и администраторе међународних истраживања
чији је носилац ИЕА
3. Обука директора и наставника за пружање подршке школама у процесу
самовредновања
4. Програм обуке наставника ,,Наши ученици у свету критичког мишљења и медијске
писмености“
5. Израда и примена ИОП-а – примери добре праксе у разредној настави
6. Хумана школа – школа као животна заједница
7. Домаћи задатак у ф-ји повећања ученичких постигнућа
8. Програм обуке наставника разредне наставе за предмет дигитални свет
9. Програм обуке наставника за реализацију наставе орјентисане ка исходима учења
10. Антидискриминација као инспирација – обука за чланове школског тима за
заштиту од дискриминације, насиља и злостављања
11. Између две ватре – како посредовати у ученичком конфликту
12. Дигитални алати и занати

13. Од доброг плана , преко ефикасне евиденције до најбољих резултата и у време
пандемије ковида 19
14. Примена апликације за прегледање отворених задатака на завршном
испиту/државној матури
15. Програм обукеза оснаживање запослених у образовању за развијање одговорног
односа према здрављу, очување здравља и безбедности ученика
16. Програм обуке за запослене у образовању/дигитална учионица/дигитално
компетентан наставник-увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних
материјала
17. Програм обуке за супервизоре и председнике школских комисија на завршном
испиту
18. Програм обуке за дежурне наставнике на завршном испиту у основном образовању
19. Програм обуке наставника ,,Наши ученици у свету критичког мишљења и медијске
писмености“
20. Ванредно стање психе – како сачувати себе у ванредним околностима
21. Како ефикасно прилагодити наставу свим ученицима у одељењу
22. Комуникација телом и гласом
23. Како подучавати вештинама комуникације
24. Подршка ученицима у онлајн учењу
25. Напредак је лак кад ђак има пројекат
26. Умеће комуникације – вредност слушања са разумевањем
27. Типови интеракција – наставник као медијатор комуникације
28. Кроз акцију и интеракцију подстичете ученичку мотивацију
29. Савремени уџбенички комплет – за ученике и наставнике
30. Здрави стилови живота и због чега су важни
31. ,,Чувам те“ - ,,Обука за запослене – породично насиље“ и ,,Стратегија у раду са
ученицима који показују проблеме у понашању“ – наставници, учитељи и стручни
сарадници
ШКОЛСКА 2021-2022
1. Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном окружењу
2. Са стручњацима на вези 2 – безбедно током пандемије
3. Селфи – обука запослених у основним и средњим школама за примену
инструмената за самовредновање и процену дигиталних капацитета школе
4. Трибина ПЗУ као механизам креирања мреже подршке запосленима у ВО и ОВ
установама
5. Обука за коришћење дигиталног уџбеника на платформи Е-учионица

