
Скупштини Педагошког друштва Србије 

 

Предмет: Извештај о раду Актива педагога Ниша за школску 
2015/16. годину 

 

 Састанци Актива педагога Ниша одвијају се према договереном термину једном 
месечно у просторијама Регионалног центра за професионални развој запослених у 
образовању у Нишу, углавном од 12:00 часова. Присутно је обично у просеку 14 до 20 
педагога. У току школске 2015/16. године одржано је планираних 9 састанака према 
Годишњем плану рада Актива. Поред анализа рада Актива у претходној школској години 
и израде Годишњег плана на састанцима је обавезно и стручно усавршавање у оквиру 
једне или више тема са дискусијом о идејама и предлозима за унапређење образовно 
васпитног рада. Под тачком разно се дискутује о актуелним проблемима, даје се 
међусобна помоћ и подршка када је то потребно. У рад Актива укључени су и гости из 
других установа и професија. Од тема за стручно усавршавање заступљене су биле: 

28. октобар 2015. 

 Анализа рада Актива и избор председника  
Председник Актива педагога Ниша у току школске 2015/16. године била је 
Маргарита Тодоровић, педагог Машинске школе у Нишу 

25. новембра 2015. године  

 Писмо председника Педагошког друштва Србије Активу и писмо Актива ПДС –у и 
Министарству просвете (технолошки вишкови везани за стручне сараднике) 

 Анализа Правилника о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и 
стручних сарадника 

15. децембра 2015.године  

У сарадњи са Регионалним центром за професионални развој, Заједницом 
дефектолога основних и средњих школа РС, Центра за специјалну функционалну 
педагогију из Београда и издавачком кућом АЛКА СКРИПТ, Актив педагога је 
организовао презентацију уџбеника намењених за рад у инклузивном 
образовању.Презентација је  реализована у Регионалном центру .Циљна група 
презентације су наставници, стручни сарадници, директори и родитељи.29. децембра 
2015. године 

 26. јануара 2016. године  

 Правилник о оцењивању ученика у средњој школи-Милица Стевановић 
 Анализа посећеног часа (обрасци)- Љубица Лепосавић и Драгана Стевановић 



25. фебруара 2016.год. 

 Предлог мера за поправљање успеха ученика (Образац „План за поправљање 
недовољних оцена“) - Сунчица Радивојевић, предавач 

 Радионица: "Научите да планирате своје време" - Милица Филиповић-реализатор 

25. марта 2016. године  

 Улога педагога у вредновању и самовредновању и екстерној контроли 
 Тест за полазак у први разред ТИП-1- предавач, Драгана Леповић Стефановић 

21. априла 2016. године 

 Ученички парламент-Негован Јоцић 

2. јуна 2016. године  

 Иновативни дидактичко-методички модели наставе (планирање наставе у обрнутом 
дизајну) - Доц. др Живорад Миленовић, доктор педагошких наука 

 Кључне компетенције просветних радника према препорукама Европског 
парламента (дефинисање, знања, вештине и ставови ) - Доц. др Живорад 
Миленовић, доктор педагошких наука 

Од 2013. године Актив има своју ФБ страну под називом „Актив педагога Ниш“ која се 
редовно ажурира од стране председника Актива. 

 

 

Извештај сачинила и поднела на Скупштини ПДС одржаној 06.03.2017. председник 
Актива педагога Ниша од октобра 2016. године 

 

______________________________ 
Сунчица Станковић Радивојевић 



 

Фебруар 2014. - Презентација наученог на семинару „Како радити са родитељима“ 
(реализатор стручног усавршавања Сунчица Радивојевић) 
Слика преузета са ФБ стране Актива педагога Ниша 
 
 
 
 


