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Скупштина, 06.03.2017. године



Кандидаткиња за председницу Педагошког 
друштва Србије

Наташа Стојановић
Педагог – стручни сарадник

 Дипломирала на Филозофском факултету у Београду, 1991.године

 24 године рада у основним и средњој школи, радила у школама на 
територији Шапца и Параћина, последњих 14 година ради у гимназији 
„Свети Сава“ у Београду

 Активан члан Педагошког друштва Србије од 2003.године



Додатно образовање и усавршавање

 75 сати обуке у упознавању и примени      Гешталт  терапијске методе, 
1993.године.

 Активно учење/настава,  1996. – инструктор/тренер

 Умеће родитељства,  1998.

 Чувари осмеха,  1994.

 Учионице добре воље, од 1999. – инструктор/тренер

 Подстицајни наставник, 2ооо.

 Теорија савладавања ограничења у образовању,2оо3.

 Грађанско васпитање за средње школе, 2оо3.

 Обука за израду Школског развојног плана и школског пројекта, 2оо3.



Додатно образовање и усавршавање
 Обука за доносиоце одлука у образовању, 2оо3. 

 Трансформација конфликта и оснаживање младих, 2006.-
инструктор/тренер

 Програм обуке за рад Ученичких парламената,  2007.инструктор/тренер

 Школско законодавство-основа развоја образовања и васпитања, 2010. 
инструктор/тренер

 Oбука за рад на Националној дечјој линији, 2012.године.

 Обука за реализацију програма Оцењивање ученика, септембар 
2012.године. инструктор/тренер

 Обука Тимова за кризне интервениције у школи, октобар 2012.

 Oбука „Оснаживање запослених за подршку школи у заштити ученика од 
дигиталног насиља“ фебруар, 2016.године...

 Солидно познавање рада на рачунару...

 ...на листи се ради стално и не завршава се...



Професионално искуство и 
ангажовање

 Модератор онлајн Обуке запослених у образовању за примену хоризонталног 
учења и јачање капацитета саветника-спољних сарадника, ЗУОВ и МПНТР, 
фебруар 2017.

 Водитељ у области Изградња капацитета образовних институција у Србији за
писање пројеката и коришћење потенцијалних извора финансирања за
унапређење квалитета, праведности и ефикасности рада, МПНТР и Тим за 
социјално укључивање и смањење сиромаштва, новембар 2016.

 Модератор онлајн обуке Стандарди постигнућа у средњем општем 
образовању, ЗВКОВ, новембар, 2016.

 Акредитовани водитељ ЗВКОВ на Пројекту Завршни испит 2015., у јуну 
2015.године.



...
 У школској 2014/2015.години тренер у акредитованом програму Повећање 

доступности и квалитета образовања кроз примену индивидуалног 
приступа ученику-„Образовање за социјалну инклузију“.

 У школској 2013/2014. години члан је стручног тима у пројекту Јачање
професионалних улога наставника за реформу образовања

 У току школске 2012/2013. године ангажована као инструктор у 
акредитованом програму обуке Оцењивање ученика за наставнике 
основних школа у Србији од стране Завода за вредновање квалитета 
образовања и васпитања.

 У току 2012/2013.године ангажована као супервизор у мониторингу ДИЛС 
пројекта.



...

 Тренер у акредитованом програму обуке за наставнике под називом 
Подстицајним задацима до квалитетнијег наставног процеса, од 2012. 
године.

 Ангажована у раду на СОС телефону МПН за пријаву насиља, од априла 
2012.године.

 Тренер у акредитованом програму Школско законодавство, од 
2010.године, на модулу Школа безбедно место

 У току 2009. и 2010. године ангажована је од стране Министарсва просвете 
на пројекту Развој предузетништва као кључне компетенције у општем 
средњем образовању. У оквиру овог Пројекта учествовала је у развоју и 
реализацији програма обука за наставнике гимназија у Србији



...

 Поред тога реализује и програм Вршњачке медијације у нашим школама. У 
оквиру овог програма у току 2008. и 2009. године одржала је низ семинара 
обуке за наставнике у региону(Црна Гора, Босна и Хрватска). 

 Активно се бави тренерским радом у оквиру пројекта Активно 
учење/настава од 2002. године.

 Oд 2001. до 2009.године била је тренер на програму Учионице добре 
воље.

 Члан је стручног тима УНИЦЕФ-а на пројекту Школа без насиља за средње 
школе и у оквиру тога је аутор делова обука за менторе на Пројекту као и 
реализатор обука. 



Програми стручног усавршавања, 
приручници...
 Са др Аном Пешикан је коаутор програма стручног усавршавања запослених у 

образовању, који се бави питањем партиципације деце и младих у школи и 
локалној заједници под називом „И ти се питаш!“.

 Од 2007. до 2010. године била је ангажована  на пословима координатора 
програма Поспешивање партиципације младих од стране УНИЦЕФ-а, у оквиру 
пројекта Локални планови акција за децу, који је реализован у 21.општини 
Србије.

 Коаутор је приручника за наставнике Предузетничко учење у гимназијама, 
Министарство просвете РС, 2010.

 Аутор је брошуре Предлог почетне платформе за рад Савета за борбу против 
насиља над младима на Новом Београду, 2010.

 Рецензент Радне свеске за грађанско васпитање за други разред основне 
школе-Растимо 2, у издању Едуке, септембар 2012.године.

 Рецензент Приручника за наставнике географије за 2.разред гимназије, у 
издању Логоса, 2014.године.

 Коаутор приручника „Корак напред у сарадњи школе и родитеља“, Педагошко 
друштво Србије, 2016.године

 Рецензент Приручника за наставу физике 2.године гимназије, Логос 
2016.године.



...

 Активно је учествовала у доношењу Закона о основама система 
образовања и васпитања, 2009. и била члан  радне групе која је 
урадила Правце развоја образовања и васпитања у Републици Србији 
2010-2020.године, као члан Националног просветног савета од 2005. 
до 2011.године

 Учествовала у Стручним скуповима ПДСа и Филозофског факултета

 Тренутно акредитовани водитељ у неколико програма стручног 
усавршавања запослених у образовању

 Коаутор прогорма стручног усавршавања „Технике учења“, чији је 
носилац Педагошко друштво Србије

 Поред ПДСа, активни је члан Образовног форума



Педагошко друштво

 ВИЗИЈА

 МИСИЈА

 ЦИЉЕВИ

 АКТИВНОСТИ

 ОЧЕКИВАЊА



ИДЕЈЕ

 ПЛАНОВИ



ВИЗИЈА  РАЗВОЈА

 ПЕДАГОШКО  ДРУШТВО  СРБИЈЕ  ЈЕ  ЛИДЕР  У  
ОБЛАСТИ  ОБРАЗОВАЊА.

 Статут:

 организовање  и подстицање педагога да професионалним, 
одговорним и стручним обављањем посла допринесу угледу и 
бољем друштвеном статусу професије;

 давање доприноса у креирању образовних политика у 
Републици Србији.



ЦИЉЕВИ/АКТИВНОСТИ

 ЈАЧАЊЕ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И КАПАЦИТЕТА ДРУШТВА

 ФОРМИРАЊЕ И РАД ТИМОВА

 ВЕЋЕ УКЉУЧИВАЊЕ ПОДРУЖНИЦА У РАД ДРУШТВА

 КОНТИНУИРАНА САРАДЊА И РАЗМЕНА ИЗМЕЂУ ПОДРУЖНИЦА

 ПРОШИРИВАЊЕ ЧЛАНСТВА ДРУШТВА, УКЉУЧИВАЊЕ СТУДЕНАТА

 ФОРМИРАЊЕ БАЗЕ ЧЛАНОВА СА ЗВАЊИМА И ПОДСТИЦАЊЕ ДРУГИХ ДА НАПРЕДУЈУ 

 ВЕЋА ИСКОРИШЋЕНОСТ ФИЗИЧКОГ ПРОСТОРА ДРУШТВA

 ПРОЈЕКТИ (НОСИОЦИ  И  САРАДНИЦИ)

 „БОРБА“ ЗА СТАТУС И ПОЛОЖАЈ СТРУЧНИХ САРАДНИКА-ПЕДАГОГА



ЦИЉЕВИ/АКТИВНОСТИ

 ЈАЧАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА ЧЛАНОВА ДРУШТВА

 ОРГАНИЗОВАЊЕ И УКЉУЧИВАЊЕ ЧЛАНОВА У ОБУКЕ

 САРАДЊА СА КАТЕДРОМ ЗА ПЕДАГОГИЈУ И ОРГАНИЗОВАЊЕ СТРУЧНИХ СКУПОВА

 ПОДРШКА И ПРОМОЦИЈА У ИЗДАВАЊУ НАУЧНОГ ЧАСОПИСА „НАСТАВА И 
ВАСПИТАЊЕ“

 СТАЛНА РАЗМЕНА И САРДЊА НА ПИТАЊИМА ПРАКСЕ ОРГАНИЗОВАЊЕМ СУСРЕТА У 
ПРОСТОРИЈАМА ДРУШТВА

 СПРОВОЂЕЊЕ ИСТРАЖИВАЊА

 ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЕКСПЕРАТА, ПРЕДАВАЧА ИЗ РАЗНИХ ОБЛАСТИ ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНЕ ДЕЛАТНОСТИ



ЦИЉЕВИ/АКТИВНОСТИ
 „ВИДЉИВОСТ“ ДРУШТВА У ПРОФЕСИОНАЛНОЈ И ШИРОЈ ЈАВНОСТИ

 САРАДЊА СА ИНСТИТУЦИЈАМА КОЈЕ СЕ СТРАТЕШКИ И НАУЧНО БАВЕ ПИТАЊИМА 
СТРУКЕ (МПНТР, ЗАВОДИ, ИНСТИТУТИ, ФАКУЛТЕТИ...)

 НЕВЛАДИН СЕКТОР 

 МЕДИЈСКО ПРОМОВИСАЊЕ ДРУШТВА (ФОРМИРАЊЕ ТИМА ЗА МЕДИЈСКО 
ПРОМОВИСАЊЕ)

 ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА У ОРГАНИЗАЦИЈИ ДРУШТВА

 ИНТЕРАКТИВАН САЈТ КОЈИ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ТРАНСПАРЕНТНОСТ СВИХ АКТУЕЛНИХ 
ДЕШАВАЊА

 УНАПРЕЂЕЊЕ И ИЗДАВАЊЕ  „ПЕДАГОШКИХ НОВИНА“

 ДРУШТВО КАО НОСИЛАЦ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА  ЗАПОСЛЕНИХ



Хвала на пажњи!


