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ПРОГРАМИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ПЕДАГОШКОГ 
ДРУШТВА  СРБИЈЕ ЗА 2018/19, 2019/20. и 2020/21. 

ГОДИНУ 
 
 

  

 
Назив програма 

стручног 
усаврашавања 

Бр. 13 Безбедност деце на интернету у сарадњи са 
родитељима 

К3, П4 

 
Општи циљеви 

програма 
 

Јачање васпитне улоге наставника за рад са ученицима и родитељима у 
превенцији дигиталног насиља над децом уз максимално коришћење 
предности интернета и минимизирање ризика и потенцијалне штете по 
развој личности детета и ученика. 

Специфични 
циљеви 

програма 
 

Унапређивање знања наставника о савременим информационо-
комуникационим технологијама (ИКТ) и ризицима које коришћење ИКТ 
носи; Унапређивање знања наставника о облицима занемаривања, 
насиља, злостављања и злоупотребе деце путем интернета, 
карактеристикама дигиталног насиља, улози институција у превенцији и 
решавању изазова на интернету, протоколима и мерама за спречавање 
доступности, приступа и утицаја различитих облика дигиталног насиља и о 
смањењу штете од дигиталног наиља; Унапређивање компетенција 
наставника за успостављање квалитетне сарадње са родитељима у 
области безбедности деце на интернету и примени принципа „заједничког 
учења на интернету“. 



 

 
 
 
 
 
 

Теме које се 
обрађују 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Интернет, дигитална комуникација, и њене специфичности; Друштвене 
мреже и ризци коришћења друштвених мрежа; Шта постављамо на 
интернет и последице остављања личних података на интернету; Видео-
клип „Који су ризици од коришћења друштвених мрежа“; Видео-клип „По 
чему је дигитална комуникација посебна“; Значај који интернерт и 
друштвене мреже имају за децу; Пример - креирање лажног профила; 
Мере предострожности на друштвеним мрежама и примена мера 
техничке заштите; Видео-клип „Шта да учиним у случају дигиталног 
насиља?“; Приказ случаја дигиталног насиља код деце; Облици 
занемаривања, насиља и злостављања деце путем интернета и 
најзаступљенији облици насиља; Перцепција дигиталног насиља и 
реакција на дигитално насиље; Видео-клип „По чему можемо да видимо 
да дете можда трпи дигитално насиље; Улога родитеља и „заједничко 
учење на интернету“; Улога институција у превенцији и решавању 
проблема на интернету; Видео-клип „Минимум података и информација 
за пријаву дигиталног насиља“; Протокол за заштиту деце и ученика од 
насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним 
установама. 

Циљна група 
 

Наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна 
школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник 
општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних 
предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање 
ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета у 
средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник 
стручних предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, 
балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, 
стручни сарадник у школи. 

Организација 
која подржава 

програм 

 
Педагошко друштво Србије 

Аутори 
програма 

Фарида Басиони-Стаменић, доктор медицине, Центар за унапређивање 
културе живота и рада ЖиР; Биљана Лајовић, дипломирани психолог, 
Министрство просвете, науке и технолошког развоја; Биљана 
Радосављевић, дипломирани педагог, директор ОШ „Мирослав Антић“, 
Београд; Милош Јеж, дизајнер електронске графике. 

Водитељи 
програма 

Фарида Басиони-Стаменић, доктор медицине, Центар за унапређивање 
културе живота и рада ЖиР; Биљана Лајовић, дипломирани психолог, 
Министрство просвете, науке и технолошког развоја; Миља Кривокућа, 
магистар психолошких наука, ОШ „Свети Сава“, Београд; Звездана 
Мијоковић, дипломирани педагог, ОШ „Душан Вукасовић Диоген“, 
Београд. 



 

Координатор 
програма 

Јелена Јовановић, Теразије 26, Београд 
011/26-87-749, 066/801-32-46 радним даним од 10-15 часова или на e-
mail: drustvo@pedagog.rs 

Време трајања 
 

Jедан дан (8 бодова) 
 

Цена семинара 

Цена по учеснику износи 2,000.00 динара, с тим што максимална цена за 
групу од 30 учесника не прелази суму од 55,000.00 динара. 
Цена укључује: хонораре за два водитеља, радни материјал, консултације 
водитеља и полазника након обуке у вези са применом наученог у пракси, 
израду и дистрибуцију уверења, трошкове организације. 

Напомена Минимум учесника  је  20, а максимално 30 учесника. 
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Назив програма 

стручног 
усаврашавања 

Бр. 119  Корак напред у сарадњи одељенског 
старешине и родитеља 

 К4, П4 

 
Ошти циљ 
програма 

 

 

Унапређивање компетенција одељењског старешине за успешан рад са 
родитељима. 

 
Специфични 

циљеви 
програма 

 

Унапређивање знања о улози и пословима одељенског старешине; 
Оснаживање одељенског старешине за конструктивну комуникацију са 
родитељима; Унапређивање вештина одељенског старешине за рад са 
родитељима на конструктивном решавању конфликтних ситуација са 
децом; Унапређивање знања и вештина одељенског старешине за 
индивидуално праћење ученика; Оснаживање одљенског старешине за 
примену различитих стратегија рада са родитељима. 

Теме које се 
обрађују 

 

Упознавање са резултатима истраживања ставова родитеља и ученика о 
сарадњи са одељенским старешином; Послови одељенског старешине; 
Конструктивна комуникација као предуслов добре сарадње; 
Конструктивно решавање сукоба; Праћење индивидуалног напредовања 
ученика из угла одељенског стрешине; Одељенски старешина и родитељ 
на заједничком задатку пружања подршке развоју ученика; Родитељски 
састанак- у сусрет потребама и интересовањима родитеља; Унапређивање 
сарадње школе и родитеља; Приказ Водича за рад одељенског стрешине. 

Циљна група 
 

Наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна 
школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник 
општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних 
предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање 
ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета  у 
средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник 
стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, 
балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, 
васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник 
(педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник). 

 
Организација 
која подржава 

програм 

 

Педагошко друштво Србије 

Аутори 
програма 

Биљана Радосављевић, дипломирани педагог, директор ОШ "Мирослав 
Антић", Београд; Александра Калезић Вигњевић, дипломирани педагог, 



 

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију; Гордана Чукурановић, 
дипломирани педагог, просветни саветник у Министарству просвете, 
науке и технолошког развоја;  

Водитељи 
програма 

Александра Калезић Вигњевић, дипломирани педагог, ЦИП-Центар за 
интерактивну педагогију; Весна Шапоњић, дипломирани педагог, ОШ 
"Чибуковачки партизани" Краљево; Зора Дешић, дипломирани психолог, 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Бојана Стојановић, 
мастер педагог, секретар у Педагошком друштву Србије. 
 

Координатор 
програма 

Јелена Јовановић, Теразије 26, Београд 
011/26-87-749, 066/801-32-46 радним даним од 10-15 часова или на e-
mail:drustvo@pedagog.rs 

Време трајања 
 

Два дана (16 бодова) 
 

Цена семинара 

Цена по учеснику за оба дана износи 3.500,00 динара, с тим што 
максимална цена за групу од 30 учесника не прелази суму од 95,000.00 
динара.  
Цена укључује: хонораре за два водитеља, радни материјал, консултације 
водитеља  и полазника након обука у вези са применом наученог у 
пракси, израду и дистрибуцију уверења, трошкове организације.  

Напомена 
Минимум учесника  је  20, а максимално 30.  
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Назив програма 
стручног 

усаврашавања 

Бр.138 Професионализација одељењских старешина у 
сарадњи са родитељима 

 

К4, П4 

 
Општи циљеви 

програма 
Побољшање сарадње родитеља и школе кроз унапређивање 
компетенција наставника и одељењског старешине у раду са родитељима. 

Специфични 
циљеви 

програма 
 

Упознавање циљне групе семинара са основним правилима и стратегијама 
успешне комуникације на релацији одељењски старешина - ученик -
родитељ; Обука одељењских старешина за овладавање радионичарским 
начином рада и савременим облицима и садржајима рада у сарадњи са 
родитељима; Сензибилизација одељењских старешина за рад са 
родитељима на пољу превентиве који ће се директно одразити  на 
положај ученика у школи; Упознавање одељенских старешина са правима 
и одговорностима родитеља, као и начинима мотивисања родитеља за 
учешће у животу школе. 

Теме које се 
обрађују 

 

Значај и улога одељенског старешине у савременој школи кроз сарадњу са 
родитељима; Облици и садржаји рада са родитељима; Вештине 
визуализације, презентације и водитељства на родитељским састанцима; 
Педагошка радионица као облик наставног рада; Вербална и невербална 
комуникација у контексту сарадње родитељ - одељенски старешина - 
ученик; Подршка и оснаживање одељенских старешина за практичну 
примену, израда сценарија; Вођење документације одељенског 
стaрешине о сарадњи са родитељима. 

Циљна група 
 

Наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна 
школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник 
општеобразовних предмета – средња стручна школа и средња уметничка 
школа (музичке, балтске, ликовне); наставник стручних предмета – средња 
стручна школа и основна/средња уметничка школа (музичкe, балтскe, 
ликовнe). 

Организација 
која подржава 

програм 

 
Педагошко друштво Србије 

Аутор програма Маја Врачар, дипломирани педагод-мастер, Зуботехничка школа  Београд. 

Водитељи 
програма 

Маја Врачар, дипломирани педагог-мастер, Зуботехничка школа Београд; 
Весна Урошевић, дипломирани психолог, Градска општина Звездара; 
Слађана Анђелковић, доктор педагошких наука, Географски факултет, 



 

Универзитет у Београду; Гордана Миловановић, дипломирани педагог, 
Економска школа „Ваљево“. 

Координатор 
програма 

Јелена Јовановић, Теразије 26, Београд 
011/26-87-749, 066/801-32-46  радним даним од 10-15 часова или на e-
mail:drustvo@pedagog.rs 

Време трајања Два дана (16 бодова) 

Цена семинара 

Цена по учснику за оба дана износи 3,500.00 динара. 
Цена укључује: похађање семинара, стручну подршку у току реализације и 
припреме за примену идеја са семинара у пракси, радни материјал 
(фотокопирани и електронски ЦД), хонорари за реализаторе и ауторе, 
штампање и дистрибуцију сертификата, вођење базе података о 
учесницима семинара, путни трошкови и смештај за два водитеља уколико 
се семинар организује изван места пребивалишта водитеља.  

Напомена Минимум учесника  је  20, а максимално 30 учесника. 
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Назив програма 

стручног 
усаврашавања 

Бр. 183 Планирање и реализација додатне образовне 
подршке ученицима/деци са сметњама у развоју у 

школи/предшколској установи 

 

К2, П2 
 

Циљ програма 
 

 
Развој знања и вештина запослених у вртићу/школи за рад са децом и 
ученицима са сметњама у развоју у редовним групама/одељењима. 

Теме које се 
обрађују 

 

Инклузивни принципи и циљеви – услови за планиранње додатне 
образовне подршке и асистивна технологија; Инклузивни принципи и 
циљеви – планирање додатне образовне подршке и улога асистивне 
технологије; Право на ИОП: садржај и израда, утврђивање приоритета у 
пружању додатне образовне подршке; Вредновање ИОП-а у функцији 
развоја детета; Ревизија и прилагођавање ИОП-а; Имплементација ИОП-а 
на часу/активности у групи – припрема и начин прилагођавања 
часа/активности; Тим за пружање додатне подршке, вредновање ИОП-а у 
функцији развоја установе – примена ИОП-а у школи; Индентификовање 
ресурса и извора додатне подршке у образовању деце/ученика са 
сметњама у развоју. 

Циљна група 
 

Наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна 
школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник 
општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних 
предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање 
ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање 
одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој 
школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у 
основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), 
наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској 
установи, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у 
школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник). 

Организација 
која подржава 

програм 

 
Педагошко друштво Србије 

Аутори 
програма 

Данијела Вуковић, магистар педагошких наука 

Водитељи 
програма 

Данијела Вуковић, магистар педагошких наука, пензионер; Ивана 
Сретеновић, мастер дефектолог, Факултет за специјалну едукацију и 
рехабилитацију. 



 

Координатор 
програма 

Јелена Јовановић, Теразије 26, Београд 
011/26-87-749, 066/801-32-46 радним даним од 10-15 часова или на e-
mail: drustvo@pedagog.rs 

Време трајања 
 

Два дана (16 сати) 

Цена семинара 

Цена по учеснику за оба дана износи 4,000.00 динара. 
Цена укључује: хонораре водитеља, укупне трошкове организације, 
материјал за рад и ЦД са материјалима, додатни штампани материјал о 
темама које се обрађују на семинару, израду и дистрибуцију сертификата. 

Напомена Минимум учесника  је  20, а максимално 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

mailto:%20drustvo@pedagog.rs


 

 
Назив програма 

стручног 
усаврашавања 

Бр. 210 Рад са децом из маргинализованих група 

К3, П2 

 
Општи циљеви 

програма 
 

Разумевање и уважавање контекста образовања деце из 
маргинализованих група. Унапређивање методичко-дидактичких 
компетенција наставника за рад са децом из маргинализованих група. 

Специфични 
циљеви 

програма 
 

Сагледавање и уважавање културе, традиције и искуства различитих 
маргинализованих група у наставном процесу; Примена ефикасних 
метода и облика рада са ученицима из маргинализованих група; 
Подршка наставницима у процесу мотивисања ученика из 
маргинализованих група; Оснаживање наставника за разумевање 
мотивационе функције оцењивања. 

Теме које се 
обрађују 

 

Животни контекст деце из маргинализованих група; Карактеристике 
доброг учења; Избор метода рада у наставном процесу; Избор задатака 
у наставном процесу; Специфичности у раду са децом из 
маргинализованих група и стратегије у раду; Значај очекивања 
наставника од ученика у васпитно-образовном раду; Оцењивање у 
функцији напредовања ученика; Мотивисање ученика из 
маргинализованих група. 

Циљна група 
 

Наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна 
школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник 
општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник 
стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за 
образовање ученика са сметњама у развоју, наставник 
општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, 
балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој 
уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне),  наставник изборних и 
факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у 
школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни 
наставник). 

Организација 
која подржава 

програм 

 
Педагошко друштво Србије 

Аутори 
програма 

Гордана Чукурановић, дипломирани педагог, Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја, Школска управа Београд; Биљана 
Букинац, самостални саветник, Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја. 



 

Водитељи 
програма 

Биљана Јовић, дипломирани педагог, ОШ „Мирослав Антић“, Београд; 
Зора Дешић, дипломирани психолог, Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја; Љиљана Вдовић, дипломирани педагог. 

Координатор 
програма 

Јелена Јовановић, Теразије 26, Београд 
011/26-87-749, 066/801-32-46 радним даним од 10-15 часова или на e-
mail:drustvo@pedagog.rs 

Време трајања Два дана (16 сати) 

Цена семинара 

Цена по учеснику за оба дана износи 3,500.00 динара, с тим што 
максимална цена за групу од 30 учесника не прелази суму од 95,000.00 
динара. 
Цена укључује: хонораре за два водитеља, радни материјал, 
консултације водитеља и полазника након обуке у вези са применом 
наученог у пракси, израду и дистрибуцију уверења, трошкове 
организације. 

Напомена Минимум учесника  је  20, а максимално 30.  
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Назив програма 

стручног 
усаврашавања 

Бр. 249 Младост и здравље – изазови савременог доба 

К3, П3 

 
Општи циљеви 

програма 
 

Унапређење знања наставника у области заштите репродуктивног здравља 
и осавремењивање приступа наставника у комуникацији са ученицима 
како би могли компетентније и узрасно примерено да помогну ученицима 
у очувању репродуктивног здравља. 

Специфични 
циљеви 

програма 
 

Подршка наставницима у разумевању и прихватању специфичности 
репродуктивног и сексуалног развоја у детињству и адолесценцији; 
Препознавање најчешћих изазова у педагошкој пракси са којима се 
наставници срећу у комуникацији са ученицима о темама људске 
репродукције и сексуалности; Упознавање наставника са савременим 
методама заштите од полних, полнопреносивих инфекција и непланиране 
малолетничке трудноће; Упознавање наставника са најважнијим 
анатомским и физиолошким обележјима полног развоја како би помогли 
ученицима да одговорно брину о свом репродуктивном здрављу; 
Упознавање наставника са препорукама Европске канцеларије СЗО у 
области холистичког сексуалног образовања и васпитања. 

Теме које се 
обрађују 

 

Холистички приступ сексуалном образовању и васпитању; Психосексуални 
развој у детињству и адолесценцији; Анатомија и физиологија 
репродуктивног система; Полне и полно преносиве болести; Савремени 
методи контрацепције; Усавршавање комуникацијских вештина у раду са 
младима у области репродуктивног здравља. 

Циљна група 
 

Наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна 
школа и гимназија, наставник општеобразовних предмета и наставник 
стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за 
образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за 
образовање одраслих; наставник општеобразовних предмета у средњој 
уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручних 
предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, 
ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому 
ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки 
асистент и помоћни наставник). 

Организација 
која подржава 

програм 

 
Педагошко друштво Србије 

Аутори 
програма 

Маја Радојевић, дипломирани психолог, Институт за здравствену заштиту 
мајке и детета Србије; Биљана Петровић, доктор медицине, специјалиста 
гинекологије, Завод за здравствеу заштиту радника МУП-а; Маријана 
Бјековић, дипломирани биолог, Гимназија „Свети Сава“, Београд. 



 

Водитељи 
програма 

Маја Радојевић, дипломирани психолог, Институт за здравствену заштиту 
мајке и детета Србије; Биљана Петровић, доктор медицине, специјалиста 
гинекологије, Завод за здравствеу заштиту раднка МУП-а; Маријана 
Бјековић, дипломирани биолог, Гимназија „Свети Сава“, Београд. 

Координатор 
програма 

Јелена Јовановић, Теразије 26, Београд 
011/26-87-749, 066/801-32-46 радним даним од 10-15 часова или на e-
mail:drustvo@pedagog.rs 

Време трајања 
 

Један дан (8 бодова) 
 

Цена семинара 

Цена по учеснику износи 2,500.00 динара. 
Цена укључује: хонораре за три водитеља, радни материјал, консултације 
водитеља и полазника након обуке у вези са применом наученог у пракси, 
израду и дистрибуцију сертификата, трошкове организације. 

Напомена Минимум учесника  је  20, а максимално 30 учесника. 
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Назив програма 

стручног 
усаврашавања 

Бр. 265 Управљање стресом наставника и ученика 
„Зашто зебре немају чир“ 

К4, П2 

 
Општи циљеви 

програма 
 

Повећање задовољства послом наставника и његовог утицаја на квалитет 
подучавања ученика. Повећање мотивације ученика за учење и школско 
постигнуће. Повећање задовољства у процесу учења и боравка у школи.  

Специфични 
циљеви 

програма 
 

Увођење стрес-протективних фактора у живот школе; Усвајање вештина 
заштите од изгарања на послу наставника; Помоћ наставницима за боље 
сналажење у школском окружењу; Унапређивање вештина саветовања 
ученика у превазилажењу стресних ситуација у школи; Унапређивање 
вештина превазилажења стреса код ученика. 

Теме које се 
обрађују 

 

Окупациони стрес наставника; Дебата „Лако је вама у школи“- ученици и 
наставници под стресом; Стрес као савремена зараза у учионици; Свети 
грал или трагање за тајнама среће; Уметност управљања стресом у 
учионици; План унапређивања квалитета живота у учионици у наредном 
школском полугодишту; План унапређивања квалитета личног живота 
наставника у следећих годину дана; Проблемске ситуације у школи и 
животу наставника. 

Циљна група 
 

Наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна 
школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник 
општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних 
предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање 
ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета у 
средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник 
стручних предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, 
балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, 
васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, 
андрагошки асистент и помоћни наставник). 

Организација 
која подржава 

програм 

 
Педагошко друштво Србије 

Аутори 
програма 

Наташа Стојановић, стручни сарадник педагог, Гимназија „Свети Сава“, 
Београд; Маријана Бјековић, дипломирани биолог, Гимназија „Свети 
Сава“, Београд; Тамара Ђорђевић, дипломирани психолог, Гимназија 
„Свети Сава“, Београд; Лепа Ђокић, дипломирани психолог, Железничкa 
техничка школа, Београд. 

Водитељи 
програма 

Маријана Бјековић, дипломирани биолог, Гимназија „Свети Сава“, 
Београд; Тамара Ђорђевић, дипломирани психолог, Гимназија „Свети 



 

Сава“, Београд; Лепа Ђокић, дипломирани психолог, Железничка техничка 
школа, Београд. 

Координатор 
програма 

Јелена Јовановић, Теразије 26, Београд 
011/26-87-749, 066/801-32-46 радним даним од 10-15 часова или на e-
mail:drustvo@pedagog.rs 

Време трајања 
 

Један дан (8 бодова) 
 

Цена семинара 

Цена по учеснику износи 2,000.00 динара, с тим што максимална цена за 
групу од 30 учесника не прелази суму од 55,000.00 динара. 
Цена укључује: хонораре за водитеље програма, радни материјал, 
консултације водитеља и полазника након обуке у вези са применом 
наученог у пракси, израду и дистрибуцију уверења, трошкове 
организације. 

Напомена Минимум учесника  је  20, а максимално 30 учесника. 
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Назив програма 

стручног 
усаврашавања 

Бр. 471 Kако унапредити процес самоевалуације у 
области настава и учење? 

К2, П3 

 
Ошти циљ 
програма 

 

Унапређивање компетенција ученика, наставника и директора за 
самоевалуацију у наставном процесу.  
 

Специфични 
циљеви 

програма 
 

Стицање знања и вештина о самоевалуацији у наставном процесу; 
Обучавање наставника за планирање  процеса самоевалуације у настави; 
Оснаживање наставника за разумевање и прихватање улоге  ученика у 
процесу самоевалуције ; Уочавање одговорности ученика и наставника у 
наставном процесу.  

Теме које се 
обрађују 

 

Самоевалуација – појам „Улога наставника и ученика у процесу 
самоевалуације“; Како развијати самоевалуацију- самопроцену у школској 
средини?; Примена самоевалуације у свакодневном раду. 

Циљна група 
 

Наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна 
школа и гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња 
стручна школа и средња уметничка школа (музичка, балтска, ликовна), 
наставник стручних предмета – средња стручна школа и основна/средња 
уметничка школа (музичка, балетска, ликовна), наставник изборних и 
факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки 
и андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник 
директора. 

Организација 
која подржава 

програм 

 
Педагошко друштво Србије 

Аутори 
програма 

Гордана Миловановић, дипломирани педагог, Економска школа  
„Ваљево“; Маја Врачар, дипломирани педагог-мастер, Зуботехничка 
школа у Београду. 

Водитељи 
програма 

Гордана Миловановић, дипломирани педагог, Економска школа  
„Ваљево“; Весна Петковић, дипломирани педагог, Економско-трговинска 
школа, Бор. 

Координатор 
програма 

Јелена Јовановић, Теразије 26, Београд 
011/26-87-749, 066/801-32-46 радним даним од 10-15 часова или на e-
mail:drustvo@pedagog.rs 

Време трајања 
 

Један дан (8 бодова) 

Цена семинара 
Цена по учеснику износи 2,000.00 динара. 
Цена укључује: похађање семинара, стручну подршку у току реализације и 
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припреме за примену идеја са семинара у пракси, радни материјал 
(фотокопирани и електронски), материјал за учеснике, хонорар за 
реализаторе и ауторе, дистрибуцију сертификата, вођење базе података о 
учесницима семинара, путне трошкове и смештај за два водитеља 
уколико се семинар организује изван места пребивалишта водитеља 
програма. 

Напомена Минимум учесника  је  20, а максимално 30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Назив програма 

стручног 
усаврашавања 

Бр. 566 Процењивање и самопроцењивање 
постигнућа ученика 

 К2, П3 

 
Општи циљеви 

програма 
 

Унапређење наставничких компетенција за процењивање постигнућа 
ученика и оспособљавање за развој вештина самопроцењивања код 
ученика. 

Специфични 
циљеви програма 

 

Разумевање различитих функција процењивања ученика; 
Оспособљавање учесника за примену различитих врста процењивања 
ученика; Оспособљавање учесника за отклањање субјективности у 
процењивању ученика; Оспособљавање учесника за оцењивање 
ученика у односу на опште предметне и специфичне предметне 
компетенције као ослонаца процењивања; Разумевање појма 
метакогниције, значаја и улоге у развоју ученика; Разумевања важности 
развоја вештина самопроцењивања напредовања код ученика; 
Оспособљавање учесника за поучавање ученика у разжличитим 
вештинама самопроцењивања напредовања. 

Теме које се 
обрађују 

 

Разумевање функција оцењивања у односу на ученике и наставу; 
Најчешће грешке у процењивању ученика; Формативно и сумативно 
оцењивање/описне и нумеричке оцене у односу на процес 
унапређивања учења; Оцењивање и самооцењивање ученика у односу 
на опште предметне и специфичне предметне компетенције; 
Метакогнитивне вештине самопроцењивања ученика. 

Циљна група 
 

Наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна 
школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник 
општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник 
стручних предмета–средња стручна школа, наставник општеобразовних 
предмета у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), 
наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у 
школи. 

Организација која 
подржава 
програм 

 
Педагошко друштво Србије 

Аутори програма 

Наташа Стојановић, дипломирани педагог, Гимназија „Свети Сава“, 
Београд; Биљана Михаиловић, дипломирани психолог-педагог, ОШ 
„Јован Ристић“, Београд;  Љиљана Вдовић, дипломирани педагог; Ирена 
Мучибабић, дипломирани педагог, ОШ „22. октобар“, Београд.   

Водитељи 
програма 

Наташа Стојановић, дипломирани педагог, Гимназија „Свети Сава“, 
Београд; Биљана Михаиловић, дипломирани психолог-педагог, ОШ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Јован Ристић“, Београд; Петар Огризовић, дипломирани математичар, 
Гимназија са домом ученика „Руђер Бошковић“, Београд. 

Координатор 
програма 

Јелена Јовановић, Теразије 26, Београд 
011/26-87-749, 066/801-32-46 радним даним од 10-15 часова или на e-
mail:drustvo@pedagog.rs 

Време трајања 
 

Један дан (8 бодова) 
 

Цена семинара 

Цена по учеснику износи 2,000.00 динара, с тим што максимална цена 
за групу од 30 учесника не прелази суму од 55,000.00 динара. 
Цена укључује: хонораре за водитеље, радни материјал, консултације 
водитеља и полазника након обуке ради израде домаћег задатка, радни 
материјал, израду и дистрибуцију уверења, трошкове организације. 

Напомена Минимум учесника  је  20, а максимално 30 учесника. 

mailto:%20drustvo@pedagog.rs


 

 
Назив програма 

стручног 
усаврашавања 

Бр. 583 Технике памћења 

К2, П3 

 
Општи циљеви 

програма 
 

Унапређивање компетенција наставника кроз овладавање техникама 
памћења и могућностима за њихову инкорпорацију у наставни процес.  

Специфични 
циљеви 

програма 
 

Упознавање са: теоријама, принципима, мнемотехникама и системима 
памћења (ланчани систем памћења, систем памћења број-облик, метод 
римске собе, алфабетски систем, техника акростиха, мнемотехничке 
реченице и мапе ума); практична примена система и техника памћења у 
учењу и наставном процесу. 

Теме које се 
обрађују 

 

Сензационални умови; Ланчани систем памћења и мнемотехника број-
облик; Техника-римска соба; Алфабетски систем и систем грађења рима; 
Читање и памћење; Кључне речи, акростих и мнемотехничка реченица; 
Мапе ума; Памћење имена и лица. 

Циљна група 
 

Наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна 
школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник 
општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних 
предмета – средња стручна школа, наставник изборних и факултативних 
предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки и андрагошки 
асистент и помоћни наставник). 

Организација 
која подржава 

програм 

 
Педагошко друштво Србије 

Аутори 
програма 

Оливера Аризановић, дипломирани филолог за српски језик, Економска 
школа „Ниш“; Милица Стевановић, дипломирани педагог, Економска 
школа „Ниш“; Весна Петровић, дипломирани економиста, Економска 
школа „Ниш“; Душан Ранђеловић, доктор психолошких наука, Универзитет 
у Приштини. 

Водитељи 
програма 

Душан Ранђеловић, доктор психолошких наука, Универзитет у Приштини; 
Милица Стевановић, дипломирани педагог, Економска школа „Ниш“. 

Координатор 
програма 

Јелена Јовановић, Теразије 26, Београд 
011/26-87-749, 066/801-32-46 радним даним од 10-15 часова или на e-
mail:drustvo@pedagog.rs 

Време трајања 
 

Два дана (16 бодова) 
 

Цена семинара 
Цена по учеснику за оба дана износи 3,500.00 динара, с тим што 
максимална цена за групу од 30 учесника не прелази суму од 95,000.00 
динара. 

mailto:%20drustvo@pedagog.rs


 

Цена укључује: хонораре за два водитеља, радни материјал, консултације 
водитеља и полазника након обуке у вези са применом наученог у пракси, 
израду и дистрибуцију уверења, трошкове организације. 

Напомена Минимум учесника  је  20, а максимално 30 учесника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Назив програма 

стручног 
усаврашавања 

Бр. 584 Технике учења 

К2, П3 

 
Општи циљеви 

програма 
 

Унапређивање наставничких компетенција у области поучавања и учења 
кроз усвајање и примену различитих техника учења у раду са ученицима. 

Специфични 
циљеви 

програма 
 

Проширивање знања учесника о техникама учења; Оспособљавање 
учесника за примену нових техника учења у складу са специфичностима у 
којима раде; Разумевање појма „метакогниција“; Оспособљавање учесника 
за поучавање ученика у овладавању различитим вештинама учења. 

Теме које се 
обрађују 

 

Технике учења из професионалног угла наставника и резултата 
истраживања; Представљање различитих техника учења применљивих у 
свакодневном наставном раду; Могућности примене интерактивних техника 
у настави одређених предмета; Метакогнитивне вештине у индивидуалном 
развоју ученика. 

Циљна група 
 

Наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, 
наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних 
предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња 
стручна школа, наставник изборних и факултативних предмета, стручни 
сарадник у школи. 

Организација 
која подржава 

програм 

 
Педагошко друштво Србије 

Аутори 
програма 

Наташа Стојановић, дипломирани педагог, Гимназија „Свети Сава“, Београд; 
Биљана Михаиловић, дипломирани педагог-психолог, ОШ „Јован Ристић“, 
Београд; Ирена Мучибабић, дипломирани педагог, ОШ „22. октобар“, 
Београд;  Љиљана Вдовић, дипломирани педагог. 

Водитељи 
програма 

Наташа Стојановић, дипломирани педагог, Гимназија „Свети Сава“, Биљана 
Радосављевић, дипломирани педагог, директор ОШ „Мирослав Антић“, 
Београд; Ирена Мучибабић, дипломирани педагог, ОШ „22. октобар“, 
Београд; Љиљана Вдовић, дипломирани педагог. 

Координатор 
програма 

Јелена Јовановић, Теразије 26, Београд 
011/26-87-749, 066/801-32-46 радним даним од 10-15 часова или на e-
mail:drustvo@pedagog.rs 

Време трајања 
 

Један дан (8 бодова) 
 

Цена семинара 
Цена по учеснику износи 2,000.00 динара, с тим што максимална цена за 
групу од 30 учесника не прелази суму од 55,000.00 динара. 

mailto:%20drustvo@pedagog.rs


 

Цена укључује: хонораре за водитеље програма, радни материјал, 
консултације водитеља и полазника након обуке ради израде домаћег 
задатка, радни материјал, израду и дистрибуцију уверења, трошкове 
организације. 

Напомена Минимум учесника  је  20, а максимално 30 учесника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Назив програма 

стручног 
усаврашавања 

Бр. 672 Компас за учење 

К2, П3 

 
Општи циљеви 

програма 
 

Мотивисање васпитача, медицинских сестара-васпитача и стручних 
сарадника, као и обогаћивање репертора њихових вештина да креирају 
подстицајне услове развоја за децу, пружајући подршку дететовој потреби 
за игром и учењем кроз истраживање. 

Специфични 
циљеви 

програма 
 

Откривање сопствених стилова учења, упознавање са карактеристикама 
стилова учења и сензибилизација за различите образовне потребе деце; 
Разумевање улоге професионалаца у развоју компетенција за учење 
учења; Појачавање осетљивости за потребе деце, с обзиром на 
карактеристике учења деце различитог узраста у предшколском добу, са 
нагласком на развој њиховог дивергентног мишљења. Оснаживање за 
решавање различитих проблемских ситуација у процесу дечјег учења; 
Увиђање прилика за остваривање индивидуализације у процесу дечјег 
учења, са нагласком на игри и примени вршњачког кооперативног учења 
које подржава дивергетно мишљење; Проширивање знања у социјалним 
феноменима; Искуствено спознавање повратне информације када је дете 
тражи. 

Теме које се 
обрађују 

 

Начин учења и средина за учење и развој; Изазови у раду васпитача и 
медицинских сестара-васпитача; Социјални феномени и моћ повратне 
информације; Примена индивидуализације. 

Циљна група 
 

Васпитач у предшколској установи, медицинска сестра-васпитач, стручни 
сарадник у предшколској установи, сарадник (педагошки, андрагошки 
асистент и помоћни наставник) 

Организација 
која подржава 

програм 

 
Педагошко друштво Србије 

Аутори 
програма 

Живка Комленац, дипломирани педагог, ПУ „Јелица Станивуковић Шиља“, 
Шид; Весна Радуловић, професор педагогије, Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја; Соња Миладиновић, професор педагогије, 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја. 

Водитељи 
програма 

Живка Комленац, дипломирани педагог, ПУ „Јелица Станивуковић Шиља“, 
Шид; Татјана Фунштајн, дипломирани васпитач, ПУ „Јелица Станивуковић 
Шиља“, Шид. 

Координатор 
програма 

Јелена Јовановић, Теразије 26, Београд 
011/26-87-749, 066/801-32-46 радним даним од 10-15 часова или на e-
mail:drustvo@pedagog.rs 
 

mailto:%20drustvo@pedagog.rs


 

Време трајања 
 

Jедан дан (8 бодова) 

Цена семинара 

Цена по учеснику износи 2,000.00 динара, с тим што максимална цена за 
групу од 30 учесника не прелази суму од 55.000,00 динара. 
Цена укључује: хонораре за водитеље, радни материјал, консултације 
водитеља и полазника након обуке у вези са применом наученог у пракси, 
израду и дистрибуцију уверења, трошкове организације. 

Напомена Минимум учесника  је  20, а максимално 30 учесника. 

 

 

 

 




