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Овај Каталог је сачињен са циљем прегледног представљања акредитованих програма стручног усавршавања чији организатор је удружење 

Креативни учитељи, а који су одобрени за наредне три школске године и налазе се у Каталогу стручног усавршавања ЗУОВ-а.  

 

 

Мотивационо писмо 
Поштоване колегинице и колеге, 

За наредни акредитациони циклус, настојећи да будемо бар корак испред, припремили смо и акредитовали 9 програма 

стручног усавршавања. Приликом одабира тема наш стручни тим се трудио да одабере оне које су најактуелније у пракси.  

Иако у време предаје програма на акредитацију није било познато које ће новине донети нови наставни планови и програми, 

тежиште смо ставили на пројектну наставу и ученичко предузетништво. У том моделу видели смо могућност повезивања 

школе са реалним животом. Зато смо два програма, "Отворена учионица" и "Од пројектне наставе ка ученичком 

предузетништву", посветили управо тој теми.   

Програм "Награда и казна" је наш најбоље уходани програм који у континуитету развијамо дужи низ година.  

Програми у области здравственог васпитања, "Добра постура у служби културе тела" и "Болести зависности" су наш 

допринос овој суштински и животно важној области. 

Програми у који полажемо посебне наде су "Даровито дете" и "Учимо лако" које подржава Менса Србије.  Настали су са 

циљем да се деци омогући да што оптималније користе своје способности, а полазници обуче за препознавање потреба 

ученика и пружање одговарајуће подршке. 

Програм "Отвори врата, сви смо исти", као и програм "Даровито дете", је из области инклузивне подршке ученицима. Њима 

обухватамо питања од индивидуализације, преко ИОП-а 1 и 2, до ИОП-а 3. 

Програм "Уметност васпитања" је плод настојања да се пронађу и афирмишу ефикаснији модели школског васпитања 

усмерени на животне вредности, културу и етику. Наше виђење је да се без квалитетног васпитања губе ефекти доброг 

образовања. Полазнике обучавамо за систематично решавање основних васпитних изазова. 

Уз захвалност свима Вама са којима ћемо имати част да сарађујемо, поручујемо: 

Рачунајте на нас - рачунамо на Вас! Придружите нам се на путу ка квалитетнијој школи! 

Креативни учитељи 



ОДОБРЕНИ СЕМИНАРИ: 

 
р.бр. каталошки 

број 

назив семинара компетенције 

1. 41 НАГРАДА И КАЗНА – ПЕДАГОШКИ ИЗБОР ИЛИ НУЖНОСТ К3 

2. 152 УМЕТНОСТ ВАСПИТАЊА – КЉУЧ УСПЕХА У ОБРАЗОВАЊУ И 

САРАДЊИ СА РОДИТЕЉИМА 

К4 

3. 193 ДАРОВИТО ДЕТЕ У РАЗРЕДУ – ОД СКРИВЕНОГ ТАЛЕНТА ДО 

ИОП-а 3 

К3 

4. 207 ОТВОРИ ВРАТА СВИ СМО ИСТИ – МИСЛИМО, ОСЕЋАМО, 

ТАКО СЕ И ПОНАШАМО 

К3 

5. 244 ДОБРА ПОСТУРА У СЛУЖБИ КУЛТУРЕ ТЕЛА К3 

6. 258 БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ – ПРЕПОЗНАВАЊЕ, РЕАГОВАЊЕ И 

ПРЕВЕНЦИЈА – ОНО ШТО НАСТАВНИЦИ ТРЕБА ДА ЗНАЈУ –  

К 4 

7. 519 ОД ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ КА УЧЕНИЧКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ К2 

8. 599 УЧИМО БРЗО И ЛАКО ЈЕР ЗНАМО КАКО К2 

9. 651 "ОТВОРЕНА УЧИОНИЦА" – ПРОЈЕКТНА НАСТАВА К4 

 К1 - KОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА НАСТАВНУ ОБЛАСТ, ПРЕДМЕТ И МЕТОДИКУ НАСТАВЕ 
 К2 - КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ПОУЧАВАЊЕ И УЧЕЊЕ 
 К3 - КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ПОДРШКУ РАЗВОЈУ ЛИЧНОСТИ УЧЕНИКА 
 К4 - КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА КОМУНИКАЦИЈУ И САРАДЊУ 
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1. НАГРАДА И КАЗНА - ПЕДАГОШКИ ИЗБОР ИЛИ НУЖНОСТ - каталошки број: 41 

Да ли желите да идете у корак са временом и лакше излазите на крај са изазовима у учионици, да боље разумете различитост и 
децу? Да ли заиста желите промените нешто у свом раду или установи? НАГРАДА И КАЗНА је целовит дводневни програм који 
полазницима омогућава да упознају и доживе приступ који у пракси већ дуже време даје одличне резултате. Широк спектар обухваћених 
тема омогућава да сваки полазник може да открије и узме нешто корисно за себе – од педагошко васпитних алата, па до процедура 
којима се унапређују опште педагошке компетенције. 

Све што се програмом нуди потиче из праксе. У питању је проверени концепт на који данашња деца добро реагују, а који у учионицу 
уводи оно што сваки просветни радник прижељкује – рад са задовољством. До сада је рализовно око 60 обука које су полазници оценили 
као веома корисне и применљиве у пракси. Ево једног коментара након обуке (школа у Жичи): "... Обука није претерано оптерећена 
теоријским већ провереним искуственим знањима. Врло користан, употребљив семинар. Реткост у досадашњем искуству похађања 
семинара..." 

Област на коју се програм односи: васпитни рад                            Компетенција коју предложени програм развија: К 3 

Приоритетна област стручног усавршавања на коју се програм односи: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање 
програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања 

Аутори: Момчило Степановић, педагошки саветник; Весна Петровић, самостални педагошки саветник 

Реализатори: Момчило Степановић, Весна Петровић, Невена Лукић, Тања Витас, Слађана Обрадовић, Стефан Степановић, Јасмина Петровић 
Трајање програма: 2 дана (укупно време рада: 16 c.)   Предвиђени број учесника: 30 
Укупна цена (за групу од 30 полазника): 82.500,оо дин.     Цена по полазнику: 2 950,оо дин. (појединачне пријаве) 

Циљне групе којима је програм намењен: Наставник разредне наставе; Наставник предметне наставе - основна школа; Наставник 
општеобразовних предемта - средња стручна школа; Наставник стручних предмета - средња стручна школа; Наставник изборних и факултативних 
предмета; Васпитач у предшколсој установи; Васпитач у дому ученика; Стручни сарадник у предшколској установи; Стручни сарадник у школи; 
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник); 

Специфични циљеви програма 
Едукација полазника о актуелним питањима школског васпитања и методама васпитног рада. Обука полазника која обухвата: - јачање 
васпитних компетенција наставника и установе, - оснаживање за успостављање квалитетније васпитно-социјалне и радне климе у одељењу, - 
подизање нивоа мотивације за спровођење демократских процедура у одељенским колективима, - оспособљавање за припрему, израду и 
употребу васпитних алата, "Ученичког дневника" и "Одељенског споразума", - овладавање иновативном методологијом управљања одељењем 
заснованом на сарадњи на релацији: наставник - ученици – родитељи - оснаживање за афирмацију различитости, - едукацију о методама и 
значају адекватног реаговања на најчешће васпитне изазове. 

 

 

 



 

 

 

2. УМЕТНОСТ ВАСПИТАЊА – КЉУЧ УСПЕХА У ОБРАЗОВАЊУ И САРАДЊИ СА 
РОДИТЕЉИМА                      каталошки број: 152       

 МОТО: Важно је да деца буду добри ђаци, али је још важније да буду добри људи! 

Да ли у раду са децом наилазите на тешкоће васпитне природе? Да ли Вам је тешко да разумете данашњу децу? Да ли сте 
сигурни који став треба да заузмете када се појаве проблеми васпитне природе? 
Програм УМЕТНОСТ ВАСПИТАЊА има за циљ да укаже шта можемо да урадимо на плану ШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА, као и да пружи 
подршку у решавању васпитних изазова. Полазиште је да без квалитетног васпитања нема ни квалитетног образовања. Програм је плод 
вишедеценијских настојања да се школском васпитању посвети дужна пажња - у складу са значајем - да у школама не васпитава како ко 
зна и уме. Усмерен на превенцију васпитних тешкоћа. То је област коју је и МПНТР препознало и у којој нас очекују новине.  

Програм УМЕТНОСТ ВАСПИТАЊА  нуди  полазницима савремен концепт који унапређује васпитне компетенције и поставља границе у 
смислу шта јесте и није у (васпитној) надлежности наставника. Ако се на нивоу установе определите за овај програм, можете очекивати 
да ћемо дефинисати васпитне надлежности, јаке и слабе стране васпитне климе и стратегију за њено унапређивање.  

Област на коју се програм односи:  васпитни рад,  Компетенција коју предложени програм развија:  компетенције за комуникацију и сарадњу 
Приоритетна област стручног усавршавања на коју се програм односи: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање 
програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања 
Аутори: 
Доцент, доктор наука филозофије Александар Стевановић , „Техноарт Београд“, Правни факултет Нови Сад 
Дипломирани учитељ - мастер Момчило Степановић , ОШ "Бановић Страхиња" Београд 
Реализатори : др Александар Стевановић, Момчило Степановић, Тања Витас,Санела Крстић и Маријана Тешић 
 
Трајање програма:  1 дана (укупно време рада: 8 c.)  Предвиђени број учесника:  30 
Циљне групе којима је програм намењен: Сви запослени у предшколским установама, основним и средњим  
школама, осим запослених у школама за децу ометену у развоју 
Укупна цена (за групу од 30 полазника): 54 000,оо дин.    Цена по полазнику: 2 050,оо дин. (појединачне пријаве) 

Специфични циљеви програма 
Унапређивање васпитних функција васпитно-образовних установа. Унапређивање компетенција полазника за остваривање васпитних 
задатака у настави. Едукација полазника о месту, улози и значају школског и "институционалног" васпитања са освртом на значај моралног 
васпитања. Упознавање полазника са најчешћим стереотипима и заблудама у васпитању. Оснаживање полазника за препознавање 
различитих васпиних стилова који се испољавају код деце/ученика и за адекватно реаговање на исте. Обука и увежбавање полазника у 
примени нових стратегија и метода у васпитању и у сарадњи са родитељима. Мотивација полазника за примену васпиттних метода и техника 
које доприносе развоју морално и васпитно пожељних особина личности код деце/ученика. 

 



 

 

 

3. ДАРОВИТО ДЕТЕ У РАЗРЕДУ – ОД СКРИВЕНОГ ТАЛЕНТА ДО  ИОП-а 3 –  к. бр:193 

 

Да ли се даровитост увек лако препознаје? Да ли се даровитој деци посвећује довољно пажње? Наш одговор је "НЕ"! 

"Даровито дете" је програм који подржава Менса Србије. Полазнике обучавамо за препознавање поптенцијалне даровитости и пружање 
подршке даровитој деци. Истраживања говоре да само 15 % даровитих оствари успех сразмеран способностима. Зато овим програмом 
желимо да омогућимо да што већи број деце добије прилику да "употреби" и унапреди своје способности. 

Међу бројним питањима којима се програм бави су: Зашто је борба за даровите – борба за бољу будућност? Да ли су даровита деца – 
деца са посебним потребама? Шта је даровитост, а шта таленат? Са којим тешкоћама се сусрећу даровита деца? Како даровити пролазе 
у школи? Како се креира ИОП-3? Како разумети даровите? Шта је то прикривена даровитост и "двострука дијагноза"? и др. Сврха обуке 
је да се полазници мотивишу, оснаже и обуче за препознавање и идентификацију даровите деце; да упознају инструменте за доказивање 
даровитости; да упознају предност и ефекте употребе ИОП-а 3; да се едукују и мотивишу за пружање подршке.  

Област на коју се програм односи: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању 
Компетенција коју предложени програм развија: К3 компетенције за подршку развоју личности детета и ученика 
Приоритетна област стручног усавршавања на коју се програм односи: Методика рада са децом/ученицима којима је  
потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...) 

Аутори: Момчило Степановић и Весна Петровић  
Реализатори : Момчило Степановић, члан Менсе Србије, педагошки саветник, Весна Петровић, самостални педагошки саветник  
Мирјана Тишма, ОШ "Драган Лукић", члан Менсе Србије, Тања Олеар Гојић, ОШ "Драган Лукић", члан Менсе Србије. 

Трајање програма: 1 дана (укупно време рада: 8 c.) Предвиђени број учесника; 30 

Циљне групе којима је програм намењен: Наставник разредне наставе; Наставник предметне наставе - основна школа; Наставник стручног 
предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне); Наставник изборних и факултативних предмета; Стручни сарадник; 
Укупна цена (за групу од 30 полазника): 57 000,оо дин.     Цена по полазнику: 2 150,оо дин. (појединачне пријаве) 

 
Специфични циљеви програма 
Едукација полазника која подразумева сазнања из следећих области: - шта је показало истраживање о структури школских постигнућа чланова 
Менсе Србије, - са којим изазовима се суочавају даровита деца у школском систему, - како препознати даровитост и које су примарне и 
секундарне добити, - значају подршке даровитима, - шта је био мотив за ИОП 3 који је резултирао првим местом на регионалном такмичењу 
младих талената из математике. Обука полазника за: - препознавање елемената даровитости, - проналажење и употребу инструмената за 
доказивање даровитости, - израду педагошког профила за даровите, - израду ИОП-а 3, - пружање подршке даровитој деци. 
 

 



 
4. „ОТВОРИ ВРАТА, СВИ СМО ИСТИ - МИСЛИМО, ОСЕЋАМО, ТАКО СЕ ПОНАШАМО“ 

каталошки број: 207  
 

"Срећно дете је задовољно дете. Задовољан родитељ је срећан родитељ!" То је изазов који подразумева превазилажење препрека. 
"ИНКЛУЧИОНИЦА" је учионица могућности, а "План решења" је иновативни приступ раду. 
Како препознати дете којем је потребна додатна подршка и успоставити сарадњу са родитељима? Шта родитељи очекују од школе, 
наставника, друштва... ? Који су кораци у изради педагошког профила ученика ("ААМП" скала) и ИОП-а? Да ли би се ученику какав сте 
били, допао наставник какав сте постали?  
То су нека од питања и изазова којима се бавимо овим програмом.  

Област на коју се програм односи: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању 
Компетенција коју предложени програм развија: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика 
Приоритетна област стручног усавршавања на коју се програм односи: Методика рада са децом/ученицима којима је потребна 
додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...) 

Аутори и реа.изатори: Мастер дефектолог-олигофренолог Ана Николић, ОШ “Сава Јовановић Сирогојно“, Земун 
Професор разредне наставе, педагошки саветник Мирјана Неоричић, ОШ “Васа Чарапић“, Бели Поток 
Мастер дефектолог-соматопед Мина Богдановић, ОШ „Миодраг Матић“, Београд 
Магистар психологије Сања Латинчић, ОШ “Стеван Сремац” Добановци (само аутор) 
 
Трајање програма:  1 дана (укупно време рада: 8 c.)       Предвиђени број учесника: 30 
Укупна цена за групу од 30 полазника: 52.500,оо дин.     Цена по полазнику: 1 750,оо дин. 

Циљне групе којима је програм намењен: Наставник разредне наставе; Наставник предметне наставе - основна школа; Наставник у школи за 
образовање ученика са сметњама у развоју; Васпитач у предшколсој установи; Стручни сарадник у предшколској установи; Стручни сарадник у 
школи; Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник; 
 
Општи циљ програма 
Професионално оснаживање просветних радника за рад са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка и подстицање 
личног развоја ученика 
Специфични циљеви програма 

Обука полазника за препознавање потенцијала ученика ком је потребна додатна подршка и рад на унапређењу комуникативних вештина, 
разумевању и повезивању наставног градива. Упознавање полазника са основама процене узрока понашања ученика и саветима за 
развијање интерперсоналних односа између ученика различитих способности и склоности. Обука полазника за планирање подршке ученику 
кроз: израду педагошког профила и индивидуалног образовног плана, развијање и богаћење сензомоторног и психомоторног искуства, 
отклањање или ублажавање социјалних препрека кроз когнитивно-бихејвиорално моделовање. Препоруке за рад кроз упознавање полазника са 
конкретним примерима и ситуацијама. 
 



 
5. „ДОБРА ПОСТУРА У СЛУЖБИ КУЛТУРЕ ТЕЛА“ каталошки број: 244 

Лоша постура код деце школског узраста често је показатељ здравствених проблема који могу постати веома озбиљни уколико се на то 
не утиче на време. Истраживања показују да је код деце висок проценат заступљености постуралних поремећеја у шта убрајамо: 
неправилно држање тела, присутност кифозе и сколиозе, девијација стопала. Утврђено је да се бол у лумбалном делу кичме јавља код 
21%-51% школске деце, а разлог тога је слабост мишића, продужено седење и/или последица лоших животних навика. Правилно 
држање је реткост и ако је оно предуслов доброг здравља, нормалног раста и развоја и лепог изгледа сваког ученика. Семинар 
омогућава стицања знања о начину измене постуре са циљем квалитетније психомоторне координације. Добијена знања се могу, и 
треба, применити за личну корист (унапређење ауторитета од којег ученици уче посматрањем) и у раду са ученицима кроз превенцију 
лошег држања, развијање добре постуре, подршка специфичним постуралним захтевима, препознавање деформитета кичме, а све као 
вид здравственог васпитања у оквиру образовног програма. 

Област: здравствено васпитање     Компетенција: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика Приоритети: Унапређивање 
компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе  

Аутори и реализатори: 
Сертификовани наставник Александер технике, Наталија Јовић, дипломирани флаутиста, МШ „Марко Тајчевић“, Удружење БМРА 
Струковни физиотерапеут Љиљана Катунац , Центар за корекцију деформитета кичме „Физиобаланс“ 
 
 
 
Трајање програма: 1 дана (укупно време рада: 8 c.)  Предвиђени број учесника: 30 

Циљне групе којима је програм намењен: Наставник разредне наставе; Наставник предметне наставе - основна школа; Наставник предметне 
наставе – гимназија; Наставник општеобразовних предемта - 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; Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи; Наставник изборних и факултативних 
предмета; Васпитач у предшколсој установи; Медицинска сестра – васпитач; Васпитач у дому ученика; Стручни сарадник у предшколској установи; 
Стручни сарадник у школи.  

Цена са групним попустом (30 полазника): 60,000 динара Цена по полазнику: 2,500 динара (појединачне пријаве, минимум 20 полазника) 

Општи циљ: Обука наставника да у оквиру наставе примене прилагођене вежбе засноване на Александер техници и Шрот методи које помажу у 
превенцији неправилног држања или деформитета кичме, као и оспособљавање да те промене препознају и сврсисходно одреагују. 

Специфични циљеви: Упознавање са статистичким подацима о деформитетима кичме и постуре; превентива као важан фактор у превенцији 
деформитета постуре као последице школовања (вишечасовно седење, специфичност наставе у стручним школама, изостанак рекреације и спорта); 
увиђање и праћење промена постуре код деце током одрастања; усвајање знања и вештина потребних за примену техника и метода превенције 
деформитета постуре код деце (Практична примена Александер технике - правилно седење, стајање, ходање и Шрот методе - кораци за 
превазилажење деформитета); анализа и посебни приступи измењеним постурама услед специфичности професије (вокално-инструментално, 
балетско, текстилно, пилотско образовање, специфични занати); начин примене стечених знања у настави. 



 
 
 
 

6. „БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ - ПРЕПОЗНАВАЊЕ, РЕАГОВАЊЕ И ПРЕВЕНЦИЈА - ОНО 
ШТО НАСТАВНИЦИ ТРЕБА ДА ЗНАЈУ“ каталошки број: 258 

Програм БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ пружа важне одговоре на читаву лепезу питања у овој све актуелнијој области. Потпуно се 
уклапа у настојања и активности МПНТР усмерене на заштиту ученика од ризика излагања различитим видовима утицаја који за 
последицу имају стварање зависности и обуку наставника за адекватно реаговање. Полазници обуке добијају информације и 
упутства на основу којих се оспособљавају за ефикасно препознавање риззика, могућности реаговања и спровођење 
превенције.  
 

Програм је био одобрен за школску годину: 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 
Област на коју се програм односи: здравствено васпитање 
Компетенција коју предложени програм развија: компетенције за комуникацију и сарадњу 
Приоритетна област стручног усавршавања на коју се програм односи: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз 
развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања 
 
 
Аутори и реализатори: 
Дипломирани социјални радник Гордана Петровић , П.У. ''Бошко Буха'' 
др политичких наука Стевица Борковић , Центар за психолошко саветовалиште 
 
Трајање програма: 1 дана (укупно време рада: 8 c.) Предвиђени број учесника: 30 
Укупна цена за групу од 30 полазника: 58.000,оо дин.     Цена по полазнику: 1.950,оо дин. 

Циљне групе којима је програм намењен: Наставник разредне наставе; Наставник предметне наставе - основна школа; Наставник предметне 
наставе – гимназија; Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа; Наставник стручних предмета - средња стручна школа; 
Наставник у школи за образовање одраслих; Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне);  
 
Специфични циљеви програма 
- Унапређивање сазнања о болестима зависности (примарна, секундарна и терцијална превенција и заштита). Оспособљавање полазника да 
адекватно реагују у ситуацијама породичне или ученичке зависности. - Разоткривање заблуда и мењање ставова према болестима зависности. 
- Афирмација здравих стилова живота међу полазницима обуке, децом и ученицима са којима полазници раде. 

 

 

 

 



 

 
7. „ОД ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ КА УЧЕНИЧКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ“  

каталошки број: 519 
Да ли сте сигурни шта Вас очекује у пројектној натсваи? Имате ли на располагању моделе пројеката које можете користити и 
прилагођавати? Да ли се осећате спремним/ом да ученике уводите у предузетништво? Ако је бар један ваш одговор "НЕ" – ово 
је програм за Вас. Из прве руке добијате сва потребна техничка и оперативна упутства и моделе већ реализованих пројеката.  

Увођење пројектне наставе и ученичког предузетништва у нове наставне планове и програме представља почетак 
приближавања онога што деца раде у школи, са оним што их очекује у животу. Поносни што смо предосетили актуелност теме, 
нудимо Вам могућност ефикасне и функционалне обуке која отклања недоумице у вези пројектне наставе и ученичког 
предузетништва.  

Област на коју се програм односи: општа питања наставе        Компетенција коју предложени програм развија: компетенције за поучавање и 
учење 
Приоритетна област стручног усавршавања на коју се програм односи: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и 
реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области) 
Аутори: 
Дипломирани учитељ- мастер Санела Крстић , ОШ „ Сава Керковић“, Љиг 
Мастер професор језика и књижевности Маријана Тешић, ОШ „Јелица Миловановић“, Сопот 
Дипломирани учитељ - мастер Момчило Степановић, ОШ "Бановић Страхиња" Београд 
Реализатори :  Санела Крстић, Маријана Тешић  
Трајање програма: 1 дана (укупно време рада: 8 c.) 
Укупна цена за групу од 30 полазника: 52.500,оо дин.    Цена по полазнику: 1 750,оо дин.  
 
Циљне групе којима је програм намењен: Наставник разредне наставе; Наставник предметне наставе - основна школа; Наставник изборних и 
факултативних предмета; Стручни сарадник у школи; Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник); 

Општи циљ програма 
Јачање професионалних компетенција наставника и стручних сарадника за примену пројектне наставе, побољшање квалитета образовно- 
васпитног рада, подизање нивоа постигнућа и подстицање личног развоја ученика. 
Специфични циљеви програма 
Едукација о могућностима примене пројектне наставe са предлогом активности које се спроводе у циљу израде финалног производа. 
Оснаживање полазника за планирање, организацију и извођење пројектне наставе путем повезивања теоријског и практичног знања на 
примерима реализованих пројеката, као и за вођење евиденције у школској документацији. Обука полазника како да заинтересују ученике и 
уведу их у учење кроз израду и реализацију пројеката. Јачање компетенција полазника у смислу подршке ученицима у развијању 
самосталности у раду, вештине доношења одлука, планирања активности и поштовања рокова, вештина спајања функционалних активности у 
школи и ван школе, критичког мишљења и самоевалуације, свести о личном напретку и постигнућима. 



  

8. „УЧИМО БРЗО И ЛАКО, ЈЕР ЗНАМО КАКО“-  Каталошки број: 599 

„Учимо брзо и лако, јер знамо како“ је програм који је подржала Менса Србије, сматрајући да свако дете, мотивисано, учећи на себи 

ствојствен начин и користећи сва своја чула, може да развије своје урођене потенцијале до свог максимума. Уз вежбе чула вида и 

слуха,теста за одређивање стила учења, отклањање негативних утицаја на памћење, овладавањем техникама памћења – мнемотехнике 

и јачањем природног памћења – мнемонике, покушавамо да развијемо све дечије природом дате потенцијале за брже и лакше учење. 

Програм је креиран са циљем да едукује и подржи полазнике у примени ефикаснијих начина учења у раду са децом. 

Сврха обуке је да се полазнике обучи за пружање додатне подршке деци у проналажењу и примени различитих стилова и техника 

учења прилагођених индивидуалним потребама сваког детета. 

Област на коју се програм односи: П1-општа питања наставе                  Компетенција коју предложени програм развија:  K2- компетенције за 
поучавање и учење 

Приоритетна област стручног усавршавања на коју се програм односи: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и 
реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе 
предмета/области) 

Аутори: Професор разредне наставе Тања Олеар Гојић , ОШ ,,Драган Лукић“, Београд, члан Менсе Србије 
                Професор разредне наставе Мирјана Тишма , ОШ ,,Драган Лукић“, Београд, члан Менсе Србије 
                Дипломирани психолог Светлана Пуретић , Регионални центар за таленте Београд 1 - Земун , члан Менсе Србије 
                Дипломирани учитељ - мастер Момчило Степановић, ОШ "Бановић Страхиња", члан Менсе Србије 

Реализатори : Тања Олеар Гојић, Мирјана Тишма, Светлана Пуретић,  

Трајање програма: 1 дана (укупно време рада: 8 сати)              Предвиђени број учесника: 30 
Укупна цена за групу од 30 полазника: 54.000,оо дин.    Цена по полазнику: 1 800,оо дин. 
Циљне групе којима је програм намењен: Наставник разредне наставе; Наставник предметне наставе - основна школа; Наставник изборних и 
факултативних предмета, Васпитач у дому ученика; Стручни сарадник у школи; Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник;  
 
Специфични циљеви програма 
Едукација полазника која подразумева сазнања из следећих области: - шта је показало истраживање о структури школских постигнућа чланова Менсе 
Србије, - неурофизиолошке катрактеристике учења и памћења, - врсте, стилови, методе и стратегије учења, - технике памћења- мнемотехнике, - 
прилагођавање захтева потребама ученика. Обука полазника за: - препознавање стилова учења код ученика, - проналажење и употребу 
инструмената за помоћ при обуци о стратегијама учења, - обуку ученика и родитеља о техникама и стратегијама учења, - пружање додатне подршке 
деци. 
 



 
9. „ОТВОРЕНА УЧИОНИЦА“ – ПРОЈЕКТНА НАСТАВА    каталошки број: 651 

 
 „Oтворена учионица“ је програм који развија компетенције за пројектну и амбијенталну наставу. У потпуности покрива захтеве 
новог плана и програма . Кроз примере и моделе пројеката уводи полазнике у  планирање, реализацију и евалуацију пројектне 
наставе.  Нуди приступ којим се врата  учионице отварају за сарадњу са родитељима и локалном средином при чему се ствара 
подстицајна атмосфера за учење и рад. 
Сврха обуке је да полазници буду спремни за примену пројектне и амбијенталне наставе у свом окружењу.  
 
Област на коју се програм односи: општа питања наставе 
Компетенција коју предложени програм развија: компетенције за комуникацију и сарадњу 
Приоритетна област стручног усавршавања на коју се програм односи: Унапређивање компетенција наставника у области 
планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких 
знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области) 

Аутори:  

Доктор педагошких наука Горан Вилотијевић, Висока школа струковних студија за васпитаче 
Професор разредне наставе, педагошки саветник  Даниела Вилотијевић, ОШ „ Бановић Страхиња“ 
Професор разредне наставе, педагошки саветник Тања Витас, ОШ „Бановић Страхиња“ 
Реализатори : Горан Вилотијевић, Даниела Вилотијевић, Тања Витас  
 

 
Трајање програма: 1 дана (укупно време рада: 8 c.) 
Укупна цена за групу: (30 полазника)  58 500,оо динара           Цена по полазнику: 1950,оо динара            Предвиђени број учесника: 30 
Циљне групе којима је програм намењен: Наставник разредне н.;Наставник предметне н. - основна школа;Наставник изборних и факултативних 
предмета;  
 
Специфични циљеви програма 
- Унапређивање знања полазника о значају тимског планирања и програмирања образовно - васпитног процеса. - Подстицање тимског рада 
наставника и примене интердисциплинарног тематског планирања кроз примену различитих стратегија наставе; - Оснаживање и обука 
наставника за креирање подстицајне средине за учење препознавањем и применом одговарајућих амбијенталних учионица; - Развијање 
компетенција наставника за подршку развоју критичког мишљења код ученика кроз сарадњу са партнерима из локалне средине и 
родитељима; - Јачање професионалних компетенција наставника за организацију иновација у настави и јачање компетенција за комуникацију 
и сарадњу; - Коришћење потенцијала родитеља и локалне средине у реализацији циљева и задатака васпитања. 


