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СУРС Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних
сарадника за школску 2014/15. и 2015/16. годину

КОМПЕТЕНЦИЈЕ:

К1 КОМПЕТЕНЦИЈЕ 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

ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ

1. јачање професионалних капацитета запослених, нарочито у области иновативних
метода наставе и управљања одељењем

2. учење да се учи и развијање мотивације за учење
3. здравствено образовање и развијање здравих стилова живота
4. комуникацијске вештине
5. одрживи развој и заштита животне средине
6. превенција насиља, злостављања и занемаривања
7. превенција дискриминације
8. инклузија деце и ученика са сметњама у развоју и из друштвено-маргинализованих

група
9. сарадња са родитељима, ученицима и ученичким парламентима
10. информационо-комуникационе технологије
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ОБЛАСТ: ВАСПИТНИ РАД

16 Успешније од разредне ка предметној настави Компетенцијa: K2

Приоритет: 1

Институција Савез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/III, Београд
Особа за контакт Марија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 011/324-5385, 064/644-5378

Аутори Весна Шапоњић, дипломирани педагог, ОШ „Чибуковачки партизани”,
Краљево; Владан Сеизовић, просветни саветник, ШУ Краљево

Реализатори Весна Шапоњић, дипломирани педагог, ОШ „Чибуковачки партизани”,
Краљево; мр Снежана Вуковић, психолог, виши саветник у Министарству
просвете, науке и технолошког развоја

Општи циљеви: Креирање образовног
окружења које подржава сталност у
напредовању и једнак квалитет знања
ученика током основног школовања.

Специфични циљеви: Оснажити наставнике
за стратегије које умањују проблеме
ученика при преласку са разредне не
предметну наставу. Унапређивање
комуникације и сарадње учитеља и
одељењских старешина, тј. наставника
предметне наставе. Побољшање нивоа
квалитета планирања, оснаживањем за
тимско и тематско планирање. Увезивање
стандарда за крај првог и крај обавезног
образовања кроз креирање квалитетних
задатака. Континуирано праћење
индивидуалног развоја ученика кроз
вођење ученичког портфолиа.

Теме програма: Теоријска истраживања;
Делотворни колектив; Могући узроци
поремећаја у колективу; Квалитетна
комуникација школе и родитеља;
Евалуација - излазна карта; Осврт на
научено; Улога учитеља, односно
одељенског старешине и одељенског већа;
Тимска настава; Увезивање образовних
стандарда за крај првог циклуса и крај
образовања; Израда акционог плана
реализације предметне наставе у 4.
разреду.

Циљна група: наставник разредне наставе,
наставник предметне наставе – основна
школа, стручни сарадник у школи, сарадник
(педагошки, андрагошки асистент и
помоћни наставник), директор/помоћник
директора.

Број учесника 30
Трајање два дана (16 бодова)
Електронски Не
Цена Цена за групу полазника износи 55.000 динара.
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21 Васпитни рад и индивидуални васпитни планови Компетенцијa: K3

Приоритет: 6

Институција Савез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/III, Београд
Особа за контакт Марија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 011/324-5385, 064/644-5378

Аутори Мирјана Трифуновић Паул, психолог, ОШ „Исидора Секулић”, Панчево,
СОС телефон Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
Београд; Гордана Јосимов, професор разредне наставе, ОШ „Васа
Живковић”, Панчево

Реализатори Мирјана Трифуновић Паул, психолог, ОШ „Исидора Секулић”, Панчево,
СОС телефон Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
Београд; Гордана Јосимов, професор разредне наставе, ОШ „Васа
Живковић”, Панчево

Општи циљеви: Повећање осетљивости за
рад са ученицима који имају васпитних
проблема. Стицање знања и вештина
конструктивног дисциплиновања ученика
на часу и у школи. Остваривање видљивих,
позитивних промена у понашању на нивоу
појединаца, одељења и целе школе.

Специфични циљеви: Повећање
компетенција за појачан васпитни рад са
учеником и одељењем -  управљање
одељењем. Примена васпитних,
превентивних и интервентних поступака и
креативних начина позитивног
дисциплиновања у складу са важећим
прописима. Стицање знања и вештина за
изградњу партнерских односа са
родитељима. Информисање и разумевање
практичних импликација законске
регулативе. Унапређивање знања и
вештина за креирање и реализацију
индивидуалних васпитних планова.

Теме програма: Насиље; Управљање
понашањем ученика у одељењу и у школи;
Рад са родитељима; Евидентирање насиља;
Програми моделовања понашања уз помоћ
награда; Индивидуални васпитни план.

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
сарaдник у предшколској установи, стручни
сарадник у школи, сарадник (педагошки,
андрагошки асистент и помоћни
наставник), директор/помоћник директора.
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Број учесника 30
Трајање три дана (24 бода)
Електронски Не
Цена Цена за групу полазника износи 65.000 динара.
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ОБЛАСТ: МАТЕМАТИКА

252 Математика у малом... Компетенцијa: K1

Приоритет: 2

Институција Савез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/III, Београд
Особа за контакт Марија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 011/324-5385, 064/644-5378

Аутори Јасмина Стојковић, специјалиста методике наставе математике, мастер
учитељ, ОШ „Иво Лола Рибар”, Велико Градиште; Снежана Милојковић,
професор разредне наставе, педагошки саветник, ОШ „Иво Лола Рибар”,
Велико Градиште; Радомир Живковић, специјалиста методике наставе
математике, професор разредне наставе, ОШ „Бранко Радичевић”,
Голубац; Анђелка Стојшић, професор разредне наставе, ОШ „Иво Лола
Рибар”, Велико Градиште

Реализатори Јасмина Стојковић, специјалиста методике наставе математике, мастер
учитељ, ОШ „Иво Лола Рибар”, Велико Градиште; Снежана Милојковић,
професор разредне наставе, педагошки саветник, ОШ „Иво Лола Рибар”,
Велико Градиште; Радомир Живковић, специјалиста методике наставе
математике, професор разредне наставе, ОШ „Бранко Радичевић”,
Голубац; Анђелка Стојшић, професор разредне наставе, ОШ „Иво Лола
Рибар”, Велико Градиште

Општи циљеви: Оспособљавање
наставника и пружање стручно-методичке
помоћи за квалитетније извођење наставе,
развијање логичког мишљења и
функционалних знања ученика.

Специфични циљеви: Подстицање
наставника да наставни процес обогате
иновацијама, као и да свој рад прилагоде
психофизичким карактеристикама ученика.

Теме програма: Игра бројева; И најдуже
путовање почиње једним кораком;
Математичка симбиоза - Аритметика;
Геометрија; Мерење и мере; Проблемски

задаци од 1.  до 4.  разреда ОШ -  Камен
спотицања; Добар задатак за проверу
знања;  Учити је лако,  треба знати како;  И
драгом камену потребна је вешта рука
мајстора - рад са даровитим ученицима.

Циљна група: наставник разредне наставе,
наставник у школи за образовање ученика
са сметњама у развоју, наставник у школи
за образовање одраслих, васпитач у
предшколској установи, стручни сарaдник у
предшколској установи, стручни сарадник у
школи, сарадник (педагошки, андрагошки
асистент и помоћни наставник),
директор/помоћник директора.

Број учесника 30
Трајање један дан (8 бодова)
Електронски Не
Цена Цена за групу полазника износи 35.000 динара.
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ОБЛАСТ: ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ

352 Веб портали за припрему и реализацију наставе Компетенцијa: K2

Приоритет: 10

Институција Савез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/III, Београд
Особа за контакт Марија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 011/324-5385, 064/644-5378

Аутор мр Душан Станковић, професор разредне наставе, педагошки саветник,
ОШ „Браћа Рибар” Доња Борина

Реализатори мр Душан Станковић, професор разредне наставе, педагошки саветник,
ОШ „Браћа Рибар”, Доња Борина; мр Александра Станковић. професор
српског језика и књижевности, педагошки саветник, Средња школа Мали
Зворник, ОШ „Браћа Рибар”, Доња Борина

Општи циљеви: Јачање професионалних
компетенција наставника у основним и
средњим школама у области израде и
примене веб портала за припрему и
реализацију наставе.

Специфични циљеви: Стицање знања и
вештина за осмишљавање и израду веб
портала за припрему и реализацију
наставе. Оспособљавање за успешно
организовање наставних материјала унутар
веб портала. Подстицање размене
наставних материјала и примера добре
праксе. Остваривање сталне комуникације
и сарадње са ученицима,  родитељима и
колегама путем веб портала.

Теме програма: Презентације у FrontPage-
у; Стратегија израде структуре портала;
Моделовање почетне стране портала;
Дефинисање нових страна портала;

Уређење нових страна портала; Уређење
стране Настава; Организација дидактичког
материјала; Израда образаца за унос
података; Креирање фотогалерије;
Додавање ефеката; Објављивање портала.

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.

Број учесника 30
Трајање два дана (16 бодова)
Електронски Да
Цена Цена за групу полазника износи 54.000 динара.
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393 Кроз радионицу унапређујемо наставничке активности „КРУНА“ -
унапређен и допуњен програм Радионица о радионици "РоР"

Компетенцијa: K2
Приоритет: 1

Институција Савез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/III, Београд
Особа за контакт Марија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 011/324-5385, 064/644-5378

Аутори Снежана Неца Јовић, стручна сарадница-педагог, спец. за методику ГВ-а,
педагошки саветник, ОШ „Живко Љујић”, Нова Варош; Драган Кувељић,
учитељ/професор разредне наставе, спец. за методику ГВ-а, педагошки
саветник, ОШ „Милосав Стиковић”, Пријепоље

Реализатори Снежана Неца Јовић, стручна сарадница-педагог, спец. за методику ГВ-а,
педагошки саветник, ОШ „Живко Љујић”, Нова Варош; Драган Кувељић,
учитељ/професор разредне наставе, спец. за методику ГВ-а, педагошки
саветник, ОШ „Милосав Стиковић”, Пријепоље

Општи циљеви: Јачање професионалних
капацитета наставника у примени
иновативних метода наставе и учења ради
унапређивања развоја и постигнућа
ученика. Развијање компетенција
наставника за примену ефикасних
стратегија поучавања, учења и праћења
напредовања ученика.

Специфични циљеви: Разумевање
радионичарског начина рада. Примена
правила у регулисању односа у групи.
Сензибилизација за нивое партиципације
деце. Коришћење прописаних садржаја у
служби циљева учења. Практиковање
постављања задатака на више нивоа
тежине. Развијање вештине праћења
процеса учења. Оснаживање за примену
радионичарског начина рада.

Теме програма: Круг - као начин живљења -
карактеристике радионице; Правила чувају
наше достојанство – дефинисање
понашања; Право да учествујем –

партиципација деце; Ко зна циљ – наћи ће и
пут - циљеви и исходи образовања; Школа
памћења или школа мишљења - нивои
постигнућа; Учење је процес, а не резултат-
праћење напредовања; Сазнање као
пријатно искуство - примена радионице.

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 изборних и факултативних
предмета, васпитач у предшколској
установи, медицинска сестра – васпитач,
васпитач у дому ученика, стручни сарaдник
у предшколској установи, стручни сарадник
у школи, сарадник (педагошки, андрагошки
асистент и помоћни наставник),
директор/помоћник директора.



СУРС Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних
сарадника за школску 2014/15. и 2015/16. годину

Број учесника 30
Трајање два дана (16 бодова)
Електронски Не
Цена Цена за групу полазника износи 55.000 динара.

453 Тестови знања у функцији оцењивања ученика Компетенцијa: K2

Приоритет: 1

Институција Савез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/III, Београд
Особа за контакт Марија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 011/324-5385, 064/644-5378

Аутори проф. др Миленко Кундачина; проф. др Вељко Банђур

Реализатори проф. др Миленко Кундачина; проф. др Вељко Банђур

Општи циљеви: Објективнија и валиднија
провера знања тестовским задацима уз
допринос решавању проблема трајности,
међупредметне повезаности, примени
стечених знања.

Специфични циљеви: Израда
одговарајућих тестовских питања. Знања о
мерним својствима тестовских задатака.
Утврђивање метријских карактеристика
тестова знања. Евалуација тестова знања.

Теме програма: Мерење знања тестовима;
Врсте задатака у испитима знања; Фазе у
изради теста знања; Пробна примена теста
знања и обрада резултата; Утврђивање
мерних својстава тестовских задатака;
Утврђивање мерних карактеристика теста
знања; Баждарење тестова знања;
Оцењивање тестова знања.

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.

Број учесника 30
Трајање два дана (16 бодова)
Електронски Не
Цена Цена за групу полазника износи 53.000 динара.



СУРС Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних
сарадника за школску 2014/15. и 2015/16. годину

479 Акционо истраживање у функцији самовредновања рада
школе/установе Компетенцијa: K4

Приоритет: 1

Институција Савез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/III, Београд

Особа за контакт Марија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 011/324-5385, 064/644-5378

Аутори проф. др Миленко Кундачина, редовни професор Учитељског факултета
у Ужицу; доц. др Јелена Стаматовић, доцент Учитељског факултета у
Ужицу

Реализатори проф. др Миленко Кундачина, редовни професор Учитељског факултета
у Ужицу; доц. др Јелена Стаматовић, доцент Учитељског факултета у
Ужицу

Општи циљеви: Проширивање знања о
акционом истраживању и оспособљавање
наставника и васпитача за његову примену
у процесу самовредновања рада
школе/установе и свога рада.

Специфични циљеви: Начини примене
акционог истраживања у раду школе и раду
наставника. Примена резултата акционих
истраживања у процесу самовредновања
рада школе/установе и рада наставника.

Теме програма: Врсте истраживања;
Акционо истраживање; Предмети и циљ
самовредновања наставника/васпитача и
самовредновање школе и наставника;
Методе и технике вредновања и
самовредновања; Примена акционог
истраживања у самовредновању рада
школе/установе; Примена акционог
истраживања у самовредновању рада
наставника/васпитача; Радни задаци.

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
стручног предмета у основној/средњој
уметничкој школи (музичке, балетске,
ликовне), наставник изборних и
факултативних предмета, васпитач у
предшколској установи, медицинска сестра
– васпитач, васпитач у дому ученика,
стручни сарaдник у предшколској установи,
стручни сарадник у школи, сарадник
(педагошки, андрагошки асистент и
помоћни наставник), директор/помоћник
директора.

Број учесника 30
Трајање два дана (16 бодова)
Електронски Не
Цена Цена за групу полазника износи 53.000 динара.



СУРС Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних
сарадника за школску 2014/15. и 2015/16. годину

ОБЛАСТ: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

657 Казивање уметничког текста (поезија и проза); Рецитација -
стваралачки чин; Естетика говорних облика Компетенцијa: K1

Приоритет: 2

Институција Савез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/III, Београд
Особа за контакт Марија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 011/324-5385, 064/644-5378

Аутори Ратомир Рале Дамјановић; Мирјана Аранђеловић; мр Ново Томић

Реализатори Ратомир Рале Дамјановић; Мирјана Аранђеловић; мр Ново Томић

Општи циљеви: Доживљено читање и
рецитовање као вид тумачења књижевног
дела. Перцепција књижевног дела кроз
говорни облик. Књижевно дело у троуглу
писац-казивач-слушалац. Развијање љубави
према језику и литератури. Подстицање
литерарних амбиција.

Специфични циљеви: Рад са даровитим
ученицима који показују интересовање за
јавни наступ, такмичења рецитатора,
школске приредбе. Дијалогичност
књижевног текста. Савладавање принципа
говорних облика који укључују откривање
књижевног дела на нов начин, искуства
глуме и реторике. Звучни принцип
семантичких и емотивних вредности текста,
версификације и синтаксе у перцепцији
текста. Откривање динамичне структуре
дела. Књижевно-говорна анализа и синтеза
текста кроз говорни израз који олакшава
меморисање, побољшава усмено
изражавање, правилну артикулацију,
дикцију, интонацију и друге принципе
говора у свакодневној комуникацији.

Теме програма: Казивање као вид
тумачења књижевног дела; Рецитација-
стваралачки чин; Двострука анализа текста;
Структура, композиција говорног исказа;
Типологија рецитације, стилови казивања;
Специфичности казивања епске и лирске
народне песме; Казивање прозе:
диференцирана интонација у прозним
фрагментима; Такмичења рецитатора;
Учење напамет (у текстуалном и говорном
облику); Основни тон у религиозним
песмама, духовним беседама, молитвама;
Тон сказанија и отачаствене реторике у
текстовима о Светом Сави; „79 практичних
савета за јавни наступ .

Циљна група: наставник разредне наставе,
наставник предметне наставе – основна
школа, наставник предметне наставе –
гимназија, наставник општеобразовних
предмета – средња стручна школа,
наставник општеобразовних предмета – у
средњој уметничкој школи (музичке,
балетске,ликовне).

Број учесника 30
Трајање један дан (8 бодова)
Електронски Не
Цена Цена за групу полазника износи 37.400 динара.


