
НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 
уторак 13.03.2017. године у 18 и 30 часова 

Не морате бити најбољи, довољно 
је да будете најбољи што можете. 

                                                                                                                        ДУШКО РАДОВИЋ 



Дневни ред: 
1. Реализација акционог плана 

унапређење квалитета образовно-
васпитног рада 

2. Огледни / угледни часови 

3. Стручно усавршавање наставника 

4. Текућа питања 



1.Реализација акционог плана ?? 
 

• Настава и учење 

  1.Обучити наставно особље у примени активних метода 

       -Израда плана рада  

       -Организовање семинара у школи 

     2.Унапредити сарадњу Стручних већа ради побољшања 
могућности интердисциплинарног усвајања градива 

       -Одржати угледне и огледне часове-присуство колега обавезно 

       -Унапредити реализацију редовне,допунске и додатне наставе 

       -Инсистирати код наставника на примени правилника о 
оцењивању. 

          

Инерни семинари бесплатни? 
Екстерни мора се наћи новац? 



• Образовна постигнућа ученика 
     -завршни испити 

     -педагошке свеске 

     -Иницијалне провере знања 

•   Подршка ученицима 

•  Етос- организација...? 

    -Тим за организацију  школских такмичења 

       -Мотивисање наставника и ученика на такмичењима  

•   Ресурси 

      -Атмосфера за рад 

          -Стручно усавршавање наставника 

 



Тим за самовредновање 

• Директор 

• Педагог 

• Зорица Лукић 

• Снежана Стојковић 

• Јелена Станковић 

• Биљана Девић 

• Како је биран тим?(образложење, одговорност..)  

• Активности: одговорност,трошење времена, 
посете часовима,анализе,извештаји,план рада.... 

 



Реализовано 
• План активности за израду акционог плана 

• Урађен акциони план за унапређење квалитета 
образовно-васпитног  рада школе 

• Интерни семинари 

• Појединачни акциони планови 85% 

• Почетак одржавања угледних часова 

• Припрема за час  

• Састанци стручних већа 

• Сајт Школе 

• План допунске и додатне наставе 

• Сарадња са основним школама 

 

 

 



Етос 

• Члан 43  

• У установи се негују односи међусобног 
разумевања и уважавања личности деце, 
ученика, запослених и родитеља.  

• Запослени имају обавезу да својим радом и 
укупним понашањем доприносе развијању 
позитивне атмосфере у установи.  

• Понашање у установи и односи деце, 
ученика, запослених и родитеља уређују се 
правилима понашања у установи.  



2.Огледни / угледни часови 
мислим да нисмо правилноно разумели циљ и значење угледног часа? 

 
• Зашто угледни час? 

• Шта представља угледни час? 

• Како се припремити? 

• Ко може да држи угледни час? 

• Обавеза угледни час? 

• Каква је процедура за држање угледног часа? 

• Порука угледног часа? 

• Начин рада школе? 

• Организација,тим,сарадња,квалитет.... 

• Репрезент школе- представља углед 
институције 



Пре него што поставимо циљеве 
требало би да размислимо: 

• “Ко сам ја?” (Мој лични и професионални идентитет).  

• • “Какав је мој систем вредности?” 

            (Шта је за мене у животу важно?)  

• • “Са каквим ресурсима располажем?”    
(здравственим, образовним, материјалним?)  

 

• • “У којој мери или до које дубине сам способан да 
перцепирам сопствену реалност, као и  локалне 
средине и ону глобалну (фактор реалности). 



Припрема за угледни час 

• Угледни или огледни часови морају да задовоље 
одређену процедуру и форму,а која је везана за 
Правилник. 

• На почетку школске године пре усвајања 
Годишњег плана рада школе кроз Стручна већа 
прави се план личног професионалног развоја 
(портфолио) сваког члана већа кроз који се 
планира оквирно време извођења угледног часа у 
току те школске године. 

 



Шта је угледно предавање? 

• Угледно предавање је наставни рад који пре 
свега изводе наставници ментори у школи  
као и остали наставници у склопу програма 
стручног усавршавања наставника, а посебно 
почетника – стажиста, ради практичне 
демонстрације извођења наставе, што треба 
да послужи као узор, углед и модел за рад. 



Шта представља огледни наставни час? 

• Огледни наставни час је посебно 
припремљено предавање за наставнике и 
наставнике почетнике, које држе најбољи и 
најискуснији наставници. Циљ огледног 
часа је да се прикаже најцелисходнија 
организација рада на часу, могућности 
примене различитих облика, метода и 
поступака коришћења савремених 
наставних средстава и др. 

 



Која је разлика између угледних и 
огледних часова? 

• Одржавање угледног/огледног часа је повезано са 
хоризонталним усавршавањем у установи. 

• Угледни наставни час је наставни рад који пре свега 
изводе наставници у склопу програма стручног 
усавршавања наставника, а посебно почетника – стажиста, 
ради практичне демонстрације извођења наставе, што 
треба да послужи као узор, углед и модел за рад. 

• Огледни наставни час је посебно припремљено 
предавање за наставничке кандидате или наставнике 
почетнике које држе најбољи и најискуснији наставници. 
Циљ огледног часа је да се прикаже најцелисходнија 
организација рада на часу, могућности примене 
различитих облика, метода и поступака коришћења 
савремених наставних средстава и др. 
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Огледни час 
 

 

• Часови који имају изразито иновативну 
ноту. Они на сасвим нови и до сада 
неуобичајени начин презентирају неку 
наставну јединицу. Ради се, дакле о 
ОГЛЕДУ(покушају), који може, а не мора да 
буде образац за будуће понашање 
наставника. 

 



Угледни час 
 

 

• Угледни часови су по својој основној шеми 
и организацији структурирани на 
уобичајени начин, али на једном вишем и 
квалитетнијем нивоу. У њима ништа није 
потпуно ново и непознато, али је 
припремљено и реализовано на узоран 
начин, тј. за углед другима и може да 
послужи за пример. 

 



• Наставник, васпитач и стручни сарадник има 
право и дужност да сваке школске године 
учествује у остваривању различитих облика 
стручног усавршавања у установи, и то да: 

• Прикаже: поједини облик стручног  усавршавања 
који је похађао, а који је у вези са пословима 
наставника, васпитача и стручног сарадника; 
примену наученог са стручног усавршавања; 
резултате праћења развоја  ученика; стручну 
књигу, приручник, стручни чланак, дидактички 
материјал; резултате обављеног истраживања, 
студијско путовање, стручну посету и слично; 

• одржи угледни час наставе, односно активност и 
води радионицу; 

• присуствује активностима  и учествује у њиховој 
анализи. 
 



Како се припремити за 
угледни/огледни час? 

• Угледни или огледни часови морају да задовоље одређену 
процедура и форму, а која је везана за Правилник. 

• На почетку школске године пре усвајања Годишњег плана рада 
школе кроз Стручна већа прави се план личног професионалног 
развоја (портфолио) сваког члана већа кроз који се планира оквирно 
време извођења угледног часа у току те школске године. 

• Припрема за огледни/угледни час обавезно мора да садржи следеће 
елементе: 

• Мотивација - Зашто баш та наставна јединица? 
• Иновације - Које су иновације употребљене? 
• Функционални задаци - Они који се односе на иновације и ИОП 
• Активности - Шта наставник ради, а шта би требало ученик да ради у 

току часа? 
• Исходи - Очекивања, која би требало да су проверљива и мерљива 



• Ови часови се могу организовати на нивоу 
предметне и разредне наставе, као и у 
оквиру једне струке. Међутим, препоручује 
се да се такви часови изводе на тему која би 
могла бити интересантна за све наставнике 
или већину њих. То су: 

• интерактивне методе у учионици, 

• формативно оцењивање, 

• индивидуална подршка ученицима, 

• коришћење ИЦТ у настави и сл. 

  

 



Обавезна документација 
 

• За потребе презентовања резултата 
угледног/огледног часа потребно је припремити 
следећу обавезну документацију: 

• Евалуациони листићи за наставнике и ученике; 
• Фотографије или снимак одржаног часа, у 

зависности од могућности; 
• Записник са састанка Стручног већа, где су се 

анализирали, уз дискусију, евалуациони листићи. 
• Прикупљену документацију предати директору 

школе или педагошко-психолошкој служби. 
•   

 



• Најава угледног/огледног часа пет до десет 
дана пре самог извођења часа.(обавестити 

педагошко психолошку службу и директора школе) 

• Ако је час замишљен као корелација 
између два предмета само један наставник 
је реализатор,а други је асистент 

• Часу могу присуствовати сви 
заинтересовани (што је више људи боља и тачнија 

евалуација)  



• Припрема за огледни/угледни час 

-обавезно мора да садржи следеће елементе: 
1.Мотивација (зашто баш ту наставну јединицу) 

2.Иновација (које су иновације...) 

3.Функционални задаци (односе се на иновације и ИОП) 

4.Активности (шта наставник ради ,а шта би требало ученик 
да ради у току часа) 

5.Исходи (која су ваша очекивања,требало би да су 
проверљива и мерљива ) 

  

 



• Предати сву документацију директору 
школе или педагошко психолошкој служби 

(пример припреме,снимак,слике,записник са Стручног 
већа....) 

 

 

• Одржавање угледног/огледног часа је 
повезано са хоризонталним усавршавањем 
у установи 

 



СВОТ 

Предности  (унутар 

организације)  

Које су кључне предности 

организације 
 (и како их ојачати)?  

Слабости (унутар 

организације)  

Које су кључне слабости организације (и како 

можемо да их превазиђемо, или умањимо 

њихов ефекат)? 

Могућности  (ван организације)  
Које могућности можемо да 

искористимо (и како можемо да 

развијемо предности које имамо)?  

Претње (ван 

организације)  

Које опасности постоје по нашу организацију 

(и шта можемо да урадимо да их избегнемо 

или превазиђемо) 



СВОТ и лични циљеви 

• Предности •Који су позитивни аспекти моје 
личности и моје тренутне позиције?  

• Слабости •Који су негативни аспекти моје 
личности и моје тренутне позиције? 
Могућности •Које аспекте садашње или 
предвидиве будуће ситуације могу користити 
као своју предност? 

•  Претње •Који аспекти садашње или 
предвидиве будуће ситуације ми могу 
штетити? 



Предности 

• Које личне вештине и таленти ће Вам помоћи да 
остварите циљ?  

• • Шта је оно што ме чини посебним?  

• • У чему сам стварно добар?  

• • Које моје особине други веома цене/шта други 
виде као моје предности?  

• • Који ресурси ми стоје на располагању?  

• • Да ли је неко већ постигао овај циљ?  

• • Ко ће ми пружити подршку за остваривање 
циља? 



Слабости 
• Шта не радим добро?  

• • Шта је то што ми други кажу да не радим 
добро, иако им често не верујем?  

• • У којим областима ми је потребно 
побољшање?  

• • Који су моји досадашњи неуспеси?  

• • Које су вештине, таленти и способности 
потребни да бих остварио свој циљ, а ја их не 
поседујем?  

• • Да ли постоје ресурси (материјални, људски..) 
који ми нису на располагању за остваривање 
овог циља? 



Могућности 

• Који спољни фактори могу позитивно 
утицати на остварење мог циља?  

• • Које активности ће ми помоћи да 
будем успешнији?  

• • Како могу да искористим своје 
предности? 

•  • Да ли могу да искористим неке 
факторе окружења у своју корист? 



Претње 
• Који су то ризици који могу да се појаве на 

путу остварења циља?  

• • Који фактори окружења могу негативно 
утицати на мене?  

• • Ко је и каква је моја конкуренција?  

• • Да ли имам одговарајућа финансијска 
средства за остваривање циља?  

• • Да ли постоје “негативци” у мом 
окружењу који ће ми угрожавати 
самопоуздање? 



СВОТ и лични циљеви - анализа 

• Размислите:  

   • Како да побољшам своје слабости? 
• Како да искористим могућности?  

   • Како да стабилишем или 
елиминишем претње?  



Врсте планова  

• Најважнији типови планирања у нашим 
установама су: 

•  ПРОГРАМ РАЗВОЈА УСТАНОВЕ,  

• ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА УСТАНОВЕ,  

• АКЦИОНИ ПЛАНОВИ...  



•  Сваки акциони план мора да садржи 
одговоре на следећа питања: 

 

• Шта би све требало да урадимо? (Активност) 

• Шта треба да постигнемо?    (Циљ) 

• Шта нам је све потребно и шта нам све 

помаже? (Ресурси) 

• Ко ће то урадити? Уколико део активности 
можемо делегирати на друге 

(Задужење,Носиоци активности) 

• До када би одређене ствари требало урадити? 

(Рок) 

 



3.Стручно усавршавање наставника 
• Интерно усавршавање 
• Екстерно усавршавање 

 
• Акциони план стручног усавршавања наставника 
• Извештај о остварености акционог план 
• О квалитету и ефикасности наставе суди се на основу 

продукта који је њом остварен. Тако, многи сматрају, да се 
квалитет првенствено односи на резултате.  

 

• Ако се односи на резултате, онда је спорно:  
 

•  колико су јасно дефинисани циљеви који се постављају, 
 

•  какве су способности наставника да се остваре циљеви, 
 

•  колико је могуће објективно измерити очекиване исходе. 

 



Квалитет образовања је вишедимензионалан процес 

који укључује: 
 

• квалитет средине у којој се одвија процес учења   

  (простор, опрема, организација времена); 
 

• квалитет садржаја који се изучавају (програми); 
 

• квалитет наставника (опште и посебне професионалне 

компетенције); 
 

• квалитет процеса наставе (учење које наставник  

  организује); 
 

• квалитет дидактичких средстава која наставник  

  уноси у наставни процес и која су доступна за учење; 
 

• квалитет школских постигнућа (у најширем смислу  

  речи) (Ивић и сар. 2008: 42). 
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Наставник је кључни параметар 

квалитетног образовања  

 

•  Његова припремљеност за овај посао  

(јер од квалитета наставе директно зависи  

 квалитет знања).  

 

•  Настава је одговорна за квалитет знања  . 

Ученика. 

•  Квалитет наставе зависи од наставника. 



Квалитет наставе укључује следеће елементе: 
 

• квалитет „улаза“ (програми, опрема, простор,  

  „донети“ успех из основне школе, ниво  

  оспособљености за учење и самосталан рад,  

  развијено критичко мишљење, дидактичка  

  оспособљеност наставника и сл.); 
 

• квалитет процеса наставе/учења (компоненте  

  наставног процеса, организација процеса учења,  

  методе, облици и средства ефикасног учења...); 
 

• квалитет „излаза“ – исхода (знања, 

способности, умења, – шта зна, које способности 

је развио и шта уме да уради, односно које 

компетенције су развијене код ученика). 



Истраживања су показала да бољи квалитет у 

постигнућима постиже она настава чије је 

полазиште промена фокуса са наставника и 

трансфера знања ка ономе ко учи и учењу  

 

(конструктивистичка парадигма – схватање 

учења и наставе, померило је активности са 

питања шта (садржаји) на питање како одржати 

процес учења и изградње трајних и 

функционалних знања).  



Данас се о квалитету наставе закључује преко неких 

лакше мерљивих параметара чиме се оцењује квалитет: 
 

•  присуство предавањима и вежбама и активност   

 ученика, 

•  пролазности ученика по предметима и укупна  

 пролазност,  

•  мишљења ученика о квалитету наставних   

 програма и организацији наставе, 

•  усклађеност предавања и вежби, 

•  оптерећеност програмима, 

•  увођење метода и облика рада који подстичу учење.  
 

(Међутим, да би ученичка евалуација испунила своју функцију 

критеријуми ученика треба да подразумевају дозу зрелости, а то 

значи да се квалитет рада наставника процењује, пре свега, на 

основу начина на који они преносе знања, а квалитет неког 

програма на основу употребљивости, савремености и научне 

заснованости садржаја). 



За процену квалитета предавања потребно је имати у 
виду и анализирати следећа обележја и компоненте: 

 
1.  ДИДАКТИЧКА КОМПОНЕНТА (постављање структуре и 

презентација)                обухвата следеће елементе:  

 -избор и примена адекватних метода и облика рада; 
- рационално коришћење времена; 
- успешност презентовања различитих извора знања; 
- рационално коришћење наставних средстава и помагала; 

 

2. УМЕЋЕ ПОУЧАВАЊА (аргументација и драматизација) садржи 

јединство реторичких и дидактичких компоненти. Оно се постиже: 

-  спретношћу изазивања духовне радозналости; 
-  јасноћом приказивања; 
-  издвајањем и подстицањем развоја мотивације на интелектуалну 
радозналост; 
-  коришћење примедби и хумора као средства за развијање духовне 
радозналости; 
-  способношћу презентовања повезаности знања са противуречном 
стварношћу; 



3. РЕТОРИЧКА КОМПОНЕНТА (приказивање и аргументација са 

неколико релевантних начела): 
 

-  језички исправно приказивање појава и догађаја; 
-  олакшано разумевање рашлчањавањем; 
-  подстицање интересовања за садржаје и изазивање реакција 
одобравања и одбијања; 
-  прегледно, логично, занимљиво излагање садржаја (Бранковић 2005: 
35). 



Од пресудног значаја за квалитет 
наставе је: 

 

-  оспособљеност ученика за самостално 
учење,  

 
-  рад на обавезној и широј литератури,  

 
- трагање за различитим изворима, које је 
непосредно повезано са мотивацијом за 
учење.  



Лични акциони план(све активости наставника....) 

Извештај о реализацији акционог плана 

  

• Тим за стручно усавршавање 

   -Директор 

   -Педагог 

   -Гордана Станишић 

   -Биљана Девић 

   - Молнар Фрања 



4. Текућа питања 
• Тимови у школи(Акциони план свих тимова и извештаји)-

Измене?)-велике обавезе и одговорности малог броја колега. 

-Тим за маркетинг?-акциони план 

-Тим за израду сајта? –акциони план 

•25.март 2017. Наставна субота(распоред од петка) 

• Дан школе 

-22.април 2017 

-Тим за организацију дана школе 

•Заинтересованост ученика за секције 

•Васпитно-дисциплинске мере 
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ХВАЛА НА ПАЖЊИ! 


