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ПОНУДА  ЗА ОСНОВНЕ /СРЕДЊЕ ШКОЛЕ  
 

502 
Настава усмерена на развијање 
компетенција ученика (област: општа питања 

наставе) 

Компетенцијa: К2 
Приоритети:1 

Аутори 

Бојана Стевановић, , Машинска школа "Радоје Дакић",Београд; 
Саша Анђелковић, , ОШ "Змај Јова Јовановић",Београд; Дејан 
Бошковић, магистар хемијских наука, ОШ „Иво Андрић„ ,Београд;  

Реализатори 

Бојана Стевановић, , Машинска школа "Радоје Дакић",Београд; 
Саша Анђелковић, , ОШ "Змај Јова Јовановић",Београд; Дејан 
Бошковић, магистар хемијских наука, ОШ „Иво Андрић„ ,Београд; 
Сандра Радовановић, ОШ ”Иво Андрић”; Марија Јовановић, , 
Машинска школа ”Радоје Дакић”; Слађана Истатков, , ОШ ''Змај 
Јова Јовановић''; Лука Лукић, , Висока школа за ИКТ,Београд;  

Општи циљеви 

Циљ је усмерити наставнике да садржаје наставних предмете 
реализују уз адекватне методе и наставна средства, кроз употребу 
савремених технолигија како би се настава усмерила на развој 
компетенција ученика, кроз израду школског пројекта. 

Специфични 
циљеви 

Оснаживање наставника да остварује функционалне образовнe и 
васпитне циљеве у складу са општим принципима циљевима и 
исходима образовања,наставним планом и програмом предмета 
који предаје како би развијали компетенције код ученика. 
Усмеравање на повезивање наставних садржаје са претходним 
знањима и искуствима ученика, садашњим и будућим потребама, са 
примерима из cвакодневног живота, садржајима из других области, 
развијати компетенције ученика кроз примену ИКТ.Упућивање 
наставника да повезују и организују наставне садржаје једног или 
више предмета у тематске целине како би развијали компетенције 
ученика. Прављење школског пројекта, разрађивање активности 
кроз који ће развијати компетенције ученика. 

Теме 

1. данЗначај развијања компетенција: Шта су компетенције? 2.Како 
наставу усмерити ка развијању ученичких компетенција. 3.Алати и 
технике за учење засновано на развијању компетенција. 4.Како 
планирати и реализовати школски пројекат усмерен на развој 
компетенција ученика. 5. Како проверити оствареност планираног и 
развијеност компетенција. 

Циљна група 

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

Број учесника 30 

Котизација 2300,00 динара 

 
Термин реализације 

14.12.2019., један дан (8 бодова) 

Начин 
пријављивања 

4.12.2019., на info@rcnis.edu.rs  
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