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502  
Хоризонтално учење/усавршавање 
наставника – ослонац за бољa 
постигнућа ученика  

 
Компетенцијa: 
K4 
Приоритети: 2  

Институција Центар за стручно усавршавање запослених у образовању 
Крагујевац, Сестре Јањић 6, Крагујевац 

Аутори Иван М. Недељковић, дипломирани психолог, стручни 
сарадник-психолог, Прва крагујевачка гимназија у 
Крагујевцу; Бојана Поповић, дипломирани психолог, 
стручни сарадник-психолог, Прва техничка школа у 
Крагујевцу; мср Невена Шћепановић, дипломирани 
филолог (англиста), стручни сарадник за избор програма 
сталнног стручног усавршавања, Центар за стручно 
усавршавање запослених у образовању у Крагујевцу 

Реализатори Иван М. Недељковић, Бојана Поповић, 
мср Невена Шћепановић,  

Општи циљеви Развој културе учења и стварање заједнице учења унутар 
установе/школе кроз хоризонтално учење/усавршавање и 
сарадњу унутару установе и локалне заједнице у функцији 
унапређивања квалитета образовно-васпитног рада и 
постизања бољих постигнућа ученика. 

Специфични 
циљеви 

Подизање свести наставника,родитеља и ученика о 
важности хоризонталног учења/усавршавања и 
препознавање значаја сарадње међу наставницима (унутар 
установе/школе и на локалу) на квалитет наставног процеса, 
учење ученика и постигнућа ученика; Јачање компетенција 
запослених у образовању за планирање, реализацију и 
евалуацију стручног усавршавања унутар установе/школе; 
Континуирано унапређивање квалитета наставне праксе 
укључивањем наставника у различите колаборативне 
(заједничке) активности стручног усавршавања. на нивоу 
установе/школе и шире заједнице; Јачање капацитета 
наставника за проналажење и коришћење различитих 
метода праћења и вредновања постигнућа ученика кроз 
сарадњу и ху/у; Подстицање запослених у образовању за 



праћење ефеката ху/у на постигнућа ученика. 

Теме програма Хоризонтално учење и усавршавање; Активности 
хоризонталног учења/усавршавања; Планирање, 
реализација и евалуација хоризонталног 
учења/усавршавања; Рефлексија и feedback; Праћење, 
евалуација и унапређивање учења ученика и њихових 
постигнућа 

Циљна група наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у 
дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник 
(педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), 
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) 

Број учесника 30 

Трајање један дан (8 бодова) 

Термин 
реализације     30.08.2018. 
Место 
реализације 

Регионални центар за професионални развој запослених у 
образовању Ниш 

Износ котизације      1.800,00 динара 
  

 
Начин 
пријављивања 

 
 info@rcnis.edu.rs 
 anjelena@gu.ni.rs 

Рок за 
пријављивање          24.08.2018. 

 
 


