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ПОНУДА  ЗА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ  

Корелација и међупредметно повезивање у 
настави музичке културе и уметности, кат.бр. 
945  

Аутори: Весна Миленковић, дипломирани музиколог, ОШ Свети Сава, Пожаревац, Медицинска 
школа Пожаревац  
Реализатори: Весна Миленковић, дипломирани музиколог, ОШ, Свети Сава, Пожаревац, 
Медицинска школа Пожаревац; Виолета Милошевић Прифти, дипломирани педагог, ШОС за 
музичко образов. Стеван Мокрањац, Пожаревац; Драган Грујић, мастер, ОШ Свети Сава 

Област: уметности                   Компетенција: компетенције за уже стручну област  
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације 
наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе 
предмета/области)  
Општи циљеви: Оспособљавање наставника за практичну примену корелације у настави и 
међупредметно повезивање проз процес планирања и интеграције са другим наставним предметима и 
садржајима.  
Специфични циљеви: Оснаживање наставника за примену корелације и значај међупредметног 
повезивања у савременом наставном процесу. Хоризонтално и вертикално планирање наставе и 
повезивање наставних садржаја различитих наставних предмета. Постизање тимске сарадње 
наставника и мотивација за практичну примену корелације кроз примере добре праксе.  
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);наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи 
(музичке,балетске,ликовне);наставник изборних и факултативних предмета;васпитач у предшколској 
установи;стручни сарадник у предшколској установи;стручни сарадник у школи  
Теме програма: 1. Корелација у савременој настави 2. Планирање корелације и 
међуредметно повезивање 3. Тимско планирање и корелација-интеграција 4. Примена 
корелације у наставној пракси  
 

Број учесника: 30 ; Трајање програма: дана: 1, бодова: 8       Котизација: 1.000,00 динара 

Термин реализације:  21.08.2019. 
Пријављивање: до 15.08.2019. г. на info@rcnis.edu.rs  и  anjelena @gu.ni.rs на пријавном листу 
Регионалног центра 
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