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ПОНУДА  ЗА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ  
 

331 ЧАС ПО МЕРИ ДЕТЕТА Компетенцијa: К3 
Приоритети: 1 

Аутори 
Веселинка Станковић, наставник математике у ОШ „Десанка Максимовић” 
у Чокоту; Валентина Ваљковић Николић, наставник српског језика у ОШ 
„Десанка максимовић“ у Чокоту 

Реализатори 
Веселинка Станковић, наставник математике у ОШ „Десанка Максимовић” 
у Чокоту; Валентина Ваљковић Николић, наставник српског језика у ОШ 
„Десанка максимовић“ у Чокоту 

Општи циљеви 
Јачање компетенција наставника за: рад са ученицима којима је потребна 
додатна подршка у образовању; примену одговарајућих стилова, 
стратегија и метода наставе полазећи од индивидуалних карактеристика и 
потреба ученика; управљање одељењем. 

Специфични циљеви 

Оспособљавање учесника/ца за успешно планирање наставе кроз израду 
педагошког профила ученика. Представљање Гарднерове теорије 
вишеструких интелигенција и њена примена у пракси. Подстицање 
учесника/ца на коришћење разноврсних стратегија и метода активног 
учења у реализацији наставе којима се мобилише и подстиче развој 
капацитета свих ученика уз уважавање индивидуалности сваког детета. 
Израда припреме за час који предвиђа различите активности које ангажују 
све ученике, уважавајући њихове индивидуалне разлике у социјалном и 
емоционалном развоју. Примена знања стечених на семинару, креирање 
базе примера добре праксе 

Теме Законски оквир инклузивног образовања; Педагошки профил; Гарднерова 
теорија вишеструких интелигенција; Стратегије прилагођавања наставе 

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 
 

Термин реализације један дан (8 бодова), 20.5.2018. 

Место 
реализације 

Регионални центар за професионални развој запослених у 
образовању, Ниш 

Износ котизације 900,00 динара 

Рок и начин 
пријављивања 

                                   14.5.2018., Пријаве слати на - info@rcnis.edu.rs 
 

 


