
У недељу 5. марта 2017. гпдине у нащпј щкпли пдржан је иницијални састанак у трајаоу пд 

2 сата за пбуку заппслених у средоим шкплама за примену ппштих стандарда ппстигнућа за крај 

ппштег средоег пбразпваоа и васпитаоа и средоег стручнпг пбразпваоа и васпитаоа у делу 

ппштепбразпвних предмета. 

Иницијатпр пбуке је Министарствп прпсвете Републике Србије (пбука пд јавнпг знашаја  - 

финасираое из бучета Републике Србије)  у сарадои са Регипналним центрпм за струшнп 

усаврщаваое у Ужицу. 

Иницијалнпм  састанку су присуствпвали (стпје са лева на деснп): Маријана Јплпвић - стручни сарадник  педагпг, 
Слађана Јаоић - прпфеспр српскпг језика, Снежана Недељкпвић- прпфеспр истприје, Радпмир Тпшић- шкплски 
кппрдинатпр, Ирена Гпспавић - ппмпћник директпра, Дубравка Митрашинпвић- прпфеспр математике, Анела 

Милетић- прпфеспр хемије, Весна Спалпвић- прпфеспр српскпг језика, Марија Дамљанпвић Петрпвић- прпфеспр 
српскпг језика, Ана Анђић – прпфеспр енглескпг језика , Ана Ђуричић- прпфеспр биплпгије и Светлана Василијевић- 

прпфеспр енглескпг језика 

На пбуци ће ушествпвати наставници српскпг језика, математике, истприје,  биплпгије, 

физике, хемије, енглескпг језика, ппмпћник директпра и струшни сарадници.  

Оправданп су птсутни: Бранкп Никплић – прпфеспр српскпг језика, Катарина Секулић – 

прпфеспр математике, Гпрдана Милићевић – прпфеспр енглескпг језика и Весна Тадић- прпфеспр 

енглескпг језика. 

Садржај пбуке  

Општи деп  пбуке: 

Стандарди ппстигнућа - исти садржај  за све учеснике 

1. мпдул:  Стандарди ппстигнућа ( дефиниција, кпнцепт, нашин настанка, пднпс према исхпдима и 

кпмпетенцијама, заједнишка структура стандарда, нивпи стандарда) 

2 мпдул: Опщте и међупредметне  кпмпетенције  (ппјам, улпга, веза ппщтих и међупредметних 

кпмпетенција и предметних  кпмпетенција) 



Предметни деп пбуке  

Стандарди ппстигнућа за ппјединашне наставне предмета – садржај се разликује у пднпсу 

на ппједине наставне предмете (српски језик, математика, истприја, гепграфија, биплпгија, 

физика, хемија и енглески језик) 

3 мпдул:  Структура и садржај стандарда у ппјединашнпм предмету (пбласт, нивп, стандард, 

илустрација стандарда крпз задатке) 

4. мпдул: Упптреба стандарда у свакпдневнпм наставнпм  раду (планираое, активнпсти 

наставника и ушеника на шасу, праћеое напредпваоа ушеника) стандарда у планираоу и 

реализацији наставе и праћеоу напредпваоа ушеника  

Обука ће се реализпвати у наредна два месеца. 

Шкплски кппрдинатпр на пбуци 

Радпмир Тпщић, прпфеспр 

 

 


