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Краљевачко друштво учитеља 

 на Сабору учитеља 2015. године 

Током другог дана  пуно наших колега је презентовало своје  примере добре праксе, 

који су одабрани  по Конкурсу Савеза учитеља Србије 

 Чланови Краљевачког друштва учитеља 
су се и ове године одазвали позиву СУРС-а за 
учешће на XXIX Сабору учитеља , који је 
реализован  13. и 14. јуна 2015. године у 
Београду, у просторијама Дома омладине и 
Учитељског факултета. Током првог радног 
дана полазници су се упознали са 
актуелностима и савременим правцима у 
образовном систему и васпитном раду, а током 
другог дана презентовани су примери добре 
праксе, одабрани по Конкурсу Савеза учитеља 
Србије. Међу одабраним радовима нашли су се 
и радови чланова нашег друштва: 

-РАЧУНСКЕ ПРИЧЕ О ЖИВОТИЊАМА - 
Драгана Бошњаковић, Биљана Сеизовић и 
Вјекослав Петришко 

-ДАН МАТЕМАТИКА- Весна Бижић, Марија 
Павловић, Иван Јаковљевић, Весна Чоловић и 
Миливоје Поповић 

-КО РАДИ СЕБЕ ГРАДИ—Биљана Барловац 
и Данијела Грујић 

-УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ-Ивица Жупањац 

-НАУЧНИЦИ СВЕТЛОСТ СРБИЈЕ  –Данка 
Тешић 

-ИЗАБЕРИ ПРАВИЛНО УЖИНУ –Ана 
Милошевић 

-ЛЕКТИРА НЕ БОЛИ-Ана Милошевић, 
Данка Тешић,Михаела Пантић и Дана Ђоковић 

Чланови Краљевачког 

друштва учитеља 

сваке године у све већем 

броју представљају 

своје радове на Сабору 

учитеља  
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Зимски сусрети учитеља, 2016. година 

  

 

У ОШ „Влада Пурић”Ваљево одржани XXXII Зимски сусрети учитеља; Домаћини из 

Ваљева обезбедили десет квалитетно одабраних програма стручног усавршавања 

  Краљевачко друштво учитеља 
се ове године, за Зимске сусрете 
учитеља, одазвало позиву 
организатора из Ваљева. Програм је 
реализован 6. марта 2016. године, а из 
Краљева је кренуло 62 пријављених 
учесника. Као и претходних година и 
ове године, Краљевачко друштво 
учитеља је за своје чланове обезбедило 
бесплатан превоз и умањену 
котизацију за похађање одабраног 
програма стручног усавршавања. 
Домаћини из Ваљева су прикладно 
организовали Зимске сусрете учитеља, 
поштујући све прописане стандарде 
СУРС-а и обезбедили квалитетне 
програме стручног усавршавања. Све 
активности су реализоване у ОШ 
„Нада Пурић” Ваљево. 
Од десет понуђених програма стручног 
усавршавања, са најјачим утисцима 
вратили су се полазници програма 
„Учитељ у свету линија и боја“, чији 
су реализатори Славица Младеновић 
Ивановић и Снежана Илић (Каталошки 
број 603, Компетенција К2). Креативно 
организован и динамичан семинар, 
који побуђује идеје наставника и осло-
бађа га у избору ликовних техника и 
материјaла, у реализацији наставе 
Ликовне културе. Такође,  
стављају акценат и на тумачење дечи-
јих радова, кроз низ специфичности 
које ученици одражавају у ликовном 
изразу и ствaралаштву. Како су у скло-
пу семинара, организоване и радиони-
це са очигледном применом, полазни-
ци су се са семинара вратили са мнош-
тво занимљиво урађених ликовних 
радова. 
Осим наведеног, у понуди је било још 
девет квалитетно одабраних и за педа-
гошку праксу значајних, програма 
стручног усавршавања:Музичка култу-
ра- иновативно креативне активности 
са тежиштем на дечје музичко ствара-
лаштво(Каталошки број 732),Од игре 
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Семинари у организацији Краљевачког 

друштва учитеља  

 Семинар је реализован у 
две групе, при чему је 60 
полазника-учитеља, 
оспособљено за примену 
народних игара у настави. Аутор 
и реализатор семинара Светис-
лав Цветић, дипломирани етно-
музиколог, професор на одсеку 
за 

традиционално певање и свира-
ње МШ „Мокрањац“ Краљево, 
је кроз низ осмишљених 
активности оспособио  и 
мотивисао учитеље за увођење 
музике, превасходно народне 
музике, у шире сегменте 
образовања и васпитања 
ученика. Један од специфичних 
циљева програма био је и 
упознавање полазника са бога-
том ризницом народних игара 
Србије и њиховим карактерис-
тикама, стиловима и музичким 
структурама, као и записивање 
народних игара системом лаба-

нотације, чиме су се полазници 
оспособили за самостално креира-
ње и записивање кореографије 
(кретних активности), које могу 
применити у  низу наставних и ван-
наставних активности. Програм 
обуке је трајао два дана. Првог 
дана обуке полазници су упознати 
са теоријским основама програма, 
док су током другог дана имали 
прилике да сагледају, упознају се и 

Народне игре-примена народне игре у образовно-васпитним установама  

(бр.734; Компентенција К1; Приоритет:1 )  

науче основне кретне обли-
ке, са својим специфичнос-
тима, карактеристичним за 
одређена поднебља. Од 
значаја за педагошку прак-
су, је и приказ конкретне 
примене на наставним 
садржајима који се обрађу-
ју у нижим разредима осно-
вне школе. 
 

 

Полазници су упознати 

са народним играма 

Србије 

до уметности – драмски метод у настави(Каталошки број 
680), Сингапурска математика – од проблема до решења
(Каталошки број 279) ,Примена енигматског квиза у нас-
тави(Каталошки број 476),Школа игара - увод у спорт 
(Каталошки број 804),Ефикасно дисциплиновање: прис-
тупи и технике(Каталошки број 30),Диференцирана нас-
тава (Каталошки број 468),Математика у малом...
(Каталошки број 252) и Учитељи у свету огледа 
(Каталошки број 603). 
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 Семинар је реализован 5. фебруара 

2016. године у просторијама ОШ „Светозар 

Марковић” Краљево, при чему је 30 полазника

-учитеља, имало прилике да употпуни своја 

знања, способности и умећа у реализацији 

наставе Српског језика. Аутори и реализатори 

семинара су проф. др Веран Станојевић, 

редовни професор Филолошког факултета у 

Београду, Ана Лукић, професор разредне 

наставе у ОШ „Драгољуб Илић“ Драчић и 

Мирјана Бојичић, професор разредне наставе 

у ОШ „Андра Савчић“, Ваљево. Програм је 

обухватао примену савремених метода 

(метода контрастирања) ради указивања на 

специфичности појмова који се обрађују у 

односу на друге појмове, а теме које су се 

обрађивале су се односиле на бројност 

именица (бројиво-небројиво у српском 

језику), врсте именица, конкретно збирне и 

градивне именице (критеријуми за 

препознавање), као и проблематични 

случајеви у анализи именица (збирне и 

градивне именице). Основни циљ семинара је 

остваривање  интердисциплинарних веза у изградњи 

појмова као предуслов за трајно стицање знања.  

Програм обуке се одвијао у два дела: теоријски део и 

радни део. Након сумирања теоријских знања, кроз низ 

радионица у групном раду, полазницима су се пласирале 

идеје могуће корелације са другим наставним 

предметима. Тако је, на пример, једна група добила 

задатак да од градивних материјала - шећера, брашна и 

другог, направи колаче, што у корелацији са Народном 

традицијом чини занимљив и несвакидашњи пример 

очигледности у настави.  

Од открића до дефиниције-збирне и градивне именице  

(бр.662; Компентенција К1; Приоритет:1 )  

 

 

 

Сингапурска математика-од проблема до решења  

(бр.279; Компентенција К2; Приоритет:2 )  

 Сходно значајном интересовању учитеља за 

семинар „Сингапурска математика-од проблема до 

решења”, семинар је у више наврата организован под 

покровитељством Краљевачког друштва учитеља. 

Аутори и реализатори семинара Александар Сеничић, 

професор математике у Гимназији  и Биљана Сеизовић, 

професор разредне наставе у ОШ „Димитрије Туцовић” 

Краљево, осмислили су и креирали програм обуке 

учитеља за примену проблемске наставе у математици и 

сагледавање дидактичких принципа и техника рада на 

часу, с циљем повећања ефикасности наставе, односно 

процеса учења. Полазници семинара су имали прилике 

да се, на динамичан начин и кроз низ квалитетно 

осмишљених практичних активности, упознају са  

моделима сингапурске математике сагледаних у пракси. 

На занимљив начин приказане су етапе при решавању 

текстуалних задатака које се одвијају у 

седам корака, као и решавање проблема. 

Такође, указали су на значај мотивације 

ученика млађих разреда за изучавање 
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Математика у малом ...

(бр.252;Компентенција К1; Приоритет:2 )  

Семинар „Математика у малом...“ реализо-
ван је 21. маја 2016. године у просторијама 
ОШ „Светозар Марковић“ Краљево. Семина-
ру је присуствовало 30 полазника, чланова 
КДУ-а.  
Аутори и реализатори семинара су Јасмина 
Стојковић, специјалиста методике наставе 
математике, мастер учитељ, ОШ „Иво Лола 
Рибар” Велико Градиште, Снежана Милојко-
вић, професор разредне наставе, педагошки 
саветник, ОШ „Иво Лола Рибар” Велико Гра-
диште, Радомир Живковић, специјалиста 
методике наставе математике, професор раз-
редне наставе, ОШ „Бранко Радичевић” 
Голубац и Анђелка Стојшић, професор раз-
редне наставе, ОШ „Иво Лола Рибар” Велико 
Градиште. Кроз низ радионица, на занимљив 
и упечатљив начин су приказали неке од про-
блеме у разумевању проблемских и других 
задатака код ученика нижих разреда, у којој 
мери је важно поштовање систематичности 
при усвајању математичких садржаја и неке 
од приступа и начина лакшег разумевања и 
превазилажења тог „камена спотицања“ у 
почетној настави математике. Од великог 
значаја истичу способност наставника за пре-
познавање и прилагођавање метода рада уче-
ничким потенцијалима и индивидуалним 
особеностима у процесу мишљења и логич-
ког закључивања. Наводећи да је „и драгом 
камену потребна вешта рука мајстора“, исти-

чу значај рада учитеља у подстицају и развоју тог сег-
мента „даровитости“ код ученика. Комплетна обука 
програма стручног усавршавања „Математика у 
малом..“  је од високог значаја у развоју педагошких 
компетенција и јачању педагошке праксе. 

математике и сагледавања њихове 

успешности при решавању проблема, као и 

на значај сагледавања узрочно-последичних 

веза између одабраних метода рада и 

постигнућа ученика, а све са циљем 

повећања продуктивности наставе 

математике, односно стечених 

математичких знања и примену у пракси.  

Обука „Сингапурска математика – од 

проблема до решења“ је акредитована  и 

за наредне две школске године (2016-2017. 

и 2017-2018.).Циљна група је проширена и 

на наставнике математике у основној школи. 

Такође је допуњена  листа реализатора, коју 

поред Александра Сеничића и Биљане Сеи-

зовић чини и Вјекослав Петришко.   
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Краљевачко друштво учитеља организатор 

манифестација за децу 

 Дечија недеља 

 „Дечија недеља" је национална 

манифестација која се традиционално 

обележава у свету и код нас. Законом о 

друштвеној бризи о деци, уведена је 

1987. године на предлог организације 

Пријатељи деце Србије.Уз 

покровитељство Министарства за рад, 

запошљавање, социјална и борачка 

питања и у сарадњи са организацијом 

Пријатељи деце Србије. Програм Дечије 

недеље за 2015. годину, одвијао се под 

мотом „Подршка породици-најбоља 

подршка деци”. Краљевачко друштво 

учитеља је, као и ранијих година, узело 

активно учешће у реализацији поменутог 

програма. У периоду од 5. до 11. 

октобра, у сарадњи са другим државним 

институцијама, организацијама и 

удружењем грађана, реализоване су 

многе активности поводом обележавања 

Дечије недеље-Трка за срећније 

детињство, Ликовне радионице, 

Литералне радионице, Радионице 

хуманитарног и еколошког карактера, 

Маскембал са сценским извођењем и 

друге манифестације за децу. Централна 

манифестација се одвијала на Тргу срп-

ских ратника, дана 7. октобара 2015. 

године. Ученици краљевачких  Основних 

Краљевачко друштво учитеља је, као и ранијих 

година, узело активно учешће у реализацији 

Дечије недеље 

школа су се окупили на платоу испред Народног музеја 

Краљево, након чега су,  предвођени својим Одељењским 

старешинама, кренули у дефиле Омладинском улицом до 

Трга српских ратника. Ту су се, на унапред организованој 

сцени, у троминутном програму, представили ученици 

свих школа учесника манифестације. Програм је водила 

васпитачица Косана Димитров,а наступ се одвијало у прат-

њи дечијег хора  којим је дириговала наставница музичког 

Лидија Спаски. 


