
Извештај Стручног већа математика, физика, техника и технологија и 

информатика и рачунарство о стручном усваршавању наставника и сарадњи са 

другим установама у школској 2020/2021 школској години 

 

Што се тиче стручног усавршавања у текућој школској години, похађани су 

следећи семинари: Обука наставника за микробит уређаје (наставници који ће идуће 

године предавати информатику и рачунарство у петом разреду основне школе). Што 

се тиче овог семинара, примена микробит уређаја у настави планира се од наредне 

школске године. Јелена Видић и Бојан Вучић похађали су следећи семинар: „Школа 

за 21.век- микробит у настави“ : примена у пракси: појединачни часови са 

применом микробита, тематски дан –часови на којима се примењује микробит, 

развој критичког мишљења , техника Дрво проблема, пројектна настава. На 

платформи „Чувам те“ похађана су два онлајн семинара и то: „Обука за запослене-

породично насиље“ и „Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у 

понашању“. Семинари су изузетно корисни за примену у свакодневним ситуацијама. 

Комплексност и осетљивост тема, као и интерактивне провере знања,омогућавају 

наставницима да побољшају своје компетенције. Похађан је и семинар под називом 

''Награда и казна - педагошки избор или нужност'', који је у организацији групе 

Креативни учитељи, предавачи Момчило Степановић и Тања Витас. Примењује се 

континуирано у настави научено на семинару, а тиче се мотивисања ученика да уче 

редовно и стекну свест о томе да не уче за оцену и да је ,,понављање мајка учења''. 

Део свог рада посвећује се васпитном делу, поред образовног, где се на различите 

начине скреће ученицима пажња да је најважније да буду добри људи и држе до свог 

достојанства, као и да је професионални развој ,,директно пропорционалан'' личном 

развоју и да треба да раде на развоју сваког типа интелигенције (о чему смо све 

слушали на поменутом семинару). Похађани су и следећи семинари/вебинари у 

оквиру предмета техника и технологија (стручно усавршавање ван установе) у 

реализацији Завода за интелектуалну својину за који не издају сертификате, под 

називима: „Увод у Espacenet", „Претраживање у области машинства и опште технике 

Espacenet Conformation", „Како саставити патентну пријаву", „Интернет учионица“, 

многобројни семинари Kllet-a.  

 

 



Што се тиче сарадње са другим установама, овогодишње општинско 

такмичење из математике организовано је у ОШ „Кнез Сима Марковић“ 28.02.2021. 

године са почетком у 10 часова. Такмичење је протекло у доброј, коректној 

атмосфери. Пре самог такмичења, у присуству наставника математике наше школе, 

отворен је коверат са задацима. Дежурство је организовано тако да у учионицама 

буду професори разредне наставе обе школе, уз поштовање свих епидемиолошких 

мера (број ученика у учионицама, маске и прописана дистанца). За време израде 

задатака са такмичења, наставници обе школе су у коректној атмосфери разменили 

искуства о настави на даљину и алатима који се користе.  

Такмичења из физике у текућој школској 2020/2021.години нису била 

организована због актуелне епидемиолошке ситуације изазване вирусом COVID-19 

код нас и у свету. 
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