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СТРУЧНИ ТИМ ЗА МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ И УЧЕНИЧКО 

ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

 
 
 

На седници Наставничког већа одржаној 25. априла 2019. године у складу са Законом о 

основама система образовања и васпитања   (члан 130 Стручни органи, тимови и педагошки 

колегијум   установе,   став   14,   тачка   5)   формиран   је   Тим   за   развој   

међупредметних компетенција и предузетништва 

 

 

 
 
 
 
Чланови тима су: 

 

- Јела Стевановић, директор  
 

- Илија Спасојевић, наставник музичке културе 
 

- Љиљана Каличанин, професор разредне наставе   

- Биљана Тасић, професор разредне наставе  

- Гордана Ђокановић, професор разредне наставе 

- Ања Пешић, наставник руског језика 

 

 
 
 
 

Међупредметне  компетенције  се  реализују  кроз  сарадњу  и  координацију  

активности више  наставника,  односно  наставних  предмета,  иновирање  метода  рада  

на  часу,  употребу одговарајућих  наставних  средстава  и  прилагођавање  садржаја.  

Задатак  овог  Тима  је  да активно   учествује   у   планирању   и   евалуацији   планова   

стручних   већа   и   да   подстиче имплементирање међупредметних компетенција у 

планове и свакодневну праксу наставника. Ученици   ће   бити   укључени   у   различите   

пројекте   који   имају   за   циљ   упознавање   са предузетништвом.
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Списак присутних чланова: 

Састанку су присуствовали сви чланови тима – Јела Стевановић, Илија Спасојевић, Љиљана 

Каличанин, Гордана Ђокановић, Ања Пешић. 

 
Време одржавања:  новембар 2019. године 

 
Дневни ред: 

1.   Конституисање тима и избор координатора 

2.   Упознавање са обавезама и задацима тима 
 

 
 
1. У оквиру прве тачке дневног реда   приступило се избору координатора тима. Изабран је 

Илија Спасојевић, наставник музичке културе. Илија Спасојевић  упознат је са пројектном  

наставом  и  има  значајно  искуство  у  организацији  и  реализацији  различитих 

ваннаставних активности и пројеката. Предлог је једногласно усвојен. Договорено  је  да  

координатор  сазива  састанке  тима. Записнике Тима води Ања Пешић, наставник руског 

језика. 

Након избора координатора, директор школе је члановима тима предочио законске одредбе 

које се односе на међупредметне компетенције (ПРИЛОГ 1) као и на законске обавезе школе 

да формира један овакав тим. 

 
2.  У  оквиру  друге  тачке  дневног  реда  разматрано  је  шта  се  подразумева  под  задацима  

и обавезама  тима.  Заузет  је  јединствен  став  да  се  због  недостатка  времена  (крај  

школске године),   ове   школске   године   тим   само   мало   боље   упозна   са   значењем   и   

садржајем међупредметних компетенција, а  да се могућностима и начинима њихове 

имплементације у непосредни рад са ученицима детаљније позабави током наредне школске 

2019/2020. године. 

 
Као основни задаци тима издвојени су рад на: 
– подстицање наставника да међусобно сарађују и да у свом непосредном раду са ученицима 
све више потенцирају развијање међупредметних компетенција, 

–  креирање базе  припрема  примера  добре  праксе  -   часова   који  су усмерени  на  

развијање међупредметних компетенција, 

–     промоција  предузетништва  путем   организовања  предавања,   радионица  и  продајних 

изложби, припреме и реализације мини пројеката… 
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ПРИЛОГ 1 
 

Извод из Закона о основама система образовања и васпитања 
 

Опште међупредметне компетенције 
 

Члан 12 
 

Циљ оријентације ка општим међупредметним компетенцијама и кључним компетенцијама је  

динамичније  и  ангажованије  комбиновање  знања,  вештина  и  ставова  релевантних  за 

различите реалне контексте који захтевају њихову функционалну примену. 

Опште међупредметне компетенције заснивају се на кључним компетенцијама, развијају се 

кроз  наставу  свих  предмета,  примењиве  су  у  различитим  ситуацијама  и  контекстима  

при решавању   различитих   проблема   и   задатака,   неопходне   су   свим   ученицима   за   

лично остварење и развој, као и укључивање у друштвене токове и запошљавање и чине 

основу за целоживотно учење. 

Опште  међупредметне  компетенције  за  крај  обавезног  основног  образовања и  васпитања  

у 

Републици Србији, су: 
 

1) компетенција за учење; 
 

2) одговорно учешће у демократском друштву; 
 

3) естетичка компетенција; 
 

4) комуникација; 
 

5) одговоран однос према околини; 
 

6) одговоран однос према здрављу; 
 

7) предузимљивост и оријентација ка предузетништву; 
 

8) рад са подацима и информацијама; 
 

9) решавање проблема; 
 

10) сарадња; 
 

11) дигитална компетенција.
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Списак  присутних  чланова:  Састанку су присуствовали сви чланови тима – Јела 

Стевановић, Илија Спасојевић, Љиљана Каличанин, Гордана Ђокановић, Биљана Тасић, 

Ања Пешић. 

 
 

Време одржавања: 6. фебруар 2020. 

године 
 

Дневни 

ред: 
 

1. Усклађивање међупредметних компетенција 

2. Утврђивање стратешких тачака предузетништва 

3. Координација плана предузетништва 

4. Полугодишњи извештај предузетничких секција и активности 

5. Разно 

 
 
1.  Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва организовао је 

хуманитарну акцију прикупљања помоћи за ученицу наше школе (одељење I2), која болује 

од ретког облика дијабетеса. Хуманитарна акција објављена је на огласним местима 

школе. Хуманитарној акцији одазвао се велики број ученика, али и чланова локалне 

заједнице. 

Укључивањем у хуманитарну акцију за циљ смо имали поштовање члана 12 Закона о 

основама система образовања и васпитања, у ком се говори о међупредметним 

компетенцијама ученика. Тако се њеном реализацијом утицало на развој следећих 

компетенција: одговорно учешће у демократском друштву, одговоран однос према 

околини, одговоран однос према здрављу, рад са подацима и информацијама, решавање 

проблема, сарадња и дигиталне компетенције. 

У акцији „Хуманост кроз уметност“ одиграна је хуманитарна представа „Четири чаробне 

речи“ у матичној школи у Вранићу, а на којој су присуствовали ученици млађих разреда.  

У одељењу 51  је 28. новембра 2019. године одржан интердисциплинарни час „Ритам“. Час 

су одржали Илија Спасојевић (наставник музичке културе) и Тања Веселиновић 

(наставник ликовне културе).  

У оквиру прве тачке дневног реда излистано је свих 11 компетенција, истакнуте су њихове 

основне одлике. Поред тога анализиран је и садржај дела материјала са семинара коју су 

прошли  неки  чланови  тима,  као  и  неки  чланови  колектива.  Реч  је  о  националној  

обуци наставника за реализацију наставе орјентисане ка исходима. На овом састанку 

анализиран је материјал који се односи на међупредметне компетенције (ПРИЛОГ 2). 

 
 

2.  На часовима изборног предмета Цртање, сликање и вајање са наставницом ликовне 

културе, Тањом Веселиновић, ученици старијих разреда су имали задатак да направе 

скулптуре од жице. План Тима је да се направе готови уникатни производи од жице, који 

ће бити изложени на продајној изложби поводом Дана школе. Том приликом представиће 

се рад неколико секција школе. 

У сарадњи са наставницима физичког васпитања, а на предлог и иницијативу Ученичког 

парламента, огранизована је и реализована „Недеља спорта“, у оквиру које су се ученици 
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такмичили у спортовима – фудбалу, кошарци и одбојци. Планирана је поновна 

организација и реализација „Недеље спорта“ у другом полугодишту. 

 

Такође, на иницијативу Ученичког парламента, а уз подршку Савета родитеља, 

огранизоване су и реализоване журке за ученике старијих разреда. У првом полугодишту 

било их је три. Промовишући дружење кроз овакав вид окупљања ученика за приоритет 

имамо превенцију вршњачког насиља, те смањене могућности за сукобе. Стога се и у 

наредном периоду планира организација журки. 

Тим планира организацију и реализацију концерта разноврсног карактера под називом 

„Посело“, што представља продужену акцију од прошле године, односно наставак 

прикупљања материјалних средстава за куповину музичке и звучне опреме за потребе 

школе. На „Поселу“ ће се приказати потенцијали ученика школе, испољени кроз плес, 

музику и глуму. У организацију и реализацију биће укључени и Ученички парламент, 

Савет родитеља, „Весела радионица“, „Музичка радионица“ у оквиру обогаћеног 

једносменског рада, подједнако као и шира локална заједница. Симболичном ценом 

улазнице, као и продајном изложбом „Веселе радионице“, планирано је прикупљање 

средстава за наведене потребе. Куповином разгласа ученицима ће бити омогућено 

коришћење разгласа при реализацији разноврсних приредби и догађаја у школи. Време 

реализације је април – мај месец, у зависности од временских услова, а место реализације 

биће Дом културе у Вранићу. 

Школски забавник је својеврсни глас ученика, настао у сарадњи са наставницом енглеског 

језика, Милицом Војводић. Планирана је штампа и продаја Школског забавника по 

симболичним ценама. Прво издање било је електронско. 

Ученици Основне школе „Павле Поповић“ током протеклог периода учествовали су у 

разним наградним конкурсима: „Покренимо нашу децу“, „Твој лајк за наш плес“, „Два 

лица Сунца“, „Авалски торањ: симбол Београда“, „Светосавље и наше доба“. 

 

3. Координација плана предузетништва подразумева: 

- организацију и реализацију продајне изложбе, припрему готових уникатних 

производа од жице, у сарадњи са „Веселом радионицом“; 

- организацију и реализацију журки за ученике старијих разреда, једном месечно, 

у просторијама школе, у сарадњи са Ученичким парламентом и Саветом 

родитеља; 

- организацију и реализацију „Недеље спорта“, једном у полугодишту, у сарадњи 

са Ученичким парламентом и наставницима физичког васпитања; 

- организацију и реализацију манифестације „Посело“ у периоду април – мај, у 

зависности од временских прилика, у сарадњи са Ученичким парламентом, 

Саветом родитеља, „Веселом радионицом“, радионицама у оквиру обогаћеног 

једносменског рада, секцијама, али и широм локалном заједницом; 

- рад на прикупљању грађе, објављивање и штампање Школског забавника, у 

сарадњи са новинарском и литерарном секцијом, као и наставницима са катедре 

за језике. 
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4. Полугодишњим извештајем предузетничких секција и активности утврђено је да су у 

наведеном периоду успешно реализоване три журке ученика старијих разреда, којима је у 

потпуности остварен циљ превенције вршњачког насиља. Такође, успешно је реализована 

и „Недеља спорта“ којом је промовисано бављење спортом и здрав начин живота.  

 

5. Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва жели да приближи 

школу не само ученицима, дајући им активнију улогу у сопственом образовању и 

васпитању, већ и широј локалној заједници. На тај начин Школа ће постати центар 

збивања, место заједништва и иницијатор квалитетнијег начина живота унутар заједнице. 

 

 

 

ПРИЛОГ 2 
 

Компетенција за учење 

 
Учење    је    процес    стицања    знања    и    вештина,    развијања    свести    и    

ставова неопходних   за   лични   и   професионални   развој   и   активно   учешће   у   

друштвеном животу.  Способност  за  целоживотно  учење  обухвата  све  компетенције  

које  се  стичу образовањем. Компетенција за учење основа је целоживотног учења. 
 

Ученик  треба  да  буде  оспособљен  и  мотивисан  да  схвати  значај  учења;  изабере 

одговарајуће  методе;   прати   сопствени   напредак   током   учења   и  усмерава   учење   

у складу   са   намерама   и   циљем   који   има.   Ученик   стиче   нова   знања   и   

вештине, примењујући  претходно  учење  и  ваншколско  искуство.  Развија  свест  и  о 

стваралачкој природи учења. Истрајан је и превазилази тешкоће у учењу. 
 
 

Има позитиван и одговоран однос према учењу. 

 Мотивисан је и оспособљен да самостално планира, организује, спроводи и 

вреднује учење; разликује битно од небитног, изражава и образлаже идеје. 

Користи различите изворе информација и има критички однос према њима. 

 Примењује   одговарајуће   начине   учења   у   складу   са   циљевима,   садржајем, 
интересовањима, условима и временом. 

 Способан   је   да   самостално   и   у   сарадњи   са   другима   истражује,   открива   

и повезује  нова  знања;  користи  могућности  ваншколског  учења;  негује  и 

развија лична интересовања. 
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Одговорно учешће у демократском друштву 

 
Ученик    разуме    и    прихвата     значај    принципа    правде,     слободе,    

солидарности, националне,  верске,  родне  и  етничке  равноправности  и  одговорности  

–  као  темеља демократског  друштва,  активно  учествујући  у  животу  школе  

(одељењска  заједница, вршњачки  тим,  ученички  парламент  и  сл.)  и  заједница којима  

припада (нпр. породица, локална  заједница)  у  складу  са  својим  узрастом.  Поштује  и  

залаже  се  за  поштовање дечјих   и   људских   и   мањинских   права,   као   и   личног   и   

националног  достојанства. Упознаје  себе,  развија  своје  друштвене  улоге  и  јача  свој  

идентитет, лични интегритет, самосталност,     самопоуздање     и     позитиван     однос     

према     другима.     Поштује равноправност    различитих    заједница,    њихову    

традицију    и    културни   идентитет. Одговоран  је  за  изборе  и  одлуке  које  чини  и  

понаша  се  хумано  и  с  уважавањем према   другима.   Аргументовано   заступа   ставове   

и   мишљења  уважавајући  супротна гледишта, као и усвојене процедуре доношења 

одлука. 

 

Има позитиван став према поштовању људских права и слобода. 

 Зна дечја и основна људска права и одговорности, уме да препозна њихово 
кршење и способан је да их аргументовано брани. 

Понаша се одговорно, хумано и толерантно у друштву. 

Примењује   процедуре   демократског   друштва   у   одлучивању   и   избору; 

поштује одлуке већине и уважава мишљења мањине. 

 Негује    своју    националну    културну    баштину    и    активно    учествује     у 
интеркултуралном  дијалогу. 

 Промовише  позитивне  вредности  друштва  у  различитим  активностима  (нпр. 

хуманитарне,  еколошке,  културно-уметничке  акције;  борба  против  насиља  и 

дискриминације   по   било   ком   основу   (нпр.   верском,   националном,   

родном, узрасном,    етничком...);    акције    против    болести    зависности,    

злостављања животиња итд.). 
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Естетичка компетенција 
 

Ученик   влада   основним   значењем   појмова   култура   и   естетичка   вредност
1
. 

Eстетичку вредност  не  везује  само  и  искључиво  за  уметност,  већ  и  за  друге 
садржаје: природне    или    биологистичке    (нпр.    непоновљивост    природе),    
социолошке    или идеолошке   (човеково   деловање   на   природу,   односи   унутар   

заједнице),   емотивно- афективне  (креативност  и  стваралачко  мишљење  и  понашање
2   

како појединца, тако и групе)  и  практичне  (појмови,  модели,  поступци,  теоријске  
основе  игре,  литерарних, ликовних, музичких и сценских облика и сл.). 

 Препознаје    естетичке    елементе    у    различитим    контекстима    као    што    

су: уметничко  стваралаштво,  национална  и  светска  природна  и  културна  

баштина, језичка  култура  у  уметничком  и  у  неуметничком  домену 

(свакодневни  говор  у приватном  и  јавном  животу,  електронским  и  

штампаним  медијима,  дизајну  и другим    видовима    комуникације…),    научно   

мишљење,   друштвени   односи, друштво и појаве у друштву. 

 Показује   позитиван   однос   према   сопственој   и   култури   других   заједница, 

упознаје и  разуме њихове вредности, повезује културну и  природну баштину са 

историјским   и   географским   контекстом   и   доприноси   очувању  природних   

и културних добара. 

 Препознаје   и   развија   сопствене   стваралачке   способности   и   креативност   у 

свим уметничким и неуметничким пољима свог деловања. 

 Употребљава   основне   појмове,   схеме   и   правила   који   припадају   теоријама 
уметничких грана које постоје у основном образовању. 

 Показује  осетљивост  за  еко-културу  и  културу  свакодневног  живљења  и  има 

критички однос према употреби и злоупотреби природе. 
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Комуникација 

 
Ученик  комуницира  на  сврсисходан  и  конструктиван  начин  у  приватном,  јавном,  и 

образовном  контексту.  Прилагођава  начин  и  средства  комуникације  карактеристикама 

ситуације.   Користи   на   одговарајући   и   креативан   начин   језик   и  стил   

комуникације специфичан  за  различите  научне,  техничке  и  уметничке дисциплине. У 

комуникацији уме да изрази мишљење, осећања и ставове и да представи  своје  циљеве  

на  позитиван, конструктиван   и   аргументован   начин  поштујући   и   уважавајући   

другог.   Критички процењује  садржај  и  начин  комуникације  у  различитим  

ситуацијама.  Има  развијену свест  о  значају конструктивне  комуникације  и  активно  

доприноси  неговању  културе дијалога  у заједницама којима припада. 
 

 
 Познаје  различитe  обликe  комуникације  и  њихове  одлике  (усмену  и  писану, 
невербалну, телефоном, путем интернета итд.). 

 Уме   јасно   да   се   изрази    усмено   и   писано,   у   складу   са   потребама   и 

карактеристикама   ситуације,    поштујући   ограничења    у   погледу    дужине   

и намене. 

Уважава саговорника реагујући на оно што говори, а не на његову личност. 

 Изражава  своје  ставове,  мишљења,  осећања,  на  позитиван,  конструктиван  и 

аргументован начин. 

 Користи на одговарајући и креативан начин језик и стил који је специфичан за 

различите  дисциплине;  кроз  комуникацију  негује  културу  изражавања  и  чува 

језички идентитет. 

Уме да саслуша излагање саговорника до краја и без упадица. 
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Одговоран однос према околини 

 
Ученик стиче знања и  развија свест о дејству људских активности на животну средину  и 

природу;   усваја   ставове   о   неопходности   очувања   непосредне   и   шире  околине  и 

развија  способности  активног  деловања  ради  очувања  средине  у  школи,  непосредној 

околини  и  породици.  Познаје  људске  активности  и  начин  на  који  оне могу  да  

угрозе или унапреде околину, живи свет и природу у окружењу. Одговоран је према 

квалитету сопственог живота, што обухвата и однос према околини и однос према 

здрављу. Разуме сопствену   одговорност   и   одговорност   заједнице   у   изградњи   

личне   и   заједничке будућности,  као  и  будућности  наредних  генерација.  У  области  

одрживог  развоја  –  зна основне    поставке    одрживости,    разуме    принципе    

одрживог   развоја   и   практикује активности које га подржавају. 

 Уочава  чиниоце  и   понашања   који   нарушавају  природу  и  квалитет   животне 

средине  у  широј  околини  и  свакодневном  животу;  развија  свест  о  положају 

човека у природи и његовој одговорности за стање животне средине и природе. 

 Сагледава   које   активности   (обрасци   понашања),   на   личном   нивоу,   нивоу 

заједнице   и   глобалном   нивоу,   могу   унапредити   стање   и   квалитет   

животне средине и природе. 

 Спознаје  везу  између  квалитета  животне  средине  и  квалитета  свог  живота  и 

разуме  да  се  његова  добробит  и  добробит  заједнице  и  друштва  огледа  и  у 

квалитету и одрживости његове околине. 
 

 Практикује  активности  које  подстичу  одрживост,  на  пример  штедња  воде  и 

енергије, разврставање отпада, рециклажа; повезује значај тих активности за свој 

будући живот, живот заједнице, као и живот будућих генерација. 

Активно се  укључује  у друштвене  акције  у школи  и заједници  које су усмерене 

ка заштити, обнови и унапређењу животне средине и ка одрживом развоју. 

 Процењује  и  вреднује  утицај  својих  навика  у  потрошњи  ресурса  и  одлагању 

отпада,   и   одређује   какав   утицај   оне   имају   на   животну   средину,   

квалитет живота и здравља и одрживи развој.
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Одговоран однос према здрављу 
Ученик   користи   знања,   вештине   и    усваја   ставове   ради   очувања   и    унапређивања 
психофизичког  здравља.  Одговоран   однос  према  здрављу  укључује  развијање  свести  о 

важности  сопственог  здравља и  безбедности,  знања о основним чиниоцима који  утичу   на 

здравље  и  практиковање  здравих  животних  стилова.  Својим понашањем, као појединац и 

део различитих група и заједница, промовише здравље, заштиту  здравља  и  здраве  стилове 

живота.  Уочава  опасности  по  здравље  и  доноси одлуке  значајне  за  превенцију  болести  

и очување  здравља  и  укључује  се  у друштвене активности значајне за превенцију болести 

и очување здравља. 

 Познаје  улогу  и  значај  воде  и  састојака  намирница,  примењује  правила  и 

принципе здраве    исхране    (редовност,    важност    доручка,    умереност,   

разноврсност,    начин прераде  намирница)  и  зна  последице  неправилне исхране. 

 Познаје  основне  карактеристике  неких  болести  органа,  принципе  преноса заразних 

болести  и  шта  их  изазива  и  примењује  мере  превенције,  личне хигијене и хигијене 

простора. 

 Познаје      могуће      последице      болести      зависности      насталих      злоупотребом 

психоактивних    супстанци    укључујући    и    последице    других    облика    болести 

зависности  (нпр.  интернет,  клађење,  дијете)  и  свестан  је  здравствених, породичних 

и социјалних последица сопственог избора. 

 Разуме    утицај    природних    појава    и    индустријских    производа    
(фармацеутских, техничких, хемијских  итд.)  на  здравље,  чита  декларације  и  
упутства  на производима, слуша савете стручњака и према њима поступа. 

 Препознаје   сигурносне   и   здравствене   ризике   у   животу   и   раду,   примењује  

мере заштите,   предвиђа   и   избегава   опасне   ситуације,   познаје   начине  пружања   

прве помоћи и својим понашањем промовише здравље и сигурност. 

Бира стил живота и навике имајући на уму добре стране и ризике тог избора. Разуме  да 

је  стил  живота  ствар  личног  избора  и  преузима  одговорност  за свој избор. 
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Предузимљивост и оријентација ка предузетништву 

 
Ученик  препознаје  могућности  у  школи  и  заједници  да  идеју  претвори  у  активност, 

покреће  и  спремно  прихвата  промене,  преузима  одговорност,  показује  иницијативу  и 

јасну  оријентацију  ка  остварењу  циљева  и  постизању  успеха.  Ученик  кроз 

образовање стиче   свест   о   сопственим   потенцијалима   и   интересовањима   и   бива   

оснажен   да самостално  доноси  одлуке  о  изборима  будућег  образовања,  занимања  и 

професионалне оријентације. Реализује унапред осмишљене идеје и учествује у 

пројектима  који  се  тичу школе  и  локалне  заједнице.  Ученик  стиче  знања  о 

карактеристикама одређених послова и  радних  места,  разуме  свет  рада  и  пословања из 

перспективе друштва и спреман је на волонтерски рад и покретање хуманитарних акција. 

 Прилагођава  се  друштвеним  и  економским  променама,  усмерен  је  на  развој 
нових  вештина,  које  примењује  у  практичном  раду;  суочава  са 
неизвесностима 
на иницијативан и предузимљив начин. 

 Препознаје   сопствене   предности   и   своје   могућности   у   односу   на   будуће 
образовање и професионалну оријентацију. 

 Спреман  је  да  учествује  у  самосталним  и  тимским  пројектима;  способан  је  

да развије    идеју,    представи    је,    образложи    и    преговара    у    тиму    о    

њеној реализацији;   учествује   у   активностима   са   другима   у   оквиру   своје   

тимске улоге. 

 Мотивисан  је  и  зна  да  истакне  своје  добре  особине  које  су  важне  за  

обављање школских  и  радних  задатака  и  користи  CV  и  мотивационо  писмо  

да  опише своје компетенције, жеље и очекивања. 

Зна  да  постави  реалне  циљеве  и  на  основу  датих  могућности  уме  да  планира и 

проналази начине њиховог остваривања. 
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Рад с подацима и информацијама 

 
Ученик  разуме  значај  коришћења  поузданих  података  и  информација  у  процесу 

учења, њихову  примену  за  рад,  доношење  одлука  и  свакодневни  живот.  Користи  

знања  и вештине из различитих предмета да представи, прочита и протумачи податке  

користећи текст,   бројеве,   дијаграме   и   различите   аудио-визуелне   форме.   Ученик   

користи   и самостално  проналази  различите  изворе  информација  и  података,  

(библиотеке,  медије, интернет,    институције,    личну    комуникацију,    итд.),    критички   

разматра    њихову поузданост и ваљаност, разврстава их и повезује релевантне 

информације из различитих извора. 
 

 Зна  да  је  за  разумевање  појава  и  догађаја  и  доношење  компетентних  одлука 

потребно    имати    релевантне    и    поуздане    податке    и    разликује    податак/ 

информацију од њиховог тумачења. 

 Користи   податке   из   различитих   извора   и   начине   добијања   података   и   

на основу   тога   процењује   њихову   поузданост   и   препознаје   могуће   

грешке   уз помоћ наставника. 

 Користи   информације   у   различитим   симболичким   модалитетима   

(табеларни, графички,  текстуални  приказ),  чита,  тумачи  и  примењује  их,  

повезујући  их  са претходним знањем из различитих области. 
 

 Селектује,   обрађује   наводећи   извор   и   аутора,   чува   и   презентује   податке   
у различитим форматима, укључујући и ИКТ. 

 Разликује   јавне   и   приватне   податке   и   користи   основна   правила   чувања 

приватности података. 
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Решавање проблема 
 

Ученик   примењује   знање   из   различитих   предмета,   искуство   стечено   

изван школе,    интелектуалне,    емоционалне    и    социјалне    способности    у    

проналажењу одговора/решења  у  за  њега  новим  ситуацијама  које  се  јављају  током  

учења,  као  и  у свакодневном  животу.  Оспособљен  је  да  у  циљу  решавања  

проблемских  ситуација селективно  и  сврсисходно  користи  књиге  и  друге  изворе  

информација,  алате,  помоћ наставника,  ученика  и  других  особа  из  школског  и  

ваншколског  окружења.  Ученик је мотивисан       да       реши       проблемску       

ситуацију,       истрајава       у       решавању, проналази/осмишљава  решење  проблемских  

ситуација,  процењује  тачност  решења  и начин решавања. 

 Препознаје  проблем,  рашчлањује  проблемску  ситуацију  на  делове  и  уочава 

везе и  односе  између  њих  у  светлу  претходно  стечених  знања  у  оквиру  

различитих предмета и ваншколског искуства. 

 Планира    стратегију    решавања    проблема    (претпоставља    решења,    планира 

редослед   активности,   избор   извора   информација,   средстава/опреме   коју   ће 

користити, са ким ће сарађивати, са ким ће се консултовати). 

 Решава  проблем  према  планираној  стратегији  примењујући  знања  и  вештине 
стечене учењем различитих предмета и ваншколским искуством. 

 Самостално   или   консултујући   друге   особе   (вршњаке,   наставнике,   
родитеље) преиспитује  начин  решавања  проблема,  алтернативне  начине  
решавања, тачност и прецизност решења. 

 Формулише  објашњења  и  закључке  на  основу  резултата  до  којих  је  дошао  у 

раду,  презентује  их  и  дискутује  са  другим  особама  и  преиспитује  их  у  светлу 

добијених  коментара.  Стечена  нова  сазнања  и  вештине  повезује  у  јединствену 

целину са претходним. 

 Проверава  применљивост  решења  у  пракси  и  користи  стечена  знања  и 
вештине у новим ситуацијама. 
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Сарадња 
Ученик  развија  способност  да  у  сарадњи  са  другима  или  да  се  као  члан  групе 

ангажује  на  заједничком  решавању  проблема  или  реализацији  заједничких  пројеката. 

Учествује   у   заједничким   активностима   на   конструктиван,   одговоран   и   

креативан начин   афирмишући   дух   међусобног   поштовања,   равноправности,   

солидарности   и сарадње.   Активно,   аргументовано   и   конструктивно   доприноси   

раду   групе   у   свим фазама    групног    рада:     формирање    групе,    формулисање    

заједничких    циљева, усаглашавање  у вези  са  правилима  заједничког  рада,  

формулисање  оптималног начина 

за остварење заједничких циљева на основу критичког разматрања различитих  предлога, 

подела    улога    и    дужности,    преузимање    одговорности    за   одређене   активности, 

надгледање    заједничког    рада    и    усклађивање    постигнутих    договора    са    

новим искуствима и  сазнањима до којих се долази током заједничког рада и сарадње. 

У  процесу  договарања  уме  да  изрази  своја  осећања,  уверења,  ставове  и  предлоге. 

Подржава друге да изразе своје погледе, прихвата да су разлике  у погледима предност 

групног рада и поштује друге који имају другачије погледе. 

У сарадњи са другима  залаже се  да  се одлуке  доносе заједнички  на основу аргумената 

и прихваћених правила заједничког рада. 

Активно и конструктивно учествује у раду групе или пара. 

Поштује правила заједничког рада и препознаје своје место и улогу у групи 

или пару. 

 Доприноси решавању разлика у мишљењу и ставовима поштујући друге као 

равноправне чланове тима или групе. 

 Одговорно  и  савесно  извршава  заједничке  активности  стављајући  

интересе групе изнад сопствених. 

 Критички процењује свој рад и рад чланова групе, доприноси унапређивању рада 
групе и уме да представи резултате рада. 
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Дигитална компетенција 
 
 

Ученик   је   способан   да   користи   одређена   средства   из   области   информационо- 

комуникационих   технологија   (уређаје,   софтверске   производе   и   сервисе   из   

области електронских    комуникација)    на    одговоран    и    критички    начин    ради    

ефикасног испуњавања   постављених   циљева,   задатака   и   сопствених   потреба   у   

свакодневном животу      и      образовању.      Познаје      основне      карактеристике      

информационо- комуникационих технологија (у даљем тексту: ИКТ), односно њихов 

утицај и значај на живот и рад појединца и заједница. Уме да одабере одговарајуће ИКТ 

средство и  да га користи   на   одговоран   и   креативан   начин   у  свакодневним   

активностима   (учење  и креативан   рад;   сарадња;   комуникација;   решавање   

проблема;   организација,   обрада, размена  и  презентација  информација).  Приликом  

коришћења  ИКТ-а  свестан  је ризика 

за   сопствену   и   туђу   сигурност   и   добробит,   поштује   приватност   и   одговорним 

поступањем штити себе и друге. 
 

 Уме   да   претражује,   критички   анализира   и   систематизује   информације   у 

електронском облику користећи одговарајућа средства ИКТ-а. 

 Уме да  представи,  оргaнизуje  и  обликује  одређене  информације  користећи  

на ефикасан начин могућности ИКТ средства. 

 Приликом решавања проблема уме да одабере средство ИКТ-а и да га користи на 

одговарајући начин. 

Eфикaснo кoристи ИКТ зa кoмуникaциjу и сaрaдњу. 

 Препознаје предности, ризике и опасности по себе и друге и одговорно поступа при 

коришћењу ИКТ-а. 
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ТРЕЋИ САСТАНАК 
 
 
 

Списак присутних чланова: 

Састанку су присуствовали сви чланови тима – Јела Стевановић, Илија Спасојевић, Љиљана 

Каличанин, Гордана Ђокановић, Биљана Тасић, Ања Пешић. 

 
Време одржавања: 25. јун 2020. године 

 
Дневни ред: 

1.   Усвајање записника са претходног састанка 

2.   Извештај о раду тима за школску 2019/2020. годину 

3.   Израда плана рада за наредну школску годину 

4.   Предлози мера унапређења рада 
 

 
 
1.  У  оквиру  прве  тачке  дневног  реда  координатор  је  прочитао  записник  са  претходног 

састанка који је потом једногласно усвојен. 

 
2. У оквиру друге тачке дневног реда урађен је осврт на рад тима током ове школске године и  

састављен  је  кратак  извештај  о  његовим  активности  који  ће  бити  имплементиран  о 

Извештају   о   раду   школе.   Током   ове   школске   године   није   било   много   активности, 

првенствено због његовог касног формирања (крајем априла) и конституисања (током маја), 

тако  да  се  рад  углавном  сводио  на  упознавање  са  обавезама  и  са  улогом  коју  тим  има  

у функционисању школе, односно образовно-васпитног рада. 
 

3.  У  оквиру  треће  тачке  дневног  реда  приступило  се  дефинисању  активности  на  чијој 

реализацији ће тим радити  токо наредне школске године. 

Активност                        Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Очекивани исходи

Упознавање наставника 

са међупредметним 

компетенцијама и 

законским обавезама у 

на Наставничком 

већу 
 

 
 

Упознавање наставника 

са новим Оквиром 

дигиталних 

компетенција – 

Наставник за дигитално 

доба 2019 

До                 краја 

септембра    2020. 

године 
 
 
 
 
 
 
 
Септембар   2020. 

године 

Чланови тима              Свим   наставницима  је 

јасна                       улога 

међупредметних 

компетенција и како их 

могу имплементирати у 

своје        планове        и 

непосредни      рад      са 

ученицима 

Чланови тима              Сви      наставници      су 

упознати да је објављен 

нов  Оквир  дигиталних 

компетенција 

Свим   наставницима   је 
прослеђен     Оквир      у 
електронском облику

Размена искуства 

наставника првог и 

петог разреда о 

реализацији пројектне 

наставе и 

међупредметног 

повезивања 

Септембар/ 

октобар 

Наставници који су 

прошле       школске 

године реализовали 

наставу  у  првом  и 

петом разреду 

Уочавање       проблема, 

дискусија, предности, 

потешкоће, 

недоумице........
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Подела задужења по 

стручним већима за 

организацију огледних 

часова 

 
Јачање и оснаживање 

компетенција 

наставника за развој 

међупредметне 

компетенције и 

предузетништво 

октобар                    Чланови тима 

Руководиоци 

стручних већа 
 

 
 
Током  школске 

године 

На нивоу сваког 

стручног веђа се 

планира реализација 

бар 1 огледног часа, 

односно активности 

интерна обука у школи, 

похађање семинара, 

обука  од стране 

наставника, стручне 

службе...

Промоција 

предузетништва - 

радионице 

Током школске 

године 

Чланови тима              Реализоване бар 2 

радионице за ученике 

од првог до осмог 

разреда

Организација и 

реализација продајних 

тематских изложби 

ученичких радова 

Организација и 

реализација огледних 

часова усмерених на 

развој међупредметних 

компетенција 

Током школске 

године 
 

 
 
Током школске 

године 

Наставници и 

учитељи 
 

 
 
Наставници и 

учитељи 

 

 
 
 
 
 
Креирање базе 

припрема часова 

усмерених на развој 

међупредметних 

компетенција

Праћење и вредновање 

резултатарада / 

Евалуација рада тима 
 
 
 
 

Подношење извештаја о 

раду Тима 

Август 2021. 

године 
 

 
 
 
 
 
Август 2021. 

године 

Чланови тима              Евиденција о раду тима 

се уредно и 

благовремено води 

Урашен је извештај и 

процена ефикасности 

рада тима 

Координатор тима      Урађен извештај
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4. Идеја унапређења рада у школи кроз реформске образовне кругове, која представља 

стручне, јавне и локалне иницијативе, треба да буде покретач модерне наставе у 

Републици Србији. Из те идеје се у нашој школи из спонтане идеје и ентузијазма 

наставника створио школски бенд. Прошле године, 31. маја 2019, организован је концерт 

разноврсног карактера под називом Посело, у чију су организацију били укључени 

запослени школе, као и Ученички парламент, Савет родитеља, Весела радионица, шира 

локална заједница и ученици-извођачи.  

Замисао којом су се наставници руководили при организацији била је да се у ученичку 

средину унесе дух рок и поп музике која стилски и жанровски одговара едукативном 

моделу и квалитету који се супротставља поплави шунда и кича који перманентно утичу 

на младе, будући да је младима од виталног значаја да се упознају и са квалитетним 

садржајима. Квалитетни садржаји развијају сопствени здрав став према животу, подстичу 

размишљање о здравом разуму, пријатељству, емпатији, љубави, солидарности.  

Школски бенд је модел за синтензивну размену искустава и заузимање критичког става у 

односу на доминантну појаву кича и шунда у друштву. Ову иницијативу су предложили 

иновативни наставници, а сам принцип рада и интеракције са ученицима се односи на 

хоризонтално учење и размену идеја и искустава. 

Услед избијања пандемије вируса Ковид-19 активности око школског бенда одвијане су на 

даљину (планирање нових садржаја, договор између учесника, развијање нових стратегија 

и сл.). 

 

Поред досадашњих планираних акција Еколошке секције, предлог је да се организују 

чешће акције сакупљања рециклажног отпада (у складу са новонасталом пандемијском 

ситуацијом, кад се створе услови), акције озелењавања простора. Оно што треба 

спроводити у континуитету, јесте утицање у већој мери на свест ученика о значају 

екологије за живи свет.  
 
 
 
 


