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Годишњи план стручног усавршавања 

стручних већа Музичке школе „др Милоје Милојевић“ 

по програму сталног стручног усавршавања наставника за 2018/2019. год. 

(у оквиру петогодишњег циклуса, 100 бодова) 

План и реализација семинара по каталогу сталног стручног усавршавања 

 

 

У току школске 2018/2019. године планирани су разни облици стручног усавршавања 

запослених у установи и ван установе. У установи планирано је одржавање огледних и угледних 

часова, школских такмичења, интерних часова, смотри, преслушавања и других облика стручног 

усавршавања који су већ дефинисани документом „Годишњи план стручног усавршавања стручних 

већа, по документу о вредновању сталног стручног усавршавањa у оквиру установе за школску 

годину 2018/2019.“ – који је саставни део овог Плана. Планирана стручна усавршавања ван установе 

која су предложена од стране стручних већа Школе, а биће организована у сарадњи са Центром за 

стручно усавршавање запослених у образовању у Крагујевцу, су: 

 

 

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА 

ОПШТЕОБРАЗОВНИХ ПРЕДМЕТА 

Руководилац: Данијела Милутиновић 

 

 

Назив семинара Кат. Бр. 
Компетенциј

а 
Приоритети Бодови 

Говорна култура у савременој настави - 

унапређивање усменог изражавања и 

комуникације као међупредметне 

компетенције 
(српски језик-В.П.) 

700 К1 П1 16 

Ефективно подучавање 
(српски језик-В.П.) 

374 К2 П1 8 

Одељењски старешина у савременој школи 
(српски језик-В.П.) 

15 К3 П2 16 

Групни процеси и односи у одељењу / 

васпитној групи, примена социометрије и 

елемената    

 психодраме 
(српски језик-В.П.) 

98 К4 П4 8 

Историја између мита и науке 
(историја) 

147 К1 П3 8 

Васпитна улога наставника у формирању 

личности детета и ученика  
(историја) 

19 К3 П2 8 

Дечји страхови као инхибитори напредовања 

у развоју и учењу 
(историја) 

31 К3 П2 8 

Механичке и електричне осцилације у 

настави 
(физика) 

616 К1 П1 8 
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Републички семинар о настави физике 
(физика) 

628 К1 П1 24 

Формативна евалуација у настави страних 

језика 
(енглески и италијански језик ) 

744 K1 П2 8 

Ученици као сарадници у настави 
(енглески и италијански  језик) 

758 K3 П1 8 

Невербална комуникација у настави страних 

језика 
(италијански језика) 

751 К2 П1 8 

Мотивација и психолошки принципи учења 
(психологија) 

414 К2 П2 16 

Настава усмерена на ученика 
(психологија) 

417 К2 П1 8 

Школа отворена родитељима 
(психологија) 

142 К4 П4 8 

Социолошко истраживање у оквиру 

пројектне наставе 
(социологија) 

154 К2 П1 8 

Примена ИКТ у настави социологије 
(социологија) 

149 К1 П3 28 

Превенција дискриминације и развој 

толеранције код ученика 
(социологија) 

73 К3 П4 17 

Друштвени развој ученика у савременој 

школи и друштву – упознај и покрени 
(социологија) 

101 К4 П4 16 

Републички зимски семинар 
(српски језик-Т.У.) 

713 К1 П2 24 

Лепо писање (калиграфија)визуелна 

писменост 
(српски језик-Т.У.) 

791 К2 П1 16 

Од драмске радионице до школске представе 
(српски језик-Т.У.) 

813 К3 П2 16 

Непокретно културно наслеђе у служби 

занимљивог школског часа  
(информатика) 

773 K1 П1 16 

Уметност – простор за синергију различитих 

стилова учења и потенцијала ученика 
(информатика) 

805 K2 П1 8 

Превенција емоционалног сагоревања 

наставника у музичким школама 
(информатика) 

818 К4 П1 16 

Примена програмираног вежбања уз музику 

у настави физичког васпитања 
(физичко васпитање) 

838 К3 П1 8 

Вредновање у физичком васпитању-модели 

оцењивања 
(физичко васпитање) 

819 К1 П2 9 

 

 

http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=773&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=773&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=805&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=805&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=818&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=818&godina=2014/2015
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ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА  

ОДСЕКА ЗА НАСТАВУ СОЛФЕЂА 

Руководилац: Марко Живковић 

 

Назив семинара Кат. Бр. Компетенција Приоритети Бодови 
Музика и мултимедија – креативни приступ часу 768 K1 3 8 

Примена игролике наставе у наставним садржајима 

предмета солфеђо, теорија музике и музичка култура 

799 К2 1 8 

Значај такмичења за музички развој ученика 810 К3 1 16 
Превенција емоционалног сагоревања наставника у 

музичким школама 
818 К4 1 16 

 

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА  

трзачи (тамбура и харфа) 

Руководилац: Ирина Васовић 

 

 

 

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

Стручни сарадник, школски психолог: Милош Сретеновић 

 

 

 

 

Назив семинара Кат. Бр. Компетенција Приоритети Бодови 

Анализа музичког дела у настави и 

извођачкој пракси 
760 К-1 1 8 

Анализа интерпретација музичког дела 761 К-1 1 12 

Савремене методе учења музике у 

различитим развојним фазама детета 
780 К-1 1 16 

Примена барокне литературе у вокалној и 

инструменталној пракси 
798 К-2 1 16 

Увођење у музику: иновација у савременој 

музичкој педагогији и имплементација 

савремених метода у настави 

803 К-2          3 8 

Значај такмичења за музички развој ученика 810 К-3 1 16 

Комуникационе и презентационе вештине у 

области музичких и друштвен-

хуманистичких предмета 

817 К-4 3 8 

Превенција емоционалног сагоревања 

наставника у музичким школама 
818 К-4 1 16 

Назив семинара Кат. Бр. Компетенција Приоритети Бодови 

Аутизам, да знам шта да радим 282 К2 1 8 

Кооперативна настава као облик сарадње и 

тимске подршке ученицима 
335 К4 1 8 
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Годишњи план стручног усавршавања стручних већа , 

по документу о вредновању сталног стручног усавршавањa 

 у оквиру установе 

за школску годину 2018/2019. 

(у оквиру годишњег циклуса, 44 бода) 

План по документу о вредновању сталног стручног усавршавања 
 

Aктивност Улога Бодови 

Менторски рад ментор, асистент, приправник 10 

Учешће на такмичењу реализатор, слушалац 10, 2 

Организација семинара, летњих и зимских 

школа 
реализатор, асистент, слушалац 20, 5, 2 

Учешће у жирију члан жирија, секретар 8, 4 (по дану) 

Заједнички час реализатор, слушалац 6, 2 

Мешовити интерни час реализатори, слушаоци 4, 2 

Солистички концерт наставника или концерт у 

камерном саставу 
реализатор, слушалац 25, 1 

Солистички концерт ученика или концерт у 

камерном саставу 
реализатор, слушалац 10, 1 

Наступ наставника на концертима реализатор, слушалац 10, 1 

Наступ ученика на концертима реализатор, слушалац 4, 1 

Рад у удружењима и слично  реализатор 2 

Интерни час класе реализатор, слушалац 8, 1 

Преслушавање за такмичење реализатор, слушалац 4, 2 

Аудиције реализатор, слушалац 4, 2 

Смотре ученика реализатор, слушалац 3, 1 

Летње и зимске школе ученика реализатор, слушалац      2, 1  
 по дану 

Специјалистичке и докторске студије реализатор 30 

Учешће у комисијама реализатор, слушалац 8, 2 

Угледни час, огледни час реализатор, асистент, слушалац 8, 4, 2 

Презентација, приказ реализатор, асистент, слушалац 10, 6, 2 

Корелативни час реализатори, асистенти и слушаоци 

(више наставника) 
8, 4, 2 
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Мешовити интерни час реализатор, слушалац 4, 2 

Наступ оркестра, хора, камерног ансамбла реализатор, слушалац 8, 1 

Концерт оркестра ученика реализатор, слушалац 8, 1 

Мешовити концерт оркестра, хора, камерних 

ансамбла 
реализатор, слушалац 10, 1 

Наступ оркестра ученика на концерту реализатор, слушалац 6, 1 

Концерт наставника као корепетитора реализатор, слушалац 20, 1 

Наступ корепетитора на концерту реализатор, слушалац 10, 1 

Припрема ученика за пријемни испит реализатор, асистент 20, 10 (по 

ученику) 

Учешће наставника на мастер класовима, 

семинарима 
Реализатор, корепетитор, слушалац 10, 10, 8 

(по дану) 

Стручне посете и студијска путовања реализатори, асистенти и слушаоци 6, 3, 2 

Интерни семинари у школи Реализатори 20 

Припрема ученика за наступ (интерни програм 

подршке ученицима) 
Реализатор  
 

     20 по 

радион. 

 

 


