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ПРОГРАМ ИНТЕРНЕ ЕДУКАЦИЈЕ
јануар 2011.
Обзиром да је Школа од школске 2010/11. ушла у програм CARDS, намењеног
установљавању и постизању стандарда квалитета у настави и да је у претходном периоду
утврђено који су основни недостаци у наставном процесу – ова едукација је једна у низу
активности које предузимамо да се ти недостаци предупреде... Обзиром да је реч о едукацији
која је уводна за остале едукативне активности у поменутом правцу – овога пута ће њоме бити
обухваћене колеге које јој нису присуствовале у првом циклусу.
У циљу даљег унапређења васпитног рада потребно је и да се што већи број колега упозна
(макар у назнакама) са одређеним појавама које прате наставу и наставни процес а тичу се
психолошко-педагошких аспеката учења, примене и трансфера знања. На крају, предвиђено
је да се у радионичарском раду колеге упознају са неким примерима успешног планирања,
модификације постојећих и креирања нових метода и приступа у наставном процесу...
Руководство Школе је настојало да што боље покрије све предвиђене теме али и да се држи
начела економичности (у времену и средствима) и резултат тих настојања је предвиђени
програм. Без очекивања да ћемо једним програмом обухватити све садржаје од интереса а у
нади да ће (захваљујући предлозима и критикама самих учесника у процесу) бити осмишљени
и додатни програми (вероватно специјализованијих усмерења) тренутно можемо понудити
следећи програм:

НАЗИВ:
ЛОКАЦИЈА:
ДАТУМ:
ТРАЈАЊЕ:

ПОВЕЋАЊЕ КОМПЕТЕНЦИЈА НАСТАВНИКА ЗА ВОЂЕЊЕ И
ЕВАЛУАЦИЈУ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА
ШКОЛА – БИБЛИОТЕКА ШКОЛЕ
_________________________
10-18 часова (8 радних сати)

СТРУКТУРА (TIMELINE)
10:00 – 10:20
10:20 – 11:50
11:50 – 12:05
12:05 – 13:35
13:35 – 14:30
14:30 – 16:00
16:00 – 16:15
16:15 – 17:45

УВОДНИ ДЕО
ПЛАНИРАЊЕ И ПРИПРЕМАЊЕ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА
ПАУЗА
АДЕКВАТНО КОРИШЋЕЊЕ ФАКТОРА КОЈИ ПРАТЕ
НАСТАВНИ ПРОЦЕС (ИНТЕРВЕНИШУЋИХ ВАРИЈАБЛИ)
ПАУЗА – РУЧАК
ТЕСТОВИ, ВРСТЕ, ОСМИШЉАВАЊЕ И ЊИХОВА ИЗРАДА
ПАУЗА
РАЗЛИЧИТИ ПРИСТУПИ У НАСТАВИ, ТРАНСФЕР ЗНАЊА О
СТИЦАЊУ ЗНАЊА (кроз СТРАТЕГИЈЕ И ТЕХНИКЕ УЧЕЊА)

ПРЕДАВАЧИ:
Жељко Машовић – ПСИХОЛОГ
Милош Прелић – НАСТАВНИК
Гордана Јованов – НАСТАВНИК
и СВИ ПРИСУТНИ КОЈИ БУДУ ИМАЛИ КОМЕНТАРЕ НА ОБРАЂИВАНЕ ТЕМЕ

МОДЕРАТОР: Љиљана Стошић – ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА
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Сви садржаји су осмишљени као панел дискусије и радионице уз краће теоријске уводе
предавача. На крају едукације учесници би требало да стекну увиде у обрађене теме, размене
искуства (нарочито примере добре праксе), мотивишу се за самостално истраживање и
унапређење наставног процеса у оквиру предмета који предају, да овладају процесом
припреме за наставни процес (и укључивање свих релевантних чиниоца у то планирање) и
добију материјале (у електронској форми) који ће им помоћи да претходно наведено остваре.
Резултат радионичарских активности биће једна адекватна припрема за час, овладавање
техником израде тестовних ајтема, техникама мотивације ученика и развоја њихове
концентрације. На крају је предвиђено да учесници едукације евалуирају рад предавача,
обрађене садржаје и едукацију у целини што ће, надамо се, допринети да наредне едукације
буду још боље осмишљене и да се тичу тема од интереса већине колега.
децембар, 2010., Београд
__________________

Љиљана Стошић
помоћник директора

ДОБРОДОШЛИ

