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одлуку о усвајању курса

1 Креативне радионице у школској библиотеци

Сарадња наставника и библиотекара у 
појединим тематским сегментима, као и у 
ситуацијама у којима је битно повезати

теоретско и искуствено, у опуштеној 
неформалној атмосфери у којој се 

ствара осећај једнакости и повезаности 
свих

учесника у разговору. Истовремено, 
омогућава развијање креативности у 

приступу ученицима који, из различитих
разлога, не би одабрали библиотеку као 
своје омиљено место, нити учење као 

начин трошења свога слободног 
времена

ван наставе.

три дана (24 бода) 20 Српски

Александра Вранеш, Љиљана Марковић, Весна 
Половина, Вељко Брборић, Јулијана Вучо, 

Славица Голубовић, Цветана
Крстев, Радивој Микић, Јасмина Московљевић

Завод за унапређење 
образовања и васпитања

2
Облици сарадње школске библиотеке са 

другим установама
културе и образовања

Сарадња наставника и библиотекара са 
установама културе и образовања у 

појединим тематским сегментима, као и у
ситуацијама у којима је битно повезати 
теоретско и искуствено, доживљајно у 

опуштеној неформалној атмосфери

три дана (24 бода) 20 Српски

Александра Вранеш, Љиљана Марковић, 
Јулијана Вучо, Мирјана Теодосијевић, Весна 

Половина, Јасмина Московљевић,
Ивана Трбојевић, Јелена Новаковић, Вукосава 

Ђапа Иветић, Гордана Ђоковић, Драгана Грујић

Завод за унапређење 
образовања и васпитања

3
                     

Иновације у настави књижевности  
                        
  

      Упознавање наставника са новим 
приступима тумачењукњижњвно 

уметничког текста                             
         

један дан (7 
бодова) 25-30 Српски Љиљана Бајић, Зона Мркаљ, Миодраг Павловић Завод за унапређење 

образовања и васпитања

4

      
   
     
 

         Електронски речници у настави српских 
језика

      

Унапређење наставног процеса 
применом електронских речника и других 
извора на интернету на часу немалког 

језика, као и у самосталном раду 
ученика

један дан (8 
бодова) 25 Српски Јелена Костић-Томовић, Маја Матић Завод за унапређење 

образовања и васпитања

5 E-learning  у настави страних језика
Примена Иновативних средстава 

материјала и методе у настави страних 
језика у осамостаљивању ученика у 

процесу наставе страног језика. 
Унапређење наставе страног језика.

један дан (16 
бодова) Српски Јелана Костић-Томовић, Маја Матић, Ненад 

Томовић
Завод за унапређење 

образовања и васпитања

6

      
  
              
  
        

    Заједнички европски оквир за живе и класичне језике: теорија и пракса
      
   
     
       

  :     
   

Усавршавање методичко-дидактичких 
компетенција наставника и упознавање 

са новинама у настави страних и 
класичних језика.Заједнички европски 

оквир за живе и класичне језике: учење, 
настава, оцењивање.           

један дан (16 
бодова) 30 Српски Јелена Филиповић, Милена Јовановић, Оливера 

Дурбаба, Предраг Мутавџић, Војкан Стојичић
Завод за унапређење 

образовања и васпитања

7
Невербална комуникација у настави страних 
језика и невербални елементи у релевантним 

врстама текста

Иновација наставе побољшањем 
невербалне комуникације у настави 

страних језика и упознавањем са 
невербалним елементима у релевантним 

врстама текста.

два дана (18 
Бодова) 25 Српски

Јелана Костић-Томовић, Маја Матић, Ненад 
Томовић, Наталија Панић Церовски, Војкан 

Стојанић

Завод за унапређење 
образовања и васпитања

8 Тестирање и евалуацијау настави 
италијанског језика

Да се наставницима скрене пажња на 
неопходност развоја процеса тестирања 

и евалуације који треба да буде у 
функцији развоја језичких вештина 

ученика

један дан (8 
бодова) 30 Српски  Јулијана Вучо, Катарина Звишин
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