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ИЗВЕШТАЈ О СТУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ НАСТАВНИКА
ГИМНАЗИЈЕ „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ У ШКОЛСКОЈ 2014/2015.
ГОДИНИ СА АНАЛИЗОМ ПРИМЕНЕ

У оквиру стручног усавршавања, професори – представници Стручних већа наше
Гимназије учествовали су на конференцијама, семинарима, трибинама, конкурсима и
међународним летњим школама.
Једна професорка је одбранила мастер рад а две су докторирале:
 29.10.2014. је Оља Скакавац, професор математике, одбранила мастер рад под
насловом Област атракције разних поступака.
 23.01.2015. године, на Природно-математичком факултету у Новом Саду (Департман за
математику и информатику),проф. математике Ивана Милановић одбранила је
докторску дисертацију под насловом „Обрада функције дате помоћу одређеног
интеграла у процесу математичког моделирања“.
 29.06.2015. године је Светлана Торњански Брашњовић проф. црпског језика и
књижевности одбранила докторску дисертацију.

 25. и 26. августа 2014. године, група од 22 професора присуствовала је семинару
Примена информационо-комуникационих технологија у настави (IKT), у оквиру
пројекта Развионица, који је одржан у нашој школи, у новој рачунарској учионици.
Координатор Пројекта Развионица је Миланка Деман, проф.
Локација обуке: Гимназија „Исидора Секулић“, Нови Сад
Датум обуке: 25. и 26. 08. 2014.
Полазници обуке: Гимназија „Исидора Секулић“, Нови Сад
Предавачи: Биљана Калафатић и Жолт Коња
Списак наставника:

редни
број

Име и презиме

Радно место*

1
2
3
4
5
6
7

Ружица Вукобратовић
Ранка Јокић
Биљана Матић
Јелена Груба
Миланка Деман
Лидија Арсић
Јасминка Радовановић

директор
помоћник директора
наставник психологије
педагог
наставник историје
наставник рачунарства и информатике
наставник математике

8
9
10
11
12

Јелена Ђорђевић
Љиљана Самарџић
Светлана Павловић
Лазар Копања
Кристина Вукелић
Светлана Торњански
Брашњовић
Мирјана Јовановић
Катица Дармановић
Звездан Гагић
Драгана Ристић
Тамара Поповић
Марија Јанковић
Ивана Миљевић
Љиљана Вујовић
Лука Јаковљевић

наставник српског језика и књижевности
наставник географије
наставник енглеског језика
наставник рачунарства и информатике
наставник енглеског језика

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

наставник српског језика и књижевности
наставник математике
наставник српског језика и књижевности
наставник физике
наставник хемије
наставник руског
наставник немачког
наставник немачког
наставник биологије
наставник физичког

 18. септембар – На Завршној Конференцији Vis Math, у Београду, два рада
излагала је Мирјана Јовановић, проф. математике. Конференцији је
присуствовала и др Јасминка радовановић, проф. математике
 У периоду од 18.10. до 25.10. 2014. у оквиру Међународне сарадње која траје од
2008. године, обављенљ је посета школске делегације Гимназији бр.13 у Русији
(Нижњи Новгород, Москва). Школску делегацију су сачињавали четири
професора: Тамара Поповић, Слободан Торњански, Радослава Вукофић
Беара, Милан Јанковић, др Светлана Торњански Брашњовић и ученица
Ивана Благојевић 4-1, која се том приликом и стручно усавршавала.

Домаћини су били професори и ученици Гимназије бр. 13 у Нижњем Новгороду, који су
прославили свој Дан школе, припремајући се догодине за јубилеј – деведесет година од
оснивања. Наша Ивана Благојевић имала је презентацију и излагање у оквиру јавног часа
који је у Гимназији бр. 13 одржан поводом стогодишњице Првог светског рата.

Делегацију наше школе примили су ректор престижног Универзитета Лобачевски и декан
Филолошког факултета у Нижњем Новгороду. Такође, уприличена је и званична посета
начелнику Нижњеновгородског округа, који је истакао значај сарадње наших двеју
гимназија и градова побратима, Новог Сада и Нижњег Новгорода.

Домаћини су организовали излет у Городец, живописно село са дрвеним кућама грађеним
у маниру традиционалне руске архитектуре. Последња два дана, делегација наше гимназије
боравила је у Москви, где је обишла Храм Христа Спаситеља, Кремљ, Музеј „Бородинска
битка“, Третјаковску галерију и прошетала се Старим и Новим Арбатом.

С обзиром на то да постоји идеја о оснивању Српског центра у оквиру Филолошког
факултета у Нижњем Новгороду, то би за ученике Гимназије „Исидора Секулић“
представљало изузетну могућност да студирају на Универзитету Лобачевски, чиме би
српско-руско пријатељство и међународна сарадња достигли највиши ниво.

−

Дана 07. и 08.11.2014. године oдржана је Пета Међународна конференција
гимназија 3К- компјутер, култура, комуникација.
У раду конференције учествовали су гости из Русије, Велике британије,
Немачке, Хрватске, Србије, стручњаци са ПМФ-а и представници новосадских,
београдских, суботичких, пиротских, панчевачких школа. Конференцију је
отворила мр Ружица Вукобратовић, директор Гимназије и аутор овог пројекта,
а уводну реч је дала др Зита Бошњак, проректор за наставу, Универзитета у
Новом Саду. Конференцији је присуствовао већи део колектива наше Школе.

−

Наша Гимназија је од прошле школске године укључена у пројекат Развионица
– школа вежбаоница. У склопу тога, 29.11. и 30.11. 2014. године у Гимназији
„Исидора Секулић“ у Новом Саду одржана су два дана наставка семинара
(четврти и пети дан) везан за пројекат Развионица – школа вежбаоница.
Подршка развоју људског капитала и истраживању-опште образовање и развој
људског капитала-Развионица, Модул 1.Примена националних оквира
курикулума-основе учења и наставе (четврти и пети дан).
Присуствовало је у две учионице 24 + 19 = 43 професора, а две професорке су
накнадно прошле обуку.

−

18.04.2015. одржан је у оквиру пројекта Развионица Други састанак мрежа
школа вежбаоница (за менторе), где је присуствовао 21 професор наше Школе.
Професорка физике Марина Дороцки је излагала на тему Примери добре
праксе наше Школе у оквиру пројекта Развионица.

Списак учесника наше Школе

 25.6.2015. године директорка мр Ружица Вукобратовић, координатор проф.
Миланка Деман и проф. Марина Дороцки учествовале су на Конференцији
поводом завршетка пројекта "Развионица" у Београду.

 Запажени успеси професорке физике Марине Дороцки:
 „ОДС Национално такмичење”
Open Discovery Space (ОДС) је такмичење наставника у креирању иновативних
сценарија за извођење наставе, отворено за све наставнике из Европе. Акценат је
био на употреби ОДС портала као новог алата при примени ИКТа у настави. Као
победник националног такмичења, Марина се такмичила даље на Европском
нивоу и ту освојила трећу награду. Сви национални победници у Јулу као награду
добили су летњу школу ИКТ-а која се одржала у Атини, где је добила прилику
да размени своја искуства као и да се додатно едукује.

Допринос школи се огледа у томе што се име наше школе налази у брошури ОДС
националних победника. Затим, прикључивањем ОДС пројекту, наша школа је једна од 4 у

Србији која је имала прилике да оствари директну видео конференцију са научницима из
CERN-а, а намењену ученицима. С обзиром на изузетно позитивне утиске ученика, надамо
се да ће се пројекат наставити, те да ће биди још таквих сусрета. Имала је част да у Атини
представи, како нашу школу, тако и целу Србију као иновативни наставник.
 Microsoft „угледни наставник“
На конкурску Microsoft „угледни наставник“ 2015. изабрана је у 20 угледних
наставника Србије, по квалитетниј употреби ИКТ-а у настави. Том приликом
прошла је Microstoft семинар стручног усавршавања у примени Office365 и
његовој интеграцији у школски систем, као и низ педагошких предавања о
мотивацији ученика. Такође, добила је на коришћење на 3 месеца лап топ Asus,
као и задатак да креира иновативну употребу истог у редовној настави.
Овим избором школа је промовисана у оквиру свих Microsoft активности везаних за њихов
пројекат „угледни наставник“, што се одвијало на многим порталима, како локалним тако
и шире. Писани су чланци у Просветном прегледу, Блицу, 024 сата.
 British Council „Нове технологије у образовању
На међународној конференцији „Нове технологије у образовању“, заједно са
колегом Владаном Ал Младеновићем , одржала је запажено предавање о примени
PhET симулација у настави. Након евалуације, њихово предавање је изабрано за
најбоље, те су добили позив да и следеће године наступе. На тој конференцији
промовисала је нашу 3К конференцију.

 Развионица – примери добре праксе „Наставник као истраживач“
По завршетку обуке пројекта Развионица, наш рад на тему“ Утицај примене
виртуалних лабораторија у оптици на повећање функционалног знања ученика“
свртан је у 20 најбољих радова у држави, те је објављен у књизи „Наставник као
истраживач“. Тако је наша школа добила потврду о својој доброј пракси, као и
константној саморефлексији.

 ИЗВЕШТАЈ О СТУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ АКТИВА МАТЕМАТИКЕ И
РАЧУНАРСТВА И МАТЕМАТИКЕ У ШКОЛСКОЈ 2014/2015. ГОДИНИ СА
АНАЛИЗОМ ПРИМЕНЕ



AВГУСТ

−



25. и 26. августа 2014. године, 4 професора овог актива присуствовала су
семинару Примена информационо-комуникационих технологија у настави
(IKT), у оквиру пројекта Развионица, који је одржан у нашој школи, у новој
рачунарској учионици. (проф. математике: др Јасминка Радовановић и
Мирјана Јовановић, и проф рачунарства и информатике мр Лазар Копања и
Лидија Арсић.

СЕПТЕМБАР

−
−

Израда и предаја планова и програма за текућу школску годину (у дигиталној
или штампаној форми; сви чланови стучног већа).
Прелиминарно (иницијално) тестирање елементарног знања из математике за
ученике првог разреда и анализа постигнутих резултата, као и корекција
наставног плана и програма у складу са добијеним резултатима.

У периоду 01.09. – 04. 09. 2014. године ученици природно-математичког смера првог
разреда гимназије (одељења 1-1, 1-2, 1-3) радили су иницијални тест из математике, у
трајању од једног школског часа. Тест је радило укупно 87 ученика.
Резултати ученика на тесту приказани су у следећој табели и графиконима:

1-1

1-2

1-3

природноматематички
смер

минималан
бр. бодова

7 (од 25)

9 (од 25)

9 (од 25)

7 (од 25)

максималан
бр. бодова

24 (од 25)

24 (од 25)

25 (од 25)

25 (од 25)

просечан
број бодова

18,16
(72,65%)

18,13
(72,53%)

19,23
(76,92%)

18,47 (73,89%)
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0 2 4 6 8 101214161820222426283032
Број ученика

Број бодова на тесту

Одељење 1-2
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20
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Одељење 1-3
Број бодова на тесту

Број бодова на тесту

Одељење 1-1

20
10
0
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Број ученика

Исти тест су радили и ученици природно-математичког смера првог разреда гимназије
школске 2012/2013. године. Упоредни резултати су приказани на следећем графикону:

Природно-математички смер
први разред
2014/15

73,89%

први разред
2012/13

72,36%
71.5

72

72.5

73

73.5

74

(Извештај припремила др Ивана Милановић, проф. математике)

−
−
−
−
−

Уводно тестирање ученика првог разреда из познавања одређених програмских
пакета и познавања интернета и корекција наставних планова и програма у
складу са добијеним резултатима.
Преглед стања стручне литературе и снабдевање школске библиотеке новим
књигама, потребним за рад у редовној, као и додатној настави.
Наставњена је сарадња са специјалним математичким смером Гимназије “Јован
Јовановић Змај” и Природно-математичким факултетом у Новом Саду, као и
Центром за младе таленте (везано за математику и информатику).
Настављена је сарадња са ПМФ-ом у Новом Саду у вези са посетама студената
математике часовима математике као и држању часова математике у нашиј
Гимназији, у оквиру предмета Методика наставе математике.
Професорка математике др Ивана Милановић од 11 – 13. 09. 2014. у Суботици
присуствовала је међународној конференцији IEEE 12th International
Symposium on Intelligent Systems and Informatics (Conference SISY 2014), где
је била и коаутор рада који је презентован на Конфeренцији: Takaci, Dj., Stankov,
G., Milanovic, I. : Research in computer supported collaborative learning of calculus
contents.

−

Повезивање ученика у мрежу Едмодо, у оквиру пројекта Подршка развоју
људског капитала и истраживању – опште образовање и развој људског
капитала – Развионица. Ово су реализовале професорке математике Мирјана
Јовановић у одељењима 2-1, 2-4, 2-6, 4-1 и 4-2 и Радовановић др Јасминка у
одељењима 2-2, 2-3, 2-5, 4-3 и 4-5.

−

У периоду од 17 – 19. септембра 2014. професорка математике др Јасминка
Радовановић присуствовала је Завршној конференцији о визуелној
математици (VisMath Closing Conference) одржаној у Београду.

−

18. септембар 2014. професорка математике Мирјане Јовановић је имала
излагање на Завршној конференцији о визуелној математици (VisMath
Closing Conference) одржаној у Београду у периоду од 17 – 19. септембра 2014.
Приказана су, том приликом, два примера из праксе:

1. Увод у испитивање квадратне функције – пример групног рада из редовне
наставе у коме се појам функције уводи кроз примере из свакодневног живота
(час је одржан као угледни час на Четвртој међународној конференцији 3К у
новембру 2013. године)
2. Инспирисани Ешером („Inspired by Escher“) – пројекат урађен са ученицима
Теодором Стајшић и Сашом Вучковићем изведен на Европској математичкој
конференцији за ученике (European Students Conference in Mathematics –
Euromath 2013) одржаној у Гетеборгу у априлу 2013. године. У оквиру ове
презентације представљен је и награђени рад Сандре Јелчић Слатка
математика који се односи на примену теселације у свакодневном животу, а
инспирисан је Ешером и теселацијом. С обзиром да је овде направљен и
оригиналан математички алат – модле за колаче, рад је одобрен управо у групи
примера оригиналног наставног алата.

Мирјана Јовановић, проф. математике

−

13. новембар 2014. професорка математике Мирјане Јовановић је
присуствовала на Закључној конференцији VisMath, одржаној у Београду у
присуству представника из Брисела надлежних за извођење пројекта VisMath.

 ОКТОБАР

−
−
−
−
−
−

−
−

Предлози тема за матурске радове из математике и предлози тема за матурске
радове из информатике.
Анкетирање и одабир ученика I и II разреда, који имају искуства у програмирању
и у складу са резултатима подела на групе у зависности од нивоа знања.
Рад на одржавању динамичког сајта школе. (мр Лазар Копања, професор
информатике)
Професорка рачунарства и информатике Радослава Вуковић Беара, била је
члан делегације наше Школе у посети Русији.
Припреме за Пету Међународну конференцију гимназија 3К, чији је аутор мр
Ружица Вукобратовић. Конференција има акредитацију Завода за унапређење
образовања и васпитања из Београда и подршку покрајинских институција.
18. - 19.10.2014. Подршка развоју људског капитала и истраживању-опште
образовање и развој људског капитала-Развионица-ИКТ обука је Оља
Скакавац, професор математике присуствовала овом семинару у трајањуод два
дана.
29.10.2014. је Оља Скакавац, професор математике, одбранила мастер рад под
насловом Област атракције разних поступака.
У октобру и децембру 2014. године реализован је менторски рад са Иваном
Максимовић, студенткињом Природно-математичког факултета у Новом Саду
(са Департмана за математику и информатику). Најпре је 30.10. 2014.
Студенткиња присуствовала на два огледна часа у 2-2 одељењу: Потпуна
квадратна једначина; решавање и Потпуна квадратна једначина ; вежбе. У

децембру је одржала испитни час у 2-3 одељењу (ментор др Јасминка
Радовановић, проф. математике).
 НОВЕМБАР

−

Дана 07. и 08.11.2014. године oдржана је Пета Међународна конференција
гимназија 3К- компјутер, култура, комуникација.
У раду конференције учествовали су гости из Русије, Велике британије,
Немачке, Хрватске, Србије, стручњаци са ПМФ-а и представници новосадских,
београдских, суботичких, пиротских, панчевачких школа. Конференцију је
отворила мр Ружица Вукобратовић, директор Гимназије и аутор овог пројекта,
а уводну реч је дала др Зита Бошњак, проректор за наставу, Универзитета у
Новом Саду. У делу Презентација радова ученика Гимназијe „Исидора
Секулић“, један од модератора је била професорка информатике Лидија Арсић.

Модератори су биле још и професорке математике др Јасминка Радовановић
и др Ивана Милановић.

У делу Презентација радова ученика Гимназијe „Исидора Секулић“ 7. новембра 2014.
ученици су представили следеће радове:
1. Слатка Математика – Сандра Јелчић 4-2 (изведба која је освојила друго место
на такмичењу MathFactor у оквиру Европске математичке конференције за
ученике Euromath 2014), ментор професорка математике Мирјане Јовановић.
2. Елипса – Сандра Јелчић и Вања Ножица 4-2 (презентација рада који је освојио
трећу награду на Европској математичкој конференцији за ученике Euromath
2014), ментор професорка математике Мирјане Јовановић.
3. Примена комбинаторике у криптографији и хакерским нападима - Андреј
Добран, Лука Радовић 4-3, Алекса Покрајац и Алекса Туцаков 2-1. Рад је
остварен са заједничким менторством у сарадњи са професоркама математике
др Јасминком Радовановић и Мирјаном Јовановић.

Конференцији је присуствовала већина чланова Стручног већа професора
математике и информатике. Конференција је затворена доделом сертификата
учесницима, 08.11.2014. године.

−

19. новембра 2014. одржана су три часа за полагање лиценце у одељењима (у
којима предаје професорка математике Мирјане Јовановић) II-1 (2 часа) и II6. Наставне јединице:
1. Примена Виетових формула на испитивање знака решења квадратне
једначине (II-1)
2. Примена Виетових формула на испитивање знака решења квадратне
једначине-вежбе (II-1)
3. Растављање квадратног тринома на линеарне чиниоце (II-6).

−

Наша Гимназија је од прошле школске године укључена у пројекат Развионица
– школа вежбаоница. У склопу тога, 29.11. и 30.11. 2014. године у Гимназији
„Исидора Секулић“ у Новом Саду одржана су два дана наставка семинара
(четврти и пети дан) везан за пројекат Развионица – школа вежбаоница.
Подршка развоју људског капитала и истраживању-опште образовање и развој
људског капитала-Развионица, Модул 1.Примена националних оквира
курикулума-основе учења и наставе (четврти и пети дан). Овом семинару
Модул1 су присуствовали и учествовали у његовом раду следећи професори
актива математике и информатике: мр Ружица Вукобратовић, професор
математике и директор Школе, др Јасминка Радовановић, професор
математике, др Ивана Милановић, професор математике, Оља Скакавац,
професор математике, Лидија Арсић, професор информатике, Радослава
Беара-Вуковић, професор информатике и мр Лазар Копања, професор
информатике.

Са семинара Вежбаоница

Са предавачима

−

−

−
−
−

Посете студената математике са ПМФ-а у Новом Саду часовима математике и
држање часова математике у нашиј Гимназији, у оквиру предмета Методика
наставе математике. Ментори су биле професорке математике Мирјана
Јовановић, др Ивана Милановић и др Јасминка Радовановић.
Дана 26.11.2014. године Актив математике рачунарства и информатике на челу
са директорком Школе и актив физике, приредио је пријем представници центра
за младе таленте Смиљи Думенчић, у нашој Гимназији и договорио о даљој
сарадњи.
Рад на одржавању динамичког сајта школе.
Коначни предлози тема за матурске радове из математике и коначни предлози
тема за матурске радове из информатике.
Опремање кабинета 8 и 27 за математику смарт таблама (по једна у свакој
учионици) од стране Европске уније преко пројекта Развионица – школа
вежбаоница. Актив је добио 2 лаптопа (за сваки кабинет по један). Оба кабинета
су добила прибор за цртање и стереометријске фигуре...

 ДЕЦЕМБАР

−
−
−
−
−

−

Сагледавање реализације планираних активности Стручног већа.
Састављен коначни списак тема за матурске радове и подела ученицима
матурских одељења.
Припремна настава из математике за ученике матурских одељења
Састављање група задатака (за сваки разред одређена група задатака, укупно око
200 задатака), које ће ученицима служити као припрема за матурски испит из
математике.
У понедељак 08.12.2014. и среду 10.12.2014. у нашој Школи је била Екстерна
евалуација. Сви чланови актива математике и рачунарства и информатике су
били ангажовани. Тим за екстерну евалуацију посетио је 08. 12.2014. године час
у 3-6 код професорке математике Зоране Митровић Варга и час у 4-6 код
професора рачунарства и информстике Копање мр Лазара. Дана 10.12. 2014.
Овај тим посетио је час у 3-1 код професорке математике др Иване Милановић
и час у 1-5 код професорке математике Оље Скакавац. Остали чланови актива
математике и рачунарства и информатике били су ангажовани у оквиру
интервјуа са представницима тимова и професора наше Школе. Оцене за нашу
школу је 4 (највиша оцена).
У октобру и децембру 2014. године реализован је менторски рад са Иваном
Максимовић, студенткињом Природно-математичког факултета у Новом Саду
(са Департмана за математику и информатику). Најпре је у октобру месецу
одржан угледни час којем је присуствовала поменута студенткиња. Потом
студенткиња је 12.12.2014. године одржала испитни час Квадратне неједначине,
вежбе у одељењу 2-3. Рад са поменутом студенткињом, као и писање извештаја
који је достављен др Драгославу Херцегу, професору наставног предмета

методика на Природно – математичком факултету у Новом Саду, реализовала је
др Јасминка Радовановић, професорка математике-менторка.

−

У суботу 13.12.2014. године (по први пут у децембру уместо у јануару) одржано
је Општинско такмичење из математике у Гимназији „Ј. Ј. Змај“ у Новом Саду,
уз учешће 28 ученика наше Гимназије. По разредима то је 9+11+3+5 ученика. На
дежурству је била Милановић Ивана, професор математике. На прегледању
радова је била Скакавац Оља, професор математике (резерва: Радовановић др
Јасминка, професор математике). На следећи ниво такмичења - Окружно
такмичење из математике, пласирало се 14 ученика: Никола Милосављевић и
Нађа Рудек први разред (ментор др Ивана Милановић, проф. матемагике);
Студен Милутин и Иванић Душан (2-1), Вања Илић, Шуњка Јово и Вук Баришић
(4-2) (ментор Мирјана Јовановић, проф. матемагике); Стојковић Алекса,
Игњатијевић Александар, Јанковић Страхиња, Павловић Јована (2-2) и Ђурић
Стефан (2-3) (ментор др Јасминка Радовановић, проф.матеатике); Милан
Кресовић и Митар Добранић трећи разред (ментор Оља Скакавац, проф.
матемагике).

−

Дана 18.12.2014. са почетком у 18h професорка математике Радовановић Др
Јасминка и професори физике Марина Дороцки и Звездан Гагић посетили су
Компанију Schneider Electric DMS NS где је за професоре био организован
пријем, презентације и обилазак зграде DMS-а.

−

18. децембар - студенткиња Бојана Гудурић присуствовала часу математике у
одељењу 2-1 (ментор Мирјана Јовановић, проф. математике).

−

22. децембар - студенткиња Бојана Гудурић одржала час у одељењу 2-1;
наставна јединица "Квадратне неједначине, вежбе" (ментор Мирјана
Јовановић, проф. математике).

−

Рад на одржавању динамичког сајта школе.

−

Дана 26.12.2014. године je у Гимназији "Ј.Ј.Змај" у Новом Саду организована
обука за рад на ПАМЕТНОЈ ТАБЛИ. Овој обуци присуствовала је проф.
математике Радовановић др Јаминка.

 ЈАНУАР

−
−

Консултације са матурантима у вези са матурским радовима.

−

Присуство четири професорке математике (мр Ружица Вукобратовић, др
Ивана Милановић, Мирјана Јовановић и др Јасминка Радовановић) на VI
међународној конференцији о настави и учењу математике (VI International
Conference of Teaching and Learning Мathematics ) одржаној од 23 - 25. јануара
2015. године на Природно-математичком факултету у Новом Саду. На тој
конференцији излагање рада на тему "Математичко моделовање у GeoGebra
окружењу" (Mathematical modeling with GeoGebra) имала је професорка
математике Мирјана Јовановић, а професорка др Ивана Милановић је коаутор
рада који је презентован на Конфeренцији: Takaci, Dj., Stankov, G., Milanovic, I. :
Research in computer supported collaborative learning of calculucontents.

23.01.2015. године, на Природно-математичком факултету у Новом Саду
(Департман за математику и информатику), проф. математике Ивана
Милановић одбранила је докторску дисертацију под насловом „Обрада
функције дате помоћу одређеног интеграла у процесу математичког
моделирања“ из Методике наставе математике.

Мирјана Јовановић, проф. математике

−

−
−

У суботу 31. јануара 2015. године одржано је Окружно такмичење из математике
на Природно-математичком факултету у Новом Саду са почетком у 10 часова,
уз учешће 13 ученика наше Гимназије. Том приликом на Државно такмичење из
математике пласирао се једино ученик Јанковић Страхиња 2-2 (ментор
Радовановић др Јасминка, проф. математике).
Припремна настава из математике за ученике матурских одељења.
Рад на одржавању динамичког сајта школе.

 ФЕБРУАР

−

−

Присуство четири професорке математике (мр Ружица Вукобратовић, др
Ивана Милановић, Мирјана Јовановић и др Јасминка Радовановић) на
Зимској школи о нестандардним облицима подучавања математике и физике
(Novi Sad - Szeged, Winter School on Non-Standard Forms of Teaching Mathematics
and Physics: Experimental and Modelling Approach), одржаној од 6 - 8. фебруара
2015. године на Природно-математичком факултету у Новом Саду. На тој
конференцији излагање
рада под називом "Математичко моделовање"
("Mathematical Modelling") имала је професорка математике Мирјана
Јовановић, а професорка др Ивана Милановић је коаутор рада који је
презентован на Конфeренцији:
Промоција Фондације Schneider Electric DMS NS обављена је у нашој Гимназији
10.02.2015. године са почетком у 12.40h у Свечаној сали Школе, са посебним
акцентом на нови курс из математике ЕСИ - смер на Факултету техничких наука
у Новом Саду као и на Компанијин Инфоценттар. Присуствовали су
заинтересовани ученици четвртих разреда и др Јасминка Радовановић, проф.
математике.

−

Дана 28. фебруара 2015. у Зајечару је одржано 57. Државно такмичење из
математике на коме је учествовао ученик Јанковић Страхиња 2-2 (ментор
Радовановић др Јасминка, професорка математике).

Са 57. Државног такмичења

−
−


Припремна настава из математике за ученике матурских одељења.
Рад на одржавању динамичког сајта школе.

МАРТ

−
−

Припремна настава из математике за ученике матурских одељења.
Рад на одржавању динамичког сајта школе.

 АПРИЛ

−

Присуство на Е-Twinning радионици у Новом Саду одржаној у Гимназији "Јован
Јовановић Змај", 9. априла 2015. године, професорке математике Мирјана
Јовановић и др Јасминка Радовановић.

Е-Twinning радионица

−

18.04.2015. одржан је Други састанак мрежа школа вежбаоница (за менторе), где
су присуствовале и професорке математике мр Ружица Вукобратовић,
Мирјана Јовановић и др Јасминка Радовановић, као и прафесорка
рачунарства и информатике Лидија Арсић.

−

У априлу 2015. реализован је
менторски рад са Тањом Обрадовић,
студенткињом Природно-математичког факултета у Новом Саду (са Департмана
за математику и информатику). У 3-1 је 22.4.2015. године одржан угледни час
којем је присуствовала студенткиња. Студенткиња је 24.4.2015. године одржала
испитни час у одељењу 3-1. Рад са поменутом студенткињом, као и писање
извештаја који је достављен др Драгославу Херцегу, професору наставног
предмета методика на Природно – математичком факултету у Новом Саду,
реализовала је др Ивана Милановић, професорка математике-менторка.

−

Пројекат Подршка развоју људског капитала и истраживању – опште образовање
и развој људског капитала – Развионица уврстио је три примера добре праксе у
оквир Националног курикулума. То су следећи примери: (1) Пример пројектне
наставе "Инспирисани Ешером"; (2) Пример из области математичких
комуникација "Слатка Математика"; (3) Пример групног рада на моделовању у
математици - обрада наставне јединице "Увод у квадратну функцију"
(професорка математике Мирјана Јовановић).

−
−
−

Припремна настава из математике за ученике матурских одељења.
Рад на одржавању динамичког сајта школе.
У априлу и мају 2015. реализован је поново менторски рад са Иваном
Максимовић, студенткињом Природно-математичког факултета у Новом Саду
(са Департмана за математику и информатику). У 2-5одељењу је 29.04.2015.
године одржан угледни час Тригонометријске функције двоструког угла; вежбе
којем је присуствовала студенткиња Ивана Максимовић.

 МАЈ

−

Студенткиња Ивана Максимовић је 04.05.2015. године одржала испитни час
Адиционе теореме; вежбе у одељењу 2-3. Рад са поменутом студенткињом, као
и писање извештаја који је достављен др Драгославу Херцегу, професору
наставног предмета методика на Природно – математичком факултету у Новом
Саду, и овог пута реализовала је др Јасминка Радовановић, професорка
математике-менторка.

−

08. маја 2015. године професорка математике др Јасминка Радовановић је
присуствовала Завршној радионици у Сегедину у Мађарској (Non-Standard
Forms of Teaching Mathematics and Physics: Experimental and Modeling Approach).

Сегедин

−

У суботу 16. маја 2015. године одржан је у Београду „XXXVII АРХИМЕДЕСОВ
МАТЕМАТИЧКИ ТУРНИР- 2015“ за СШ на коме је учествовала и наша
Гимназија. ШКОЛСКУ ЕКИПУ за „XXXVII МАТЕМАТИЧКИ ТУРНИР2015“су сачињавали : Милосављевић Никола, први разред (ментор Милановић
Ивана,
проф. математике); Стојковић Алекса, други разред (ментор
Радовановић др Јасминка, проф. математике); Кресовић Милан, трећи разред
(ментор Скакавац Оља, проф. математике) и Баришић Вук, четврти разред
(ментор Јовановић Мирјана, проф. математике). РУКОВОДIЛАЦ ЕКIПЕ:
Скакавац Оља, професор математике. Екипа наше Школе освојила је Похвалу,
а појединачно Вук Баришић (4-2) (ментор Јовановић Мирјана, проф.
математике) освојио девето место у појединачној конкуренцији и за овај
пласман добио Похвалу.

Екипа

−

Посета компанији DMS; Компанију ДМС посетили су четврти и трећи разреди
(сва одељења) у периодуод 4. до 27. маја. (Ђаке су водиле професорке
рачунарства и информатике: Лидија Арсић и Радослава Вуковић Беара.)
Компанија Schneider Electric DMS NS д.о.о. за електроенергетски инжињеринг,
Нови Сад је високотехнолошка компанија за софтверски инжињеринг која се
бави истраживањем, развојем и софтверским инжењерингом у
електродистрибутивним системима – дистрибутивном менаџмент систему
(DMS). Ова компанија је и део научно истраживачког парка Универзитета у
Новом Саду. Има готово 1000 апослених и ради пројекте практично на свим
континентима. Schneider Electric DMS NS компанија омогућава константно
напредовање у знању и каријери и усавршавање у земљи и у иностранству, у
оквиру послова компаније. Schneider Electric DMS NS је стратешки партнер са
компанијом Microsoft, а то партнерство подразумева приступ најсавременијим
Microsoft технологијама, Microsoft курсеве и Microsoft сертификате.

−

Посета Инфоцентру DMS-а; Овај Инфоцентр посетили су четврти и трећи
разреди (сва одељења) у периодуод 4. до 27. маја. (Ђаке су водиле професорке
рачунарства и информатике.)
Компанија Schneider Electric DMS NS д.о.о поседује јединствени Инфоцентар у
самом центру студентских збивања на адреси Др Илије Ђуричића 2а.
Инфоцентар је место где су сви заинтересовани ученици могли да добију све
информације о могућностима обављања праксе у компанији као и о програму
студијских стипендија који су сигуран пут до запослења у компанији Schneider
Electric DMS NS.

−

Присуство на стручној трибини Зашто је важно самовредновање ученика и
представљању уџбеника за други разред гимназија издавачке куће Клет,
одржаној 16. маја 2015. године у Техничкој школи "Милева Марић Ајнштајн" у
Новом Саду (професорке математике Мирјана Јовановић и др Јасминка
Радовановић).

Стручна тибина

−

Присуство професорке математике Мирјане Јовановић на VII међународној
конференцији о примени рачунара у настави одржаној у Лисабону, Португал
у периоду од 23 - 25. маја 2015. године (CSEDU 2015 - 7th International
Conference on Computer Supported Education, Lisbon, Portugal, 23-25 May, 2015).
Присуство Конференцији је остварено у оквиру пројекта Подршка развоју
људског капитала и истраживању – опште образовање и развој људског
капитала – Развионица. Конференцији је присуствовало девет наставника из
целе Србије, који су награђени за примере добре праксе и чији су примери ушли
у оквир Националног курикулума, а једна од њих је професорка математике
Мирјана Јовановић.

−

Припремна настава из математике за ученике матурских одељења.

−

До 26. маја 2015. године предате су коверте са задацима за матурски испит из
математике (четири групе са по пет задатака). Организација матурског испита
из математике - састављање задатака за писмени део матурског испита из
математике за ову школсу годину обавиле су професорке математике Јовановић
Мирјана и Радовановић др Јасминка. (Извучена је I - група задатака.)
Матурски писмени задатак из математике у јунском року школске 2014/2015.
године писало је 28 ученика у суботу 30. маја 2015. године; предметни
професори – Јовановић Мирјана и Радовановић др Јасминка.
Рад на одржавању динамичког сајта школе.

−
−
 ЈУН

−

Консултације са матурантима у вези са матурским радовима.

−

Матурски рад из математике писало је 12 ученика и то 3 рада код менторке –
Јовановић Мирјане, проф. математике, а 9 радова код др Јасминке
Радовановић, проф. Математике. Одбрана радова је била у среду 03. јуна 2015.
године, а комисију су сачињавали: др Јасминка Радовановић, проф. матике,
Јовановић Мирјана, проф. математике и Скакавац Оља, проф. математике.
Десет ученика је припремило презентације за одбрану рада. Сви ученици су из
матурских радова добили одличне оцене, а посебно су се истакли: Ивана
Благојевић 4-1 (менторка Јовановић Мирјана, проф. Математике); Пејић
Марко 4-3 и Добран Андреј 4-3 (др Јасминка Радовановић, проф. матике).

−

−

Матурски рад из рачунарства и информатике писало је 13 ученика. Ментори, а
и чланови комисије су били професори рачунарства и информатике: Лидија
Арсић, Радослава Беара-Вуковић и мр Лазар Копања. Посебно су похваљена
два ученика: Чинчурак Мартин и Симуновић Андреј из 4-1.
Учешће у прегледању завршног испита на крају основног образовања дана 16. и
20. јуна 2015. године у Основној школи "Ђорђе Натошевић" у Новом Саду,
професорке математике Мирјана Јовановић и др Јасминка Радовановић.

Комисија за прегледање

−

На крају ове школске, 2014/2015. године, најуспешнијим полазницима
Фондације „Центар за младе таленте“ додељују се одговарајуће „Потврде“ за
савладано градиво из курсева математике и програмирања.
Ова свечаност, којој је присуствовала професорка матеметике др Јасминка
Радованови, одржана је у амфитеатру Schneider Electric DMS NS у улици
Народног фронта 25А дана 20.06.2015. године са почетком у 11h. Из наше школе
посебно су истакли два ученика из 2-2 одељења за изузетно успешно савладано
градиво из П-К1 –Увод у структурно програмирање (Pascal). То су ученици
Душан Поповић и Марко Дојчиновић.

−

Рад на одржавању динамичког сајта школе. У току школске године редовно је
ажуриран веб сајт Гимназије новим вестима и догађајима. За одржавање веб
сајта задужен је мр Лазар Копања, професор рачунарства и информатике.

−

Рад на сајту „Математичка кухиња“ (Мирјана Јовановић, проф. математике од
септембра ове школске године).

За Стручно веће математике рачунарства и информатике у вези стручног
усавршавања можемо резимирати:
1. Стручно усавршавање/напредовање у установи: Састанци стручног већа наставника
математике и информатике.
Ниво (стручни актив, веће и друго...): Стручно веће.
Време: У току школске године, квартално.
Начин учествовања (присуство, излагање, ауторство, координисање, вођење, остало...):
Присуство, излагање, анализа и дискусија.
Документ који доказује реализацију: извештаји о раду стручног већа предати
директору школе.
Знања и вештине који су унапређени у току школске године: О настави усмереној на
учење у школи; о оцењивању (вештине оцењивања у функцији учења); о наставним
плановима и програмима усмереним на учење.
На састанцима је, између осталог, посебна пажња посвећена: анализи наставних планова
и програма, и њиховој корекцији; припреми ученика за такмичења и организацији
учешћа на тим такмичењима; систему оцењивања и вредновања рада ученика и посебно,
писмених задатака на матурском испиту; изради задатака за припрему ученика за
полагање матурског испита; анализи прописаних образовних стандарда и њиховој
примени у настави; итд...Све наведено је примењено у наставној пракси, што је, надамо
се, допринело побољшању квалитета рада са ученицима.
Професори математике: мр Ружица Вукобратовић, др Јасминка Радовановић,
Мирјана Јовановић, др Ивана Милановић, Оља Скакавац, Зорана Митровић Варга.
Професори рачунарства и информатике: Лидија Арсић, Радослава Вуковић Беара,
мр Лазар Копања.
2. Стручно усавршавање/напредовање ван установе: IEEE 12th International Symposium
on Intelligent Systems and Informatics (Conference SISY 2014).
Ниво (стручни актив, веће и друго...): Међународни.
Време и место: 11 – 13. 09. 2014, Суботица.
Начин учествовања (присуство, излагање, ауторство, координисање, вођење, остало...):
Присуство, коаутор рада др Ивана Милановић који је презентован на Конфeренцији:
- Takaci, Dj., Stankov, G., Milanovic, I. : Research in computer supported collaborative
learning of calculus contents
Документ који доказује реализацију: Списак учесника код реализатора Конференције
(Karsai Janos, Такачи Арпад).

3. Стручно усавршавање/напредовање ван установе: Завршна конференција о визуелној
математици (VisMath Closing Conference)
Ниво (стручни актив, веће и друго...): међународни
Време: 17. – 19. септембар 2014.
Место: Метрополитен Универзитет, Београд, Србија
Начин учествовања (присуство, излагање, ауторство, координисање, вођење, остало...):
присуство, излагање (Мирјана Јовановић) , присуство (др Јасминка Радовановић)
Документ који доказује реализацију: Сертификат; снимак излагања на адреси
https://www.youtube.com/watch?v=0IYlIlmNFMQ
Знања и вештине који су унапређени у току школске године: На Конференцији су
презентовани занимљиви нестандардни приступи визуализацији математичких садржаја,
посебно из области геометрије и уметности, које је могуће имплементирати у наставу
геометрије , посебно у првом разреду у областима које се односе на трансформације
подударности и сличности, кроз различите облике рада - тимски рад, групни рад...
4. Стручно усавршавање/напредовање у установи: Примена информационокомуникационих технологија у настави у оквиру пројекта: Подршка развоју
људског капитала и истраживању – опште образовање и развој људског капитала
– Развионица
Ниво (стручни актив, веће и друго...): изабрани чланови Наставничког већа (подељени у
групе).
Време: 17. 10. – 19. 10. 2014. као и 25. и 26. августа 2014. Године
Начин учествовања (присуство, излагање, ауторство, координисање, вођење, остало...):
присуство.(мр Ружица Вукобратовић, др Јасминка Радовановић, Мирјана Јовановић,
Оља Скакавац, мр Лазар Копања и Лидија Арсић ).
Документ који доказује реализацију: сертификат, списак присутних предат директору
школе и извођачима семинара.
Знања и вештине који су унапређени у току школске године: У оквиру семинара
обучени смо за прављење сајта, прикључени Едмодо заједници Србије, и обучени за
употребу различитих веб алата који могу бити корисни у настави.
У току школске године сви ученици којима предајем су такође били умрежени у Едмодо
групе, те је комуникација са ученицима била много једноставнија. С обзиром да у оквиру
Едомодо сајта постоје различите апликације, ја сам користила опцију прављења квизова,
тј. домаћих задатака кроз квизове.
С друге стране, само прикључење Едмодо заједници, члановима омогућава проналажење
информација корисних за наставу (у оквиру светске Едмодо заједнице), те сам ја у свој
рад укључила неколико одличних веб алата: Blendspace - алат за креирање лекција,

RoboCompass - алат за симулацију геометријских конструкција шестаром и лењиром и
FooPlot и Desmos - алати за цртање графика функција.
На семинару смо обучени за прављење Weebly сајта, што је по мени и једно од
најкорисних оруђа, те сам направила сајт под називом "Математичка кухиња". Рад на
сајту траје од септембра 2014. године, а сајт се непрекидно допуњује новим садржајима.
Ово је од изузетне важности за наставу, јер је на тај начин ученицима омогућено да све
лекције могу да преузму или погледају и код куће, те се настава на овај начин значајно
унапређује. Адреса сајта је http://matematis.weebly.com/.
5. Стручно усавршавање/напредовање у установи: Пета међународна конференција
гимназија 3К – култура, комуникација, компјутер.
Ниво (стручни актив, веће и друго...): међународни.
Време: 07. – 08. новембар 2014.
Начин учествовања (присуство, излагање, ауторство, координисање, вођење, остало...):
присуство и менторство – презентација ученичких радова: "Слатка Математика" –
Сандра Јелчић IV-2 (изведба која је освојила друго место на такмичењу "MathFactor" у
оквиру Европске математичке конференције за ученике "Euromath 2014"); "Елипса" –
Сандра Јелчић и Вања Ножица IV-2 (презентација рада који је освојио трећу награду на
Европској математичкој конференцији за ученике "Euromath 2014"); "Примена
комбинаторике у криптографији и хакерским нападима" – Андреј Добран, Лука Радовић
IV-3, Алекса Покрајац и Алекса Туцаков II-1(Рад остварен са заједничким менторством
и у сарадњи Мирјана Јовановић и др. Јасминком Радовановић); Модератори секција
на конверенцији ( др Ивана Милановић, Лидија Арсић, др Јасминка Радовановић)
Документ који доказује реализацију: уверење; абстракти у Зборнику радова са
Конференције
Знања и вештине који су унапређени у току школске године: На Конференцији су
презентовани занимљиви нестандардни приступи изучавању кривих другог реда.
Стечена знања ће се применити и у редовној настави, у раду са ученицима трећег разреда,
у наредној школској години. Осим овога, приказани су и примери из области
математичких комуникација, као и пројектне наставе, које је могуће применити како у
редовној настави, тако и у ваннаставним активностима.
Професори математике: мр Ружица Вукобратовић, др Јасминка Радовановић,
Мирјана Јовановић, Ивана Милановић, Оља Скакавац
Професори рачунарства и информатике: Лидија Арсић, Радослава Вуковић Беара,
мр Лазар Копања.

6. Стручно усавршавање/напредовање у установи: Пројекат: Подршка развоју људског
капитала и истраживању – опште образовање и развој људског капитала –
Развионица.
Ниво (стручни актив, веће и друго...): Наставничко веће (подељено у два тима).
Време: 29. 11 – 30. 11. 2014.
Начин учествовања (присуство, излагање, ауторство, координисање, вођење, остало...):
Присуство.
7. Стручно усавршавање/напредовање ван установе: VI међународна конференција о
настави и учењу математике (VI International Conference of Teaching and Learning
Мathematics (ICTLM)).
Ниво (стручни актив, веће и друго...): међународни
Време: 23. - 25. јануара 2015.
Место: Департман за математику, ПМФ, Нови Сад, Србија
Начин учествовања (присуство, излагање, ауторство, координисање, вођење, остало...):
излагање, присуство (Мирјана Јовановић, др Ивана Милановић - присуство, коаутор
рада који је презентован на Конфeренцији:Takaci, Dj., Stankov, G., Milanovic, I. :
Research in computer supported collaborative learning of calculus contents), присуство (др
Јасминка Радовановић и мр Ружица Вукобратовић)
Документ који доказује реализацију: уверење.
Знања и вештине који су унапређени у току школске године: Излагање на тему
"Математичко моделовање - квадратна функција" ( Мирјана Јовановић)
8. Стручно усавршавање/напредовање ван установе: Зимска школа о нестандардним
облицима подучавања математике и физике (Novi Sad - Szeged, Winter School on
Non-Standard Forms of Teaching Mathematics and Physics: Experimental and Modelling
Approach)
Ниво (стручни актив, веће и друго...): међународни
Време: 6. - 8. фебруара 2015.
Место: Департман за математику, ПМФ, Нови Сад, Србија
Начин учествовања (присуство, излагање, ауторство, координисање, вођење, остало...):
излагање, присуство (Мирјана Јовановић, др Ивана Милановић - присуство, коаутор
радoва који су презентовани на Конфeренцији: Đurđica Takači, Ivana Milanović:Function
given by integral, visualization of fractional calculus (work on computer), Đurđica Takači,
Gordana Stankov, Ivana Milanović: Examining functions-collaborative learning);
присуство (др Јасминка Радовановић и мр Ружица Вукобратовић).
Документ који доказује реализацију: уверење
Знања и вештине који су унапређени у току школске године:

Представљен пример математичког моделовања , као пример групног рада на уводном
часу у испитивање квадратне функције.
Приказани су интересантни примери математичког моделовања из области
епидемиологије, биологије, медицине, саобраћаја које је могуће уврстити у градиво
четвртог разреда, приликом изучавања диференцијалног и интегралног рачуна.
9. Стручно усавршавање/напредовање ван установе: Како направити добар Е-Twinning
пројекат - радионица
Ниво (стручни актив, веће и друго...): пријава по конкурсу
Време: 9. април 2015.
Место: Гимназија "Јован Јовановић Змај", Нови Сад, Србија
Начин учествовања (присуство, излагање, ауторство, координисање, вођење, остало...):
присуство, учешће.( Мирјана Јовановић и др. Јасминком Радовановић)
Документ који доказује реализацију: фотографије са радионице
Знања и вештине који су унапређени у току школске године: Прикључење ЕTwinning заједници и остварена сарадња са Наташом Миљановић на међународном
пројекту "Save nature, save yourself", који ће почети са радом у септембру 2015. Године
10. Стручно усавршавање/напредовање ван установе: Други састанак мрежа школа
вежбаоница (за менторе)
Ниво (стручни актив, веће и друго...): мр Ружица Вукобратовић, Мирјана Јовановић
и др Јасминка Радовановић, Лидија Арсић.
Време: 18.04.2015.
Место: Ректорат Универзитета у Новом Саду
Начин учествовања (присуство, излагање, ауторство, координисање, вођење, остало...):
присуство.(мр Ружица Вукобратовић, Мирјана Јовановић, др Јасминка
Радовановић, Лидија Арсић).
Документ који доказује реализацију: Фотографија са састанка и списак.
11. Стручно усавршавање/напредовање ван установе: Завршна радионица Сегедину у
Мађарској (Non-Standard Forms of Teaching Mathematics and Physics: Experimental and
Modeling Approach).
Ниво (стручни актив, веће и друго...): Међународни
Време: 08.05.2015.
Место: Сегедин, Мађарска
Начин учествовања (присуство, излагање, ауторство, координисање, вођење, остало...):
присуство др Јасминка Радовановић)
Документ који доказује реализацију: Фотографија са присуства.

12. Стручно усавршавање/напредовање ван установе: Трибина - Зашто је важно
самовредновање ученица и ученика; представљање уџбеника из математике за
други разред гимназије у издању ИК "Клет"
Ниво (стручни актив, веће и друго...): пријављени чланови Наставничког већа (Мирјана
Јовановић и др. Јасминком Радовановић)
Време: 16. мај 2015.
Место: Техничка школа "Милева Марић Ајнштајн", Нови Сад, Србија
Начин учествовања (присуство, излагање, ауторство, координисање, вођење, остало...):
присуство..( Мирјана Јовановић и др. Јасминком Радовановић)
Документ који доказује реализацију: уверење.
Знања и вештине који су унапређени у току школске године: О улогама наставника
у подстицању саморегулисаног учења ученика (вештине обезбеђивања и подстицања
саморегулисаног учења, вештине за обезбеђивање подстицајне средине за
саморегулисано учење), о наставнику као рефлексивном практичару (способност за
разумевање концепта рефлексивне праксе, способност употребе техника и резултата
преиспитивања сопствене праксе за њено унапређивање); о кључним компетенцијама
(вештине развијања кључних компетенција код ученика).
13. Стручно усавршавање/напредовање ван установе: CSEDU 2015 7th International
Conference on Computer Supported Education
Ниво: међународни
Време: 23. – 25. мај 2015.
Место: Лисабон, Португалија
Начин учествовања (присуство, излагање, ауторство, координисање, вођење, остало...):
присуство (Мирјана Јовановић)
Документ који доказује реализацију: сертификат о учешћу
Знања и вештине који су унапређени у току школске године: детаљан опис у прилогу
- извештај са Конференције.
14. Стручно усавршавање/напредовање ван установе: Обука главних учесника у
завршном испиту на крају основног образовања
Ниво: одабрани чланови Стручног већа (Мирјана Јовановић и др. Јасминком
Радовановић)
Време: 16. и 20. јун 2015.
Место: ОШ "Ђорђе Натошевић", Нови Сад, Србија
Начин учествовања (присуство, излагање, ауторство, координисање, вођење, остало...):
комисија за прегледање радова и жалбе

Документ који доказује реализацију: решење о распоређивању предато секретару
Гимназије и Основне школе, потврда о учешћу
Знања и вештине који су унапређени у току школске године: О поступцима
приликом прегледања, вредновања и оцењивања тестова знања из математике на малој
матури ученика основних школа.
Усавршене су методе и начини на које се најефикасније могу прегледати наведени
тестови; истакнута су нека правила којих се треба придржавати, тако да буду
максимално уважени одговори ученика, али уз поштовање математичких правила,
поступака и начина израде задатака. Све наведено може се применити на малој матури
у наредним школским годинама.
ПОСЕТЕ школска година 2014/2015.
1. Ученици 1-1 су са проф. математике, др Иваном Милановић, посетили 26. септембра
2014. године манифестацију „Ноћ истраживача“, која се одржавала у Новом Саду.
2. Посета компанији DMS; Компанију DMS посетили су четврти и трећи разреди (сва
одељења) у периодуод 4. до 27. маја. (Ђаке су водиле професорке рачунарства и
информатике: Лидија Арсић и Радослава Вуковић Беара.)
НАУЧНИ РАД школска година 2014/2015.
 29.10.2014. је Оља Скакавац, професор математике, одбранила мастер рад под насловом
Област атракције разних поступака.
 23.01.2015. године, на Природно-математичком факултету у Новом Саду (Департман за
математику и информатику),проф. математике Ивана Милановић одбранила је
докторску дисертацију под насловом „Обрада функције дате помоћу одређеног
интеграла у процесу математичког моделирања“.
 Милановић, И. (2014), Проф. Станко Првановић – математичар и методичар наставе
математике, приказ књиге (аутор: Др Душан Липовац, издавач: Завод за уџбенике,
Београд, 2012). Педагошка стварност, LX, 4, 749–753.
 Takaci, Dj., Stankov, G., Milanovic, I. (2015), Efficiency of learning environment using
GeoGebra when calculus contents are learned in collaborative groups. Computers & Education,
82, 421–431.
 Проф. математике Ивана Милановић радила је рецензије радова пријављених за
међународну конференцију: 38th International Convention on Information and
Communication Technology, Electronics and Microelectronics (Опатија, Република
Хрватска, 2015).
 Коаутор уџбеника и збирки од петог до осмог разреда основне школе ( др Јасминка
Радовановић), издавач Бигз, Београд

МЕНТОРСКИ РАД СА СТУДЕНТИМА школска година 2014/2015
1. Стручно усавршавање/напредовање у установи:
 Изведени су угледни часови којима су присуствовале студенти Природноматематичког факултета у Новом Саду (са Департмана за математику и
информатику као што је претходно наведено у Годишнјем извештају рада Актив
математике и информатике за 2014/2015. годину).
Начин учествовања (присуство, излагање, ауторство, координисање, вођење, остало...):
Ауторство – организовање и извођење часова; анализа и дискусија.
Документ који доказује реализацију: Записник који је предат предметном наставнику на
факултету, проф. др Драгославу Херцегу.
Професор математике: др Ивана Милановић, др Јасминка Радовановић и Мирјана
Јовановић
Знања и вештине који су унапређени у току школске године: Рад са студентима,
менторске вештине.
Прво је израђен план, затим осмишљена организација и урађена детаљна припрема за
извођење угледних часова (одабир адекватне наставне јединице и типа часова; постављање
циљева и задатака часова; коришћена литература; облици и методе рада; наставна средства;
структуирање часова). Након реализације часова, спроведена је анализа и дискусија
одржаних часова заједно са студенткињама, које су постављале питања и изнеле своја
мишљења, коментаре и утиске.

 ИЗВЕШТАЈ О СТУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ АКТИВА ЛИКОВНЕ И МУЗИЧКЕ
КУЛТУРЕ У ШКОЛСКОЈ 2014/2015. ГОДИНИ СА АНАЛИЗОМ ПРИМЕНЕ
 Чланови Актива ликовне и музичке културе, Јелена Кнегић-Мандарић, проф.
ликовне културе и Снежана Живанац, проф. музичке културе, током школске
2014/2015. године присуствовале су следећим облицима стручног усавршавања:
 Пета међународна конференција гимназија 3К /Култура, комуникација,
компјутер//Јелена Мандарић и Снежана Живанац/.
 Пројекат Развионица /Подршка развоју људског капитала и истраживању-Опште
образовање и развој људског капитала//Јелена Мандарић и Снежана Живанац/.
 Обука за менторе у оквиру пројекта Развионица Вежбаоница /Семинар за менторе/
Резултати су нова знања и искуства у области јачања стручних и професионалних
компетенција наставника, иновације у настави, информационо-комуникационе
технологије, развијање вештина комуникације, сарадње и тимског рада/Јелена
Мандарић и Снежана Живанац/.
 Примена ИКТ-а у настави /Снежана Живанац/.
Анализа примене:
 Стечена знања на овим семинарима примењива су у одређеној мери у свакодневној
пракси, раду са ученицима, родитељима и колегама.
 Нова знања и искуства у области јачања стручних и професионалних компетенција
наставника
 Иновације у настави
 Примена информационо-комуникационих технологија
 Развијање вештина комуникације, сарадње и тимског рада...
Стручно усавршавање наставника ликовне и музичке културе реализовано је и кроз следеће
облике:
 припрема и обележавање Дана Светог Саве /Снежана Живанац/
 припрема и обележавање 25 година Гимназије - Свечана Академија / Снежана
Живанац/
 рад са студентима на струћној пракси - хоспитовању /Јелена Мандарић/
 припрема програма на енглеском језику - Шоутајм у сарадњи са професорком
енглеског језика Кристином Вукелић / Снежана Живанац, Јелена Мандарић /
 посете позориштима, галеријама, музејима у граду и ван града / Јелена Мандарић/
 рад Креативне радионице и организовање изложби у школи /Јелена Мандарић/
 руковођење хором Гимназије/Снежана Живанац /
 избор музике за представу Како вам драго на енглеском језику у сарадњи са
професорком енглеског језика Босиљком Верначки која је приказана на Другом
вишејезичном фестивалу у организацији Гимназије Исидора Секулић /Снежана
Живанац /
 присуство презентацији уџбеника за музичку културу у издању издавачке куће Нови
логос одобрених од стране Министарства просвете Републике Србије /Снежана
Живанац /.

 ИЗВЕШТАЈ О СТУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ АКТИВА
ПРИРОДНИХ НАУКА У ШКОЛСКОЈ 2014/2015. ГОДИНИ СА АНАЛИЗОМ
ПРИМЕНЕ
 Професорке хемије: Ивана Рашковић, Драгана Ликић и Драгана Ристић током
школске 2014/2015. године присуствовале су следећим облицима стручног
усавршавања:
Начин
учествовања
(присуство,
излагање,
ауторство,
координисање
вођење,
остало...)
Присуство

Документ
који доказује
реализацију
сертификат
потврда/увер
ења /бодови

Која знања и
вештине су
презентоване на
семинару/које бих
применила

Наставници

Сертификат
16 h

-Ивана
Рашковић
-Драгана
Ристић
-Драгана
Ликић

Гимназија,,Исид
ора Секулић“
Крај новембра

Активно
учешће

16 сати

ПројекатРазвионица:
ИКТ обука у
настави(ЗУОВ)

Гимназија,,
Исидора
Секулић“
Август 2014. И
октобар 2014.

Активно
учешће

16 сати

ЛОГОС-ова
презентација
уџбеника за
3.разредОрганска хемија

Техничка школа
Павле Савић
,Нови Сад
Мај 2015.

присуство

-Идеје за
реализацију
наставниx садржаја
применом ИКТ-а
- Инстуркције за
писање радова,
иснтрукције за
менторство у
креиранју радова
Унапређење начина
и квалитета што
објективнијег
оцењивања ученика
-Интегративна
настава-планирање
- Опште
међупредметне
компетенције
Припрема и
реализација наставе
помоћу
информационих
технологија:апликац
ије, програми,
квизови
-Интернет
комуникација
унутар школепословање
Добијање смерница
о садржају новог
уџбеника

Назив стручног
усавршавања

Место,време

5. Међународна
конференција
гимназија 3К

Гимназија,,Исид
ора Секулић“
Нови Сад
14-15.11.2014.

Развионицаобука за школе
Вежбаонице
Модул 1 -4. и
5.дан

ВЕЖБАОНИЦ
А- за менторе

СЕРТИФИК
АТ

1 сат
ПОТВРДА

-Ивана
Рашковић
-Драгана
Ликић
-Драгана
Ристић

-Ивана
Рашковић
-Драгана
Ристић

-Ивана
Рашковић
-Драгана
Ристић
Драгана Ликић
Ивана
Рашковић

 Професори физике: Звездан Гагић, Марина Дороцки, Јова Проданов и Веселин
Панић школске 2014/2015. године присуствовали су следећим облицима стручног
усавршавања:
Начин
учествовањ
а
(присуство,
излагање,
ауторство,
координиса
ње,вођење,
остало...)
учешће
присуство

Документ
који доказује
реализацију
сертификат
потврда/увере
ња /бодови

Која знања и
вештине су
презентоване
на
семинару/које
бих применила

Име и
презиме

16 сати
2 бода

Идеје за
реализацију
наставниx
садржаја
применом ИКТа

Белекспоцен
тар, Београд,
27. Фебруар
2015.
Белекспо
центар,
Београд,
27-28.
Фебруар
2015.
Белекспо
центар,
Београд,
27-28.
Фебруар
2015.

присуство

5 сати
5 бодова

Марина
Дороцки
(учешће)
Јован Проданов
Веселин Панић
Звездан Гагић
Марина
Дороцки

присуство

2 бода

Марина
Дороцки

Учешће презентер

4 бода

Марина
Дороцки

Нови Сад
Гимназија
“Исидора
Секулић“
Фебруар
2015.
Златибор,
одмаралиште
„Ратко
Митровић“
14-16. мај
2015.
Београд,
хотел Парк,
8. април
2015.

Учешћепреглед
тестова
-менторство

Назив стручног
усавршавања

Место,вре
ме

Међународна
конференција
гимназија 3К

Гимназија,,И
сисдора
Секулић“
Нови Сад
6-7.11.2014.

Коришћење ИКТ-а
у учионици
Трибина
„Коришћење нових
технологија у
образовању“
Међународна
конференција
„Нове технологије
у образовању“ –
British Council
Организација и
учешће на
окружном
такмичењу
средњих школа
Републички
семинар о настави
физике – Друштво
физичара Србије
Научни скуп 08.04.2015., Београд
Допринос
истраживачких
налаза унапређењу
образовне праксе

извештај

Марина
Дороцки
Јован Проданов
Веселин Панић
Звездан Гагић

Учешће

24h
24 бода

Марина
Дороцки

присуство

1 бод

Марина
Дороцки

Сати стечени на акредитованим семинарима:
Панић Веселин: 16 сати, 2 бода
Проданов Јован:16 сати, 2 бода
Марина Дороцки: 45 сати, 38 бодова
Звездан Гагић:16 сати, 2 бода
Имали смо и семинаре Развионице, који не знамо колико носе сати и бодова пошто
нисмо још добили сертификате.

 Професорке биологије: мр Јованка Терзић, Љиљана Вујовић и Дијана Влашић
школске 2014/2015. године присуствовале су следећим облицима стручног
усавршавања:
 Пројекат Развионица /Подршка развоју људског капитала и истраживању-Опште
образовање и развој људског капитала/
Остали облицистручнг усавршавања професорки биологије:
 Пета међународна конференција гимназија 3К /Култура, комуникација, компјутер/
/Љиљана Вујовић и мр Јованка Терзић/
 Развионица Вежбаоница /Семинар за менторе/ /мр Јованка Терзић/
 Примена ИКТ-а у настави /Љиљана Вујовић/

 Професорке географије: Ранка Јокић и Љиљана Самарџић школске 2013/2014.
године присуствовале су следећим облицима стручног усавршавања:
 Петврта међународна конференција гимназија 3К /Култура, комуникација,
компјутер/
 Пројекат Развионица /Подршка развоју људског капитала и истраживању-Опште
образовање и развој људског капитала/
 Развионица Вежбаоница /Семинар за менторе/
 Примена ИКТ-а у настави

 ИЗВЕШТАЈ О СТУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ АКТИВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА
У ШКОЛСКОЈ 2014/2015. ГОДИНИ СА АНАЛИЗОМ ПРИМЕНЕ
 У току 2014/2015. године све професорке Веће за стране језике су остварила
планирана стручна усавршавања. За наредну школску годину планирају да посете
семинаре из каталога стручног усавршавања.
 Професорке енглеског језика, током школске 2014/2015. године присуствовале су
следећим облицима стручног усавршавања:
Професорка Кристина Вукелић у току школске године 2014/ 2015 је била на семинарима:
 Присуство и учешће на стручном скупу Петој међународна конференција гимназија
3К /Култура, комуникација, компјутер/ (16 сати)
 Конференција Европских студија у Белгији
 Похађање семинара: Развионица и Обука за менторе
 Примена ИКТ-а у настави (16 сати) одржаног у нашој школи
 Израда личног портфолиа
 Једнодневно предавање страног лектора у гимназији Светозар Марковић у Новом
Саду
 Што се тице усаврсавања у наредној школској години, професорка је изјавила да
наставља са радом у оквиру пројекта Развионица и планира да посети каталошке
семинаре од интереса.
Професорка Светлана Павловић се ове школске године 2014/ 2015.
усавршавала.

није стручно

Професорка Босиљка Верначки-Трифуновић у току школске године 2014/ 2015. је била на
семинарима:
 Присуство на Петој међународна конференција гимназија
комуникација, компјутер/, новембар 2014. (16 сати)
 Обука за менторе и пројекат Развионица.
 Примена ИКТ-а у настави (16 сати) одржаног у нашој школи

3К

/Култура,

Професорка Софија Тркља у току школске године 2014/ 2015. је била на семинарима:
 Присуство на Петој међународна конференција гимназија 3К/Култура,
комуникација, компјутер/ (16 сати)
 Пројекат Развионица /Подршка развоју људског капитала и истраживању-Опште
образовање и развој људског капитала/

 Професорка руског језика, Тамара Поповић током школске 2014/2015. године
присуствовала је следећим облицима стручног усавршавања:
 Боравила је у Русији (Нижњи Новгород, Москва) у посети Гимназији 13 у
периоду од 18.10. до 25.10. 2014. и том приликом се стручно усавршавала.
 Присуство на Петој међународна конференција гимназија 3К /Култура,
комуникација, компјутер/, новембар 2014. (16 сати)
 Присуство семинару Израда пројеката влада Чешке, Пољске и Словачке
 Похађала семинар Развионица и Обука за менторе, Министарство просвете,
Нови Сад
 Стручно се усавршавала у свакодневној комуникацији са гостима из Нижњег
Новгорода из Гимназије бр.13 из Русије у периоду од 19.03 до 24.03. 2015.
Активна сарадња и комуникација са колегиницом Нели Федуловом из Гимназије
13. у вези са активностима везаним за вишегодишњу сарадњу са Гимназијом 13.
из Нижњег Новгорода
 Примена ИКТ-а у настави (16 сати)

 Професорка француског језика, Мирјана Парежанин током школске 2014/2015.
године присуствовала је следећим облицима стручног усавршавања:
 Новембар 2014. - присуство на научном скупу Пета 3К
 Похађала семинар Развионица и Обука за менторе, Министарство просвете, Нови
Сад
 Примена ИКТ-а у настави (16 сати)

 Професорке немачког језика, током школске 2014/2015. године присуствовале су
следећим облицима стручног усавршавања:
Професорка Ивана Миљевић током школске 2014/2015. године присуствовала је следећим
облицима стручног усавршавања:
 Новембар 2014. - присуство на научном скупу Пета 3К
 Похађала семинар Развионица и Обука за менторе, Министарство просвете, Нови
Сад
 Примена ИКТ-а у настави (16 сати)
Професорка Јанковић Марија у току школске 2014/15. је имала прилику да се стручно
усавршава и на тај начин допринесе унапређењу свог професионално-личног развоја и

усавшавању вештина неопходних са успешно извођење наставе у оквиру предмете немачки
језик. Током школске 2014/2015. године присуствовала је следећим облицима стручног
усавршавања:
 У августу 2014. учествовала је на семинару ИKT, који се одржао у нашој Гимназији
и имала је прилику да се упозна са алатима за интерактивну и мултимедијалну
наставу. Велики је поборник тога и имплементираће научено и прилагодити га својој
настави.
 Руковођење Стручним већем за стране језике и присуство на Педагошким
колегијумима Школе
 Присуство и учешће на стручном скупу Петој међународна конференција гимназија
3К /Култура, комуникација, компјутер/ (16 сати)
 Похађала семинар Развионица и Обука за менторе, Министарство просвете, Нови
Сад
 Присуствовала је и семинарима DSD - Einführung, новембар 2014, Нови Сад,
Vorkonferenz-Pilotprüfunf 23-24.02.2015.
 Учествовала је у online семинару Moodle-platform, Goethe Institut Белград, и online
семинар DSD-GOLD, који је трајао од октобра 2014. до јуна 2015. и завршила га са
100% успешности и на тај начин стекла лиценцу за сертификованог DSD-испитивача
на DSD-испитима. У оквиру поменутог семинара учествовала је и у две
Praesenzphase, у децембру 2014. и у јуну 2015. године.
 Професорка Марија Јанковић је одабрана да буде једна од 10 професора немачког
језика који учествују у комисији за прегледање испита, Bewerter. Од 14-16. Марта
2015. године професорка Јанковић је присуствовала семинару Beweterschulug,
trening.
 Стручни сарадник за немачки језик dr B. Menrath је професорки Јанковић понудио
једногодишњу стипендију за стручно усавршавање и хоспитацију у Немачкој, али је
ју је она из личних разлога одбила.

 ИЗВЕШТАЈ О СТУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ АКТИВА СРПСКОГ ЈЕЗИКА
И КЊИЖЕВНОСТИ У ШКОЛСКОЈ 2014/2015. ГОДИНИ СА АНАЛИЗОМ
ПРИМЕНЕ
 Професори српског језика и књижевности, током школске 2014/2015. године
присуствовале су следећим облицима стручног усавршавања:
Др Светлана Торњански Брашњовић, проф.српског језика и књижевности
 Примена информационо-комуникационих технологија у настави, Пројекат
Развионица и Завод за унапређивање васпитања и образовања
 Пета међународна 3К конференција - Култура, комуникација, компјутер, Савез
педагошких друштава Војводине
 Ка савременој настави српског језика и књижевности, Друштво за српски језик и
књижевност Србије
 Републички зимски семинар (настава српског језика и књижевности у основним и
средњим школама), Друштво за српски језик и књижевност Србије
Слободан Торњански, проф.српског језика и књижевности
 Пета међународна 3К конференција - Култура, комуникација, компјутер, Савез
педагошких друштава Војводине
 Републички зимски семинар (настава српског језика и књижевности у основним и
средњим школама), Друштво за српски језик и књижевност Србије
Андреј Форкапић, проф.српског језика и књижевности
 Пета медјународна конференција гимназија 3К
 Похађо је семинар Развионица
Јелена Ђорђевић проф.српског језика и књижевности
 Учешће на Петој медјународна конференција гимназија 3К, Гимназија „Исидора
Секулић“ , Нови Сад
 Приступ настави у коме ученици до нових сазнања долазе повезујући претходна
знања и искуства, а улога наставника је само да усмерава ученике у њиховом
истраживању.
 РАЗВИОНИЦА, Гимназија“Исидора Секулић“, Нови Сад. Развионица нуди приступ
усмерен на учење , учење у сталном фокусу, инсистира на међупредметним
аспектима. Овакав тематски приступ настави и учењу ствара могућност за
повезивање информација и знања коју ученик стиче на различите начине и из
различитих извора, успоставља повратне информације између различитих искустава
и интегрише знање. Посматрање истог проблема, феномена или идеје из различитих
углова помаже његовом бољем разумевању. Ученика усмеравамо на захтевнији

истраживачки рад и ученик стиче свест да је он изузетно битан фактор у сопственом
образовању.
 ОБУКА ЗА МЕНТОРЕ, Основна школа „Ђорђе Натошевић“, Нови Сад. Кроз овај
семинар упознали смо се са акционим истраживањем који је важан елеменат наше
наставне праксе, отвориле су се различите теме које нуде могућност акционог
истраживања и коришћења добијених резултата у свакодневној наставној пракси
коју ћемо на тај начин унапредити.
 РАЗВИОНИЦА- ИКТ СЕМИНАР - Овај семинар треба да уведе и олакша
употребе ИКТ-а у свакодневној наставној пракси у складу са очекивањима и
интересовањима ученика и у складу са природом предмета.
Мр Катица Дармановић, проф.српског језика и књижевности
 У школској 2014/15. години присуствовала је Петој 3К конференцији

 ИЗВЕШТАЈ О СТУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ АКТИВА ВЕРСКЕ
НАСТАВЕ И ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА У ШКОЛСКОЈ 2014/2015.
ГОДИНИ СА АНАЛИЗОМ ПРИМЕНЕ
Проф. Божидарка Андрић, Верска настава:
 Учешће на семинару: „Примена IKT у настави“, 18-19. октобар 2014. године ( 18
сати);
 Учешће на V Конференцији „ 3К, компјутери- комуникација- култура“, одржаној у
Гимназији „Исидора Секулић“ новембра 2014. године ( 16 сати);
 Учешће на семинару „Школа вежбаоница“, 29-30. новембар 2014. године ( 16 сати;
укупно 60 бодова)
 Члан тима за израду новог Плана и програма за Верску наставу Српске Православне
Цркве. Тим се састаје од почетка школске 2013/14. године. У септембру 2014. тим се
састао са представницима Синода Српске Цркве и представницима Министарства
образовања.
 Учешће на семинару епархије бачке: “Активно оријентисана настава православног
катихизиса”, март 2015. (16 сати)
 У оквиру радионице епархије бачке проф. верске наставе је одржала предавање на
тему: “Јединство цркве на васељенском нивоу”. Предавање је одржано 20. 4. 2015.
године.
Проф. Мирослав Кошић, Грађанско васпитање
 Присуство на Петој 3К

 ИЗВЕШТАЈ О СТУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА
ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ У ШКОЛСКОЈ 2014/2015. ГОДИНИ СА
АНАЛИЗОМ ПРИМЕНЕ
 У току ове школске 2014/2015. године сви чланови актива већа друштвених наука
(Биљана Матић, Јелена Груба, Миланка Деман, Татјана Пејовић Себић, Милан
Јанковић, Јован Милинковић, Предраг Береш и Дамир Малешев) похађали су
семинар Развионица и Пету 3К Конференцију.
 Семинар за менторе похађали су ове школске 2014/2015. године: Биљана Матић,
Миланка Деман, Татјана Пејовић Себић и Дамир Малешев.
Татјана Пејовић Себић, проф. социологије, устав и право грађана, похађала је следеће
семинаре у току школске 2014/15. године:
 Пета 3К конференција
 Семинар Развионица
 Семинар Обука за менторе
 Једнодневни стручни семинар (8 бодова) у организацији социолошког друштва
Војводине Политика узора и медијска култура, октобра 2014 године.
Биљана Матић, школски психолог, похађала је следеће семинаре у току школске 2014/15.
године:
 Присуствовола је Петој Међународној конференцији Гимназија 3К (новембар
2014.)
 Учешће на семинару Примена ИКТ у настави (новембар 2014.)
 Учешће на Семинару - Школа и популациона политика (март 2015.)
 У оквиру Пројекта Развионица, присуствовала је семинару – Мрежа школа
вежбаоница (април 2015.)
 Присуство на промоцији уџбеника из психологије – Издавачка кућа Логос (мај
2015.)
 Учешће на активу стручних сарадника – педагога и психолога средњих школа
јужнобачког округа (током године).
Јелена Груба, школски педагог, похађала је следеће семинаре у току школске 2014/15.
године:
 Излагала је рад на тему Разноликост као тема у настави Грађанског васпитања на
Петој Међународној Конференцији 3К (новембар 2014.)
 Учешће на семинару Примена ИКТ у настави (новембар 2014.)
 Поводом 60 година успешног рада Филозовског факултета, одсек за педагогију,
доделио је Захвалницу Јелени Груба за пружену подршку и дугогодишњу сарадњу у
реализацији праксе студената педагогије. (децембар 2014.)

 Присуствовала је Трибини –Подршка особама са инвалидитетом (март 2015.)
 У оквиру Пројекта Развионица, присуствовала је семинару – Мрежа школа
вежбаоница (април 2015.)
 Учешће на активу стручних сарадника – педагога и психолога средњих школа
јужнобачког округа (током године).
Миланка Деман, проф. историје похађала је следеће семинаре у току школске 2014/15.
године:






Развионица ИКТ - у трајању 2 дана - 16 сати усавршавања.
Пета Међународна конференција гимназија 3К у трајању од 16 сати
Семинар Развионица
Семинар Обука за менторе
Приказ уџбеника издавачке куће Клет

 ИЗВЕШТАЈ О СТУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ У ШКОЛСКОЈ 2014/2015. ГОДИНИ СА
АНАЛИЗОМ ПРИМЕНЕ
Милан Богићевић, проф. физуичког васпитања похађао је следеће семинаре у току школске
2014/15. године:
 29.11. и 30.11. 2014. године у Гимназији „Исидора Секулић“ у Новом Саду Подршка
развоју људског капитала и истраживању- развој општег образовања и људског
капитала - Развионица- Вежбаоница - Модул1 - 2 дана, што је 16 сати стручног
усавршавања.
 18.10. и 19.10.2014. Подршка развоју људског капитала и истраживању-опште
образовање и развој људског капитала – Развионица - ИКТ обука у трајањуод два
дана у Гимназији „Исидора Секулић“ у Новом Саду (16 сати стручног усавршавања).
Лука Јаковљевић, проф. физуичког васпитања похађао је следеће семинаре у току школске
2014/15. године:
 25. и 26. августа 2014. године Подршка развоју људског капитала и истраживањуопште образовање и развој људског капитала – Развионица - ИКТ обука у
трајањуод два дана у Гимназији „Исидора Секулић“ у Новом Саду (16 сати стручног
усавршавања).
 19. 10. 2014. Педагошка документација за наставни предмет физичко васпитање, у
Гимназији „Исидора Секулић“ у Новом Саду, 8 сати.
 29.11. и 30.11. 2014. године у Гимназији „Исидора Секулић“ у Новом Саду
Развионица - Модул1 - 2 дана, што је 16 сати стручног усавршавања

Вишња браовић, проф. физуичког васпитања похађао је следеће семинаре у току школске
2014/15. године:
 18. - 19.10.2014. Подршка развоју људског капитала и истраживању-опште
образовање и развој људског капитала –Развионица - ИКТ обука у трајањуод два
дана (16 сати стручног усавршавања).

31.08.2015.
Нови Сад
________________________________________
Радовановић др Јасминка
професор математике
Координатор тима за стручно усавршавање

