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Редни 
број 

Каталошки 
број 

Назив програма Аутори програма Област Компетенције 
Приоритети 

Трајање 

1.  27 

ДА ЛАЈКУЈЕШ И ШЕРУЈЕШ, 
А ДА НЕ ПРЕТЕРУЈЕШ – 
ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ 

ЕЛЕКТРОНСКОГ НАСИЉА 

Сања З. Живковић, 
дефектолог - дипломирани 

специјални педагог, васпитач 
у Заводу за васпитање 

омладине у Нишу; Анка 
Ивановић, саветник за ИКТ и 
ресурсе, Центар за стручно 

усавршавање у образовању у 
Лесковцу 

васпитни рад 

К3 (компетенције за 
подршку развоју 

личности детета и 
ученика) 

П4 (стварање 
толерантне и 

недискриминативне 
средине за учење и 

развој сваког 
појединца, заштита од 
насиља, злостављања, 

занемаривања и 
дискриминације) 

један дан 
(8 

бодова) 

2.  301 АУТИЗАМ И ГОВОРНО-
ЈЕЗИЧКИ ПОРЕМЕЋАЈИ 

Игор Бузгановић, 
дипломирани дефектолог 

логопед, Центар за едукацију 
Бузгановић у Београду и 

Новом Саду; Миодраг 
Николић, дипломирани 

дефектолог олигофренолог и 
специјални педагог, Школа за 

основно и средње 
образовање ,,11.октобар“ 

Лесковац 

деца/ученици 
којима је 

потребна додатна 
подршка у 

образовању 

К3 (компетенције за 
подршку развоју 

личности детета и 
ученика) 

П1 

(индивидуализовани 

приступ у раду са 

децом, ученицима и 

полазницима 

коришћењем 

један дан 

(8 

бодова) 
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различитих метода и 

облика рада у 

реализацији наставног 

предмета и/или 

области) 

3.  349 
KAHOOT! – УЧЕЊЕ НА 
ДЛАНУ, И НЕТАЧНО ЈЕ 

ТАЧНО 

Братислав Илић, професор 
електротехничке групе 

предмета, ТШ "Раде Металац" 
Лесковац; Данко Данковић, 
професор електротехничке 
групе предмета, ТШ "Раде 
Металац" Лесковац; Игор 

Арсић, професор 
електротехничке групе 

предмета ТШ "Раде Металац", 
Лесковац 

општа питања 
наставе 

К2 (компетенције за 
поучавање и учење) 

П2 
(праћење и 

вредновање 
образовних 

постигнућа, односно 
праћење и 

подстицање развоја 
деце, ученика и 

полазника) 

један дан 

(8 

бодова) 

4.  409 
МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ 

ОЦЕЊИВАЊА ЗАСНОВАНЕ 
НА КРИТЕРИЈУМИМА 

Зорица Костић, професор 
економске групе предмета, 

Трговачка школа у Београду: 
Радoслав Илић, дипломирани 

економиста, Трговинско- 
угоститељска школа Лесковац; 

Братислав Пејић, 
дипломирани економиста за 

туризам и угоститељство, 

општа питања 
наставе 

К2 (компетенције за 
поучавање и учење) 

П2 
(праћење и 

вредновање 
образовних 

постигнућа, односно 
праћење и 

подстицање развоја 

два дана 

(16 

бодова) 
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Трговинско-угоститељска 
школа Лесковац 

деце, ученика и 
полазника) 

5.  467 
УЧИМО ДА УЧИМО 

Валентина Ранчић, 
самостални стручни сарадник 

у Регионалном центру за 
професионални развој 

запослених у образовању у 
Нишу; Марија Ћирић, 

сарадник на ИКТ пословима у 
Школској управи у Нишу; 
Јасмина Гејо, просветни 

саветник у Школској управи у 
Нишу; Татјана Живановић, 

просветни саветник у 
Школској управи у Нишу; 

Мирјана Смрекар Станковић, 
просветни саветник у 

Школској управи у Нишу 

општа питања 
наставе 

К2 (компетенције за 
поучавање и учење) 

П1 
(индивидуализовани 

приступ у раду са 
децом, ученицима и 

полазницима 
коришћењем 

различитих метода и 
облика рада у 

реализацији наставног 
предмета и/или 

области) 

два дана 

(16 

бодова) 

6.  491 
ПРИМЕНА ЕНИГМАТСКОГ 

КВИЗА У НАСТАВИ 

Славица Гавриловић, 
професор разредне наставе, 
ОШ „Вук Караџић“ Лесковац; 

Виолета Благојевић, 
професор енглеског језика, 

ОШ „Вук Караџић“ Лесковац 

општа питања 
наставе 

К3 (компетенције за 
подршку развоју 

личности детета и 
ученика) 

П2 
(праћење и 

вредновање 
образовних 

један дан 

(8 

бодова) 
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постигнућа, односно 
праћење и 

подстицање развоја 
деце, ученика и 

полазника) 

7.  683 

СВРСТАВАЊЕ РОБЕ У 

ЦАРИНСКУ ТАРИФУ И 

ОБРАЧУН ЦАРИНСКИХ 

ДАЖБИНА 

Марина Шипић, 
дипломирани економиста, 
професор економске групе 

предмета у Трговинско- 
угоститељској школи, 

Лесковац, Марина 
Михајловић, дипломирани 

економиста, професор 
економске групе предмета у 
Трговинско- угоститељској 

школи, Лесковац 

стручни предмети 
у средњем 
стручном 

образовању 

К1 (компетенције за 
уже стручну област) 

П1 
(индивидуализовани 

приступ у раду са 
децом, ученицима и 

полазницима 
коришћењем 

различитих метода и 
облика рада у 

реализацији наставног 
предмета и/или 

области) 

један дан 
(8 

бодова) 

8.  724 

ПОДСЕТИ СЕ, НАУЧИ, 

ПРИМЕНИ, ОБОГАТИ 

ИЗРАЗ ПИСАНИ И УСМЕНИ 

Славица Драгић, учитељ у 
пензији; Оливера Ђорђевић, 
професор разредне наставе, 

ОШ „Светозар Марковић“ 
Лесковац 

српски језик и 
књижевност 

К2 (компетенције за 
поучавање и учење) 

П3 
(избор, израда, 

прилагођавање и 
употреба уџбеника, 
другог дидактичког 
материјала и других 

један дан 
(8 

бодова) 
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извора знања за 
одређени наставни 
предмет, односно 

васпитно-образовну 
област) 

 
9.  

 
729 

 
VARIETY AS THE SPICE OF 

ELT - REVISITED 

 
Биљана Пиповић, 

дипломирани професор 
енглеског језика и 

књижевности, професор 
енглеског језика, Гимназија 

„Стеван Јаковљевић“ 
Власотинце; Ивона 

Ранђеловић, дипломирани 
филолог за енглески језик и 

књижевност, ОШ „Вук 
Караџић“ Печењевце 

 
страни језик 

 
К1 (компетенције за 
уже стручну област) 

П1 
(индивидуализовани 

приступ у раду са 
децом, ученицима и 

полазницима 
коришћењем 

различитих метода и 
облика рада у 

реализацији наставног 
предмета и/или 

области) 

 
један дан 

(8 
бодова) 

10.  771 

МУЗИЧКИ АНСАМБЛИ У 
ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ 
ШКОЛАМА – НАЈКРАЋИ 

ПУТ ОД НАСТАВНОГ ЧАСА 
ДО ЈАВНОГ НАСТУПА 

др Александра Милетић, 
доцент на Учитељском 

факултету у Београду; .др 
Јелена Цветковић, доцент на 

Факултету музичких 
уметности у Нишу 

уметности 

К1 (компетенције за 
уже стручну област) 

П3 
(избор, израда, 

прилагођавање и 
употреба уџбеника, 
другог дидактичког 

један дан 
(8 

бодова) 
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материјала и других 
извора знања за 

одређени наставни 
предмет, односно 

васпитно-образовну 
област) 

11.  838 

ПРИМЕНА 
ПРОГРАМИРАНОГ 

ВЕЖБАЊА УЗ МУЗИКУ У 
НАСТАВИ ФИЗИЧКОГ 

ВАСПИТАЊА 

мр Александра Сибиновић, 
професор физичког 

васпитања, ОШ "Вожд 
Карађорђе" Лесковац; др 

Сања Мандарић, ванредни 
професор Факултета спорта и 

физичког васпитања у 
Београду 

физичко 
васпитање 

К3 (компетенције за 
подршку развоју 

личности детета и 
ученика)  

П1 
(индивидуализовани 

приступ у раду са 
децом, ученицима и 

полазницима 
коришћењем 

различитих метода и 
облика рада у 

реализацији наставног 
предмета и/или 

области) 
 

један дан 
(8 

бодова) 


