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           АКТИВНОСТИ У ОШ''ПРЕДРАГ КОЖИЋ'' ДУБОВАЦ 

                             ПРОЈЕКАТ ''ШКОЛА ЗА 21.ВЕК'' 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја у складу са Меморандумом о 

разумевању који је потписан 07.02.2019. године са организацијом British Council, ће 

током наредне три године реализовати Програм ,,Школе за 21. век”.  

Циљ овог Програма је да подржи развој способности критичког мишљења и 

вештина решавања проблема и програмирања у току редовних и ваннаставних 

школских активности. Програм ће помоћи образовним системима и ученицима 

омогућити усвајање вештина, које ће им сутра обезбедити боље шансе за запошљавање 

и лични напредак. Овај програм се фокусира на учење вештина које послодавци 

сматрају пожељним: критичко размишљање, креативност и тимски рад у проналажењу 

решења за свакодневне проблеме. У оквиру Програма, за све основне школе у 

Републици Србији предвиђена је:  

- реализација обука за директоре,  

- реализација обука за наставнике и  

- додела микробит (Micro:bit) програмибилних уређаја.  

Такође, предвиђена је и подршка оснивању клубова за програмирање, израда 

пројеката и учешће на завршном сусрету.   

Након наведене обуке директора и наставника школе, циљ са поменуте обуке је 

детаљније представљање запосленима школе Програм, размена идеја и мишљења о 

најефикаснијим начинима његовог спровођења.  
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ПЛАН АКТИВНОСТИ СА ЗАДАЦИМА НА ПРОЈЕКТУ ‘’ШКОЛА ЗА 21. ВЕК’’ 

КОРАК 1 (ПРИЛОГ БР.1-Решење) 

Директор, формирање тима са задацима на изради пројекта 

Директор школе образује Тим за школску 2018/19. годину у следећем саставу: 

 

- Лидија Весели, директор школе 

- Марија Ћирић, наставница српског језика-координатор 

- Весна Мијатовић, наставница математике-координатор 

- Срђан Стојановић, наставник информатике-координатор 

- Лидија Илић, наставница техничког образовања-члан 

- Марко Бојовић, наставник физике-члан 

- Радосава Јаџић, наставница француског језика-члан 

- Венера Арсенов Бојовић, наставница енглеског језика-члан 

- Анита Меза, наставница историје-члан 

- Ђурђина Мунчан, представник Ученичког парламента 

- Тијана Томић, представник Ученичког парламента 

 

КОРАК 2 (ПРИЛОГ БР.2-Записник са Тима) 

Задаци чланова Тима: 

-Проширити идеју, координатори, са обуке међу колегама и Ученичким парламентом 

са својим одељенским заједницама 

Координатори, 
директор и 
представници 
Ученичког парламента 

Датум и време Запослени, ученици Активности 

Лидија Весели 
Весна Мијатовић 
Марија Ћирић 
Срђан Стојановић 

 
08.04.2019. на 
одељенском већу 

Чланови одељенског 
већа виших разреда 
и представници 
Ученичког 
парламента у школи 

Упознати 
одељенско 
веће и 
Ученички 
парламент са 
програмом, 
активностима 
и задацима 

Јана Гаврилов са 
одељ.старешином 

10.04.2019. на ЧОС-
у 
 

Ученици 5. разреда Упознати 
ученике на 
ЧОС-у  
одељења са 
програмом, 
активностима 
и задацима 



Дејана Мурга и 
Страхиња Станојев са 
одељ.старешином 

10.04.2019. на ЧОС-
у 
 
 

Ученици 6. разреда Упознати 
ученике на 
ЧОС-у  
одељења са 
програмом, 
активностима 
и задацима 

Михајло Чабовић и 
Адријана Илић са 
одељ.старешином 

11.04.2019. на ЧОС-
у 
 

Ученици 7. разреда Упознати 
ученике на 
ЧОС-у  
одељења са 
програмом, 
активностима 
и задацима 

Ђурђина Мунчан и 
Тијана Томић са 
одељ.старешином 

11.04.2019. на ЧОС-
у 
 

Ученици 8. разреда Упознати 
ученике на 
ЧОС-у  
одељења са 
програмом, 
активностима 
и задацима 

       

     Одржана седница одељенског већа у вишим разредима дана 08.04.2019. године са 

почетком у 17: 35 часова (ПРИЛОГ БР.4-Записник са одржане седнице) 

На седници  Одељенског већа ћете добити детаљне информације о улози директора 

у пружању подршке у спровођењу овог програма на нивоу школе у виду делотворних 

алата и приступа који су им неопходни да би осигурали ефективно учење вештина 

критичког мишљења и решавања проблема (КMРП) у школи, укључујући и мапирање 

и препознавање вештина критичког мишљења и решавања проблема у оквиру целог 

наставног плана и програма, као и у оквиру стратегија за планирање, праћење и 

унапређење наставе и учења.  

Поред тога, од наших координатора добиће полазне информације о Micro: bit 

уређају и смернице за формирање и вођење клубова за програмирање у школи. 

Предложени Дневни ред седнице одељенског већа: 

1.Упознавање учесника обуке са Програмом ‘’Школа за 21. век’’ 

2.Формирање Тима на изради пројекта школе 

3.Проширивање идеја (угледни часови координатора) и прикупљање идеја за пројекат 

школе 

4.Оснивање клуба за програмирање 

5.Предвиђене активности на изради пројекта у сарадњи са менторима на пројекту British 

Council-a                   Координатори са обуке и директор школе                                   



КОРАК 3 (ПРИЛОГ БР..3-Позив са протоколом посете угледним часовима, 

писане припреме, фотографије са одржаних часова и записник са одржаног састанка 

Ученичког парламента) 

Задаци координатора са обуке и представника Ученичког парламента: 

Реализација угледних часова  

До 16.04.2019. године одржати по два угледна часа, координатори са обуке 

Координатор Датум и време Наставна јединица Разред 

Весна Мијатовић 08.04.2019. 

_______________ 

11.04.2019. 

Разломци 

________________ 

Систем линеарних 

једначина 

5. 

____________ 

8. 

Марија Ћирић 

 

 

08.04.2019. 

______________ 

11.04.2019. 

Глаголски облици 

_______________ 

Књижевност, текст 

6. 

___________ 

7. 

Срђан 

Стојановић 

12.04.2019. 

 

______________ 

12.04.2019. 

Одлучивање 

(Гранање) 

_________________ 

Израда пројекта 

 

 

5. 

 

_____________ 

8. 

 

Проширивањем идеје и у разредној настави, учитељице ће одржати угледни час-

радионицу ‘’Васкрс’’ 

Учитељица Датум и време Наставна 

јединица 

Разред 

Мирјана Бановић 12.04.2019. Васкрс 1. 

Бранислава Илић 

Славка Ивковић 

 

12.04.2019. 

12.04.2019. 

 

Васкрс 

Васкрс 

2. 

3. 

Гордана Адамов 12.04.2019. 

 

Васкрс 4. 

Ученички парламент се састао 04.04.2019. ради упознавања са Програмом и 

проширивања идеје са обуке наставника и директора.  

КОРАК 4 (ПРИЛОГ БР..5-Извештај са часова-формирање клуба за програмирање 

Формирање клубова за кодирање (ученици са Срђаном и Марком) 

Координатор Датум и време Разред  

Срђан Стојановић 05.04.2019. на часу 

информатике 

 

8.  

Марко Бојовић 10.04.2019. на часу 

физике 

 

7.  



КОРАК 5 (ПРИЛОГ БР..6-Записник са састанка Тима са  фотографијама и састанка 

Ученичког парламента након одржаних одељенских заједница са предлозима  идеја) 

Представници 
Ученичког 
парламента, 
одељенске старешине 

Разред Датум и време Идеје 

Јана Гаврилов са 
одељ.старешином, 
Венером А.Бојовић 

 
5. 

10.04.2019. на ЧОС-у 
  

Више 
спортских 
садржаја-
ваннаставне 
активности, 
недостајући 
кабинет за 
технику и 
технологију, 
изградња 
летње 
учионице, 
набавка још 
паметних 
табли, 
набавка 
ученичких 
ормарића, 
трибина за 
шк.двориште 
санација 
једног 
ученичког 
тоалета 

Дејана Мурга и 
Страхиња Станојев са 
одељ.старешином, 
Маријом Ћирић 

6. 10.04.2019. на ЧОС-у 
 

Набавка 
ученичких 
ормарића 

Михајло Чабовић и 
Адријана Илић са 
одељ.старешином, 
Радосавом Јаџић 

7. 
 

11.04.2019. на ЧОС-у 
 

Набавка 
ученичких 
ормарића, 
санација 
једног 
ученичког 
тоалета, 
набавка 
зидног сата у 
учионици и 
завеса на 
прозорима, 



бољи 
Интернет у 
учионици 7. 
разреда 

Ђурђина Мунчан и 
Тијана Томић са 
одељ.старешином, 
Лидијом Илић 

8. 11.04.2019. на ЧОС-у 
 

Уређење 
шк.дворишта, 
набавка 
ормарића за 
ученике и 
више 
спортских 
ваннаставних 
активности. 

На састанку Ученичког парламента одржаног 15.04.2019. сагледане су идеје од 

одељенских заједница и изабране су следеће: 

-Уређење школског дворишта са клупицама и цвећем, летња учионица у 

шк.дворишту, 

-Набавка ученичких ормарића у школи и 

-више спортских ваннаставних активности 

Идеја тима за пројекат до 16.04.2019. и његова израда, са видео записом, до Јуна 2019. 

године. 

Чланови Датум 

састанка 

Идеја пројекта задужења Датум 

завршетак 

пројекта 

Лидија 

Весели 

Весна 

Мијатовић 

Срђан 

Стојановић 

Марија 

Ћирић 

Лидија Илић 

Радосава 

Јаџић 

Венера 

А.Бојовић 

Марко 

Бојовић 

Анита Меза 

Ђурђина 

Мунчан 

Тијана Томић 

03.04.2019. 

____________ 

 

16.04.2019. 

 

 

-Уређење 

школског 

дворишта са 

клупицама и 

цвећем за 

отварање летње 

учионице у 

шк.дворишту са 

прилагођеним 

условима за 

примену 

спортских 

активности 

-Набавка 

ученичких 

ормарића у 

школи (идеја 

која ће се у 

Чланови Тима 

на седници са 

запосленима 

школе ће 

представити 

идеје ученика и 

поделити 

задужења за 

реализацију 

истог.  

Сваки 

одељенски 

старешина ће са 

својим разредом 

радити на 

реализацији, 

прикупљањем 

информација, 

фотографисањем 

које ће 

послужити за 

Јуни меесц 



школским 

документима, 

Развојног плана 

рада школе и 

Годишњим 

планом 

планирати за 

наредну 

шк.2019/20. 

годину. Такође 

ће се идеје 

реализовати и 

кроз активности 

целокупног 

образовно-

васпитног рада 

са ученицима 

узраста од10-15. 

година и са 

свим 

запосленима у 

школи.Пројекат 

траје три 

године. 

 

реализацију 

идеја. 

Са осталим 

наставницима, 

родитељима, 

ученицима 

млађих разреда 

ће се радити на 

овом задатку 

како би се 

реализовале 

идеје и израдио 

пројекат 

програма 

''Школа за 21. 

век'' 

 

 

 

 

                                                      Лидија Весели, директор школе са запосленима и ученицима 

 

 

 

 

 

 

 

 


