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Назив реализованог пројекта  Угледни парови 

Период реализације 
 школска 2015/2016. 

Извори финансирања/донатори 
 Школа 
Партнери у реализацији пројекта 
 Издавачке куће 

Циљ пројекта 
 

 Повећање броја огледних, односно 
угледних часова у односу на прошлу годину. 
 Мотивисање и поспешивање 
стручног усавршавања наставника унутар 
установе. 
 Развијање тимског рада, односно 
сарадње међу наставницима. 
 Неговање интердисциплинарног 
приступа настави. 
 Увођење иновација у настави 
(метода, облика, техника, наставних 
средстава). 
Награђивање доброг рада наставника. 

Главне активности пројекта 
 

У оквиру Школског развојног планирања 
планирано је да сваки наставник одржи 
макар један огледни или угледни час у току 
школске 2015/2016. године. Такође, један од 
фокуса овог Плана је и интердисциплинарни 
приступ настави, због његове практичне 
вредности, односно примене знања стечених 
на часовима, баш као што се то дешава и у 
свакодневном животу. Управа школе 
организовала је „томболу“, односно случајно 



извлачење парова наставника који су 
добили задатак да тимски ураде по један 
огледни час. Тако су се повезивали 
наставници ликовне културе са 
наставницима физичког васпитања, учитељи 
и наставници физике и тако даље. 
Направљена је табела, а наставници сами 
одређују (и попуњавају ту табелу) у ком 
одељењу ће радити, када ће радити и како, а 
бирају и тему коју ће интердисциплинарно 
обрадити. Управа (директор и помоћник) ће 
координисати описане активности. 

Сугестија будућим апликантима, важне напомене 
 

Направити „Блог лепих предавања“ на коме 
ће се објавити урађени часови сортирани по 
областима. Чланци на блогу садржаваће 
описе часова, фотографије, дечје радове и 
припреме и презентације наставника. Ови 
материјали могу бити искоришћени за 
приручнике за наставнике и конкурсе. 

 


