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Дејан Цакић рођен је 1978.године у Лесковцу. Завршио је основну школу „Јосиф Костић“ 

у Лесковцу. Средњу Економску школу завршио је 

1997.године када уписује Учитељски факултет у Врању. 

Учитељски факултет завршио је 2004.године. Од 

2004.године ради као учитељ у ОШ „Стојан Љубић“ у 

Косанчићу, издвојено одељење у Стубли. Од 2007. године 

активан је члан Учитељског друштва Лесковац када је 

именован и за председника актива учитеља који раде у 

комбинованим одељењима. Скупштина Учитељског 

друштва Лесковац 2009.године именује га за председника Учитељског друштва на 

четворогодишњи мандат. Значајно ради на плану угледа и афирмације Друштва. Има 

велике заслуге за такав положај и став околине добро сагледавање позиције друштва и 

јасну визију његовог будућег развоја. Организовао је доста семинара за стручно 

усавршавање учитеља, наставника и стручних сарадника, студијска путовања, 

многобројне трибине, стручне скупове, књижевне и уметничке вечери, одлазак 

просветних радника на екскурзије, на сајмове књига... 

 Био је члан Управног одбора Савеза учитеља Републике Србије. Активан је члан 

Скупштине Савеза учитеља Републике Србије, члан Еко тима учитеља Србије и тима за 

развој сеоског школства. Представник је делегације Србије на међународном Еко самиту у 

Охриду. Организатор је студијске посете колегама у Шпанији и организатор међународне 

трибине просветних радника Србије и Шпаније у Лесковцу. Учесник је многих 

конференција у организацији Министарства просвете и науке и невладиних организација.   

Ожењен је и отац једног детета.  
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ЛИЧНИ ПОДАЦИ 

 

Име и презиме Дејан Цакић 
 

Датум и место рођења 16.12.1978. Лесковац 
 

ЈМБГ 1612978740048 
 

Занимање/професија Професор разредне наставе, учитељ 
 

Електронска адреса 
 cakicdejan78@gmail.com 

 teacher@krstarica.com 
 

Блог 
http://uciteljdejancakic.blogspot.com/ 

http://cakicdejan.wordpress.com/ 
 

Адреса  
 Голубарска 14, 16000 Лесковац 

 
 

Број телефона 

+381(0)64 145 25 92 

+381(0)63 104 35 32 

+381(0)64 8349 103 
 

Тренутно радно место/установа 
 ОШ „Стојан Љубић“ - Косанчић 

 
 

Образовање (средња школа и 

даље) 

 ОШ „Јосиф Костић“ - Лесковац 

 Економска школа „Ђука Динић“ – Лесковац 

 Учитељски факултет Врање 

 Филозофски факултет Београд – одсек  

психологија, мастер образовне политике 
 

Испит за лиценцу за наставника Положио 15.10.2009. 
 

Радно искуство 
 Од 20.11.2004.године радим у  

ОШ „Стојан Љубић“ - Косанчић 
 

Звање 
Професор разредне наставе,  

Мастер образовне политике 
 

Страни језици  (ниво) 
 Енглески језик током читавог школовања 

 
 

http://uciteljdejancakic.blogspot.com/
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Информатичка писменост 

 Рад на интернету 

 Уређивање блогова 

 word 

 excel 

 power  point 

 photoshop 

 ... 

Остало: 

Председник Учитељског друштва Лесковац  од 14.10.2009. 

Члан Управног одбора Савеза учитеља Републике Србије 
Од 14.10.2009. до  

10.12.2010.године 

Члан Еко тима Савеза учитеља Републике Србије од октобра 2009. 

Водитељ семинара „Организатори напретка у учењу“  2010. 

Водитељ семинара „Зелени пакет“ 2011, 2012, 2013. 

Водитељ семинара „Екологија у методичкој пракси“ 2012-2013. 

Водитељ семинара „Ликовно је и...“ 
2010, 2011, 2012, 

2013, 2014. 

Координатор пројекта „Сви у школу, будућност за све“ 2012. 

Координатор пројекта „Зелени пакет“ 2011. 

Координатор пројекта „РАНОН – разговор наставника о 

наставницима“ 
2013. 

Организатор међународне конференције „Инклузија у образовању“ – 

Шпанија 
2010. 

Организатор међународне конференције  у Лесковцу 2011. 

Организатор међународне посете колегама у Гранади 2011. 

Презентер примера добре учитељске праксе на Сабору учитеља у 

Београду  

2010, 2011, 2012, 

2013. 

Презентер Априорног критеријума оцењивања – Велико Градиште 2011. 

Организатор и аутор Смотре сценског стваралаштва ученика 

разредне наставе 
2011,2012,2013. 

Организатор уметничке вечери 2010. 
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Организатор ликовног и литерарног конкурса „Најучитељ“ и 

„Обичаји мог краја“ 
2012, 2013. 

Рецензент издавачке куће „Завод за уџбенике и наставна средства Од 21.03.2011.год 
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СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 
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Учешће на акредитованим програмима стручног усавршавања1
 

 

Ред.

бр. 
Назив 

Број сати-

бодова 
Време и место 

Начин 

учествовања 

1.  Народна традиција и занати 8 

30.05.2009 

Лесковац 
Организатор, 

присуство 

2.  

Унапређење наставне праксе кроз 

размену професионалних искустава 16 3-4.10.2009.  

3.  

Методички приступ обради 

књижевности у млађим разредима ОШ 15 

5-6.11.2009. 

Лесковац 
Организатор 

присуство 

4.  

Реч, игра, стваралаштво у борби против 

наркоманије 15 

12-13.12.2009. 

Лесковац  
Организатор, 

присуство 

5.  

Стручне трибине: стручно педагошки 

надзор, савремени приступи планирању 

у настави 6 

12.12.2009. 

Велико 

Градиште 
присуство 

6.  
Традиционалне вредности и савремена 

настава 16 

16-17.01.2010. 

Бојник 
присуство 

7.  

Подршка унапређивању образовно-

васпитног рада и осавремењавању 

методологије рада у млађим разредима 

основне школе 8 

13.02.2010. 

Зимски сусрети 

учитеља 

Србије, 

Лесковац 

Организатор, 

присуство 

8.  

Стручне трибине учитеља: Школа по 

мери све деце; вредновање рада и 

напредовање учитеља 6 

27.03.2010. 

Лесковац 

Организатор, 

присуство 

9.  Организатори напретка у учењу 8 

28.03.2010. 

Лесковац 
Организатор, 

присуство 

                                                           
1
 Присуство, излагање, ауторство, координисање,вођење, остало... 
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10.  
Креирањем образовних планова до 

инклузивне праксе 16 

10-11.04.2010. 

Лесковац 
Организатор, 

присуство 

11.  
Креирањем образовних планова до 

инклузивне праксе - практичан део 6 

11.05.2010.  

Лесковац 
Организатор, 

присуство 

12.  

Подршка наставницима разредне 

наставе за примену кључних знања у 

области вредновања у настави српског 

језика, математике и природе и друштва 8 

20.06.2010. 

Лесковац 

Организатор, 

присуство 

13.  
Инклузивно образовање и 

индивидуални образовни план 18 

17-18.08.2010. 

Лебане присуство 

14.  
Уџбеник и збирка и њихова примена у 

настави математике 6 

25.9.2010. 

Лесковац 
Организатор, 

присуство 

15.  

Стручне трибине учитеља: Иновативне 

методе, облици рада и наставна 

средства 3 

09.10.2010. 

Лесковац 

Организатор, 

презентер 

16.  Образовање за опстанак 16 

21-22.10.2010. 

Косанчић 

Организатор, 

координатор, 

присуство 

17.  

Стручне трибине учитеља: Школа по 

мери сваког детета и здрави стилови 

живота 6 

11.12.2010. 

Велико 

Градиште 
присуство 

18.  

Стручне трибине учитеља: Школа по 

мери сваког  детета, кампања Сви у 

школу, будућност за све 3 

05.04.2011. 

Лесковац 

Организатор, 

координатор 

19.  

Стручне трибине: Савремени приступ 

планирању у настви, образовни 

стандарди за крај 1.циклуса обавезног 

образовања 3 

3.12.2011. 

Лесковац 

присуство 

20.  
Стручне трибине: Школа по мери 

сваког детета, школа за децу 21.века 3 

3.12.2011. 

Лесковац присуство 

21.  Промоција стандарда компетенција за 

професију наставника и њиховог 
6 

8.12.2011. 

Лесковац 
присуство 
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професионалног развоја 

22.  
Руковођење усмерено на резултате 16 

28-29.02.2012. 

Пролом Бања 

Организатор, 

координатор, 

присуство 

23.  

Подршка унапређивању образовно-

васпитног рада и осавремењавању 

методологије рада у основној школи 8 

07.04.2012. 

Лесковац 
присуство 

24.  Интеграција, коорелација, занимација 8 

12.05.2012. 

Лесковац 
Организатор, 

присуство 

25.  Математика у малом 8 
20.10.2012. 

Лесковац 

Организатор, 

присуство 

26.  

Законски оквир који регулише 

васпитно-образовни систем – 

Правилник о вредновању квалитета 

рада установа 

6 
14.12.2013. 

Лесковац 

Организатор, 

присуство 

27.  
Јачање професионалних компетенција 

просветних радника 
8 

09.02.2013. 

Лесковац 

Организатор, 

присуство, 

излагање 

28.  

Даровит ученик у инклузивном 

образовању и идентификација и 

подршка критичком мишљењу у 

настави 

8 
10.03.2013. 

Орашац 
Присуство 

29.  
Асистивна технологија – примена у 

школи 
8 

13.03.2013. 

Косанчић 
Присуство 

30.  Родитељи и ми 8 
17.03.2013. 

Лесковац 
Присуство  

31.  
Стручне трибине – Разговори 

наставника о наставницима 
6 

25.03.2013. 

Лесковац 

Организатор, 

координатор, 

излагање, 

присуство 

32.  Ка савременој настави српског језика 8 
19.04.2013. 

Лесковац 
Присуство  

33.  
27.Сабор учитеља Србије – 

Унапређивање наставне праксе кроз 

размену професионалних искустава 

2 (два 

дана) 

15-16.06.2013. 

Београд 

Присуство, 

излагање 
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Учешће на осталим облицима стручног усавршавања2 

Ред.

бр. 
Назив 

Број сати-

бодова 
Време и место 

Начин 

учествовања 

1.  
Огледни час у комбинованом одељењу 

Седам прутова  
 

11.03.2008. 

Стубла 
Предавач 

2.  
Огледни час „Легенда о теткици 

Бибији“ 
 

27.5.2009. 

Стубла 
Предавач 

3.  Огледни час „Становништво Србије“  
17.03.2010. 

Стубла 
Предавач 

4.  
Огледни час „Одузимање природних 

бројева“ 
 

09.02.2011. 

Стубла 
Предавач 

5.  
Угледни час „Упознај Србију да би је 

више волео“ 
 

06.03.2012. 

Стубла 
Предавач 

6.  

Стварање облика варијација варирањем 

дате теме која је узета из чаконе  друге 

Бахове партите у де молу за соло 

виолину 

 
06-17.05.2011. 

Власотинце 
Присуство 

7.  
Фестивал дечијих песама „Сребрна 

сирена“ 
 

01.12.2012. 

Власотинце 
Присуство  

8.  Фестивал дечијих песама Вучје  2010-2013. Организато р 

Ред.

бр. 
Назив Број сати-

бодова 
Време Начин 

учествовања 

Учешће у пројектима 

1.  „Зелени пакет“  2011.  

Координатор, 

водитељ 

радионица 

2.  „Сви у школу, будућност за све“  2012. 

Координатор, 

организатор 

трибине 

                                                           
2
 Присуство, излагање, ауторство, координисање,вођење, остало... 
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3.  
„РАНОН – разговор наставника о 

наставницима“ 
 2013. 

Координатор, 

организатор 

трибине 

Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама 

1.  Учитељско друштво Лесковац  Од 2009.  председник 

2.  Савез учитеља Републике Србије  Од 2007. 

Члан управног 

одбора, члан 

скупштине  

Објављени радови, чланци, књиге 

1.  
Креативна школа „Становништво 

Србије“ 
 2011.  аутор 

2.  Креативна школа „Пепељуга и ми“  2012. аутор 

3.  Часопис „Учитељ“  2012. аутор 

4.  
„Хуманитарна представа“ - Просветни 

преглед 
 02.02.2012. аутор 

5.  „Екошколе будућност“ - Панорама  15.10.2009. извештач 

6.  
„Традиционалне и савремене 

вредности“ – Просветни преглед 
 14-21.01.2010. аутор 

7.  
„Заједно је лепше“ – Просветни 

преглед 
 13.10.2011. аутор 

8.  
„Трећи међународни сусрет учитеља у 

Шпанији“ – часопис „Учитељ“ 
 2011. аутор 

9.  
„Становништво Србије“ – База знања 

Креативна школа 
 2011. аутор 

10.  
„Пепељуга и ми“ – База знања 

Креативна школа 
 2012. аутор 

Остало (награде, студијске посете...) 
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1.  Међународни Еко самит - Охрид  6-9.10.2009. 

Члан 

делегације 

Србије 

2.  Студијска посета Шпанији - Инклузија  3-6.6.2010. 
Организатор, 

предавач 

3.  Студијска посета Шпанији  4-8.11.2011.  

Организатор, 

предавач, 

водитељ 

радионица 

4.  

Наставник – ментор ученику који је 

освојио прво место на општинском 

такмичењу из математике у 3. разреду 

 Март, 2013.  

5.  

Наставник – ментор ученику који је 

освојио треће место на општинском 

такмичењу из математике у 3. разреду 

 Март, 2013.  

6.      

Аутор, коаутор 

1.  

„Одржива еко школа“ – презентовање 

примера добре праксе на 

акредитованом стручном скупу 

 04-05.06.2011. Предавач 

2.  

„Упознај Србију да би је више волео“ - 

– презентовање примера добре праксе 

на акредитованом стручном скупу 

 23-24.06.2012. Предавач 

3.  

„Здрава храна“ - – презентовање 

примера добре праксе на 

акредитованом стручном скупу 

 15-16.06.2013. Предавач 
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ГОДИШЊИ ЛИЧНИ 
ПЛАН 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ 
РАЗВОЈА 

ЗА 2013/2014. ГОД 
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Име и презимe Дејан Цакић 

Назив установе и радног места ОШ „Стојан Љубић“ – Косанчић, учитељ 

Последњи завршени ниво образовања Учитељски факултет Врање 

Звање Професор разредне наставе 

 

Ниво и врста образовања потребни за 

обављање посла у складу са 

систематизацијом, односно описом посла 
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Знања и вештине потребни за обављање 

посла 

Интензиван научни и технолошки развој, 

прелазак у информатичко друштво и 

експанзија нових сазнања у свим сферама 

друштва наметнули су нове захтеве у сфери 

образовања. Један од њих  се односи на 

промене у стручном оспособљавању 

наставника које треба да буде усмерено на 

друштво знања, јер на стицање и развој 

компетенција младих и њихово успешно 

индивидуално и социјално функционисање 

у највећој мери утиче школовање. У том 

контексту, афирмисање идеје о доживотном 

учењу у друштву знања претпоставља 

значајне промене у образовању наставника. 

Основу за грађење општег и 

професионалног образовања наставника 

представљају следеће способности: знање, 

деловање, вредновање, комуницирање и 

међусобно разумевање. То значи да 

наставници морају да развијају 

вишедимензионалне компетенције – 

способности самоорганизације, 

делотворности, кооперације, 

споразумевања, решавања проблема и 

интегралног приступа. 

Знања и вештине које желим да развијем, 

унапредим у наредној години 

Вештине комуницирања, управљање 

знањима и искуствима ученика, стваралачко 

педагошко вођење, сарадња у раду у групи, 

умешност тимског рада, уз неопходне 

компјутерске и техничке вештине и 

оспособљеност за коришћење средстава 

масовних комуникација. 
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 Назив планираног  

стручног усавршавања
3
 

Планирано време 

остваривања 

У
 у

ст
ан

о
в
и

 

Угледни час (присуство) Септембар – јун 

Угледни час (присуство) Септембар – јун 

Угледни час (предавач) децембар 

Семинар у организацији школе Септембар- јун 

Припремање ученика за такмичења  Септембар - април 

  

  

В
ан

 у
ст

ан
о

в
е 

Реинжињеринг пословних процеса у 

образовању 
20-22.9.2013. 

Проблемска настава природе и друштва Октобар, 2013. 

Трибина о Закону о основној школи Децембар, 2013 

Зимски сусрети учитеља Србије Јануар-фебруар, 2013 

 Проблемска настава природе и друштва, 

кат.број 680, К1, П 5,6 
октобар 

 

                                                           
3
 Тема огледног/угледног часа, назив активности, назив програма стручног усавршавања, тема 

конференције или стручног скупа итд. 
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Напомена: 

Дејан Цакић   

________________________________ 

Потпис запосленог 

МИШЉЕЊЕ О ПОХАЂАНОМ ПРОГРАМУ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

Назив програма (каталошки број)  
 

Место реализације  

Време реализације  

Водитељи семинара 
 

Мишљење о похађаном програму стручног 

усавршавања (написати које су вредности 

похађаног семинара, колико је примењив у 

пракси, планирајте када и како ћете 

применити научено)  

 

Назив програма (каталошки број)  
 

Место реализације  

Време реализације  

Водитељи семинара 
 

Мишљење о похађаном програму стручног 

усавршавања (написати које су вредности 

похађаног семинара, колико је примењив у 

пракси, планирајте када и како ћете 

применити научено)  

 

Назив програма (каталошки број)  
 

Место реализације  

Време реализације  

Водитељи семинара 
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Мишљење о похађаном програму стручног 

усавршавања (написати које су вредности 

похађаног семинара, колико је примењив у 

пракси, планирајте када и како ћете 

применити научено)  

 

МИШЉЕЊЕ О ПОХАЂАНОМ ПРОГРАМУ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

Назив програма (каталошки број)  
 

Место реализације  

Време реализације  

Водитељи семинара 
 

Мишљење о похађаном програму стручног 

усавршавања (написати које су вредности 

похађаног семинара, колико је примењив у 

пракси, планирајте када и како ћете 

применити научено)  

 

Назив програма (каталошки број)  
 

Место реализације  

Време реализације  

Водитељи семинара 
 

Мишљење о похађаном програму стручног 

усавршавања (написати које су вредности 

похађаног семинара, колико је примењив у 

пракси, планирајте када и како ћете 

применити научено)  

 

Назив програма (каталошки број)  
 

Место реализације  

Време реализације  
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Водитељи семинара 
 

Мишљење о похађаном програму стручног 

усавршавања (написати које су вредности 

похађаног семинара, колико је примењив у 

пракси, планирајте када и како ћете 

применити научено)  
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ИЗВЕШТАЈ О  
СТРУЧНОМ 

УСАВРШАВАЊУ 
И 

НАПРЕДОВАЊУ4 

                                                           
4
 Ово је извештај који се предаје директору на крају сваке школске године 
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Назив установе  

Име и презиме  

Радно место  

Година/период за који се пише  

 Назив Ниво
5
 

Време 

реализације 

Начин 

учешћа 
Документ

6
  

С
тр

у
ч

н
о

 у
са

в
р

ш
ав

ањ
е 

у
 у

ст
ан

о
в
и

 

     

     

     

     

     

С
тр

у
ч

н
о

 у
са

в
р

ш
ав

ањ
е 

в
ан

 у
ст

ан
о

в
е 

     

     

     

     

                                                           
5
 Стручни актив, веће и друго 

6
 Документ који доказује реализацију, односно број сертификата, потврде/уверења и ко га је издао. 
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Знања и вештине која 

су унапређена у току 

ове године 

 

 

 

 

Знања и вештине која 

су унапређена у току 

ове године мимо 

плана (навести 

облике који нису 

били  планирани, а 

остварени су)  

 

 

 

 

Који од планираних 

облика стручног 

усавршавања није  

остварен и због чега  

 

 

 

 

Звање стечено у току 

ове године 

 

 

Напомена 
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Потпис запосленог 

 



ЕВИДЕНЦИОНИ ЛИСТ ЗА РЕЗУЛТАТЕ РАДА 

Дејан Цакић Учитељ 2012/2013. 

Име и презиме наставника Предмет Школска година 
 

УЧЕШЋЕ И 

ПЛАСМАН  НА 

ТАКМИЧЕЊИМА

, СМОТРАМА, 

КОНКУРСИМА, 

САРАДЊА С 

ДЕЧИЈОМ 

ШТАМПОМ И ДР. 

За ученике... 

 

(уноси се и учешће 

без пласмана, 

напомињући да или 

није било запаженог 

резултата или 

активност није била 

такмичарског типа) 

Врста и назив 

активности 
Организатор 

Место и 

време  

Садржај/и и  број 

ученика 

Постигнуће (подаци о раду 

ученика, наградама/ освојеним 

местима на ранг листи, назив 

рада..) 

Доказ 

Школско 

такмичење из 

математике 

ОШ „Стојан 

Љубић“ 

Косанчић, 

фебруар 

2013. 

Ученици  3. 

Разреда  ОШ 

„Стојан Љубић“ 

Прво место на школском 

такмичењу из математике 

ученик Вељко Петровић 

Записник са 

такмичења 

Школско 

такмичење из 

математике 

ОШ „Стојан 

Љубић“ 

Косанчић, 

фебруар 

2013. 

Ученици  3. 

Разреда  ОШ 

„Стојан Љубић“ 

Друго место на школском 

такмичењу из математике 

ученик Никола Здравковић 

Записник са 

такмичења 

Школско 

такмичење из 

математике 

ОШ „Стојан 

Љубић“ 

Косанчић, 

фебруар 

2013. 

Ученици  3. 

Разреда  ОШ 

„Стојан Љубић“ 

Без запаженог резултата ученик 

Филип Арсић  

Записник са 

такмичења 

Рецитаторско 

такмичење 

ОШ „Стојан 

Љубић“ 

Косанчић, 

фебруар 

2013. 

Ученици  1-4. 

Разреда  ОШ 

„Стојан Љубић“ 

Друго место на школском 

такмичењу из рецитовања 

освојио је Филип Арсић  

Записник са 

такмичења 

Општинско 

такмичење из 

математике 

МПНи ТР 
Косанчић, 

март 2013. 

Ученици  3. 

Разреда  ОШ 

Бојничке 

општине 

Прво место на општинском 

такмичењу из математике 

освојио је ученик Вељко 

Петровић  

Записник са 

такмичења 

Општинско 

такмичење из 

математике 

МПНиТР 
Косанчић, 

март 2013. 

Ученици  3. 

Разреда  ОШ 

Бојничке 

општине  

Треће место на општинском 

такмичењу из математике 

освојио је ученик Никола 

Здравковић  

Записник са 

такмичења 
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Међуопштинск

о такмичење из 

рецитовања 

Подружница 

наставника 

српског језика 

Гимназија 

Лесковац, 

април 

2013.  

Ученици 1-

4.разреда свих 

основних 

школа 

Јабланичког 

округа 

На такмичењу је учествовао 

ученик Филип Арсић без 

запаженог резултата 

Записник 

са 

такмичења 

      

ОРГАНИЗАЦИЈА 

ТАКМИЧЕЊА, 

СМОТРИ, 

КОНКУРСА за 

ученике ... 

Назив Организатор 

Место и 

време 

одржавања 

Задужење (иницијатор, 

координатор, организатор, 

жири...) 

Доказ  

     

     

     

 

УНАПРЕЂЕЊЕ ПЕДАГОШКЕ ПРАКСЕ доказ 

ОГЛЕДНИ ЧАС, ПРЕДАВАЊЕ, 

ОБУКА, СЕМИНАР... ЗА ДРУГЕ 

(назив теме, место и време 

одржавања, трајање, за кога, на ком 

нивоу, улога и сарадници, доказ) 

  

УЧЕШЋЕ У ТАКМИЧЕЊИМА, 

КОНКУРСИМА, СМОТРАМА... 

за наставнике (назив акције, 

организатор, ниво организовања, 

место и време, садржај којим се 

учествовало, постигнуће, доказ) 

  

АНГАЖМАН У СТРУЧНИМ 

ДРУШТВИМА (чланство, функц. 

У телима/ органима/ комисијама 

друштва, ниво организовања, 

лично залагање током године с 

временом и местом учешћа, доказ) 
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ОРГАНИЗОВАЊЕ  ВИДОВА 

СТРУЧНОГ   УСАВРШАВАЊА  

(обављена активност, где, када, 

трајање, за кога, на ком нивоу, 

учесници – коме је намењено) 

  

ОБЈАВЉЕНИ  СТРУЧНИ И 

НАУЧНИ РАДОВИ 

(тачни библиографски подаци, 

коме је значајан рад) 

  

УЧЕШЋЕ, ИЗРАДА, ВОЂЕЊЕ 

РАЗНИХ ПРОЈЕКАТА У ВЕЗИ 

СА ПРОФЕСИЈОМ 

(назив пројекта, улога и задужење, 

трајање, ко га покренуо, где се 

спроводи, с којим циљем, 

сарадници, доказ...) 
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ЛИЧНА 
ПРОФЕСИОНАЛНА 

ОРИЈЕНТАЦИЈА 



31 
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ПРИЛОЗИ 
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Датум  
Која активност је реализована, прилози који поткрепљују 

остварену активност  
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САМОПРОЦЕНА 
ЕФЕКАТА РАДА  

 
(ПРОТОКОЛ ЗА САМОПРОЦЕНУ ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА) 
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С А М О П Р О Ц Е Н А  ЕФЕКАТА  РАДА                                                                                                  
 

 

УПИТНИК ЗА САМОПРОЦЕНУ КОМПЕТЕНЦИЈА НАСТАВНИКА 

   

 

Сваку тврдњу треба да процените на скали од 1-5, т.ј. да изаберете број  

 

који највише одговара Вама. 

 

Приликом процене, имајте у виду значење бројева: 

 

5 – одличан / увек 

 

4 – врло добар / веома често 

 

3 – добар / понекад 

 

2 – слаб (захтева моју пажњу, неопходно је унапредити дату компетенцију) / 

веома ретко 

 

1 – недовољан (неопходно је хитно предузети одговарајуће активности) / никада 
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К1- Компетенције за наставну област, предмет и методику 

наставе 

1 

У планирању садржаја и начина рада руководим се циљевима и 

исходима наставног предмета 5 

2 

Користим методе и технике примерене предмету и ученицима којима 

предајем 5 

3 

Садржаје предмета који предајем повезујем са примерима из 

свакодневног живота и искуствима ученика 5 

4 

У планирању и организовању рада руководим се образовним 

стандардима 4 

5 

Упућујем ученике да садржаје предмета који предајем повезују с другим 

предметима и областима 5 

6 

Наставу обогаћујем искуствима стеченим кроз различите облике стручног 

усавршавања 5 

7 

Користим аудиовизуелне и илустративне материјале у настави у функцији 

учења ученика 5 

8 

Користим савремене образовне технологије како би подстакла/ао учење 

ученика 5 

9 Познајем и користим различите начине праћења и вредновања рада  

   Просечно за К1 4,77 

  

 

К2-Компетенција за поучавање и учење 

 1 Јасно наглашавам кључне појмове и истичем циљеве часа 4 

2 Проверавам да ли су упутства која дајем јасна свим ученицима 5 

3 

Подржавам ученике да слободно износе своје идеје, постављају питања, 

дискутују и коментаришу у вези са предметом учења 5 

4 

Наставне материјале, методе, темпо рада и захтеве прилагођавам 

различитим образовним потребама и могућностима ученика 5 
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5 

Када год је могуће у раду користим групну дискусију, дебате, играње 

улога 5 

6 

Подстичем ученике да користе различите начине и приступе у решавању 

задатака 4 

7 

Користим ученичка постигнућа као показатељ ефикасности и 

ефективности сопственог рада 5 

8 

Прихватам одговоре ученика на начин који охрабрује и подстиче њихово 

даље учешће у раду 5 

9 

Ученицима дајем благовремену и јасну повратну информацију о 

постигнућима, напредовању и елементима које треба унапредити 5 

  Просечно за К2 4,77 

   

 

К3- Компетенције за подршку развоју личности ученика 

1 Континуирано охрабрујем ученике да дају све од себе  5 

2 У односу са ученицима уважавам њихове потребе и осећања 5 

3 

Користим технике позитивног дисциплиновања ученика без коришћења 

страха као мотиватора 5 

4 

Пружам подршку и охрабрење када ученици доживе разочарење и 

неуспех 4 

5 

Исказујем позитивна очекивања у вези са оним што ученици могу да 

постигну  5 

6 

Исказујем позитивна очекивања у вези са оним што ученици могу да 

постигну 4 

7 

Избегавам деструктивну критику, исмевање и сарказам у контакту са 

ученицима  5 

8 Пратим развој и напредовање различитих аспеката личности ученика 4 

9 

У планирању сопственог рада и активности које организујем са децом 

уважавам социјални контекст из кога деца долазе 5 
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  Просечно за К3 4,66 

   

 

К4 – Компетенције за комуникацију и сарадњу 

 1 Радо размењујем идеје, наставне материјале и опрему са колегама  5 

2 

Са родитељима градим атмосферу међусобног поверења, укључујући их у 

различите активности у школи 4 

3 

Планирам и осмишљавам садржаје сарадње са установама и 

институцијама из окружења 4 

4 

Ученике, родитеље/старатеље, колеге, локалну заједница од значаја за 

образовно-васпитни рад користим као ресурс за планирање и 

реализацију наставних и ваннаставних активности  4 

5 

Иницирам и прихватам иницијативу различитих партнера који могу да 

допринесу напредовању школе и ученика 4 

6 

У комуникацији са партнерима руководим се правилима успешне 

комуникације 4 

7 

Редовно информишем заинтересоване партнере о активностима школе 

које могу унапредити сарадњу 4 

8 

Познајем различите облике и садржаје сарадње са различитим 

партнерима 5 

9 Учествујем у раду тимова и стручних тела у школи 5 

  Просечно за К4 4,33 

     Просечна оцена компетентности 4,63 

   

 

                                                                                                                       
Потпис запосленог  
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Образложење: Инструмент је направљен у складу са Стандардима компетенција за 

професију наставника и њиховог професионалног развоја. У циљу да помогне у 

самопроцену сопствених јаких страна и слабости у вези са професионалним 

компетенцијама.  

Највиша оцена је 5.00 

 

 

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

K1
K2

K3
K4

4.77 4.77 

4.66 

4.33 

Просек компетенција наставника 
Дејан Цакић 



42 

 

 
 

СПОЉАШЊА 
ПРОЦЕНА 

ЕФЕКАТА РАДА7
 

                                                           
7
 Извештај лица која врше евалуацију часа (директор, педагог, надзорник) 


