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и развој људског капитала

ПРОГРАМ ОБУКЕ

1. ДАН

Време Мин. Садржај

09:00 5' Отварање и добродошлица

09:05 40' Увод у обуку – први део

• Циљеви, програм и исходи обукe

• Представљање пројекта и улоге школа-вежбаоница на 
пројекту

• Начин и правила рада

• Разговор са учесницима, питања и одговори

45' Увод у обуку – други део

• Представљање учесника кроз процену постојећих
и потребних компетенција учесника

10:30 20' Пауза

10:50 120' 1. Настава усмерена на учење у школи

12:50 60' Пауза за ручак

13:50 90' 2. Улога наставника у подстицању
саморегулисаног учења ученика

• Начини обезбеђивања саморегулисаног учења (палета 
приступа и техника у служби саморегулације) 

• Подстицање саморегулисаног учења и изграђивање 
вештина за обезбеђивање подстицајне средине за 
саморегулисано учење (мотивација, палета приступа и 
техника у служби саморегулације)

15:20 20' Пауза

15:40 90' 3. Подстицајна средина за учење

• Појам и значај средине за учење
(физичка, психолошка и социјална)

17:10 5' Евалуација I дана обуке

17:15 60' Појединачни разговори и консултације са учесницима

18:15 Крај I дана обуке
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2. ДАН

Време Мин. Садржај

09:00 90’ 4. Наставник - рефлексивни практичар

• Разумевање концепта рефлексивне праксе, њеног 
значаја и начина за употребу техника и резултата 
преиспитивања своје праксе за њено унапређење.

10:30 20’ Пауза

10.50 100’ 5. Кључне компетенције
(са кратком паузом од 10 мин након првих 60 мин)

• Концепт кључних компетенција

• Развијање кључних компетенција код ученика

12:30 60’ Пауза за ручак

13:30 90’ 6. Оцењивање у функцији напредовања и развоја 
компетенција код ученика

• Оцењивање у функцији учења

15:00 20’ Пауза

15:20 75’ 7. Школски програм усмерен на учење

• Увиђање места, значаја и начина примене Школског 
развојног плана и Школског програма у имплементацији 
приступа усмереног на учење

16:35 25’ Евалуација и затварање обуке

17:00 Крај обуке
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