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  ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНОМ СА ПЛАНОМ ЗА ПОВЕЋАЊЕ КОМПЕТЕНЦИЈА 

 

Име и презиме Роланд Вучинић 

Назив установе и 

радног места 

Основна школа „Братство-јединство“, Бездан 

- учитељ  

 

Последњи завршени 

ниво образовања 

VII степен, Учитељски факултет Сомбор, 2005. 

Звање професор разредне наставе 

 
Знања и вештине 

потребни за 

обављање посла 
 
 

 

К1 – за наставну 

област, предмет и 

методику 

наставе, 

К2 – за поучавање и 

учење, 

К3 – за подршку 

развоју личности 

ученика, 

К4 – за комуникацију 

и сарадњу 

 
Знања и вештине 

које желим да 

развијем, 

унапредим у 

напредној години 

 
 Тимски рад 

 Комуникацијске вештине 

 Активно слушање 

 Израде средстава и других материјала за рад 

 Организације  разних активности у оквиру школе 

(радионице, изложбе, квиз) 

 Изражавање – вербално, невербално 

 Покретање, иницирање и вођења различитих 

активности 

 Сарадња са осталим учесницима и сарадницима у 

образовно-васпитном процесу 

 Јачање професионалних капацитета запослених у 

области иновативних метода наставе 
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  ПЛАНИРАНИ  ОБЛИЦИ СТРУЧНОГ  УСАВРШАВАЊА  У УСТАНОВИ 

 

Редни 

број 

 

Активност/ 

облик стручног 

усавршавања 

 

Начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, извођење, 

ауторство, 

организовање, 

координ, вођење, 

анализа, 

дискусија…)  

 

 

Компетенција 

К1, К2, К3, К4 

 

 

Област 

усавршавања 

 

Број 

сати 

 

Опис активности 

 

Докази 

 

Планирано 

време 

реализације и 

реализатор 

1.  

Извођење 

угледног часа 

 

Извођење, 

организовање, 

дискусија 

 

 

К1 

 

Организација 

разних 

активности 

 

 

8 

 

Час српског језика  

 

Припрема за 

час, 

евиденциони 

листови 

 

 

2015. 

Р.Вучинић 

2.  

Присуствовање и 

дискусија на 

угледним 

часовима 

 

 

 

Присуствовање, 

дискусија 

 

К1 

 

Активно 

слушање 

 

 

 

3*2
 

 

Присуствовање и  

дискусија на 

угледним часовима 

колега 

 

Евиденциони 

листови 

 

Током школске 

године, по 

договору са 

колегама из 

разредне и 

предметне 

наставе 

С.Лукић, 

Н.Кедвеш, 

С.Галић, 

М.Воркапић 

 

3.  

Асистент – 

помоћник на 

угледним 

часовима 

 

 

 

Присуствовање, 

коауторство, 

дискусија 

 

К1 

 

Активно 

слушање, 

израде 

средстава и 

других 

материјала за 

рад 

 

 

1*4 

 

Помоћ у припреми 

и реализацији часа, 

присуствовање и 

дискусија на 

угледним часовима 

колега 

 

Евиденциони 

листови 

Током школске 

године, по 

договору са 

колегама из 

разредне и 

предметне 

наставе 

 



 

4.  

 

Излагања са 

стручних 

усавршавања са 

обавезном 

дискусијом 

 

 

 

Присуствовање, 

дискусија 

 

К1 

 

Активно 

слушање 

 

 

2*1 

 

Излагање колега са 

семинара којима су 

присуствовали 

 

Записници са 

већа 

 

Током школске 

године 

- колеге 

5.   

Приказ блога 

 

 

 

Излагање, 

ауторство, 

организовање,  

анализа, дискусија 

 

К2 

 

Покретање, 

иницирање и 

вођења 

различитих 

активности 

 

Јачање 

професионалн

их капацитета 

запослених у 

области 

иновативних 

метода наставе 

 

 

 
2*5 

 

Приказ свог блога  

www.teachroland3.w

ordpress.com  

 

Приказ интернет 

странице школе 

 

www.osbezdan.word

press.com  

 

 

Записник са 

наставничког 

већа 

 

Током школске 

године 

Р.Вучинић 

6.   

Остваривање 

пројеката 

образовно-

васпитног 

карактера у 

установи 

 

 

 

Излагање, извођење, 

ауторство, 

организовање, 

координација, 

вођење, анализа, 

дискусија 

 

К1 

К2 

К4 

 

Јачање 

професионалн

их капацитета 

запослених у 

области 

иновативних 

метода наставе 

 

 

2*5 

 

Обука колега за рад 

у програму 

MS PowerPoint  

(1. и  2. део), 

као и обука за 

израду блога  

(1. и  2. део) 

 

Извештаји о 

спроведеним 

обукама 

 

Током другог 

полугодишта  

Р.Вучинић 

7.   

Организовање 

одласка ученика 

у позориште и 

такмичења 

 

 

Организовање, 

присуствовање 

 

К2 

К3 

 

Организација  

разних 

активности 

 

3 

 

Одлазак у 

позориште и 

псисуствовање 

представи 

 

Извештај о 

одласку у 

позориште и 

фотографије 

 

Током школске 

године, кад се 

укаже прилика 

Р.Вучинић 

 

 

8.  

 

Маркетинг 

школе 

 

 

 

Помоћник 

администратора 

сајта 

www.bezdan.edu.rs  

 

К3 

К4 

 

 

 

Тимски рад, 

комуникацијск

е вештине, 

сарадња са 

 

10 

 

 

 

 

Израда прилога за 

школски сајт 

 

 

 

www.bezdan.ed

u.rs  

 

 

 

Током целе 

школске 

године 

Р.Вучинић 
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http://www.teachroland3.wordpress.com/
http://www.osbezdan.wordpress.com/
http://www.osbezdan.wordpress.com/
http://www.bezdan.edu.rs/
http://www.bezdan.edu.rs/
http://www.bezdan.edu.rs/


 

Администратор 

сајта   

www.osbezdan.wor

dpress.com 

 

 

К3 

К4 

осталим 

учесницима и 

сарадницима у 

образовно-

васпитном 

процесу 

 

 

20 

 

Израда и 

ажурирање 

садржаја школског 

сајта 

 

www.osbezdan

.wordpress.co

m 

 

Током целе 

школске 

године 

Р.Вучинић 
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