ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

ППДРШКА УЧЕНИЦИМА - РПДИТЕЉИ
 Понуду ваннаставних

активности реализовати
савременим техникама
оглашавања –дигиталним
путем, плакатима
 Родитеље би требало
мотивисати да се укључе у
акције за пружање помоћи
другим породицама оранизовањем хуманитарних
изложби и базара
 Ученике и родитеље путем сајта
редовније извештавати о
врстама подршке у учењу које
пружа школа

 Потребно је континуирано

обавештавање родитеља након
предузетих активности поводом
њихових приговора – уз писани
протокол
 Осмислити заједничке акције
родитеља,ученика и наставника
на уређењу унутрашњег и
спољашњег школског простора
(сађење, украшавање, фарбање и
сл.)
 Омогућити родитељима прилику
да се искажу у улози предавача из
одређене области
 Усмерити сарадњу са родитељима
кроз слободну размену питања,
дилема и препрека - јединствена
сајт адреса

ППДРШКА УЧЕНИЦИМА УЧЕНИЦИ
 Оранизовање вршњачке
 Развити разноврсне технике за
подршке у учењу на нивоу
сваког одељења - рад у пару
 Радионице о учењу осим у
првом, планирати и за други
разред чиме би се ученици
усмеравали ка активном
трагању за знањем
 Омогућити ученицима што
више слободе у креирању
темпа личног рада , односно
да самостално контролишу
начин, садржај и брзину
 Предвидети теме за ЧОС које
се тичу успешне комуникације
и сарадничких односа,
оснажити ученике у изради
наставних материјала

извештавање што већег броја
ученика о одлукама Ученичког
парламента
 Мотивисати ученике за
укључивање у ваннаставне
активности током редовних
часова уз помоћ квизова
знања, упознавања са
додатном литературом и
цртицама из живота познатих
научника, уметника и
спортиста
 Организовати заједничку
седницу представника
Ученичког парламента и
Савета родитеља

ППДРШКА УЧЕНИЦИМА - НАСТАВНИЦИ
 Планирати ЧОС посвећен

представљању свих секција у
школи
 Организовати радионичарски
рад за наставнике са темом:
Тимски рад
 Оранизовати угледне часове у
тиму - тематска настава кроз
више предмета
 Осмислити Водич за
оглашавање успеха ученика –
књига обавештења, сајт,
школске новине, плакати

 Посебну пажњу посветити

питању безбедности у школи
кроз тематски родитељски
састанак и спровођење обуке
за наставнике
 На часовима садржаје везане
за толеранцију и уважавање
других, усмерити ка изради
ученичких продуката који ће
се изложити на школској
изложби интеркултуралности
 У одељењима оранизовати
гостовање стручњака са циљем
представљања и
популаризације различитих
професија

ПРАНИЗАЦИЈА РАДА ШКПЛЕ И
РУКПВПЂЕОЕ
 Изналажење различитих
могућности за мотивисање
наставника: заједнички излети,
књижевне вечери, школски хор
наставника, спортске
екипе/заједнички тренинзи
 Посветити Седницу наставничког
већа детаљнијем упознавању са
школским актима који се тичу
похваљивања и награђивања

запослених – кроз панел
дискусију
 Оранизовање семинара за
интерну школску евалуацију и
самоевалуацију

 Координацију рада стручних

органа унапредити преко
чешћих састанака Педагошког
колегијума
 Установити кварталне онлајн
састанке стручних већа и
тимова са управом школе:
технике brainstorming,
brainwriting
 Преко недељних састанака
управе и стручних служби
појачати проактивну и
сарадничку атмосферу

