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ЗАШТО ПОРТФОЛИО?

На основу члана 129. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања 
(«Службени гласник РС», бр. 72/09, 52/11 и 55/13),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања 
наставника, васпитача и стручних сарадника
Правилник је објављен у «Службеном гласнику РС», бр. 

85/2013 од 27.9.2013. године, ступио је на снагу 28.9.2013, а 
одредбе члана 20. се примењују од 3.3.2014.

Члан 20.
Наставник, васпитач и стручни сарадник у поступку самовредновања 

и планирања свог стручног усавршавања и професионалног развоја 
примењује стандарде компетенција.

Наставник, васпитач и стручни сарадник систематично прати, 
анализира и вреднује свој образовно-васпитни рад, развој компетенција, 
своје напредовање и професионални развој и чува у одређеном облику 
најважније примере из своје праксе, примере примене наученог током 
стручног усавршавања, лични план професионалног развоја (у даљем 
тексту: портфолио).

Наставник, васпитач и стручни сарадник на захтев директора, стручног 
сарадника, просветног саветника и саветника - спољног сарадника, даје на 
увид свој портфолио професионалног развоја.

У складу са наведеним чланом Правилника, наш образац за Професионални 
портфолио наставника садржи: 

А)упутства за израду сопствене верзије портфолија у складу са сваким наводом из 
Правилника

Б)фолдере за одлагање одговарајућих прилога за сваку појединачну област (Радна 
биографија, Кретање у служби, Реализовани облици стручног усавршавања, Прилагођене 
табеле за личну процену компетенција наставника (две верзије), Репрезентативне 
илустрације рада са ученицима и сарадње са родитељима-примере из сопствене праксе, 
Приказе стручних  постигнућа, Прилагођене табеле за приказ самопроцене наставног 
рада у складу са Стандардима квалитета рада школе (област Настава и учење) и на 
основу свега табелу за Лични план стручног усавршавања. 
В) Две области су предвиђене за лични део Портфолија: за оне прилоге који су у односу 
на Правилником прописани период старији али су значајни за наш професионални 
развој и желимо трајно да га чувамо и за Лични кутак - за оне најспецифичније области, 
за посебне склоности, стваралаштво и оно што је Ваша посебност.  
Г) Ако своју образовну филозофију желите да представите и кроз есеј-завршне стране 
Портфолија су намењене за то.
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Шта је портфолио? Шта овај портфолио 
садржи? Чему служи портолио?

Портфолио је у дословном 
преводу:
фасцикла, збирка радова, 
класер са радовима.
Зато наш Портфолио садржи 
и додатне  празне фолије 
(фолдере) у које ћете током 
одређеног периода одлагати 
прилоге о свом раду.
Важно је знати да је 
радове у портфолију 
потребно организовати по 
одређеним критеријумима: 
хијерархијском, временском,
следственом и у складу са 
редоследом у Садржају. 

Наш Портфолио је 
сачињен од петнаест 
области. После наведених 
назива поглавља 
приложили смо изводе 
из Правилника 85/2013, 
који образлажу или 
објашњавају обавезне 
области. 
Остале области су 
изборне, а све су биране  
на основу прописа  и 
коришћене литературе:
Jeannie L. Steele, Kurtis 
S.Meredith, Charles Temple,
ScottWalter. 
Кооперативно учење, 
планирање и процењивање 
успеха;
Ш.Д.Изли и К.Мичел. 
Оцењивање на основу 
портфолија;

-Садржај-водич кроз 
портфолио ради лакшег 
увида;
-Радну биографију,
-Доказе о образовању и 
професионалном искуству;
-Самопроцену 
компетенција наставника;
-друге прилоге за приказе 
самопроцена сопственог 
рада.
Фолије су предвиђене и 
за  доказе, илустрације, 
продукте настале током 
рада наставника и по 
потреби се могу додавати 
и нове;
-за неке сегменте рада 
и одабране ученичке 
продукте који илуструју 
и методички  рад  
наставника;
-за податке о објављеним 
стручним радовима и 
прилоге из те области;
- лични план 
професионалног развоја;
- записници, белешке 
колега, директора, 
стручних сарадника 
и других који су 
присуствовали 
активностима/часу, као 
и сопствене рефлексије у 
вези са прилозима
-Портфолио треба 
да представи и 
професионалне ставове и 
размишљања(образовна 
филозофија).

-Да важне прилоге о раду 
и постигнућима уреди и 
сачува;
-Да систематизује 
показатеље професионалног 
статуса и развоја 
наставника;
-Да буде основа за даљи 
развој и напредовање.
-Да послужи за 
презентовање сопственог 
рада и за увид екстерним 
евалуаторима и 
заинтересованим 
професионалцима;
-Да посебне продукте 
рада у настави уреди, 
селекционише и сачува;
-Да представи рад, 
постигнућа, залагање у раду 
у школи и са ученицима и 
компетенције наставника 
заинтересованог за стицање 
звања педагошки саветник 
итд.
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У чему нам портфолио помаже?

Самовредновање 
сопственог рада

Стандарди квалитета 
рада образовно-

васпитних установа

Стандарди 
компентенција 

за професију 
наставника и њиховог 

професионалног 
развоја

Самовредновање 
је стални процес 
спровођења, 
анализирања, 
кориговања и планирања 
унапређивања рада 
и спроводи се, како у  
наставној пракси тако  и 
сопственог доприноса 
целокупном животу и 
раду школе. 

Самовредновање почиње 
постављањем питања: 
Како смо нешто урадили?
Да ли је  могло боље? Шта 
се може унапредити?
Који су циљеви остварени, 
а који не? 
 Шта још треба да знам 
да би постигнућа при 
следећем самовредовању   
била боља?
 Како унапређивањем 
сопственог рада, 
доприносимо побољшању 
квалитата  рада школе?
Концепт Портфолија 
омогућава континуирано 
праћење  свега наведеног.

Дефинисани  стандарди 
представљају помоћ при 
самовредновању рада 
установа, самопроцени 
сопственог рада (анализа 
сопствених квалитета – 
знања, вештина, вредности), 
а такође су и основа за 
екстерно вредновање 
аспеката образовања за које 
су намењени.
Стандаради омогућавају 
и планирање личног 
професионалног развоја. 
Чине основу за  планирање 
менторског рада са 
приправником .
Чине јединственим захтеве 
у педагошко-инструктивном 
раду директора и стручних 
сарадника.
 Помоћ су и приликом 
израде различитих 
школских докумената 
(годишњи план рада, 
развојни план школе, 
избор пројеката, акциони 
планови, планови стручног 
усавршавања...) 
Процес самовредновања 
рада школе, по Областима 
квалитета, такође се 
спроводи по индикаторима 
/показатељима/ и 
стандардима квалитета 
рада образовно-васпитне 
установе. 

Објављивањем новог 
Правилника о сталном 
стручном усавршавању 
(септембар 2013.), који и 
дефинише обавезу израде 
портфолија, сачињени  су 
обрасци за вредновање 
компетенција наставника. 
Критеријуми су у делу  
Правилника којим је уређен 
начин напредовања и 
стицања звања педагошки 
саветник, самостални, виши и 
високи саветник.
С обзиром да су раније, 
2011.године  дефинисани  
Стандарди компетенција за 
професију наставник, као 
засебан документ објављен 
у Заводу за унапређивање 
квалитета образовања и 
васпитања.
у нашем Портфолију су дате 
Табеле за  самопроцену 
сачињене по индикаторима 
оба документа, да би сваки 
корисник могао да се  
определи за један, други или 
оба начина самопроцене.
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НЕКОЛИКО НАЗНАКА И О ОДЕЉЕЊСКОМ ПОРТФОЛИЈУ

Одељењски 
Портфолио

Шта може да садржи Чему служи?

Води га наставник – 
разредни старешина ;
У разредној настави 
континуирано 
или периодично-
седмично, а ревизија 
и анализа се врше на 
класифиикационим 
периодима.

У предметној настави 
портфолио води 
одељењски старешина, у 
сарадњи са предметним 
наставницима,  а може 
и уз учешће ученика (по 
договору).
Портфолио се 
може попуњавати 
периодично, на 
часовима одељењског 
старешине.

 Селекција прилога се 
врши после анализе 
на класификационим 
периодима.

Могући прилози: планови 
активности за васпитно аспект 
рада,  припреме за рад на ЧОСу, 
ученички радови, планови 
контролних и писмених 
задатака,  анализе рада 
дељења/групе и појединаца - 
примери вредновања радова,
- оцене ученика (одељак за 
формативно и сумативно 
оцењивање), 
резултати тестова ученика;
-  примери анкета,  упитника, 
примери писане повратне 
информације ученицима, 
анкете и анализе одговора  
ученика, родитеља, колега;
-дневнички записи, повремене 
белешке и коментари,  зидне 
новине и плакати-фотографије; 
-идеје за наредно планирање, 
препоруке и савети колега, 
извештаји, фотографије, 
снимци, аудио-записи са 
екскурзија, школа у природи, 
часовима одржаним ван 
учионице, посете музејима, 
изложбама, учешћа на 
такмичењима, смотрама, 
манифестација... 
-Правила понашања у одељењу; 
вредности које су одабрали 
да негују током ове школске 
године.

За праћење образовног и 
васпитног сегмента рада у 
одељењу.
За објективније оцењивање 
ученика;
За уједначавање 
критеријума оцењивања 
наставника који предају 
одељењу;
Као подстицај за тимски 
рад наставника у оквиру 
стручног већа;
За унапређивање сарадње 
са родитељима...
За остваривање бржег 
увида наставника који се 
током године, накнадно  
укључују у рад у одељењу.

Детаљнија упутстав и 
обрасци за прилоге се 
налазе у Одељењском 
портфолију.
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Наставницима о Портфолију  ученика

•	 Портфолио је  збирка  ученичких радова и других прилога који представљају 
ученика.

•	 Портфолио ученика је утемељен на Правилнику о оцењивању и  на образовним 
стандардима. 

•	 Ученички  портфолио представља скуп радова који представљају учеников напредак 
у учењу и постигнућима.

•	 Мотивише ученика за даљи рад;

•	 Промовише учење, активира  и негује критички став  ученика и формира систем 
правих вредности;

•	 Проширује  образовне могућности ученика;

•	 Развија вештине евалуације и рефлексије ученика;

•	 Утиче на развијање способности за учење, постављање циљева, планирање 
активности и учења;

•	 Доприноси даљој успешној социјализацији ученика;

•	 Ученику je дата слобода да самостално креира део портфолија, док су за други део 
дозвољене  сугестије родитеља, а посебан део је уређен од стране наставника или у 
сарадњи са њим и он улази у Одељењски портфолио.

•	 Сврха првог дела портфолија је да се ученик представи, да развија свест о себи, 
да унапређује самосталност, поштује правила, преузме личну одговорност за 
напредовање у учењу, да научи да учи и планира, да успешно сарађује са вршњацима. 

•	 Сврха другог дела портфолија је  да  појача блискост и поверење између детета 
и  родитеља  и да се она усмери  и на  креативност и на постављање заједничких 
вредности. 

•	 Сврха трећег дела портфолија је да наставнику помогне да изгради објективну и  
целовиту представу о ученику кроз доказе о његовим постигнућима, плановима, 
тежњама, афинитетима... и да на основу свега може да формира део Одељењског 
портфолија који ће ученика представљати наставницима у наредном циклусу 
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образовања, или у другој школи, уколико се ученик пресели. 

•	 Оцењивање путем портфолија развија партнерски однос са учеником, подстиче  
самопоуздање и мотивацију ученика за учење, а наставник је у могућности да ученике 
учи како да постављају себи циљеве учења и развијају критичко мишљење. Ако ученици 
као и Ви, имају Образовне стандарде (у три нивоа постигнућа) и поједноставите им 
назнаке о томе шта се од њих очекује да науче, многима сте помогли и мотивисали их, 
а Ваш поступак оцењивања ће постати јаснији, разумљивији ученицима и родитељима 
и олакшаће Вам оцењивање, али и сарадњу са ученицима, родитељима, колегама и 
руководством школе.



11

Професионални портфолио наставника

1. РАДНА  БИОГРАФИЈА

ЛИЧНИ  ПОДАЦИ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ_______________________________________________

ЈМБГ __________________________________________________________

ПРОФЕСИЈА____________________________________________________

РАДНО МЕСТО_________________________________________________

Телефон, mail адреса _____________________________________________

ПОДАЦИ О ОБРАЗОВАЊУ

ПОЛОЖЕН ИСПИТ ЗА ЛИЦЕНЦУ_________________________________________

Ако је положен испит, навести датум полагања,број лиценце или белешку о признавању.

ФОРМАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ
ДОДАТНО СТЕЧЕНА ЗНАЊА

(информатичка знања, страни језици)
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МОЈЕ РАДНО ИСКУСТВО 
Табела за унос података о кретању у служби
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 2. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

ИЗВОДИ ИЗ: 

Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања 
наставника, васпитача и стручних сарадника

Правилник је објављен у «Службеном гласнику РС», бр. 85/2013 
од 27.9.2013. године, ступио је на снагу 28.9.2013, а одредбе 

члана 20. се примењују од 3.3.2014.

Члан 1.
Овим правилником утврђују се: облици стручног усавршавања, приоритетне 

области за стручно усавршавање за период од три године, програми и начин 
организовања сталног стручног усавршавања; услови, орган који одлучује о стицању 
звања и поступак напредовања, стицање звања у току усавршавања наставника, 
васпитача и стручних сарадника; образац уверења о савладаном програму и друга 
питања од значаја за развој система стручног усавршавања.

Члан 2.
Професионални развој је сложен процес који подразумева стално развијање 

компетенција наставника, васпитача и стручног сарадника ради квалитетнијег 
обављања посла и унапређивања развоја деце и ученика и нивоа постигнућа ученика.

Саставни и oбавезни део професионалног развоја је стручно усавршавање које 
подразумева стицање нових и усавршавање постојећих компетенција важних за 
унапређивање васпитно-образовног, образовно-васпитног, васпитног, стручног рада 
и неге деце (у даљем тексту: образовно-васпитни рад).

Саставни део професионалног развоја јесте и развој каријере напредовањем у 
одређено звање.
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         2.1. О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ 
У  УСТАНОВИ

ОДАБРАНИ ИЗВОДИ ИЗ: 

Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању 
звања наставника, васпитача и стручних сарадника

Члан 3.
Стручно усавршавање наставника, васпитача и стручних сарадника установа 

планира у складу са потребама и приоритетима образовања и васпитања деце и 
ученика, приоритетним областима које утврђује министар надлежан за послове 
образовања (у даљем тексту: министар) и на основу сагледавања нивоа развијености 
свих компетенција за професију наставника, васпитача и стручног сарадника у 
установи.

Потребе и приоритете стручног усавршавања установа планира на основу 
исказаних личних планова професионалног развоја наставника, васпитача и 
стручних сарадника, резултата самовредновања и вредновања квалитета рада 
установе, извештаја о остварености стандарда постигнућа и других показатеља 
квалитета образовно-васпитног рада.

Лични план професионалног развоја наставника, васпитача и стручног сарадника 
сачињава се на основу самопроцене нивоа развијености свих компетенција 
за професију наставника, васпитача и стручног сарадника (у даљем тексту: 
компетенције).

Члан 4.
1) Стално стручно усавршавање остварује се активностима које предузима 

установа у оквиру својих развојних активности, и то:
(1) извођењем угледних часова, односно активности са дискусијом и анализом,
(2) излагањем на састанцима стручних органа и тела које се односи на савладан 

програм стручног усавршавања или други облик стручног усавршавања ван 
установе, приказ књиге, приручника, дидактичког материјала, стручног чланка, 
различите врсте истраживања, студијско путовање и стручну посету и др. са 
обавезном дискусијом и анализом,

(3) остваривањем:
- истраживања (научна, акциона, аd hoc и др.),
- пројекта образовно-васпитног карактера у установи,
- програма од националног значаја у установи,
- програма огледа, модел центар,
- облика стручног усавршавања који је припремљен и остварен у установи у 

складу са потребама запослених;
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2) Стално стручно усавршавање остварује се активностима које  се спроводе по 
одобреним програмима обука и стручних скупова, у складу са овим правилником;

3) Стално стручно усавршавање остварује се активностима које:
 предузима министарство надлежно за послове образовања (у даљем тексту:    

Министарство), Завод за унапређивање образовања и васпитања и Завод за вредновање 
квалитета образовања и васпитања по поступку утврђеном овим правилником, и то 
кроз:

(1) програме обука,
(2) стручне скупове,
(3) летње и зимске школе,
(4) стручна и студијска путовања;
4) остварују високошколскe установe на основу програма у оквиру целоживотног 

учењa;
5) се организују на међународном нивоу, а од значаја су за образовање и васпитање, 

односно учешћем на међународним семинарима и скуповима;
6) предузима наставник, васпитач и стручни сарадник у складу са личним планом 

професионалног развоја, и то активностима које нису наведене у тач. 1) до 5) овог члана.

Члан 5.
Стручно усавршавање из члана 4. тач. 1) и 2) овог правилника јесте обавезна активност 

наставника, васпитача и стручног сарадника утврђена педагошком нормом, у оквиру 
40-часовне радне недеље.

За стручно усавршавање из члана 4. тач. 2) до 5) овог правилника наставник, васпитач 
и стручни сарадник има право на плаћено одсуство у складу са Законом о основама 
система образовања и васпитања (у даљем тексту: Закон) и посебним колективним 
уговором.

                                                                      Члан 26 
Наставник, васпитач и стручни сарадник има право и дужност да сваке школске године 

учествује у остваривању различитих облика стручног усавршавања у установи, и то да: 
1) прикаже поједини облик стручног усавршавања који је похађао, а који је у вези са 

пословима наставника, васпитача и стручног сарадника; примену наученог са стручног 
усавршавања; резултате праћења развоја детета и ученика; стручну књигу, приручник, 
стручни чланак, дидактички материјал; резултате обављеног истраживања, студијско 
путовање, стручну посету и слично; 

2) одржи угледни час наставе, односно активност, води радионицу; 
3) присуствује активностима из тач. 1) и 2) овог члана и учествује у њиховој анализи; 
4) учествује у истраживањима; пројектима образовно-васпитног карактера у установи; 

програмима од националног значаја у установи; програмима огледа, модел центра; 
планирању и остваривању облика стручног усавршавања у оквиру установе, у складу са 
потребама запослених. 

Установа обезбеђује остваривање права и дужности наставника, васпитача и стручног 
сарадника из става 1. овог члана.
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОМ СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ У УСТАНОВИ
ЗА ШКОЛСКУ  201  /201 .  ГОДИНУ

ФОЛДЕР ЈЕ ПРЕДВИЂЕН И ЗА ПРИЛОГЕ О ОВОМ ОБЛИКУ СУ:
потврде, уверења, евалуације,  белешке... По потреби се могу додавати нови.

Назив, облик стручног 
усавршавања, 

и начин учешћа

Време 
реализације

СУ

Остварени сати 
(од 44 за шк. 

год.)

МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ 
(у раду у установи) 
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2.2. О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ
ВАН УСТАНОВЕ 

ОДАБРАНИ ИЗВОДИ ИЗ: 

Правилника о сталном стручном усавршавању и 
стицању звања наставника, васпитача и стручних 

сарадника

II. ОБЛИЦИ СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
Члан 6.

Облици сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручног 
сарадника, а које надлежни орган или организација одобри по утврђеној 
процедури, јесу:

1) програми сталног стручног усавршавања који се остварују извођењем 
обуке;

2) програми високошколских установа као облика целоживотног 
учења;

3) стручни скупови:
(1) конгрес,
(2) сабор, сусрети и дани,
(3) конференција,
(4) саветовање,
(5) симпозијум,
(6) округли сто,
(7) трибина;

4)летње и зимске школе;

5)стручна и студијска путовања.

Облици сталног стручног усавршавања из става 1. овог члана остварују се, 
односно организују се као домаћи или међународни.

                                                        3. Стручни скупови
Члан 16.

Стручно усавршавање може да се остварује и кроз стручне скупове из члана 
6. став 1. тачка 3) који, у смислу овог правилника, јесу:
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1) конгрес као организациони облик научног, односно стручног карактера, за 
најмање 200 учесника одређеног профила, који почиње пленарном седницом, 
а рад се одвија у групама на различите теме и завршава се закључцима и 
препорукама;

2) сабори, сусрети и дани као традиционални организациони облици 
са више тема, за најмање 100 учесника одређеног профила, који почињу 
пленарним излагањима, а рад се одвија у мањим групама по појединачним 
темама;

3) конференција као организациони облик са одређеном широм темом, 
за најмање 70 учесника, која почиње уводним пленарним излагањем, радом 
у мањим групама о подтемама и сумирањем и закључивањем у пленарном 
саставу;

4) трибина као организациони облик са одређеном темом, намењена 
обавештавању учeсника који након уводног излагања стручно расправљају о 
теми;

5) саветовање као организациони облик, у вези са темом поводом које 
је потребно донети неку врсту одлуке, кроз размену искустава, анализу и 
консултације;

6) симпозијум је организациони облик који се састоји од више излагања о 
теми, а учесници је свеобухватно разматрају из различитих углова;

7) округли сто као организациони облик који почиње кратким уводом о 
теми и свеобухватном расправом учесника у разради дате теме и могућим 
начинима решавања проблема.

У оквиру конгреса, сабора, сусрета, дана и конференције могу да раде мање 
групе - трибина, саветовање, симпозијум и округли сто.

Члан 17.
За учествовање на стручном скупу из члана 16. овог правилника институт, 

установа и удружење који обављају делатности које могу бити предмет 
стручног усавршавања (у даљем тексту: организатор стручног скупа) издаје 
уверење наставнику, васпитачу и стручном сараднику, ако је скуп одобрен као 
облик стручног усавршавања од стране Завода, односно Педагошког завода.

Уверење мора да садржи податке о: учеснику, организатору, стручном скупу, 
трајању, броју бодова.

Министарство, односно покрајински орган управе надлежан за послове 
образовања, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Завод 
и Педагошки завод, организују стручне скупове из члана 16. овог правилника 
без одобравања, и учесницима издају уверење, које мора да садржи податке о: 
учеснику, организатору, стручном скупу, трајању, броју бодова.

Организатор електронским путем пријављује Заводу одржавање стручног 
скупа најкасније два месеца пре његовог почетка. У пријави организатор 
доставља:

1) назив скупа;
2) циљ скупа (у погледу компетенције која се унапређује и приоритетне 

области);
3) теме скупа;
4) план рада;
5) циљну групу;
6) датум одржавања;
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7) имена стручних лица која учествују у остваривању стручног скупа и 
њихове референце;

8) цену котизације.
Стручне скупове из члана 16. овог правилника одобрава Завод, односно 

Педагошки завод.
Стручни скупови као одобрени облик стручног усавршавања, укључујући 

оне које је одобрио Педагошки завод, објављују се на веб страници Завода, 
најкасније у року од 30 дана пре одржавања стручног скупа.

Организатор је дужан да стручни скуп као одобрени облик стручног 
усавршавања одржи према објављеним условима, да учесницима изда 
уверење, у складу са овим правилником и да у року од 30 дана, у електронском 
и писаном облику, достави Заводу:

1) извештај о одржаном стручном скупу са списком учесника;
2) вредновање стручног скупа од стране учесника.
Образац уверења о учествовању на стручном скупу из ст. 1. и 3. овог члана 

штампа се на 100-грамској хартији величине 21х29 cm, на светлозеленој 
подлози.

4. Летње и зимске школе
Члан 18.

Летње и зимске школе су облик стручног усавршавања који је усмерен 
на размену различитих искустава у подучавању и учењу и трају најмање три 
дана.

Одредбе члана 17. овог правилника које се односе на пријављивање стручног 
скупа, примењују се и на летње и зимске школе.

5. Стручна и студијска путовања
Члан 19.

Стручно путовање, у смислу овог правилника, јесте путовање организовано 
у земљи или иностранству ради унапређивања знања и искуства у оквиру 
струке, односно професије наставника, васпитача и стручног сарадника.

Студијско путовање, у смислу овог правилника, јесте путовање 
организовано у земљи или иностранству ради стицања увида и унапређивања 
знања и искуства у оквиру области, теме, односно активности везане за 
конкретни посао наставника, васпитача и стручног сарадника.

Наставник, васпитач и стручни сарадник подноси извештај установи која га је 
упутила на стручно или студијско путовање.
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СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
(СТРУЧНИ СКУПОВИ, ЛЕТЊЕ И ЗИМСКЕ ШКОЛЕ, СТРУЧНА И СТУДИЈСКА ПУТОВАЊА...)

ФОЛДЕР ЈЕ ПРЕДВИЂЕН И ЗА ПРИЛОГЕ О ОВИМ ОБЛИЦИМА СУ: сертификате, потврде, 
фотографије, приказе у стручним часописима, медијима,  уверења, евалуације,  белешке... По 
потреби се могу додавати нови.

Подаци о облику стручног 
усавршавања, едукаториме 
и установи која  је подржала 

програм

Време 
реализације

СУ

Остварени 
бодови/сати

МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ 
(у раду у установи) 
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ОДАБРАНИ ИЗВОДИ ИЗ: 

Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања 
наставника, васпитача и стручних сарадника

Програми високошколских установа у оквиру целоживотногучења

Члан 15.

Високошколска установа може да остварује програм стручног усавршавања као 
облика целоживотног учења. Програм треба да има за циљ:

1) развијање компетенција наставника, васпитача и стручног сарадника на 
уравнотежен начин;

2) упознавање са научним и стручним иновацијама у одговарајућој области.
Програм стручног усавршавања као облика целоживотног учења одобрава Завод, 

односно Педагошки завод, без конкурса.
О савладаном програму из става 1. овог члана високошколска установа издаје 

уверење које, осим података о лицу које савладава програм и назива високошколске 
установе, садржи податке о: одобрењу програма, времену његовог похађања 
израженом у сатима или броју бодова стручног усавршавања.

Образац уверења из става 3. овог члана штампа се на 100-грамској хартији величине 
21х29 cm.
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СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗА ПЕРИОД _________________           

ПРОГРАМИ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА КАО ОБЛИКА ЦЕЛОЖИВОТНОГ УЧЕЊА

ФОЛДЕР ЈЕ ПРЕДВИЂЕН И ЗА ПРИЛОГЕ О ОВИМ ОБЛИЦИМА СУ: сертификате, потврде, 
фотографије, приказе у стручним часописима, медијима,  уверења, евалуације,  белешке... По 
потреби се могу додавати нови.

Подаци о установи, програму 
и едукатору

Време 
реализације

Остварени 
бодови/сати

План примене стечених
знања, вештина
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СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗА ПЕРИОД________________________            
  АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАРИ

ФОЛДЕР ЈЕ ПРЕДВИЂЕН И ЗА ПРИЛОГЕ О ОВИМ ОБЛИЦИМА СУ: сертификате, потврде, 
фотографије, приказе у стручним часописима, медијима,  уверења, евалуације,  белешке... По 
потреби се могу додавати нови.

Назив и каталошки број 
акредитованог семинара

Време 
реализације

семинара

Остварени 
бодови/сати

ПЛАН ПРИМЕНЕ 
(у раду у установи, за стручно 

усавршавање у установи) 
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3. НАСТАВНИК  КАО ВОДИТЕЉ 
АКРЕДИТОВАНОГ СЕМИНАРА

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 
(које наставник  реализује као тренер, водитељ актуелног акредитованог семинара и 
другог облика стручног усавршавања)

ФОЛДЕР ПОСЛЕ ТАБЕЛЕ ЈЕ ЗА КОПИЈЕ ЕВАЛУАЦИЈА, БЕЛЕШКЕ КОЈЕ СУ ОСТАВИЛИ 
УЧЕСНИЦИ, ИЗВЕШТАЈЕ И СПИСКОВЕ, ФОТОГРАФИЈЕ...(избор наставника-водитеља)

Назив, облик СУ, број 
одобрења (каталошки број за 

семинар)

Установа, 
време 

реализације и 
број учесника

Могућност 
примене (у раду 

у установи)

Наводи из евалуације 
учесника семинара или 

другог облика СУ
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ НАСТАВНИКА

ОДАБРАНИ ИЗВОД ИЗ: 

Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања 
наставника, васпитача и стручних сарадника

Члан 20.

Наставник, васпитач и стручни сарадник у поступку самовредновања и планирања 
свог стручног усавршавања и професионалног развоја примењује стандарде 
компетенција.

Наставник, васпитач и стручни сарадник систематично прати, анализира и 
вреднује свој образовно-васпитни рад, развој компетенција, своје напредовање 
и професионални развој и чува у одређеном облику најважније примере из 
своје праксе, примере примене наученог током стручног усавршавања, лични 
план професионалног развоја (у даљем тексту: портфолио).

Наставник, васпитач и стручни сарадник на захтев директора, стручног сарадника, 
просветног саветника и саветника - спољног сарадника, даје на увид свој портфолио 
професионалног развоја.

Напомена: Прочитати прилог Стандарди компетенција(...) на страни 3, овог Портфолија. 
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4. ЛИЧНА ПРОЦЕНА КОМПЕТЕНЦИЈА

по Стандардима компетенција за професију наставник

КОМПЕТЕНЦИЈЕ  НАСТАВНИКА 

1.1.  Знања

1.1.1. Знам  научну  дисциплину  којој  припада  
предмет  који  предајем  и  везе  са  другим  
научним  дисциплинама 

1.1.2. Познајем  одговарајућу  област  и  
знам  наставни  план  и  програм  који  
реализујем  као  и  његову  корелацију  са 
другим  предметима

1.1.3. Познајем  опште  принципе , циљеве  и  
исходе  образовања  и  васпитања

1.1.4. Познајем  опште  и  посебне  стандарде  
постигнућа  ученика  и  њихову  међусобну  
повезаност

1.1.5. Разумем  социјалну  релевантност  
садржаја  предмета

1.1.6. Поседујем  дидактичко-методичка  знања  
неопходна  за  предмет  који предајем

1.1.7. Познајем  технологије  које  прате  научну  
дисциплину  и  предмет  који предајем

1.1.8. Познајем  страни  језик  у  функцији 
предмета  који предајем 

Могу да 
приложим 
следеће доказе 
о примени у 
пракси:

Ефекти тога за 
школу и ученике 
(кључне речи):
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1.2.  Планирање

1.2.1. Програм  рада  припремам  тако  да  
уважава : 

	 стандарде  постигнућа 
	 наставни  план  и  програм
	Индивидуалне разлике  ученика
	Садржајну  и  временску  

усклађеност

1.2.2. Планирам  и  програмирам  рад  водећи  
рачуна  да  садржај  учини  доступним  
ученицима
( интересантан, разумљив)

1.2.3. Планирам  примену  различитих  метода, 
техника  и  облика  рада

1.2.4. Планирам и програмирам  садржаје 
наставе  водећи рачуна о корелацији ( и 
хоризонталној и  вертикалној)

1.2.5. Планирам информисање о новим  
трендовима   и  примену одговарајућих  и 
доступних  технологија  у образовању

1.2.6. Планирам  проверу  остварености  
прописаних  образовних  стандарда  и  циљева  
учења  наставног  предмета
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1.3. Реализација

1.3.1. Остварујем  функционалне, образовне  и  
васпитне  циљеве

1.3.2. Циљеве  остварујем  тако  што  
их  прилагођавам  индивидуалним  
карактеристикама  и  могућностима  ученика

1.3.3. Систематски  уводим  ученике  у  научну  
дисциплину

1.3.4. Повезујем  наставне  садржаје  са  
претходним  знањима  и  искуствима  ученика

1.3.5. Повезујем  и  организујем  наставне  
садржаје  једног  или  више  предмета  у  
тематске  целине

1.3.6. Примењујем  разноврсне  методичке  
поступке

1.3.7. Примењујем  одговарајуће  и  доступне  
технологије  у  образовању 
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1.4. Вредновање/Евалуација

1.4.1. Континуирано  пратим  и  вреднујем  
остварену  хоризонталну  и  вертикалну  
повезаност  садржаја

1.4.2. Континуирано  пратим  и  вреднујем  
ученичка  постигнућа 

1.4.3. Користим  различите  начине  
вредновања  у  складу  са  специфичностима  
предмета  који  предајем

1.4.4. Пратим  и  вреднујем  интересовања  
ученика  у  оквиру  предмета  који  предајем

1.4.5. Планирам  и  предузимам  мере  подршке 
ученицима  на  основу  анализе  остварености  
образовних  стандарда  постигнућа

1.5. Усавршавање

1.5.1. Континуирано  се  стручно  усавршавам  
у  области  научне   дисциплине  којој  предмет  
припада

1.5.2. Унапређујем  квалитет  свога  рада  
примењујући  новостечена  знања

1.5.3. Планирам  стручно  усавршавање  
на  основу  резултата  самовредновања  и  
спољашњег  вредновања  рада 
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МОЈ ДОДАТАК...
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ  НАСТАВНИКА
2.Компетенције  за  поучавање  и  учење

2.1.  Знања

2.1.1. Поседујем  знања  о  когнитивном  развоју  ученика

2.1.2. Поседујем  знања  о 
	природи  учења
	различитим  стиловима  учења
	стратегијама  учења

2.1.3. Поседујем  знања  о  природи  мишљења  и  
формирању  научних  појмова

Могу да 
приложим 
следеће 
доказе о 
примени у 
пракси:

Ефекти 
тога за 
школу и 
ученике 
(кључне 
речи):

2.2.  Планирање

2.2.1. Планирам  активности  полазећи  од  
	знања  и  искустава  којима  ученици  

располажу
	индивидуалних  карактеристика  и  потреба  

ученика
	постављених  циљева  и  исхода

2.2.2. Планирам  активности  којима    се  развијају  научни  
појмови  код  ученика

2.2.3. Планирам  подстицање  критичког , аналитичког  и  
дивергентног  мишљења

2.2.4. Планирам  различите  начине  праћења  и  вредновања  
рада  и  напредовања  ученика
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2.3. Реализација

2.3.1. Примењујем  различите  облике  рада  и  активности

2.3.2. Подстичем  и  подржавам  различите  стилове  учења  
ученика

2.3.3. Континуирано  подстичем  развој  и  примену  
различитих  мисаоних  вештина

	Идентификовање  проблема
	Решавање  проблема
	Доношење  одлука

2.3.4. Континуирано  подстичем  развој  и  примену  
различитих  облика мишљења ( критичко  , аналитичко , 
дивергентно)

2.3.5. Подржавам  ученике  да  слободно  износе  своје  идеје 
, постављају  питања , дискутују и  коментаришу  у  вези  са  
предметом  учења

2.3.6. Дајем  упутства  јасна  свим  ученицима

2.3.7. Упућујем  на  трансфер  знања

2.3.8. Пратим   и  вреднујем  постигнућа  ученика 

2.3.9. Примењујем  објективно , јавно , континуирано  и  
подстицајно оцењивање

2.3.10. Ученицима  дајем  потпуну и  разумљиву повратну  
информацију о  њиховом  раду
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2.4. Вредновање/Евалуација

2.4.1. Пратим  и  процењујем  различите  аспекте  учења  и  
напредовања, користећи  различите  технике  евалуирaња

2.4.2. Пратим  и  вреднујем  ефикасност  сопствених  метода  
на  основу  ученичких  постигнућа

2.4.3. Пратим  и  вреднујем  постигнућа  ученика  у  складу  
са  индивидуалним  способностима  ученика

2.4.4. Примењујем  утврђене  критеријуме  оцењивања

2.4.5. Пратим  и  вреднујем  примену  инструмената  за  
праћење  и  анализирање  рада  у  односу  на  напредовање  
ученика

2.4.6. Континуирно  пратим   и  вреднујем  ученичка  
постигнућа

2.4.7. Користим  поступке  вредновања  који  су  у  функцији  
даљег  учења

2.4.8. Процењујем  потребе  ученика  за  додатном  
подршком  у  учењут
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2.5. Усавршавање

 2.5.1. Континуирано  унапређујем   сопствену  педагошку  
праксу  на  основу  анализе  ученичких  постигнућа

2.5.2. Унапређујем  свој  рад  користећи  знања  стечена  
усавршавањем  у  области  когнитивне , педагошке  
психологије  и  савремене  дидактике  и  методике 

МОЈ ДОДАТАК...
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ  НАСТАВНИКА
 3. Компетенције  за  подршку  развоју  личности  ученика. 

3.1.  Знања

3.1.1. Знам  и  разумем  физичке, емоционалне, 
социјалне  и  културне  разлике  међу  ученицима

3.1.2. Познајем  и  разумем психички, емоционални  и  
социјални  развој  ученика

3.1.3. Поседујем  знања  о  начинима  подршке  
ученицима  из  осетљивих  друштвених  група

3.1.4. Познајем  различите  врсте  мотивација  и  
начина  мотивисања  ученика

3.1.5. Умем  да  препознам , мобилишем  и  подстичем  
развој  капацитета  свих  ученика  уз  уважавање  
различитости

Могу да 
приложим 
следеће 
доказе о 
примени у 
пракси:

Ефекти  за 
школу и 
ученике 
(кључне речи):

3.2.  Планирање

3.2.1. Планирам  различите  активности  којима  
ангажујем  све  ученике

3.2.2. Планирам  и  усклађујем  свој  рад  са  
психофизичким  и  развојним  карактеристикама  
ученика , прихватајући  ученика  као  личност  у  
развоју

3.2.3. Планирам  начине  и  поступке  подстицања  
самопоуздања  и  самопоштовања  код  ученика

3.2.4. Планирам  интеракцију  свих  учесника  у  
образовно-васпитном раду

3.2.5 Планирам  различите  активности  којима  
подстичем  креативност  и  иницијативу  ученика 
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3.3. Реализација

3.3.1. Ангажујем  ученике  у  различитим  
активностима , уважавајући  њихове  индивидуалне  
разлике  и  законитости  психичког  развоја

3.3.1. Примењујем  конструктивне  поступке  при  
решавању  развојних  проблема, као  и  у  ситуацијама  
кризе  и  конфликата

3.3.3. Обезбеђујем  могућност  и  окружење  за  
	Активности
	Интересовања
	Потребе ученика 

 уважавајући  њихове  ставове  и  мишљења

3.3.4. Подстичем самопоуздање , самопоштовање  и  
подижем  ниво  аспирације  свих  ученика

3.3.5. Користим  различите  поступке  за  мотивисање  
ученика 

3.4. Вредновање/Евалуација

3.4.1. Користим  различите  стратегије  праћења  
развоја  различитих  аспеката  личности  ученика

	Сарадња  са  другим  ученицима
	Решавање  конфликата
	Реаговање  на  неуспех 

3.4.2. Евалуирам  сопствени  рад  анализирајући  и  
пратећи

	Мотивацију
	Задовољство
	Активности  ученика  на  часу
	Ученичку  самосталност  и  истрајност  у  

раду 
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3.5. Усавршавање

3.5.1.Планирам  стручно  усавршавање  на  основу  
анализе

	квалитета  односа  у  одељењу
	Мотивације  ученика  за  учење
	Карактеристика  личности  ученика

3.5.2.Проширујем  своја  знања  у  области  
психофизичког , социјалног  развоја   деце   и  
мотивације

 3.5.3.Активно  радим  на  побољшању  свог  односа    са  
ученицима

3.5.4.Развијам  педагошке  вештине  за  руковођењем  
одељењем 

 

МОЈ ДОДАТАК...
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ  НАСТАВНИКА

4. Компетенције  за  комуникацију  и  сарадњу

4.1.  Знања

4.1.1. Разумем  важност сарадње  са родитељима/
старатељима  и  другим  партнерима  у  образовно-
васпитном  раду

4.1.2. Поседујем  информације  о  доступним  
ресурсима  који  могу  подржати  образовно-васпитни  
рад

4.1.3. Познајем  облике  и  садржаје  сарадње  са  
различитим  партнерима

4.1.4. Поседујем  знања  о  техникама  успешне  
комуникације 

Могу да 
приложим 
следеће 
доказе о 
примени у 
пракси:

Ефекти тога 
за школу 
и ученике 
(кључне речи):
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4.2.  Планирање

4.2.1. Планирам  систематску  сарадњу  са  
родитељима/старатељима  и  другим  партнерима  
у  образовно-васпитном  раду  на  основу  анализе  
мреже  могућих  партнера  и  доступних  ресурса

4.2.2. Планирам  различите  облике  мотивисања  за  
сарадњу

4.2.3. Осмишљавам  ситуације  и  активности  
у  којима  се  пружа  могућност  за  примену  
комуникацијских  вештина

4.3. Реализација

4.3.1. Сарађујем  са  партнерима , подстичем  размену  
мишљења  и  градим  атмосферу  међусобног  
поверења  у  заједничком  раду

4.3.2. Активно  и  конструктивно  учествујем  у  раду  
школе

4.3.3. Информишем  и  консултујем  родитеље/
старатеље  и  охрабрујем  их  да  буду  активно  
укључени  у  рад  школе

4.3.4. Разматрам  и  уважавам  иницијативе  партнера  
које  се  односе  на  унапређивање  рада  школе

4.3.5. Кроз  сарадњу  подстичем   развој  социјалних  
компетенција

4.3.6. Активно  учествујем  у  раду  тимова
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4.4. Вредновање/Евалуација

4.4.1. Анализирам  и  процењујем  сопствене  
капацитете  за  сарадњу

4.4.2. Вреднујем  сарадњу  са  партнерима  на  основу  
анализе   постигнутих  ефеката

4.4.3. Континуирано  извештавам  партнере  о  
постигнутим  ефектима  сарадње 

4.5. Усавршавање

4.5.1. Планирам  стручно  усавршавање  на  основу  
анализе  успешности  сарадње  са  свим  партнерима

4.5.2. Усавршавам  се  у  области  сарадње  и  
комуникацијских  вештина

4.5.3. Обучавам  се  за  тимски  рад

4.5.4. Активно  радим  на  побољшању  свог  односа  са  
свим  партнерима  у  образовно-васпитном  раду 
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              5. ЛИЧНА ПРОЦЕНА КОМПЕТЕНЦИЈА

ПО ИЗВОДУ ИЗ Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, 
васпитача и стручних сарадника

 По тим критеријумима  врши се и 

ПРОЦЕНА КОМПЕТЕНЦИЈА                              

као МЕРИЛА ЗА ВРЕДНОВАЊЕ УСЛОВА ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА ПЕДАГОШКИ 
САВЕТНИК, САМОСТАЛНИ ПЕДАГОШКИ САВЕТНИК, ВИШИ ПЕДАГОШКИ 

САВЕТНИК И ВИСОКИ ПЕДАГОШКИ САВЕТНИК

Услови за стицање звања педагошки саветник, самостални педагошки саветник, 
виши педагошки саветник и високи педагошки саветник за наставнике вреднују се 
у односу на:

1. Показани ниво компетенција;
2. Иницирање и учествовање у подизању квалитета педагошке праксе.

5/1. ОБЛАСТИ КОМПЕТЕНЦИЈА НАСТАВНИКА

1. Показани ниво компетенција

Наставник се оцењује са А за одређену компетенцију ако од укупног броја 
индикатора има више од 75% показаних у пракси.

Наставник се оцењује са Б за одређену компетенцију ако од укупног броја 
индикатора ако има више од 50, а мање од 75% показаних у пракси.

Наставник се оцењује са В за одређену компетенцију ако од укупног броја 
индикатора ако има мање од 50% показаних у пракси.

Наставник има надпросечан степен ако за све компетенције има оцену А, а висок 
ако за сваку компетенцију има најмање оцену Б.

Показани ниво компетенција вреднује се на основу следећих показатеља у пракси: 
Компетенције за наставну област, предмет и методику наставе, Компетенције 
за поучавање и учење, Компетенције за подршку развоју личности ученика, 
Компетенције за комуникацију и сарадњу, као и у Стандарадима компетенција , али 
се показатељи делимично разликују.

НАПОМЕНА: Услови напредовања и стицања знања представљени су у Правилнику 
о стручном усавршавању (чланови 29-45)
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Прилог за самопроцену
компетенција 
наставника за област 
1.

1. Компетенција за наставну област, предмет и методику 
наставе

 1.КОМПЕТЕНЦИЈЕ НАСТАВНИКА
Могу да приложим 
следеће доказе о 
примени у пракси:
 

Ефекти тога 
за школу 
и ученике 
(кључне речи):

1.1.  Остварујем функционалне, образовне 
и васпитне циљеве у складу са општим 
принципима, циљевима и исходима 
образовања, наставним планом и програмом 
предмета који предајем, прилагођавајући 
их индивидуалним карактеристикама и 
могућностима ученика;

1.2.  Усклађујем циљеве, садржаје, методе 
рада и очекиване исходе, хоризонтално 
и вертикално повезујем садржаје унутар 
школског програма; 

1.3.  Стално пратим развој области коју 
предајем и наставу планирам у складу са 
новинама; 

1.4. Примењујем разноврсне методичке 
поступке у складу са циљевима, исходима 
и стандардима постигнућа, садржајима 
наставног предмета, узрасним;

1.5.  Подстичем и користим употребу 
различитих медија у настави и одговарајуће и 
доступне технологије; 
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1.6. Повезујем знања из дисциплине коју 
предаје са знањима из других дисциплина и са 
ваншколским искуством ученика; 

1.7.  Представљам позитиван модел 
ученицима како се мисли и истражује у 
дисциплини коју предаје; 

1.8.  Планирам и предузимам мере подршке 
ученицима на основу анализе остварености 
образовних стандарда постигнућа;

1.9.  Континуирано пратим и вреднујем 
постигнућа ученика користећи различите 
начине вредновања у складу са 
специфичностима предмета који предајем; 

1.10.  Програм рада припремам тако да 
уважавам: стандардне постигнућа, наставни 
план и програм и индивидуалне разлике 
ученика, водећи рачуна о садржајној и 
временској усклађености; 

1.11.  Систематски уводим ученике у научну 
дисциплину;

1.12.  Пратим и вреднујем интересовања 
ученика у оквиру предмета који предајем
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МОЈ ДОДАТАК...
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Прилог за самопроцену
компетенција 
наставника за област 2.

2. Компетенција за поучавање и учење

КОМПЕТЕНЦИЈЕ НАСТАВНИКА

 

Могу да приложим 
следеће доказе о 
примени у пракси:

Ефекти тога за 
школу и ученике 
(кључне речи):

2.1Осмишљавам подстицајну средину за 
учење;

2.2 Планирам праћење и вредновање 
постигнућа ученика и самовредновање;

2.3.Индивидуализујем  наставу, односно 
учење;

 
 

2.4 Омогућавам активну улогу ученика 
у процесу наставе, односно учења;

2.5.Подржавам ученике да слободно 
износе своје идеје, постављају питања, 
дискутују и коментаришу у вези са 
предметом учења;

 
 

2.6.Континуирано подстичем  развој и 
примену различитих мисаоних вештина 
(идентификовање проблема, решавање 
проблема, доношење одлука) и облика 
мишљења (критичко, аналитичко и 
дивергентно);
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2.7..Планирам активности полазећи 
од знања и искустава којима 
ученици располажу, индивидуалних 
карактеристика и потреба ученика, 
постављених циљева, исхода, садржаја 
и карактеристика контекста у којем 
радим;

 

2.8.Дајем упутства јасна свим 
ученицима и упућујем на трансфер 
знања; 
Планира активности којима се развијају 
научни појмови код ученика;

 

2.9.Планирам активности којима се 
развијају научни појмови код ученика;

 
 

2.10.Пратим и вреднујем постигнућа 
ученика, примењујући објективно, 
јавно, континуирано и подстицајно 
оцењивање, дајући потпуну и 
разумљиву повратну информацију 
ученицима о њиховом раду.
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МОЈ ДОДАТАК...
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Прилог за самопроцену
компетенција 
наставника за област 3.

3. Компетенција за подршку развоју личности ученика

 КОМПЕТЕНЦИЈЕ НАСТАВНИКА
Могу да приложим 
следеће доказе о 
примени у пракси:

Ефекти тога 
за школу 
и ученике 
(кључне речи):

3.1. Уважавам индивидуалне карактеристике 
и потребе развојног нивоа сваког појединог 
ученика у току припремања и планирања 
образовно- васпитних активности;

3.2.  Подстичем мотивацију ученика за учење;

3.3.  Подстиче и развија личну одговорност за 
учење;

 

3.4  Пратим индивидуално постигнуће 
ученика у циљу подстицања развоја;
 

3.5.  Подстичем и развијам самовредновање 
код ученика; 

3.6. Подстичем и развијам вршњачко 
вредновање; 

3.7.  Планирам интеракцију свих учесника 
у образовно-васпитном раду, засновану 
на поштовању различитости и уважавању 
потреба 
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3.8. Укључујем мишљење ученика у 
вредновање његових постигнућа; 

 

3.9. Подстичем иницијативу и слободу 
исказивања мисли, ставова и уверења код 
ученика; 

3.10.  Уважавам личност и приватност 
ученика;

3.11. Пружам помоћ и подршку ученицима 
у њиховом организовању и учешћу у свим 
облицима школског живота;

3.12. Заступам најбољи интерес ученика у 
образовно-васпитном раду; 

3.13. Развијам толеранцију и хуманост код 
ученика; 

3.14.  Користим  различите стратегије 
праћења развоја различитих аспеката 
личности ученика (сарадња са другим 
ученицима, решавање конфликата, реаговање 
на неуспех); 

3.15. Вреднујем сопствени рад анализирајући 
и пратећи мотивацију, задовољство, 
активност ученика на часу, њихову 
самосталност и истрајност у раду
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МОЈ ДОДАТАК...
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Прилог за самопроцену
компетенција 
наставника за област 4.

4. Компетенција за комуникацију и сарадњу

КОМПЕТЕНЦИЈЕ НАСТАВНИКА
Могу да приложим 
следеће доказе о 
примени у пракси:

Ефекти тога 
за школу 
и ученике 
(кључне речи):

4.1. Тимски планирам  и програмирам 
образовно-васпитни процес;

4.2.  Подстичем мотивацију ученика за учење;
 

4.3.  Испитујем потребе родитеља и 
друштвене заједнице и у складу с тим 
планирам сарадњу са њима;

4.4.  Примењујем принципе ненасилне 
комуникације у изражавању својих запажања 
у вези са праћењем и вредновањем ученика; 

4.5.  Подстичем иницијативу и слободу 
исказивања мисли, ставова и уверења код 
ученика; 
 

4.6. Подстичем стварање позитивне социјалне 
климе у одељењу; 
  

4.7.  Градим атмосферу међусобног поверења 
са свим учесницима у образовно-васпитном 
процесу; 



52

Професионални портфолио наставника

4.8. Користим конструктиван приступ у 
комуникацији са ученицима и подстичем их 
на коришћење таквог приступа; 

4.9. Са родитељима и друштвеном заједницом 
радим на утврђивању заједничких интереса; 
 

4.10.  Покрећем, прихватам и радим на 
остваривању иницијативе родитеља 
и друштвене заједнице у остваривању 
заједничких интереса; 

4.11. Уважавам и поштујем личност и 
приватност родитеља и осталих партнера у 
образовно-васпитном процесу; 

4.12.  Благовремено и континуирано 
размењујем информације са родитељима о 
постигнућу и развоју ученика; 

4.13. Ангажујем родитеље и остале партнере у 
образовно-васпитном процесу у остваривању 
образовно-васпитних активности у складу са 
њиховим интересовањима и могућностима; 

4.14.  Користим могућности друштвене 
заједнице за подстицање развоја деце 
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МОЈ ДОДАТАК...
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5/2. ИНИЦИРАЊЕ И УЧЕСТВОВАЊЕ У ПОДИЗАЊУ КВАЛИТЕТА ПЕДАГОШКЕ ПРАКСЕ

Услов за стицање звања педагошки саветник, самостални педагошки саветник, 
виши педагошки саветник и високи педагошки саветник - Иницирање и учествовање 
у подизању квалитета педагошке праксе оцењује се кроз врсте и број активности у 
обављању послова наставника, васпитача и стручног сарадника.

ТАБЕЛА ВРСТЕ И БРОЈА АКТИВНОСТИ ЗА ЗВАЊА НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И 
СТРУЧНОГ САРАДНИКА

 Врста активности Педагошки 
саветник

Самостални 
педагошки 
саветник

Виши 
педагошки 
саветник

Високи 
педагошки 
саветник

Број 
активности 
(количина)

А (макс. могуће 14) 10 6 4 2

Б (макс. могуће 14) 8 10 6 6

В (макс. могуће 11)  2 8 7

Г (макс. могуће 8)    3

Уколико је наставник, васпитач и стручни сарадник остварио активност из врсте 
активности која није предвиђена за звање за које се пријављује, та активност може да 
замени само једну из сваке врсте која је прописана.
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5/3. ВРСТЕ АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА

АКТИВНОСТ ДОКАЗИ О 
РЕАЛИЗАЦИЈИ

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

А

1) Извођење најмање два часа 
наставе на којима је присутан 
студент или приправник 
са ментором и заједничко 
анализирање наставе;

2) Извођење најмање пет 
огледних часова, односно 
активности;

3) Тимско учествовање у 
припремању најмање пет часова 
наставе, односно активности у 
школи;

4) Учешће у анализи најмање 
пет часова наставе, односно 
активности одржаних у школи;

5) Коришћење аудио-визуелних 
средстава ради остваривања 
образовно-васпитних циљева;

6) Приказ новина стручном 
органу школе из научне 
дисциплине, односно области 
уметности из које изводи 
наставу;

7) Организовање предавања, 
трибине, смотре, књижевних 
сусрета, академије или изложбе 
радова у школи;

8) Израда наставног средства и 
његово приказивање стручном 
органу школе;
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9) Објављивање приказа 
стручног рада, односно књиге у 
стручном часопису;

10) Објављивање стручног рада у 
стручном часопису;

11) Организовање одласка 
ученика у биоскоп, позориште, 
на концерте или спортске 
манифестације;

12) Ангажовање у раду стручног 
актива, односно друштва на 
нивоу општине, односно града;

13) Учествовање на стручним 
скуповима на нивоу региона, 
односно Републике;

14) Учествовање на стручним, 
односно студијским путовањима.

Б

1) Вођење радионица, најмање 
два различита излагања или 
огледна часа на стручном 
скупу или саветовању на нивоу 
општине, односно града;

2) Истраживања образовно-
васпитне праксе на нивоу 
друштвене заједнице и давање 
приказа њихових резултата на 
наставничком већу;

3) Рад у стручном друштву на 
нивоу Републике (у управи 
стручног друштва или стручним 
комисијама);
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4) Учешће у истраживачком 
пројекту у вези са 
унапређивањем образовно-
васпитне праксе;

5) Организовање рада ученичких 
организација и подстицање 
учешћа ученика у њима;

6) Учествовање у изради 
школског програма;

7) Објављивање приказа страног 
стручног рада, односно књиге 
која није преведена у стручном 
часопису;

8) Организовање предавања, 
трибине, смотре, књижевних 
сусрета, академије или изложбе 
радова на нивоу општине, града, 
односно Републике;

9) Ауторство или коауторство 
примера добре праксе 
објављеног у публикацији 
центра или Министарства;

10) Учествовање у организовању 
регионалних, односно 
републичких семинара;

11) Координација или вођење 
програма огледа на нивоу школе;

12) Пласман ученика које 
је припремао наставник на 
општинским или окружним 
такмичењима;
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13) Рецензија уџбеника, 
приручника или радне свеске 
која је одобрена за употребу;

14) Руковођење стручним 
активом, односно друштвом на 
нивоу општине или града.

В
1) Учествовање на 
међународном скупу или 
саветовању;

2) Креирање програма стручног 
усавршавања у школи;

3) Координисање израде 
школског програма;

4) Руковођење стручним 
друштвом на градском, односно 
регионалном или републичком 
нивоу;

5) Коауторство истраживачког 
пројекта у вези са 
унапређивањем образовно-
васпитне праксе;

6) Подстицање и укључивање 
запослених у школи на 
различите облике стручног 
усавршавања;

7) Пласман ученика које је 
наставник припремао на 
републичким, односно савезним 
такмичењима;

8) Координација истраживачког 
пројекта у вези са унапређивањем 
образовно-васпитне праксе у оквиру 
друштвене заједнице;
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9)Коауторство патентираног 
наставног средства;

10) Излагање или вођење 
радионице на стручном скупу, 
односно саветовању на републичком 
нивоу.

11) Коауторство приручника или 
радне свеске одобрене за употребу.

Г 1) Припремање ученика за 
међународна такмичења;

2)Подизање информатичке 
културе у школи са циљем 
размене информација;

)Ауторство патентираног 
наставног средства;

4)Подстицање, учествовање или 
укључивање школе у међународне 
образовне пројекте;

5)Ауторство или коауторство 
одобреног програма или пројекта у 
образовању; 

6) Вођење радионице на 
међународном скупу или семинару, 
односно излагање;

7) Ауторство истраживачког 
пројекта;

8) Ауторство, односно 
коауторство уџбеника или 
збирке задатака која је одобрена 
за употребу.



60

Професионални портфолио наставника

6. МИШЉЕЊА ДРУГИХ О МОМ РАДУ
(СПОЉАШЊА ЕВАЛУАЦИЈА)

- Мишљења директора, стручних сарадника са педагошко-инструктивног рада
- Мишљења колега са разних активности (угледних часова, презентација, рада 

тимова...)
- Родитеља, ученика...     

ФОЛДЕР ПОСЛЕ ТАБЕЛЕ  ПРЕДВИЂЕН ЈЕ  И ЗА ПРИЛОГЕ О ОБЛИЦИМА СПОЉАШЊЕГ 
ВРЕДОВАЊА РАДА НАСТАВНИКА (Извештаји о стручно-педагошком надзору, о педагошко 
инструктивној посети директора и стручних сарадника и слично...) 

ТАБЕЛА ЗА НАВОЂЕЊЕ ПРИМЕРА ВРЕДНОВАЊА И  ЕВАЛУАЦИЈЕ РАДА НАСТАВНИКА

НАЗИВ ПРИМЕРА

НАВОДИ О 
ЕВАЛУАТОРИМА

РАДА 
НАСТАВНИКА

КОМЕНТАРИ

1.

2.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.
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7. МОЈА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОСТИГНУЋА

          
                   
ЕСЕЈ – МОЈА РАЗМИШЉАЊА О ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОМ РАДУ

ПЛАНОВИ- РЕПРЕЗЕНТИ

ПРИПРЕМЕ- РЕПРЕЗЕНТИ

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ (СТРУЧНИ ЧАСОПИСИ И СЛ.)

АУТОРСТВО/КОАУТОРСТВО 
(УЏБЕНИЦИ, НАСТАВНА СРЕДСТВА, АКРЕДИТАЦИЈА СЕМИНАРА...)

ТИМСКИ РАД У ШКОЛИ

ПРОЈЕКТИ У ШКОЛИ, У СТРУЧНОМ ДРУШТВУ

ШТА ЈОШ?

• записници, белешке колега, директора, стручних сарадника и других који су 
присуствовали активностима и часовима

• сопствене рефлексије, примери самовредовања сопственог рада     
      идеје за наредно планирање
• препоруке и савети колега
• прикази стручних радова

(ЛИЧНИ ИЗБОР)

ФОЛДЕРИ ИЗА ТАБЕЛЕ ПРЕДВИЂЕНИ СУ ЗА ПРИЛОГЕ И ДОКАЗЕ
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ТАБЕЛА ЗА НАВОЂЕЊЕ ПРИЛОГА О ПОСТИГНУЋИМА НАСТАВНИКА

ОБЛАСТ ПОСТИГНУЋА НАЗИВ ПРИЛОГА КОМЕНТАРИ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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8. МОЈА  ПОСТИГНУЋА У РАДУ
СА УЧЕНИЦИМА

 

ПРИЛОЗИ О УЧЕНИЧКИМ ОБРАЗОВНИМ ПОСТИГНУЋИМА
   (докази)              О УСПЕСИМА НА ТАКМИЧЕЊИМА
                             О ВАННАСТАВНИМ АКТИВНОСТИМА

                             -----------------------------------------------------

                                
• ученички радови- продукти деце
• анализе рада одељења и појединаца
• примери вредновања радова деце, односно ученика
• резултати тестова ученика
• примери  анкета, тестова, упитника, њихова анализа
• примери писане повратне информације ученицима
• анкете и анализе одговора  деце, ученика, родитеља, колега
•  примери писане повратне информације ученика о часу или активности
• белешке, записи и коментари
• фотографије, снимци, аудио-записи  са коментарима
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ТАБЕЛА ЗА НАВОЂЕЊЕ ПРИЛОГА О ПОСЕБНИМ ПОСТИГНУЋИМА НАСТАВНИКА У РАДУ 
СА УЧЕНИЦИМА

ОБЛАСТ ПОСТИГНУЋА НАЗИВ ПРИЛОГА КОМЕНТАРИ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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9. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА

ПРИЛОЗИ  О САРАДЊИ СА РОДИТЕЉИМА

                                                            ( ИЗБОР НАСТАВНИКА)

ТАБЕЛА ЗА НАВОЂЕЊЕ ИЗАБРАНИХ ПРИМЕРА САРАДЊЕ  НАСТАВНИКА  СА 
РОДИТЕЉИМА УЧЕНИКА

ОБЛИК САРАДЊЕ НАЗИВ ПРИЛОГА КОМЕНТАРИ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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10. НАСТАВА И УЧЕЊЕ

У прилогу је Табела путем које можете да самовреднујете свој  рад на 
часовима и да на основу уочених потреба издвојите индикаторе које ћете 
унапређивати у одређеном периоду.

10. ПРИЛАГОЂЕНА ТАБЕЛА ЗА САМОПРОЦЕНУ  И ПРОЦЕНУ НАСТАВНОГ РАДА НА ЧАСУ

  ПО ПРАВИЛНИКУ О СТАНДАРДИМА КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВА (ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: НАСТАВА 
И УЧЕЊЕ)
Напомена: Ако за доказе и унапређивање нема довољно места, наводите ознаке, па их приложите у фолдер у овом делу  
Портфолија.   

СТАНДАРД ИНДИКАТОР ДОКАЗИ За 
унапређивање 
је:

2. 1. На часу
примењујем 
одговарајућа 
дидактичко-
методичка решења.

2.1.1 Јасно истичем циљеве часа.

2.1.2 Дајем упутства и објашњења 
која су јасна ученицима.

2.1.3 Истачем кључне појмове 
које ученици треба да науче.

2.1.4
Користим наставне методе 
које су ефикасне у односу на 
циљ часа.

2.1.5
Поступно постављам све 
сложенија питања/задатке/
захтеве.
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2.2. Учим ученике 
различитим 
техникама учења 
на часу.

2.2.1

Учим ученике како да 
користе различите начине/
приступе за решавање 
задатака/проблема.

2.2.2
Учим ученике како да 
ново градиво повежу са 
претходно наученим.

2.2.3

Учим ученике како да 
повежу наставне садржаје са 
примерима из свакодневног 
живота.

2.2.4

Учим ученике како да у 
процесу учења повезују 
садржаје из различитих 
области.

2.2.5 Учим ученике да постављају 
себи циљеве у учењу.

2.3.Прилагођавам 
рад на часу 
образовно-
васпитним 
потребама ученика.

2.3.1 Прилагођавам захтеве 
могућностима ученика.

2.3.2
Прилагођавам темпо рада 
различитим потребама 
ученика.

2.3.3
Прилагођавам наставни 
материјал индивидуалним 
карактеристикама ученика.

2.3.4

Посвећујем време 
ученицима у складу са 
њиховим образовним  и 
васпитним потребама.
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2.3.5

Примењујем специфичне 
задатке/активности/
материјале на основу 
ИОП-а за ученике којима је 
потребна додатна подршка у 
образовању. (Овај индикатор 
се процењује само ако 
постоји документ ИОП)

2.4.Ученици стичу 
знања на часу. 2.4.1 Ученици су заинтересовани 

за рад на часу.

2.4.2 Ученици активно учествују у 
раду на часу.

2.4.3
Активности/радови ученика 
показују да су разумели 
предмет учења на часу.

2.4.4 Ученици користе доступне 
изворе знања.

2.4.5
Ученици користе повратну 
информацију да реше 
задатак/унапреде учење.

2.4.6 Ученици процењују тачност 
одговора/решења.

2.4.7 Ученици умеју да образложе 
како су дошли до решења.

2.5. Ефикасно 
управљам 
процесом учења на 
часу.

2.5.1 Ефикасно структурирам и 
повезујем делове часа.

2.5.2 Ефикасно користим време 
на часу.
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2.5.3

На конструктиван начин 
успостављам и одржавам 
дисциплину у складу са 
договореним  правилима.

2.5.4 Функционално користим 
постојећа наставна средства.

2.5.5

Усмерава интеракцију међу 
ученицима тако да је она у 
функцији учења (користи 
питања, идеје, коментаре 
ученика за рад на часу).

2.5.6 Проверавам да ли су 
постигнути циљеви часа.

2.6.Наставник 
користи поступке 
вредновања који су 
у функцији даљег 
учења

2.6.1

Оцењујем  у складу са 
Правилником о оцењивању 
ученика.

2.6.2 Прилагођавам захтеве 
могућностима ученика.

2.6.3 Похваљујем напредак 
ученика.

2.6.4

Дајем потпуне и ученицима 
разумљиве повратне 
информације о њиховом 
раду.

2.6.5 Учим ученике како да 
процењују свој напредак.

2.7. Наставник 
ствара подстицајну 
атмосферу за рад 
на часу.

2.7.1 Показујем поштовање према 
ученицима.
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2.7.2 Пружам  емпатију  
ученицима.

2.7.3
Реагујем на међусобно 
неуважавање ученика на 
промишљен начин.

2.7.4
Користим различите 
поступке за мотивисање 
ученика.

2.7.5

Дајем ученицима могућност 
да постављају питања, 
дискутују и коментаришу у 
вези са предметом учења на 
часу.

ТАБЕЛА ЗА ПЛАНИРАЊЕ УНАПРЕЂИВАЊА НАСТАВЕ

ИНДИКАТОРИ НА 
КОЈИМА ПЛАНИРАМ 
ДА РАДИМ

ШТА ПЛАНИРАМ ДА 
УРАДИМ

ЗА КОЈИ
ВРЕМЕНСКИ 
ПЕРИОД

ЕФЕКТИ  

1.

2.

3.
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4.

5.

6.

7.
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11. ЗНАЧАЈНИ ПРОДУКТИ 
МОГ МЕТОДИЧКОГ РАДА

                                 
                                        
ТАБЕЛА ЗА НАВОЂЕЊЕ  ПОСЕБНИХ  ПРОДУКАТА  КОЈИ ПРЕДСТАВЉАЈУ  МЕТОДИЧКИ 
РАД НАСТАВНИКА

ОБЛАСТ РАДА НАЗИВ ПРИЛОГА КОМЕНТАРИ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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12. ЛИЧНИ  ПЛАН ДАЉЕГ СТАЛНОГ 
СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

У прилогу су два обрасца за Лични  план стручног усавршавања и још један 
подсетник путем  извода из Правилника о сталном стручном усавршавању 

Препрука: Подсетите се Члана 4, са почетних страна Портфолија.

Програми и приоритетне области сталног стручног усавршавања

Члан 7.
Програм сталног стручног усавршавања из члана 6. став 1. тачка 1) овог правилника, 

у складу са Законом одобрава Завод за унапређивање образовања и васпитања (у 
даљем тексту: Завод) на основу конкурса, у складу са овим правилником, а за програме 
на језицима националних мањина на којима се оствaрује образовно-васпитни рад 
у Аутономној покрајини Војводини - Педагошки завод Војводине (у даљем тексту: 
Педагошки завод).

Програме стручног усавршавања који се остварују извођењем обуке, стручне 
скупове, и летње и зимске школе одобрава Завод и објављује на својој интернет 
страници.

Програм из става 1. овог члана који је од јавног интереса доноси министар и 
одређује извођача обуке.

Програм од јавног интереса су програми који својим садржајем, циљевима и 
исходима доприносе системском развоју и унапређивању образовно-васпитног рада 
и не подлежу конкурсу.

Програм из става 1. овог члана садржи: назив, циљ, компетенције које програм 
развија и унапређује, садржај, облике рада, циљне групе, трајање програма и 
временски распоред активности, начин провере примене стечених знања и вештина.

Програм из ст. 1. и 2. овог члана може да садржи модуле.
Модул, у смислу овог правилника, јесте скуп функционално повезаних садржаја 

и облика рада у оквиру основне теме програма и може да се остварује као посебна 
целина.

Члан 8.
Приоритетне области стручног усавршавања од значаја за развој образовања и 

васпитања јесу:
1) јачање професионалних капацитета запослених, нарочито у области иновативних 

метода наставе и управљања одељењем;
2) учење да се учи и развијање мотивације за учење;
3) здравствено образовање и развијање здравих стилова живота;
4) комуникацијске вештине;
5) одрживи развој и заштита животне средине;
6) превенција насиља, злостављања и занемаривања;
7) превенција дискриминације;
8) инклузија деце и ученика са сметњама у развоју и из друштвено маргинализованих 

група;



75

Професионални портфолио наставника

9) сарадња са родитељима, ученицима и ученичким парламентима;
10) информационо-комуникационе технологије.

 Члан 27.
Наставник, васпитач и стручни сарадник у оквиру норме непосредног рада са 

децом и ученицима и других облика рада има дужност да се стручно усавршава и 
право да одсуствује са рада, у складу са Законом и прописом донетим на основу њега.

У оквиру пуног радног времена наставник, васпитач и стручни сарадник има 68 
сати годишње различитих облика стручног усавршавања, и то:

1) 44 сата стручног усавршавања које предузима установа у оквиру својих развојних 
активности из члана 4. став 1. тачка 1. овог правилника;

2) 24 сата стручног усавршавања из члана 4. став 1. тач. 2) до 5) овог правилника, 
за шта има право на плаћено одсуство.

Наставник, васпитач и стручни сарадник дужан је да у току пет година оствари 
најмање 120 бодова из различитих облика стручног усавршавања из става 2. тачка 2. 
овог члана.

Сат похађања обуке стручног усавршавања има вредност бода.
Дан похађања програма целоживотног учења високошколске установе има 

вредност једног бода.
Дан учешћа на стручном скупу има вредност бода.
Дан учешћа на летњој и зимској школи има вредност једног бода.
Дан учешћа на стручном и студијском путовању има вредност једног бода.
Захтев за признавање одговарајућег броја бодова остварених учествовањем 

на међународном скупу, Заводу подноси установа у којој је наставник, васпитач и 
стручни сарадник запослен.

Члан 28.
Наставник, васпитач и стручни сарадник обезбеђује структуру од 120 бодова 

стручног усавршавања за период од пет година тако што:
1) остварује најмање по 16 бодова похађањем облика стручног усавршавања који 

развија компетенције за:
(1) уже стручну област,
(2) поучавање и учење,
(3) подршку развоју личности детета и ученика,
(4) комуникацију и сарадњу.
2) остварује најмање 30 бодова похађањем облика стручног усавршавања који се 

односе на приоритетне области из члана 8. овог правилника;
3) преостали број бодова до 120 у току пет година распоређује на основу приоритета 

установе и сопственог плана професионалног развоја.
Наставник, васпитач и стручни сарадник остварује најмање 100 бодова из одобрених 

програма и до 20 бодова за учествовање на одобреним стручним скуповима, летњим 
и зимским школама и стручним и студијским путовањима.



76

Професионални портфолио наставника

                 Прилог преузет из Приручника за планирање стручног усавршавања, ЗУОВ.

ЛИЧНИ ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 
за школску 201 /201 . годину

Име и 
презиме

Последњи завршени ниво 
образовања

Назив 
установе

Звање

Радно 
место

Компетенције које желим да 
развијем, унапредим у наредној 
години

ПЛАНИРАНИ  ОБЛИЦИ СТРУЧНОГ  УСАВРШАВАЊА У  УСТАНОВИ

Облик 
стручног 

усавршавања

Назив / тема 
стручног 

усавршавања

Компетенцијe
К1, К2, 
К3, К4

Начин 
учествовања

 
Ниво Планирано 

време
Број 
сати
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 ПОДЛОГА ЗА ЛИЧНИ ПЛАН  СУ  – ДРУГА ВЕРЗИЈА.

СТАНДАРДИ 
НА КОЈИМА 
ЋУ РАДИТИ

НАЧИН ВРЕМЕ ОЧЕКИВАНИ 
ИСХОД

КОМПЕТЕНЦИЈА 
ЗА 
УСАВРШАВАЊЕ

КОМПЕТЕНЦИЈА 
ЗА 
УСАВРШАВАЊЕ
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КОМПЕТЕНЦИЈА 
ЗА 
УСАВРШАВАЊЕ

КОМПЕТЕНЦИЈА 
ЗА 
УСАВРШАВАЊЕ



79

Професионални портфолио наставника

Остварени бодови и сати стручног усавршавања за 
период од пет година
ИЗВОД ИЗ: 
Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања 

наставника, васпитача и стручних сарадника

ТАБЕЛА ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ОСТВАРЕНИХ ОБЛИКА СУ ЗА ПРОПИСАН ПЕРИОД

ПЕРИОД  ___________             ОБЛИЦИ С.У.             ОСТВАРЕНИ бодови           НАПОМЕНЕ
                                                                                         и сати

Школска година:

Школска година:
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Школска година:

Школска година:
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Школска година:

УКУПНО УКУПНО 
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13. МОЈИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОЧЕЦИ

НАПОМЕНА:
У овом делу можете хронолошки  представити примере  ранијих радова (својих, ученичких 
и сл.)  и фотографије настале у ранијем периоду или било које доказе о Вашим почецима,   
које Ви желите да поставите у свој Портфолио.

ТАБЕЛА ЗА НАВОЂЕЊЕ ПРИЛОГА О ПОЧЕЦИМА РАДА НАСТАВНИКА

НАЗИВ ПРИЛОГА ВРЕМЕ КАД ЈЕ 
ПРИЛОГ НАСТАО

КОМЕНТАРИ

1.

2.

3.

4.
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5.

6.

7.

8.
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14. ЖЕЛИМ ДА САЧУВАМ 
ОД ЗАБОРАВА

                 
     Ако сте и  Ви раније били укључени у стручно усавршавање које је било посебно 
драгоцено за Ваше учење и напредовање, а то више нису сати који Вам се рачунају, овај блок 
доказа посветите томе, било да су то потврде или, ако их некад нисте добили, фотографије 
са тог догађаја, забелешке које сте написали о томе, оно што желите да чувате. Хронолошки 
поређајте доказе, обележите их одговарајућим натписом и датирајте.
            Неко је у ранијем периоду био водитељ семинара који се више не акредитује, организовао 
је округле столове, конференције, панел дискусије и сл., и жели да о томе стоји доказ у 
Портфолију – у овом делу је место за то. 
             Неке драге колеге више не раде са Вама. Неки од њих су Вам можда давно помагали 
да постанете успешни у свом послу; можда сте неком младом наставнику Ви били ментор...  
Ако имате сачуване прилоге о томе и желите да их чувате на једном месту- то је овај део 
Портфолија. 

ТАБЕЛА ЗА НАВОЂЕЊЕ ПРИЛОГА „За чување од заборава“

НАЗИВ ПРИЛОГА ВРЕМЕ КАД ЈЕ 
ПРИЛОГ НАСТАО

КОМЕНТАРИ

1.

2.

3.
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4.

5.

6.

7.

8.
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                                                            15. МОЈ КУТАК           

                                                       Ово ја волим...

-Портфолио може бити и место где ћете представити своје хобије, нешто што волите, што 
ће Вам поправити расположење кад год га прелистате. 
-Уредите ове стране по својој мери и укусу

                                                       Mojа образовна филозофија
-Портфолио може бити и место у ком ћете одлагати прилоге, есеје, цртице, размишљања 
о образовању, о уже-стручним темама, о пројектима у којима сте учествовали... Овај део је 
предвиђен и за то.   

                                                      Моји  професионални изазови

-Ако и даље трагате за бољим решењима, за успешнијим приступима , за новим сазнањима, 
планирате нове пројекте... Забележите то на свој начин, средствима и техникама којима Ви 
желите.
Зато после ове стране нема табела, њих креирате сами, јер је то Ваш кутак.
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НАПОМЕНА:
  
Уз сваки део (област)  Портфолија можете додавати фолије за онолико прилога колико сте 
одлучили да поставите.

Делове Професионалног портфолија наставника који су факултативни можете заменити 
прилозима  према свом избору.

Поред наведене литература при изради Портфолија су консултовани важећи закони и 
правилници  који су доступни на сајтовима Министарства просвете и науке и технолошког 
развоја РС, Завода за унапређивање образовања и васпитања, Завода за вредновање 
квалитета образовања и васпитања. Редовним праћењем прилога на њима правовремено се 
сазнаје  о актуелностима у струци и о евентуалним променама у прописима.

                                                           ИЗДАВАЧКА КУЋА „ЕДУКА“  
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Прилог за одељењске старешине преузет из „Приручника за разредне старешине” Азре 
Рађеновић и Марине Смиљановић (Едука, Београд, 2013, 17 - 21. стр.).
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И родитељи и ученици желе скоро савршену особу за 
„свог“ разредног старешину и њиховим жељама није лако 
удовољити. Разредни који теже да постану комплетне лич-
ности постепено ће радити на стручном и личном развоју 
(самопроцена, самовредновање и усавршавање) како би 
били што успешнији у улози разредног старешине.

♦ Каквог разредног старешину желе ученици  
и родитељи?

♦ Које су пожељне особине разредног  
старешине?

Разредно старешинство је обавеза коју неки наставни-
ци прихватају невољно, док се неки у тим пословима заи-
ста „пронађу“. Појачано интересовање родитеља за особу 
која ће бити разредни њиховој деци у петом разреду, када 
се прелази на предметну наставу, јесте још један доказ о 
важности те улоге.

„За успешно обављање улоге разредника одлучујући је 
квалитет његове личности, не само знање о томе шта треба 
да ради већ, уз то, и оно особине, својства и способности 
које ће омогућити да то знање дође до изражаја.“ (Брата-
нић, 1991:32).

Посматрањем и уочавањем особина ефикасних разред-
них старешина можемо да издвојимо неке пожељне осо-
бине разредног старешине каквог би желели и ученици и 
родитељи:

2
OSOBINE DOBRIH 

RAZREDNIH STARE[INA
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Стручност
Разредни старешина је у свом одељењу истовремено и 

предавач једног или више предмета. С обзиром на његово 
целокупно извођење наставног процеса, његов однос пре-
ма настави, оцењивању и према ученицима, ови „осећају“ 
и препознају стручност сваког наставника, а посебно 
разредног. Стручност је императив сваког посла, а у на-
ставном процесу је на свакодневном испиту. Став ученика 
према разредном почиње, а касније се и заснива, на из-
вођењу наставе предмета који предаје. У функцији разред-
ног стручност подразумева добро познавање свих послова 
и задатака који су у вези са разредничким обавезама, али 
и свих законитости васпитно-образовног процеса школе.

Професионалност
Професионални приступ у контексту разредничких оба-

веза подразумева стручно решавање проблема у одељењу. 
Најчешће је реч о васпитним проблемима, за које је по-
требно имати знања из подручја педагогије, психологије, 
социологије, комуникологије и др.

Сегмент професионалности у разредном старешинству 
посебно долази до изражаја током сарадње с родитељима, 
о чему ће бити више речи у посебном поглављу.

Ауторитет
Ауторитет је нужна особина сваког наставника. Раз-

реднички ауторитет можемо да препознамо као достојан-
ство личности у коју ученици и родитељи имају поверења, 
који се гради од првог контакта, постепено, али разред-
ни може лако и да га изгуби непажљивим и несмотреним 
поступањем.

Приступачност
Приступачност је врло важна особина личности за 

остваривање добрих односа између ученика и разредног, 
као и разредног и родитеља. Степен приступачности мора 
да буде добро одмерен и увек у сагласности с професио-
налношћу и са ауторитетом.

2 Особине добрих разредних старешина
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Љубазност
То је особина личности коју одмах уочавају сви учесни-

ци васпитно-образовног процеса. Везана је уз комуника-
тивност, али је треба издвојити јер омогућава први добар 
контакт између разредног старешине, ученика и родитеља.

Комуникативност
Комуникативност је вештина која захтева много вежбе.
„Комуникација је кључ васпитања, темељ успешне 

наставе и свих међусобних односа. Наставници који су у 
склопу своје струке више развили комуникацијске вешти-
не (нпр. наставници матерњег језика и страних језика) 
успешније их користе у раду с ученицима, како у свом 
наставном предмету, тако и на часовима одељењске зајед-
нице.“ (Братанић, 2002:76).

Доследност
Доследност је особина личности коју ученици нарочито 

цене и препознају. Након успостављања јасних разредних 
правила, ученици очекују да их се разредни придржава 
и поступа у складу са њима у свакодневним, а нарочито 
у критичним ситуацијама. Ученици доследност доживља-
вају као праведност, као равноправно и једнако понашање 
према свима, без обзира на успех и лични став разредног 
према ученицима, те као држање дате речи и обећања.

 
Искреност
Искреност је један од саставних елемената у сваком 

партнерском и коректном односу. Разредни старешина 
својим примером треба да пружа подршку искрености 
ученика, као једној од најбитнијих људских особина, ис-
товремено указајући на последице (не)искрених међуљуд-
ских односа.

Толерантност
Разредни старешина ће својим личним примером толе-

рантног понашања ученике учити обзирности, уважавању 
различитих мишљења и уверења, али и чињеници да се 

Азра Рађеновић ▪ Марина Смиљанић: Приручник за разредне старешине
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толеранција заснива на дозвољеном одступању од утврђе-
них правила.

Тактичност
Тактичност разредног старешине доћи ће до изражаја у 

бројним ситуацијама у којима може да се препозна њего-
во планско и промишљено поступање. У комуникацији с 
родитељима и ученицима, као и са члановима одељењског 
већа, ова особина ће бити уочљива као својеврсни облик 
дипломатичности.

Духовитост
Као што знамо „смех је најбољи лек“, па ће духовити 

разредни старешина лакше да успостави сарадњу са уче-
ницима, себи олакшати приступ њиховим проблемима, 
уклониће препреке, биће омиљенији и тако ће лакше и 
квалитетније остварити своју улогу.

Предузимљивост
Ученици и родитељи од разредног старешине очекују 

предузимљивост у решавању свих проблема који су у вези 
са наставним процесом, а понекад и проблеме породичног 
васпитања, међусобних односа ученика и сл. Предузимљи-
ви разредни старешина ће лакше решавати проблеме, при 
чему ће моћи да тражи и помоћ стручних особа. У таквим 
ситуацијама важна је његова правилна процена, која поја-
шњава предузимљивост као пожељну особину личности 
разредног старешине.

Самопоузданост
Разредни старешина који има развијено самопоуздање 

са лакоћом ће се суочити са својом улогом. Самопоуздани 
разредни старешина има развијено самопоштовање, верује 
у своје одлуке и исправност својих поступака.

Емоционалност
Ученици и родитељи препознају и траже емоционалност 

као пожељну особину личности разредног старешине, која 
се исказује у осећајности и осетљивости на све проблеме 

2 Особине добрих разредних старешина
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и потребе које они имају. Ипак, претерана емоционалност 
разредног може да буде отежавајућа околност у његовом 
деловању и велики терет. Оптимална мера у свему јесте 
елеменат успешности разредног старешине.

Организованост
Организованост разредног старешине јесте осовина 

личности која се препознаје као способност којом ученике 
од групе претвара у заједницу и повезује их у једну целину. 
Добра организованост разредног старешине осигураће му 
и поверење родитеља при организовању излета и у многим 
другим облицима ваннаставних активности. Ова особина 
има и васпитну улогу, јер ће ученици препознати елементе 
успостављања добре организације кроз конкретне акције 
које ће касније моћи да примењују.

Реалистичност
Реалистичност у планирању и реализацији циљева 

олакшаће улогу разредног старешине. Осигураће опти-
мално постављање циљева у складу са стварном васпитно-
образовном ситуацијом у одељењу. Реалистички приступ 
разредног старешине омогућиће и добру сарадњу свих 
васпитно-образовних чинилаца. У односу према учени-
цима такав приступ ће их добро припремити за стварни 
живот, а родитеље ће упутити у стварно стање способно-
сти њихове деце.

* * *

Овде нисмо набројали и описали све пожељне особине 
разредног старешине. Нереално је очекивати да сваки раз-
редни старешина има све набројане особине заступљене у 
истој мери, али наведене пожељне особине сваком разред-
ном старешини могу да буду путоказ за сопствени развој.

Азра Рађеновић ▪ Марина Смиљанић: Приручник за разредне старешине
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