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ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЈЕ... 

Креиран на основу Стратешког оквира за европску сарадњу у области 
образовања и обуке (ЕТ 2020) усвојеног од стране Европског Савета 
који поставља четири дугорочна стратешка циља као руководеће 
принципе Европске сарадње у периоду до 2020 -е године:

1. Унапређивање квалитета и ефикасности образовања и обуке
2. Промовисање једнакости, социјалне кохезије и активности грађана
3. Повећавање креативности и иновација, укључујући предузетништво              
    на свим  нивоима образовање и обуке наставника
4. Унапређивање квалитета наставе у духу развијања знања и 
    вештина за интеркултурално учење и међурелигијску сарадњу

ЦИЉНЕ ГРУПЕ КОЈИМА ЈЕ ПРОГРАМ НАМЕЊЕН:

Наставници и стручни сарадници у основним школама, гимназијама, 
средњим стручним и уметничким школама  за следеће области:

• Разредна и предметна настава, 
• Изборни и факултативни предмети
• Општеобразовни и стручни предмети 
• Рад у школи за образовање ученика са сметњама у развоју

САДРЖАЈ

АУТОРИ И РЕАЛИЗАТОРИ ПРОГРАМА

доц. др Владан Таталовић
Катедра за Свето писмо Новог завета
Православни богословски факултет у Београду

доц. др Србољуб Убипариповић 
Катедра за литургику
Православни богословски факултет у Београду

Снежана Павловић - дипломирани андрагог 
Саветник у предшколском и основном образовању  
Саветник за верску наставу у школи
Министарство просвете, науке и техно. развоја

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ...

Избор, израда, прилагођавање и употреба 
уџбеника, другог дидактичко - методичког 
материјала и других извора знања за одређени 
наставни предмет - васпитно-образовну област 



Интегративни приступ у верској настави 
Циљеви и намена програма:  
Општи циљ:
• Јачање капацитета и професионалних компетенција наставника 

верске наставе и предметних наставника из области друштвених 
предмета и информационо -комуникационих тхнологија.

Специфични циљеви:
• Развијање компетенција за примену интегративног приступа у 

остваривању верске наставе и других наставних предмета.
• Унапређивање знања и вештина за интеркултурално и 

међурелигијско учење и разумевање.
• Развијање свести о потреби неговања културе учења и коришћење 

ресурса теолошких знања за остваривање наставних и ваннставних 
активности

• Усвајање вештина за примену иновативних информационо-
комуникационих технологија у настави верске наставе.

• Професионално повезивање наставника верске наставе 
традиционалних Цркава и верских заједница са предметним 
наставницима и наставницима разредене наставе

• Унапређивање сарадње међу наставницима верске наставе, 
колектива установе,  родитеља и локалне заједнице.

Број бодова: 8
Време трајања програма: 8 сати
 

YOU ARE HERE

ВЕРА И НАУКА ЗА НОВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ



Тема открива креативни и иновативни 
приступ који сам процес учења види 
као облик богослужења. 

Савремена технологија у припреми 
и реализацији наставе омогућава 
боље разумевање уметности  и 
стваралачких процеса у оквиру 
Цркава и верских заједница које 
доприносе духовном и културном 
развоју друштва. 

Тема истражује историјски и 
практичан значај Библијске науке 
која хиљадама година повезује 
људе и народе у различитим 
културама и традицијама.

Универзалне вредности Библије и 
њихов утицај на нове генерације 
представљају основу са које се 
разматра оквир примене и развоја 
интегративног приступа.
 

Тема представља значај и важност 
примене интегративног приступа 
у курикулуму кроз  повезивање 
различитих активности и садржаја.

Међупредметне компетенције се 
огледају у комбиновању знања, 
вештина и ставова који омогућавају 
интеграцију у различите социјалне 
контексте и мреже, укључујући и оне 
које сада не познајемо.

БОГОСЛУЖЕЊЕ 
КАО ПОКРЕТАЧ 
КРЕАТИВНОСТИ И ИНОВАЦИЈЕ

БИБЛИЈСКИ ТЕКСТ 
КАО ОСНОВ ЗА РАЗВОЈ 
ИНТЕГРАТИВНОГ  ПРИСТУПА 

ИНТЕГРАТИВНА НАСТАВА 
И МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ УЧЕНИКА

СЦЕНАРИО ПРОГРАМА 



 

КУРИКУЛУМ
ПЛАНИРАНО 
ИСКУСТВО 
УЧЕЊА

КЉУЧНИ ЦИЉЕВИ

ТРИ КЉУЧНА ПИТАЊА:

Шта покушавамо да постигнемо?
Како да организујемо учење?
Колико смо успешни у томе?

ПОГЛЕД  У  БУДУЋНОС Т
КУРИКУЛУМ: ПРИЛИКА ЗА ИНОВАЦИЈЕ

Онога дана када наука почне проучавати нефизикалне (духовне) 
појаве, за десет година напредоваће више него у ранијим вековима 
своје историје. 

Никола Тесла

Курикулум (лат. curriculum): курс, правац, ток... 

У школској пракси израз је присутан од 19. века, данас нас упућује 
на то: ко се учи, шта се учи, како, када, где и зашто се учи.

Димензије крикулума су кључни аспекти учења који повезују реалне 
садржаје, питања и изазове са којима се друштво суочава.

Аутентично искуство учења помаже ученицима да развијају осећај 
сопственог идентитета, самопоуздања, сврхе и смисла.

Посебан потенцијал представља примена теолошких знања  у 
области изучавање духовне културе која у светлу најновијих научних 
сазнања има пресудан значај за развој личности и друштва.  



ОВДЕ И САДА: ДА ЛИ СЕ ПОЗНАЈЕМО?
Појам генерација долази од латинске речи генератио која означава рађање, стварање и стваралачку способност.

Свака нова генерација је важна компонента друштвене структуре која настаје посебном комбинацијом 
биолошких и културних процеса у реалном односу према другим генерацијама.

Савремено друштво се суочава са бројним променама које је тешко пратити. Услед тога, нове генерације се 
веома разликују од претходних. Оне одрастају у дигиталном добу под директним утицајем развоја ИК технологија. 
Искуство и знање из свих области живота, путем интернета постаје доступно свима. Ово је изузетно јак  друштвени 
феномен који ствара Нову културу учења. Из тог правца долазе многа питања и изазови за образовање у 21. веку.

НОВЕ  ГЕНЕРАЦИЈЕ И НОВА КУЛТУРА УЧЕЊА
ОТВОРЕНО ПИТАЊЕ: ШТА ЈЕ БУДУЋНОСТ ОБРАЗОВАЊА?



VIDEO ADVERTISEMENT

Откривање и стварање 
услова за културно 
- проветну сарадњу 
и међупредметно 
повезивање наставних 
и ваннаставних 
активности и садржаја

Seque quodis veresti cum velesse 
necabor ehenes eicimet urent, si 
at maxime cum aut qui nonseque 
comniae pratem aboriature se vit 
il ipsant volorporro ducitia porum 
cusdamus aut endunt maio cum 
lab illam quae sapidel iquame 
porpos enimolu ptaspicti con 
repudis illamet es aspellestia di.

Vit etur? Et am acepro cum 
nimusandita conse aut aboribu 
sapitatem si aturit eium unt a 
cus eum net as re nonem adi 
rectori beaqui dis dolora dolorem 
delenti veliquid esequas sitiasp 
elest, quam rectum faces alibus 
erempel ex exerspis atur modit 
hicab in cum sequis verum 

SCENE 1

SCENE 2 SCENE 3 SCENE 4
НАША ПРИЧА: НОВА КУЛТУРА УЧЕЊА
ИНТЕГРАТИВНИ ПРИСТУП У ПРАКСИ... 

Откривање и стварање услова у оквиру културно - просветне сарадње за међупредметно повезивање 
наставних и ваннаставних активности и садржаја из различитих области: 

НЕГА И РАЗВОЈ ДУХОВНОГ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА • НАУКА, УМЕТНОСТ, СПОРТ И СТВАРАЛАШТВО 

САРАДЊА СА КОЛЕГАМА, РОДИТЕЉИМА  И ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ   

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  •  ИЗРАДА ДИДАКТИЧКИХ СРЕДСТАВА ОД РЕЦИКЛИРАНИХ МАТЕРИЈАЛА



LOGO
Nemolorro od modiciet

Video Advertisement

НАША ПРИЧА: СВЕТ ОБРАЗОВАЊА     
ВЕРСКА И НАУЧНА РАДИОНИЦА 
• Прилози и емисије о иновативним трендовима и изазовима савременог образовања
• Примери добре праксе интегративне, проблемске, тимске, хеуристичке и амбијенталне наставе 

• Материјали са актуелног и претходних семинара 

• Курсеви о употреби савремене технологије и примени метода интегративне наставе 

УСКОРО У ИНТЕРНЕТ УЧИОНИЦИ СВЕТ ОБРАЗОВАЊА НА ВЕБ СТРАНИЦИ WWW.EDUARTKLUB.COM


