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Републички педагошки завод Републике Српске и 

Друштво педагога Републике Српске  

 

 

ПРОГРАМ ОСМЕ ШКОЛЕ ПЕДАГОГА И ДИРЕКТОРА 

ОСНОВНИХ ШКОЛА И ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА 
 

„Оцјењивање у васпитно-образовном процесу“, „Квалитет васпитно-образовног процеса“ 

и „Концепције и модели савремене основне школе и предшколске установе“ 
 

ТЕСЛИЋ – БАЊА ВРУЋИЦА (ХОТЕЛ „КАРДИАЛ“) 

 (18.04. – 20.04.2017. године) 
 

Уторак, 18.04.2017. 
 

до 15:00 

часова 

Регистрација и смјештај учесника Осме школе педагога и директора основних школа и 

предшколских установа Републике Српске 

15:00-15:30 

проф. Др Драго Бранковић  

Отварање Осме школе педагога и директора основних школа и предшколских установа  

др Предраг Дамјановић и  др Дане Малешевић 

Поздравне ријечи директора Републичког педагошког завода Републике Српске и министра 

просвјете и културе Републике Српске 

15:30-16:15 
Проф. др Бране Микановић: 

Ограничења и могућности унапређивања оцјењивања у основној школи 

16:15-16:45 ПАУЗА 

16:45-17:30 
Др Нина Нинковић: 

Карактеристике наставника и њихов однос према оцјењивању 

17:30-18:30 
Проф. др Ненад Сузић: 

Унапређење квалитета васпитно-образовног рада помоћу „BRAIN-GYM“ вјежби 

18:30-19:00 Представљање часописа за дјецу и КОКТЕЛ за учеснике 

19:30 ВЕЧЕРА 

 

 

Сриједа, 19.04.2017. 
 

9:00-9:45 
Академик Драго Бранковић 

Квалитет као стручно-теоријски проблем 

9:45-10:30 
Др Дане Малешевић 

Фактори квалитета у образовању 

10:30-11:00 ПАУЗА 

11:00-12:00 

Бранислав Ранђеловић, директор Завод за вредновање васпитања и образовања 

Републике Србије 

Мср. мт Драгана Станојевић, руководилац испитног центра 

Мала матура – искуства из Србије 

12:00-13:00 
Др Малешевић, министар, др Предраг Дамјановић, директор, Горан Аљетић, главни 

просвјетни инспектор 

Актуелности у предшколском васпитању и основном образовању ( директори) 

12:00-13:00 Састанак руководства Друштва педагога са педагозима 

13:00-13:30 
ПАУЗА 

 



2 
 

13:30-14:30 
Дражен Видаковић: Јавне набавке у образовању 

(предавање за директоре основних школа и предшколских установа) 

13:30-14:30 
Проф. др Светозар Богојевић: 

Формативно оцјењивање и квалитет васпитно-образовног рада у предшколским установама  

основној  школи (предавање за педагоге основних школа и предшколских установа) 

14:30-16:00 ПАУЗА ЗА РУЧАК 

16:00-17:00 
Др Предраг Дамјановић, директор Републичког педагошког завода: 

Упознавање директора и педагога са анализом стручно-педагошког надзора у 2014., 2015. и 

2016. години и предвиђени послови Републичког педагошког завода у 2017. години. 

17:00-17:30 ПАУЗА 

17:30-18:30 

Радионички рад (проф. др Бране Микановић, др Нина Нинковић, Академик Драго 

Бранковић, Др Дане Малешевић, проф. др Ненад Сузић и проф. др Светозар Богојевић, др 

Маринко Савић)  

НАПОМЕНА: Радионице ће се реализовати по моделу „вртешке“ или на неки други начин у 

складу са приједлозима учесника. Формираће се онолико група учесника колико буде 

радионица. Водитељи радионица остају у својим салама, док групе учесника круже од сале до 

сале према унапријед установљеном распореду (времену)! 

18:30-19:00 
Промоција издања Завода за уџбенике и наставна средства Републике Српске и 

КОКТЕЛ за учеснике 

19:30 ВЕЧЕРА 

 

 

Четвртак, 20.04.2017. 
 

09:00-11:00 

 

ОКРУГЛИ СТО 
 

Тема: Концепције и модели савремене  основне школе и предшколске установе (планирање, 

програмирање и припремање за наставу и учеће активности) 
 

(Учесници: Академик Драго Бранковић, др Маринко Савић,  и др Нина Нинковић 

(уводничари) и остали учесници Осме школе педагога и директора основних школа и 

предшколских установа)  

 

НАПОМЕНА: Постоји и могућност да се током Округлог стола организују радионице за све 

заинтересоване учеснике који претходни дан нису успјели да учествују у истим! 

 

11:00-11:45 
Вредновање и додјела сертификата  

Осме школе педагога и директора основних школа и предшколских установа Републике 

Српске 

12:00-12:15 
Затварање Осме школе педагога и директора основних школа и предшколских установа 

Републике Српске 

 

 

 


