
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ТИМА ЗА МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ И  

ПРЕДУЗЕТНИШТВО  

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва  

Мира Томић  
Наставник предметне наставе -   

Биологија, Екологија и заштита животне средине  

Јелена Антић Гагић  

Наставник стручних предмета у подручју рада саобраћај  

Наставник практичне наставе у подручју рада саобраћај  

Наставник стручних предмета у електротехника  

Анђелка Зец  Наставник предметне наставе - Социологија  

Ирена Солдић Антонић  Наставни предметне наставе -   

Предузетништво и Економика и организација предузећа  

Наташа Стојковић  Наставник предметне наставе - Математика  

Обренка Красић  Наставник предметне наставе - Историја  

Весна Илић  Директор  

  

Рад тима се одвија кроз непосредне активности предметних професора/чланова тима, 

заједничке консултације, рад у секцијама и стручне семинаре.  

ВРЕМЕ  
РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ  НОСИОЦИ  
РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

НАЧИН  
 РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

 

 

−  

−  

Извештај рада стручног 

већа за претходну 

годину Израда и предаја 

годишњег плана рада  

Корелација са осталим 

тимовима  

председник  

стручног већа  

  

сви чланови  

−  

 

.docx документ 

(послат на мејл 

школе),  

попуњени 

обрасци или у 

ел. облику на 

дељеном Гугл 

диску  

 

−  

−  

Разговор о томе које 

активности у школи 

могу поспешити 

компетенције 

Организација угледних и 

огледних часова  

сви чланови  

−  

−  

интерна обука 

кабинет,час  



 

−  

−  

−  

−  

Текућа питања 

Организација угледних и 

огледних часова  

Учешће у посетама 

фирмама  

Организација посетама 

факултетима и 

сајмовима  

сви чланови  

 

−  

консултације са 

члановима тима 

организовање 

посета са 

правном 

службом 

одр.фирми  

 

−  

−  

Договор о семинарима 

за време зимског 

распуста  

Анализа рада актива на 

полугодишту  

сви чланови  
− консултације  

− извештај  

 

−  

−  

Текућа питања Договор 

о припремама за 

такмичења и 

прикупљању података 

за тим  

сви чланови  
консултације са 

члановима тима  

 

−  

−  

Текућа питања ( 

наставна средства, 

кабинети...)  

Такмичења  

сви чланови  
консултације са 

члановима тима  

 

−  
Посета сајма образовања 

у Новом Саду  

вођа пута и  

старешине разреда  

извештај  

 

 

−  
Посета фирмама и 

хидроелектрани или 

термоелектрани  

вођа пута и  

старешине разреда  
наставничко веће  

 
−  

−  

 

Учешће у промоцији 

школе  

Посета Сајму технике и 

Сајму науке  

Посета студентском 

граду и Факултета 

техничких наука у  

Новом Саду  

− сви 

чланови  

− вођа пута  

− наставници   

посета ОШ. 



 
−  Праћење индивидуалног 

напретка ученика и 

развијености 

међупредметних 

компетенција;  

сви чланови  извештај  

 

−  

−  

Анализа постигнутих 

резултата  

Писање извештаја о раду 

СВН 

− сви чланови 

− председник 

СВН  

− извештај  

− .docx документ  

  

 


