
Учитељице будућих првака

ОШ”СВЕТИ САВА”
Ул.Хан Пијеска бб
тел. 034 726 652

Десанка Величковић
Завршила:  

Учитељски факултет у Београду
Радно искуство: 13 годинa

Похађала програме стручног усавршавања:
-Учитељи у свету огледа
-Улога, задаци и значај одељењског старешине у образовно-васпитном раду
-Математичко моделирање у настави математике
-Култура превазилажења конфликта
-Учење у амбијенту је најпродуктивније на свету
-Час по мери  детета
-Школа отворена родитељима
-Ауторитет,та тешка реч
-Ефективно подучавање
-Школа игара – увод у спорт
-Математика у малом...
-Читањем и писањем до критичког мишљења – Модул 1
-Игре у настави
-Јачање професионалних компетенција просветних радника
-Законски оквир који регулише образовно-васпитни систем
-Веб портали за припрему и реализацију наставе
-Тајне читања лектире 
-Подршка унапређивању образовно-васпитног рада и осавремењавању 
методологије рада у млађим разредима основне школе
-Моје здравље - моја одлука
*Присуство бројним трибинама, јавним дискусијама, презентацијама и 
промоцијама у циљу побољшања личних компетенција
*Члан Друштва учитеља Србије- Друштво учитеља Аранђеловац и Друштво 
учитеља Топола.

Тања Спасић
Завршила:  

Учитељски факултет у Ужицу 
Радно искуство: 20 година

Похађала програме стручног усавршавања:

-Базични и супервизијски семинар ''Активног учења''
-Мултимедија у настави и учењу у основној школи
-Математичко моделирање у настави математике
-Интегративна настава у амбијенталним учионицама
-Школа по мери детета-инклузивно образовање
-Учитељи у свету линија, облика и боја
-Школа отворена родитељима
-Култура превазилажења конфликта
-Учитељи у свету огледа
-''Покренимо нашу децу''
*Објављен рад у бази знања Креативне школе ''Фестивал знања-од знања 
до магије''.

*Члан Друштва учитеља Србије- Друштво учитеља Крагујевац и Друштво 
учитеља Топола.

Драгана Јаћимовић
Завршила:  

Учитељски факултет у Београду 
Радно искуство: 11 година

                       Похађала програме стручног усавршавања:

- Мултимедија у настави и учењу у основној школи

- Веб портали за припрему и реализацију наставе

- Јачање професионалних компетенција просветних радника

- Читањем и писањем до критичког мишљења

- Играти, певати, стварати плесом

- Диференцирана настава

- Праћење, вредновање и подстицање напредовања ученика

- Час по мери детета

- Интеграција, корелација и занимација

- Математика у малом...

- Пројектна настава 
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