
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 
Тима за међупредметне компетенције 

ШОМО Кула за школску 2021/2022.годину 
 
 

Међупредметне компетенције су комбинација интегрисаних знања, вештина и ставова који су 
потребни свакој особи за лично испуњење и развој, друштвено укључивање и запошљавање - 
ПРИПРЕМА ЗА ЖИВОТ. 

Опште међупредметне компетенције заснивају се на кључним компетенцијама, развијају се кроз наставу 
свих предмета, применљиве су у различитим ситуацијама и контекстима при решавању различитих 
проблема и задатака, неопходне су у свим ученицима за лично остварење и развој, као и укључивање у 
друштвене токове и запошљавање и чине основу за целоживотно учење. 

ЦИЉ:динамичније и ангажованије комбиновање знања, вештина и ставова значајних за различите 
реалне контексте који захтевају њихову функционалну примену кроз сарадњу и координацију 
активности више наставника, тј. предмета, и иновирањем начина рада на часу.  

ЗАДАЦИ: 

 Развој свих појединачних компетенција 
 Развој кроз наставу свих предмета 
 Примена у различитим ситуацијама при решавању проблема и задатака 
 Подстицање иницијативе и идеја кроз потребу за истраживањем и учествовањем у стварању 
 Прављење баланса између индивидуалних и групних активности, тако да се развије лична 

одговорност према обавезама и користе потенцијали групе 
 Развој жеље за хуманитарном активности и оним активностима које доприносе подизању 

квалитета живота и солидарности у локалнојзаједници. 
 Развој основе за целоживотно учење 
 Развој свих општих међупредметних компетенција за крај обавезног основног образовања и 

васпитања: 
1. КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ 
2. ВЕШТИНА КОМУНИКАЦИЈЕ  
3. РАД СА ПОДАЦИМА И ИНФОРМАЦИЈАМА 
4. ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНЦИЈА 
5. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА 
6. ВЕШТИНА САРАДЊЕ  
7. ВЕШТИНА ЗА ЖИВОТ У ДЕМОКРАТСКОМ ДРУШТВУ  
8. БРИГА ЗА ЗДРАВЉЕ 
9. ЕКОЛОШКА КОМПЕТЕНЦИЈА  
10. ЕСТЕТСКА КОМПЕТЕНЦИЈА 
11. ПРЕДУЗЕТНИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА  

Чланови тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва: 

1. Сања Ћалдовић - координатор 
2. Владимир Међеши,  
3. Бојана Футо, 



4. Љиљана Барна Никитовић,  
5. Ладислав Тамаши, 
6. Татјана Кнежевић 

 

Време 
реализације Активности / теме 

Начин 
реализације 

Носиоци 
реализације 

Септембар 

 Конституисање тима – избор председника, 
записничара 

 Израда Годишњег плана рада Тима 
 Израда Акционог плана рада и подела задужења 

анализа, 
дискусија, 
сугестија 

Чланови 
Тима 

Октобар 

 Развијањемеђупредметнихкомпетенција и 
предузетништвакрозобележавање ,,Дечјенедеље“ 

 Начини на које наставници могу да дају 
ученицима материјал за размишљање, на који 
могу да обухвате више међупредметних 
компетенција (пример – постављање у улогу 
наставника) 

 Утицање на ученике да дају предлоге и идеје за 
разне активност и потребе локалне заједнице 

 Развијање међупредметних компетенција и 
предузетништва кроз припрему и реализацију 
прославе Дана школе 29.10.2022.год. 

Дискусија, 
сугестија, 

размена идеја 
 

Татјана 
Кнежевић, 
Љиљана 

Барна 
Никитовић 

Новембар 

 Анализа годишњих и месечних планова 
наставника 
(заступљеностмеђупредметнихкомпетенција) 

 Подстицање наставника да креирају и реализују 
часове који подстичу развој међупредметних 
компетенција 

Анализа 
прегледаних 

планова, 
Дискусија 
Анализа 

записника са 
састанака 

стручних већа и 
НВ 

Чланови 
Тима 

Јануар 

 Праћење реализације часова који подстичу развој 
међупредметних компетенција 

 Анализа рада на развоју међупредметних 
компетенција (након прегледа педагошких 
свезака, евалуације у месечним плановима) 

 Израда полугодишњег извештаја 

Анализа 
извештаја о 

посети часовима 
Анализа 

педагошких 
свесака, 

документација, 
дискусија 
извештај 

Чланови 
Тима 

Март 

 Развијање међупредметних компетенција кроз 
припрему и реализацију прославе Осмог марта 

 Укључивање ученика у организацију и изглед 
самог програма обележавања празника 

Дискусија, 
сугестија, 

размена идеја 
 

Бојана Футо, 
Владимир 
Међеши 

Април 

 Анализа месечних планова наставника и 
педагошких свезака (међупредметне 
компетенције) 

 Јачање и оснаживање компетенција наставника за 
развој међупредметне компетенције и 

Анализа 
прегледаних 

планова, анализа 
плана стручног 
усавршавања 

Сања  
Ћалдовић уз 
помоћ Тима 

за 
професионал

ни развој 
установе 



предузетништво – анализа интерних обука у 
школи, похађања семинара, обука од стране 
наставника, стручне службе 

Јун 

 
 Израда Годишњег извештаја о раду тима 
 Предлози о даљем раду тима током следеће 

године 

Анализа и 
преглед 

документације, 
дискусија 

Чланови 
Тима 

* Начини праћења реализације програма рада Тимa за развој међупредметних компетенција су: 
извештаји, записници, разговор, непосредан увид и инспекцијски преглед 

 
 
 

                                                                                                                        КоординаторТима: 
                                                                                                                 ________________________ 

                                                                                     Сања Ћалдовић 
 


