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У школи предаје обавезни предмет биологија. Реализује и часове додатног рада из области биологије, 

слободних активности из области екологија, биологија за заинтересоване ученике од петог до осмог 

разреда као и чуваре природе за ученике шестог и седмог разреда.  

 
Године 2019. стекла је звање педагошки саветник у складу са Правилником о сталном стручном 

усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника  (,,Службени 

гласник РС“, бр. 81/17 и бр.48/18), ) 

 

Унапређује квалитет рада установе у раду са ученицима кроз иницирање и учествовање у 
подизању квалитета педагошке праксе 

 
 

Угледни часови 
 

• Биологија: „Геолошка доба и настанак врста“, (2014. године) 

• Биологија-физичко васпитање: „Обољења коштано-мишићног система“, обрада ( oд 2014. 

године), континуирано и даље 

• Биологија-музичка култура:„Музикотерапија“, (2016. године),  

• Биологија-хемија-географија: „Глобално загађење“, обрада (2016. године),  

• Биологија-српски језик: „Народни називи биљака-порекло речи“, обрада (2016. године),  

• Биологија: „Глобалне промене-глобално загревање“, дебата (2017. године). 

• Биологија -Активна настава у биологији “Оштећење озонског омотача” (2011) 

• Хемија: „Хранљиве материје и здрава храна“, (2012. године), 

• Хемија: „Озонски омотач и киселе кише“, (2013. године), 

• Српски језик: „Јесен и плодови јесени“ (2013. године),  

• Географија: „Биосфера“,  (2015. године),  

• Математика: „Осна симетрија“, обрада (2016. године),  

• Физичко васпитање: „Утицај пушења на физичку спремност код ученика“, утврђивање 

(.2016. године). 
 

Тимско учествовање у припремању часова наставе и активности у школи: 
 

• Члан тима за Примену Микробита у настави ОШ „Ђура Јакшић“, Зрењанин, 

• Члан тима за инклузију ОШ „Ђура Јакшић“, Зрењанин, 

• Координатор тима за Развој међупредметних  компетенција и предузетништва ОШ „Ђура 

Јакшић“, Зрењанин, 

• Kooрдинатор Ученичког парламента „ ОШ „Ђура Јакшић“, Зрењанин, у периоду од 2006  и 

даље 

•  Организовање рада ученичких организација и подстицање учешћа ученика у њима: 

Хуманитарне акције: „Чеп за хендикеп“, (организовање недеље парламентаризма, учешће 

у унији парламената, организовање округлог стола и трибина, комплетна организација и 

вођење свих еколошких активности од рециклирања до садње дрвећа-Добро дрво-

акција,одлазак са ученицима у позориште, музеј, библиотеку, ботаничку башту), 

•  Припремање ученика за Еколошка олимпијада-учествују ученици осмих разреда у другом 

полугодишту-Национална еколошка олимпијада 

• Учешће у припреми и организовању ученика за слање радова за Школски зелени прес-

ученици шестих и седмих,  

•  Не прљај,немаш изговор-ученици VIII1 i VIII3-током целе године" комплетна организација 

ученика за учешће у изазову-сваке године 

•  Пројекти зрењанинске групе НПН-ученици VI1 у оквиру чувара природе-од септембра до 

новембра-Уз подршку Министарства заштите животне средине РС „Зрењанинска група 

НПН“ започиње пројекат „Наша природа – наша одговорност“  



 

Учешће у истраживачком пројекту у вези са унапређивањем образовно-васпитне праксе: 

 

• Координатор истраживачког дела пројекта ОШ „Ђура Јакшић“ у Зрењанину, пројекат 

Предузетне школе- Производња етарског уља нане (2017/18). 

• Члан истраживачког дела пројекта ОШ „Ђура Јакшић“ у Зрењанину, пројекат Микробит- 

Освеживач просторија на бази биљака” (2018/19). 

 

 

Објављивање стручног рада у стручном часопису:  

 

-Угледни час – Радионица репродуктивно здравље (Просветни преглед – Педагошка пракса- 

8.јуни.2017.год) 

-Угледни час – Зашто не волимо оцењивање-(Просветни преглед – Педагошка пракса- 

17.новембар.2016.год) 

 

 

Менторски рад са ученицима-Пласман ученика које је припремао наставник на општинским 

или окружним такмичењима-претходних пет година 

 

Постигнућа из биологије: општински/окружни ниво 

 

• 3. место  на окружном такмичењу  (2018. године),  

• 2  друга места, 5 трећих места на општинском такмичењу из билогије  (2018. година),  

• једно друго место и три трећа места на општинском такмичењу из биологије  (2017. година) 

• 1 друго место на окружном такмичењу из биологије (2017. година), 

• 1 прво место на окружном такмичењу из биологије (2016). 

• 3 друга места, 1 прво, 2 трећа места на општинском такмичењу (2016) 

• 2 друга место на окружном такмичењу из биологије (2015. година), 

• 2 прва места,2 друга, 3 трећа  на општинском такмичењу из биологије (2015). 
 

Постигнућа на испитима из енглеског језика у организацији British Council-New Age 

School:  

 

Више од 100 полазника са положеном међународно признатом дипломом из страних језика 

( 2001-2019) 

 
Учесник у организацији и реализацији међународних манифестација: 

 

 

Ангажовање у раду стручног актива, односно друштва на нивоу општине, односно града: 

• Наставница је члан Актива биолога у Зрењанину 

• Члан је  Српског биолошког друштва Београд,  

• Члан комисије за прегледање задатака на Општинском и Окружном такмичењу из 

биологије (2006- и даље. година),  

• Ангажовање у манифестацији Ноћ истраживача (2010-2019) 
 

 

Учесник на међународном скупу/саветовању: 
 

• Међународна конференција „Нове технологије у образовању“, Београд (слушалац 2014-

2017) 

• Међународно стручно путовање Мађарска -Кечкемет “Вршњачка едукација и обука младих 

код болести зависности (учесник-јуни 2007) 



•  Live on-line trainig session-Language and far Beyond-12.May 2017.  

•  How to engage and motivate teens towards exam success. 16.March 2017. 

•  Assessing reading comprehension with tips classroom practice, 13.July 2015. 

•  Конференција стручног усавршавања за билингвално образовање, Нови Сад 12. мај 2015. 

•  Summer seminar-professional development ELT ,Bor 29.6.-2.7.2015. 

• The English Book Day,14.новембар 2015. 

• The English Book Day,новембар 2019. 
 

 
 
 

Добитник похвалница за изузетне резултате постигнуте на такмичењима у раду са 

ученицима:  

 27.1.2007. године, 27.1.2008. године,  27.1.2010. године, 27.1.2011. године, 27.1.2012. године, 

27.1.2013. године, 27.1.2014. године, 27.1.2015. године, 27.1.2016. године, 27.1.2018.година, 

27.1.2019. година. 

 

Говори енглески језик ( Ц1) и шпански језик (Б2) 


