
 

Јован Ђорђевић, професор политехничког васпитања и образовања 
У школи предаје обавезни предмет техника и технологија. Реализује и часове 

додатног рада из области рачунарске графике, слободних активности из области  
архитектуре и грађевинарства за заинтересоване ученике од петог до осмог разреда. 
Обавља  послове координатора Другог циклуса.   

 
Године 2016. стекао је звање педагошки саветник у складу са Правилником 

о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних 
сарадника („Службени  гласник  РС“, бр. 85/13 и 86/15). 

 
Мотивисан је и позитиван. Охрабрујуће делује на ученике. Иновативан и 

креативан. Организован и спреман на стално стручно усавршавање и доживотно 
учење. Развија позитивну атмосферу, подстицајну за учење и неговање сарадничких 
односа у установи (стручна већа, пројекти,...). Унапређује квалитет рада установе на 
основу резултата праћења и вредновања рада (координатор другог циклуса, 
руководилац школског тима за унапређивање квалитета рада школе, тима за 
самовредновање – област учење, тима за безбедност, члан тима за заштиту деце од 
насиља, злостављања и занемаривања).  

 
Редовно добија признања за свој рад са ученицима у школи и изван школе. 
 

 Менторски рад са ученицима - такмичарима (републички ниво – пласман и медаља)  

-прво место 1993. година (Нови Сад) 

-друго место 2004. година (Рума) 

-прво место 2008. година (Врање) 

-треће место 2009. година (Панчево) 

-треће место 2015. година (Сомбор) 

-друго место 2017. година (Вршац) 

-прва награда 2019. година (Параћин) 

 

Награде на републичком конкурсу за наставнике (примери добре праксе): 

-трећа награда „Дигитални час“ - школска 2015/2016. година 

-трећа награда „Дигитални час“ - школска 2018/2019. година 

-трећа награда „Дигитални час“ - школска 2019/2020. година 

 

 



 

 

Ауторство уџбеника Техника и технологија 6, уџбеник за 6.разред основне школе, издавач 
„Инфотехника“ Београд. Број и датум решења министра 611-00-02378/2018-07 од 21.5.2019. 

 

Сарадник ЗУОВ-а - Обука наставника за увођење новог предмета Техника и технологија и 
примена релевантних програмских садржаја (реализатор семинара за средњебанатски 
округ) 4-11.11.2017. 

 

Координатор школског тима  у истраживачком пројекту “SELFI”  

- у вези са унапређивањем образовно-васпитне праксе на изради интерактивног извештаја 
који приказује  снагу и слабост примене дигиталних технологија у школској пракси 3.3.2019 
- 1.7.2019. године. 

 

Учесник у организацији и реализацији међународних манифестација: 

- “Ноћ истраживача“ - 23.9.2011. године, 1.10.2012. године, 27.9.2013. године, 26.9.2014. године, 
25.9.2015. године, 10.10.2016. године. 

- „Техничка олимпијада“ Association of technology, information technology and education in 
southeastern Europe 2012. година, 2013. година, 2014. година, 2017. година; 

 

Учесник на међународном скупу/саветовању: 

- International Conference „Protection and security of students in colleges and schools“, 28.09.2012; 

- International competiti  Association of technology, information technology and education in 
southeastern Europe – јун 2012, 2013, 2014, 2017; 

 

Добитник признања организације СВЕТОСАВЉЕ Зрењанин/Петровград за 2019. 
годину  

-у знак признања за изванредне резултате и успехе у образовању и васпитању ученика  и 
примеру који даје својим односом према деци, колективу и друштвеној заједници. 

Добитник похвалница за изузетне резултате постигнуте на такмичењима у раду са 
ученицима: 27.1.2005. године, 27.1.2006. године, 27.1.2007. године, 27.1.2008. године, 27.1.2009. 
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, 27.1.2020. 
година. 

 


