
ОШ „Десанка Максимовић”Београд



 У нашој школи раде високообразовани и стручни људи,

веома мотивисани за рад са децом.

 Веома смо заинтересовани за напредак – сопствених и 

ученичких постигнућа!

 Образовање нам није испред васпитања и срдачног односа.

 Са проблемима излазимо на крај - решавамо их!

 Ми никада не идемо на посао, ми идемо у школу!

Погледајте стручне компетенције једног дела 
нашег кадра...



Учитељи који би требало да раде са нашим 
будућим првацима...



 Један од аутора акредитованог семинара „Помозимо 
природи – бацајмо паметно“ 

Реализатор креативних радионица

Сарадник креативне радионице Hobby&Art

Предавач на семинарима удружења Hobby&Art и „Уникат“ 
у школама и вртићима широм Србије 

Дипломирани инжењер дизајна за текстил и одевање

Музички образована – свира хармонику

 Запажени резултати на литерарним и ликовним 
конкурсима

 Координатор Пријатеља деце Звездара

 Креативна, посвећена, подржава спортисте

Даница Петровић Станисављевић, 
учитељица будућих првака 1/1



 Креативан приступ настави

 Подстиче такмичарски дух у редовној настави: 
игре, квизови

 Један од реализатора такмичења „Мислиша“

 Реализатор хуманитарних акција

 Посебно запажени резултати на такмичењима 
из математике

 Полазник онлајн курсева

Јасмина Трифуновић, 
учитељица будућих првака 1/2



 Учесник у пројекту Еко-школе „Велики Дарвинов 
лов“

Полазник програма за обуку у области заштите 
животне средине и еколошко просвећивање за 
заштиту вода

 Прошла обуку за рад са децом са посебним 
потребама

Завршена обука за спровођење програма за развој 
моторичких и когнитивних способности детета - НТЦ 
система учења

 Запажени резултати ученика на такмичењима из 
математике

Администратор школског сајта ДесанкаOnline

Посвећена, иновативна

Јелена Чедић, учитељица будућих првака 1/3



 Учитељ који је прошао обуку Драмске игре у настави,
велико искуство за учење кроз игру, покрет и глуму

 Индивидуални приступ приликом мотивације ученика

 Запажени резултати на литерарним и ликовним
конкурсима

 Рад у креативним радионицама

 Непосредним приступом код деце негује позитивне
системе вредности

 Координатор Пријатеља деце Звездаре

Бојана Зечевић, учитељица будућих првака 1/4



Главни мото наших учитеља је похвала испред 
примедбе!



Члан Педагошког друштва Србије

 Дугогодишњи председник Актива стручних 
сарадника општине Обреновац

 Едукатор учитеља у имплемантацији курикулума

Фацилитатор у пројекту „Оснаживање породице“ 
и едукатор за наставнике

 Успешна у решавању проблемских ситуација са 
ученицима

 Полазник КОМЕНИЈУС пројекта

Педагог Лидија Влајковић



Сертификовани тренер асертивне комуникације

Аутор пројекта „Знањем против насиља“

 Водитељ радионица у пројекту „Вештине за 
адолесценцију“

 Студент завршне године на Европском акредитованом 
образовном  институту гешталт психотерапије (EAPTI-
SEB)

Учесник у пректу „Волонтерија!“, рад са ученицима 
којима је потребна додатна подршка

Добитник награде у конкурсу „Помозимо заједно“

Школски координатор КОМЕНИЈУС пројекта 
„Унапређивање ефективности основних школа“

Саветник на СОС телефону Министарства просвете

Психолог Бранка Митровић Јосиповић



У сарадњи са писцем Душком Антонићем
аутор првог зборника-портфолија у Србији
„Као неки дворац у ком смо сви ми“.

Аутор веома посећеног јутјуб канала на коме
можете пронаћи веома корисне савете у вези
са поласком детета у школу и школским
животом

 Један од учитаља са савладаном обуком за
имлементацију курикулума

 Један од учитеља са завршеном обуком за
рад у пројекту „Дигитална учионца“.

Учитељица Драгица Станимировић



 Докторанд Учитељског факултета у Београду, модул математике

 Аутор докторске дисертације „Ефикасност образовних софтвера 
у настави геометрије“

 Аутор више стручних радова објављених у часопису „Медотичка 
пракса“

 Завршила едукацију у области Нове технологије и информатике 
у образовању („Micr:bit програмирање“, „Nearpod и Wiyer.me“)

Излагач на конференцији Педагошког факултета у Јагодини са 
радом „Методички аспекти наставе математике“

Аутор рада „Дигиталне игре у настави“

 Бивши ђак наше школе

Учитељица Марија Милинковић



 Аутор магистарског рада „Појмови и 
представе о добром детету“

Добитник награде конкурса „Дигитални 
час“ за рад „Откривање непознатог 
броја“

Учитељица Марија Тодоровић



 Добитник награде за пројекат „Мој буквар“

Администратор школског блога 
„ДесанкаOnline“

Један од учитеља са завршеном обуком за 
рад у пројекту „Дигитална учионца“

Диригент Малог хора

Члан Удружења џез и рок музичара Србије

Члан бенда Selected

Учитељица Милана Ђурић



Коаутор збирке задатака за полагање мале матуре ИК Клет, 
сарадник на изради збирке „Знам за више“ за 5, 6, 7. и 8. 
разред

Добитник наградe „Час за углед“, захвалнице Друштва за српски 
језик и књижевност

 Аутор више стручних радова у часопису „Школски час“

 Објавила више стручних радова на конкурсима „Креативна 
школа“, „Сазнали на семинару применили у пракси“, 
„Ваннаставне активности“

Сарадник Центра за таленте „Београд II“

Покретач међународног пројекта Еко-школа у нашој школи

Администратор званичне веб странице школе, школског 
часописа-сајта „Сусрети“, сајта „ДесанкаOnline“ и блога 
„Десанкина читалачка дружина“, аутор образовног блога 
„Српски, мој језик“

Њено име је унето у Лексикон стваралаца предуниверзитетског 
образовања

Биљана Кнежевић, наставник српског језика



 Аутор магистарске тезе „Функција трансмисије у
уџбеницима и приручницима за основну школу“

 Аутор је оригиналних научних радова објављених у
часописима „Методички видици“, „Славистика“ и
„Иновације у настави“

Излагач на Међународном скупу слависта

Учесник тромесечног студијског путовања у Москву,
Институт руског језика

 Њено име је унето у Лексикон стваралаца у
предуниверзитетском образовању

 Добитница је више признања за рад: Октобарска
награда Општине, Захвалница Славистичког друштва,
више захвалница Друштва за стране језике

Покретач и реализатор изузетно успешних
хуманитарних акција

 Кооридинатор сарадње са Заводом за трансфузију
крви – добровољно давалаштво крви у нашој школи

Слободанка Марковић, наставник руског језика језика



 Добитница награда за успешно извођење часова
применом ИКТ-а на конкурсима „Дигитални час“, „Час за
углед”, „Дигитална ризница знања“, „Ваннаставне
активности“

 Аутор штампаних и дигиталних уџбеника из географије
за 5, 6. и 7. разред

 Добитник прве награде на конкурсу „Сазнали на
семинару – применили у пракси“ за рад „Блог – средство
за реализацију идеја“

 Едукатор у области дигитализације наставе

Предавач на Конференцији „Нове технологије у
образовању“ British Council и конференцији „Онлајн
дидактика“ ОКЦ Бор

 Аутор нашег најпосећеније блога из географије
„Geografija za tebe“

 Предавач на платформи Министарства просвете „Моја
школа“

Тања Плазинић, наставник географије



 Аутор истраживачких радова на тему 
„Антропологија религије“ при магистарским 
студијама Културологије

Сарадник часописа „Култура“ Завода за културни 
развој у Београду

 Члан Катихетког Одбора за Верску наставу СПЦ до 
2007.

Аутор радова о методологији верске наставе и 
међупредметним компетенцијама у часопису 
„Православни катихета“

 Коаутор радова „Београд“ и „Свети Сава“ 
објављених у бази Креативне школе

Данијела Рајак, 
наставник верске наставе



 Аутор веома посећеног образовног блога из 
техничког и технологије

Ментор ученицима који су освојили Републичке 
награде у области роботике „РОБО-ИНТ инвент“ 

 Оснивач „Ардуино“ програма у нашој школи 
намењенoг учењу програмирања

 Вишегодишњи учесник догађаја European 
Robotics Week Robotics

 Учесник Дигиталне школе
Администратор школског сајта „ДесанкаOnline“
У слободно време бави се ручном обрадом 

дрвета, незванични „мејкер“

Владимир Стојановић, 
наставник техничког и технологије



 Члан одбора међународног пројекта Еко-школа

 Учесник у пројекту „Дигитална учионца“

Сарадник у пројекту „Заглуми се на енглеском“ 
Секретаријата за спорт и омладину

Евалуатор уџбеника ИК Клет и Фреска

Администратор школског сајта „ДесанкаOnline“

 Полазник курсева са темом ИКТ у настави

Бивши ђак наше школе

Александра Ђорђевић, наставник енглеског језика



 Учесник у пројекту „Дигитална учионица“

 Администратор Едмодо платформе у нашој 
школи

 Сарадник у администрацији школског 
часописа-блога „Сусрети“

 Координатор и ментор такмичарима из 
информатике „Дабар“, који постижу значајне 
резултате на међународном нивоу.

Координатор јавног часа „Дан јабуке“

Драгана Радека, наставник техничког и технологије



 Фацилитатор и супервизор програма 
„Оснаживање породице”
 Аутор чланка „Београд у прошлости” у 

зборнику „Десанкини вртови”
Аутор јавног часа „Први светски рат”
Коаутор рада „Свети Сава” објављеног у бази 

Креативне школе
 Покретач културно-забавних активности у 

школи

Зорица Јовић, наставник историје



 Сарадник Регионалног центра за 
таленте „Београд II“

 Сарадник на евалуацији Збирке 
задатака за пети разред основне школе 
„Нови логос“

Обука за рад на пројекту „Дигитална 
учионица“

Милана Кончар, наставник математике



 Учесник  у Пројекту  Факултета за спорт и физичко 
васпитање „Успостављање система праћења 
физичког развоја и развоја моторичких способности 
ученика у настави физичког васпитања“

 Организатор  Пројекта „Europen School Sport Day“

 Организатор јавног часа „Путујемо светом спорта и 
музике“

 У слободно време тренер фитнеса

Анита Ивовић, наставник физичког васпитања



Учесник у Пројекту Факултета за спорт и физичко
васпитање „Успостављање система праћења физичког
развоја и развоја моторичких способности ученика у
настави физичког васпитања“

 Организатор Пројекта ,,Europen School Sport Day“

Добитник награде Општине Звездара за најбољег
професора физичког васпитања

Оснивач и тренер школског рукометног клуба „Примус“

 Образовани музичар, свира хармонику

Петар Ивовић, наставник физичког васпитања



 Дугогодишњи члан Академског женског 
камерног хора „Collegium musicum'’

 Пратећи вокал нашем познатом 
музичару Ђорђу Балашевићу

Аутор јавног часа „Опера'’

 Аутор и реализатор јавног часа 
„Путујемо светом спорта и музике''

Гордана Поповић, наставник музичке културе



 Аутор стручног рада „Задужбине 
Филозофског факултета“, објављеног у 
часопису „Шумадијски анали“

 Аутор стручног рада „Задужбине Београдског 
универзитета“, објављен у  часопису 
„Шумадијски анали“

 Један од наставника са обуком за рад у 
пројекту „Дигитална учионица“

Марина Вучићевић, наставник историје



 Рецензент „Граматике српског језика и 
књижевности“ (аутор Б. Уљаревић)

 Рецензент „Правописног приручника“ 
(аутор Б. Уљаревић)

 Аутор јавног часа „Први светски рат“

Славица Ћуковић, наставник српског језика



 Аутор рада „TIMSS истраживања – компаративна 
анализа четвртог и осмог разреда” 

Учествовала у спровођењу пробног PISA
тестирања из математике

Познавалац програмских језика Java, C++, C 
sharp, Matlab

Један од наставника са завршеном обуком за 
рад на пројекту Дигитална учионица

Тамара Живковић, наставник математике



 Дугогодишњи сарадник у Образовном 
центру Smart basic

 Члан Друштва за стране језике и 
књижевност

 Тренер обука за полагање DSD-а

Тренер обуке за стицање дипломе Гетеовог 
института

 Тренер обуке за стицање дипломе 
Аустријског института

Ирена Чанак, наставник немачког језика



 Током студија учествовала у изради е-збирке 
из математике

Познаје програмске језике C++, C#, Python, 
Matlab, Pascal, Scratch

Председник Спортског удружења 
Математичког факултета

Члан одбојкашке екипе Математичког 
факултета и одбојкашке екипе „NIS G-drive“

Наталија Драшковић, наставник математике и 
информатике



Буди компетентан, буди свој!
ОШ „Десанка Максимовић“ 


