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Лав Н. Толстој рекао је да је онај учитељ који споји своју љубав 

према послу и деци коју подучава, савршен учитељ. Настојим да 

свакога дана својим ученицима пренесем љубав и потребу према 

новим сазнањима, лепој речи, изговореној или писаној, дражима 

света што нас окрижује и магичној моћи бројева.

Као учитељ, стварањем пријатног окружења, позитивне

дисциплине и радне атмосфере позитивно утичем на процес

напредовања у учењу. Подстичем ученике на сарадњу, рад у парунапредовања у учењу. Подстичем ученике на сарадњу, рад у пару

и тимски рад како би постали свесни својих могућност и 

пронашли своје место у друштву. Активирам ученике

различитим задацима да постављају питања, износе сопетвена

искуства и мишљења, једни другима помажу при раду, да

се самооцењују и наравно напредују. Подстичем ученике да

самостално раде, изводе закључке и припремају презентације, 

упућивањем на интернет, корисне сајтове и додатну

литературу. Пратим појединачан развој ученика као и напредак

одељења као целине постављањем остваривих циљева који су испред тренутног стања, али

не превише високи како се не би обесхрабрили. Повезујући знање кроз корелацију са осталим

предметима, проблем посматрају и решавају са различитих аспеката. Трудим се да пронађем 

што интересантније методе и облике рада како би са лакоћом и радошћу усвајали нове 

појмове и стицали применљива знања. Израђујемо заједно наставна средства, паное, мапе  



ума, корисне за усвајање кључних информација путем визуелних и логичких повезивања у 

целину. Користимо  PowerPoint презентације, стрип, анимације, online часописае, квизове, 

луткарске представе, како би кроз игру учили и савладавали задатке који им испрва, изгледају 

претешки. Додатно помажем ученицима са потешкоћама у учењу припремом једноставнијих

задатака и очигледних примера како би стекли сигурност и наставили са сложенијим

захевима, у скалду са принципом од једноставног ка сложеном. Талентованим и напредним

ученицима припремам посебне задатаке, упућујем на решавање проблема уз помоћ стручне

литературе, припремам их за такмичење и указујем на могућности даљег напредовања. 

Трудим се да ученици сами постану свесни својих могућности, потенцијала којим располажу, 

те да и сами прате остварени напредак. Сваки следећи циљ треба да буде за корак испред

тренутног стања. Редовно најављујем и проверавам/тестирам знање тј. све вештине с 

циљем достизања одређених компетенција и оспособљавања за даље учење.

Као неко ко је ведар и истрајан у свакодневном животу, настојим да пренесем то и на своје 

ученике.  Развијам и негујем лепо понашање, толерантан и коректан однос према другима, ученике.  Развијам и негујем лепо понашање, толерантан и коректан однос према другима, 

поштовање према различитим ставовима и мишљењима, и уважавање свих верских, 

националних, родних, полних и других различитости. Да поштују рад. Учим их да проблеме 

решавају разговором и договором.  Указујем ученицима на важност здраве исхране, бављења 

спортом и боравка у природи, а не ретко изводимо часове на отвореном. 

У раду са родитељима сам стрпљива, пуна разумевања. Организујем родитељске састанке на 

којима заједно решавамо проблеме ученика. Упознајем их са свим изазовима и препрекама на 

које наилазе њихова деца и указујем на могућности решавања ситуација и у школи и код 

куће. На радост свих, родитељи се радо укључују у активности које организујем. Деца тако 

знају да и они обављају веома важан посао. 

Сматрам да моје компетенције и позитиван став према послу који обављам повољно утиче

на ученике, да их мотивише да постану, најпре добри људи, а потом бољи и успешнији ђаци. 

Много улажем у своје лично усавршавање и сматрам да је оно изузетно важно. Непрекидно се

уасвршавам јер сматрам да је то веома битно.



Волим снег! Кишу! Баре!

Ја још нисам одрасла ☺


