Наставни предмет: физика
Име и презиме: Мануела Илић
Школа: ОШ“Ћирило и Методије“
Образовни ниво:VII-1
Дужина радног искуства као наставника:26
година радног стажа, од тога 14 година на
месту професора физике и 12 година на месту
директора школе
Дужина искуства као наставника ментора:4 год.
Похађани програми стручног усавршавања у
последњих 5 година
Број сати:
• Обуказаменторе,ПројекатРазвионица
• Обука за примену националног оквира
курикулума-I,II и III део
• Мотивација за учење и психолошки
принципи учења
• Креирање индивидуалних образовних
планова до инклузивне праксе
• Примена ИКТ-а у настави, пројекат
,,Развионица“ и Завод за унапре. об. и вас.
Истакнута професионална постигнућа наставника:
• Рад објављен у Зборнику предавања са Републичког семинара о настави физике „Физика-шта
је то?“-видео запис занимљивих огледа и
• Изузетни резултати са ученицима, освојена прва места на такмичењима из физике на
оштинском, градском, републичком и током деведесетих година на савезном нивоу
• Одлични резултати рада школе за време мандата; Школа је добила признање Министарства
просвете, науке и технолошког развоја да се налази у првих 10 у Београду а међу педесет у
Србији по резултатима оствареним на пријемном испиту у 2013 години а на основу детаљне
анализе Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
• На екстерном вредновању, које је обављено у марту 2013. године школа је оцењена највишом
оценом четири.
• Допринос у укључивању школе у пројекте и реализацији пројеката: „Школа без насиља“,“
Оснаживање породице“, Оснаживање школа за инклузивно образовање“.,„Професионална
оријентација на преласку у средњу школу“,„Подршка развоју људског капитала и
истраживању-Опште образовање и развој људског капитала“ (Развионица)
Реч наставника:Имам вишегодишње искуство у раду са децом као и искуство у руковођењу и
упрвљању школом.Као професор физике развијала сам код деце љубав према физици и
интересовање за науку. То је резултирало учешћем великог броја ученика на такмичењима и
добром припремљеношћу за њихово даље школовање. Са позиције директора школе могу да
пружим помоћ студентима у сагледавању образовног система у целини, упознавању са свим
документима битним за рад школе: Програм рада школе, Школски програм, Статут школе,
Правилници , и тд.
Усавршавам се и даље, уносим иновације у раду школе, укључујем школу у нове пројекте. Трудим
се да негујем добре међуљудске односе на свим нивоима. Одговорно и конструктивно водим рад
школе пратећи све нове тенденције у образовно васпитном раду.

