Наставни предмет: Разредна настава
Име и презиме: Олгица Стојаковић
Школа: ОШ ''Ћирило и Методије'', Београд
Образовни ниво: VII-1
Дужина радног искуства као наставника: 33 г.
Дужина искуства као наставника ментора: 30 г.
Похађани програми стручног усавршавања у
последњих 5 година
Број сати:
• Мотивација за учење и психолошки
принципи учења, Министарство
просвете (8 сати)
• Јачање професионалних компетенција
просветних радника, Савез учитеља
Србије (8 сати)
• Играти, певати, стварати плесом, Завод
за унапређивање образовања и
васпитања (40 сати)
• Подршка унапређивању образовноваспитног рада и осавремењавању
методологије рада у основној школи,
Савез учитеља Републике Србије (8 сати)
• Креирање индивидуалних образовних
планова до инклузивне праксе, Друштво
учитеља Београда (22 сата)
Истакнута професионална постигнућа наставника:
•

Тридесетогодишње искуство мене као ментора и мој рад као координатора између
Учитељског факултета и установе у којој радим, квалификовало ме је међу студентима и
младим колегама као ментора од поверења и много професионалног искуства;
• Моји ученици су освајали на такмичењима велики број награда (из математике, 1.место на
градском, прво место на општинском), а на такмкичењу рецитатора 2. место на
републичком такмичењу, 2. место на градском, 1. место на општинском, из Музичке
културе чак двоје ученика је освојило прво место на такмичењу „Златна сирена“, 1. место
на Ђачким песничким сусретима донело је и објављивање победничке песме „Балет“ у
Зборнику младих песника;
• Дугогодишњи хумани рад у организацији Црвеног крста;
• Фолклорна група коју сам водила је учествовала увек на свечаним манифестацијама у
школи; Дугогодишњи хумани рад у организацији Црвеног крста;
• издавање ЦД-а хора учитеља београдских школа у коме сам певала;
Реч наставника: Имам веома велико искуство у настави. Непрекидно се усавршавам на
различитим семинарима. Трудим се да моји часови буду занимљиви, примењујем разне облике и
методе рада. Своје искуство делим са колегама и студентима Учитељског факултета. Афирмишем
код студената љубав према деци и према учитељском позиву.

