
Извештај са 10. стручног скупа у организацији Управног одбора „Друштва
директора школа Србије” одржаног од 9. до 11. новембра 2022. године на Тари, у хотелу

„Оморика”

Првог дана скупа од 15.00 до 19.00 одржана је 8. редовна и 5. изборна Скупштина „Друштва
директора школа Србије”, о чему ће бити сачињен посебан записник и извештај. Скуп је у име
министра просвете поздравио помоћник министра за средње образовање господин Милош
Благојевић.

На стручном скупу, који је одржан у четвртак и петак, 10. и 11. новембра, учествовало је
142 директора вртића, основних и средњих школа као и 15 предавача и гостију скупа. Иначе, из
региона Београд је присуствовало 74, из региона Војводина 27, из региона Централна и Западна
Србија 23 и из региона Југоисточна Србија 18 чланова.

Првог дана скупа најпре су одржане редионице у пет група, које су имале за циљ да се уоче
и дефинишу проблеми са којима се суочавају директори у свом свакодневном раду, али и да се дају
предлози за евентуалнa решењa тих проблема.

Извештаје са ових радионица, у кратком резимеу, пленарно су , усмено поднели
руководиоци радионица, колегинице Биљана Гајић и Бранка Ивковић Петронић, као и колеге
Роберт Џунић, Милан Кецман и Милош Бјелановић. Они ће доставити и детаљне писане извештаје
који ће бити саставни део овог извештаја, али и полазна основа за рад Управног одбора „Друштва
директора школа Србије” у наредном периоду. Општи је утисак да су уочени важни и озбиљни
проблеми, чије решавање не само да ће олакшати свакодневни рад директора образовно-васпитних
установа, него ће допринети ефикасности и економичности самог просветног система.

Првог дана скупа имали смо корисна и занимљива излагања о ес-дневнику колеге Андреја
Безјака, директора „Тесла д.о.о.”, као и колегинице Славице Ракић из Министарства просвете о
ЈИСП-у и његовој примени.

О изазовима свакодневног менаџерског одлучивања, директори су имали веома занимљиво
излагање и радионицу колеге професора доктора Ђорђа Каличанина са Економског факултета у
Београду.

Првог дана рада о активностима Завода за унапређење образовања и васпитања директоре
школа и вртића су обавестили Иван Савић, помоћник директора ЗУОВ-а и Оливера Тодоровић,
спољни сарадник ЗУОВ-а.

Такође, сви учесници су упознати са Едукативном платформом Lu-edu, као и
интерактивним постерима фирме Appworks и активностима Академије Филиповић.



Другог дана скупа, о мотивацији запослених у образовању, излагање и радионицу је држао
професор Милош Јевтић са Факултета организационих наука у Београду. Сви учесници скупа су
добили сертификате, а предавачи захвалнице.

Општи је утисак да је скуп добро организован и да је био користан за све учеснике, посебно
наглашавајући важну улогу директора у стварању добре радне климе и мотивације свих учесника
образовно-васпитног процеса за успешан рад образовно-васпитних установа.

Новембар, 2022.

Извештај сачинио:

Председник Управног одбора „Друштва директора школа Србије”

Иван Ружичић, професор


