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Иновативним методама до унапређења 
наставе и учења 

Innovative methods for improving 
teaching and learning

 Циљ пројекта је да се похађањем 
семинара у иностранству наставници оспособе 
за примену иновативних наставних метода, како 
би унапредили наставу и учење у ОШ ,,Страхиња 
Поповић’’ Дворане. 

 Од 25. до 30. априла 2022. године, 
учитељица Драгица Стајковић и вероучитељица 
Сања Николић похађале су семинар: ,,Решења 
за управљање разредом за наставнике: нове 
методологије, ефикасна мотивација, сарадња и 
стратегије евалуације”. Наставник немачког језика 
Младен Петровић и наставник 
физичког васпитања Драган 
Лазић, од 9. до 14. маја 2022. год., 
похађали су семинар: ,,Школске 
иновације: нови начин 
размишљања за наставнике 
и ученике’’. Оба семинара 
одржана су у Берлину, 
у организацији
Europass 
Teacher 
Academy 
Berlin.

http://strahinja.edu.rs
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KA229 Еразмус + пројекат стратешког 
партнерства за школе за иновативност и размену 

добрих пракси- 2020/2022.

Бити Европљанин: 
размена култура и пракси 

Being European: 
an exchange of cultures and practices

 У пројекту учествују школе из четири 
државе: Француске, Србије, Пољске и Турске. 
Главни координатор и носилац пројекта је школа 
- Ecole Primaire des Premiers Sapins из Француске. 
У оквиру пројекта реализују се активности 
упознавања културног наслеђа и успешних 
наставних пракси међусобним посетама школама 
од стране наставника.  Сарадња ученика одвија 
се учешћем у eTwinning пројекту ,,Игра четири 
земље’’.

Реч директора

 Част је и
 привилегија бити на 
челу ове школе која 
има дугогодишњу 
т р а д и ц и ј у . 
И с т о в р е м е н о , 
то је обавеза, 
о д г о в о р н о с т , 
али и изазов да 
у свакодневном 
раду унапређујемо 
наставу и учење у 
складу са потребама 
ученика.
 Квалитетно образовање помаже нам да 
сагледамо свет око себе, доносимо праве одлуке 
и да  искористимо шансе које нам се пружају. 
Наставићемо да сви заједно обезбеђујемо средину 
у којој настава и ваннаставне активности подстичу 
креативно учење, стицање функционалних знања, 
развијање вештина и усвајање здравих животних 
стилова, да негујемо другарство, искреност, 
хуманост и толеранцију и да унапређујемо наш 
партнерски однос.
 Драги ученици, наставите да свакодневним 
радом и залагањем напредујете ка остварењу 
својих снова, а знање које стекнете у школи нека 
вам буде средство за постизање жељених циљева.

Директор школе
Весна Миленковић



 Успеси, постигнућа и резултати школе 
почев од школске 2019/20. па до данас бројни 
су и разноврсни. Ученици  матичне школе и 
подручних одељења учествовали су у различитим 
такмичењима, смотрама, пројектима као и бројним  
видовима едукације и примене стечених знања 
који спадају у делокруг образовно-васпитног рада. 
Ту спадају  oпштинска и окружна такмичења из 
српског језика, математике, биологије, историје, 
хемије, технике и технологије, географије и 
верске наставе, такмичење рецитатора, ликовни и 
литерарни конкурси, спортска надметања, квизови 
и учешће у различитим пројектима. Посебно смо 
поносни на учешћа и постигнућа ученика наше 
школе на републичким такмичењима из биологије, 
,,Књижевна олимпијада’’ и верске наставе. 
 Наставници су континуирано похађали 
различите облике стручног усавршавања који 
су били усмерени на развијање компетенција 
предвиђених реформама  образовно – васпитног 
система, учествовали у различитим пројектима 
у земљи и иностранству (боравак у Франсуској, 
Пољској, Немачкој у склопу Еразмус пројеката). 
Такође, наставници наше школе снимали су  часове 
за потребе онлајн наставе у току епидемије изазване 

вирусом Ковид -19.
Све ово говори 

о израженом 
ентузијазму 
и жељи за 

напредовањем 
и постизањем 
постигнућа у 
различитим 
аспектима 

школског живота 
свих чинилаца 

школског мозаика 
наше школе у 

периоду који је иза 
нас.

Радови на опремању
 школског простора

Успеси школе

- Постављен је ламинат у две учионице.
- Постављене су нове беле табле у свим учионицама 
у матичној школи.
- Постављене су нове канализационе цеви у 
школском дворишту матичне школе.
- Урађена је реконструкција мокрог чвора на 
спрату школе.
- Замењена је ограда у школском дворишту.
- Реновирана је шупа за огрев у матичној школи и 
помоћна просторија за огрев у Модрици.
- Асфалтирано је школско двориште.
- Уведена је градска вода у школи у Здравињу.
- Сређене су школске архиве и уређене канцеларије 
директора, рачуноводства и секретара. 
- Купљена су два пројектора и компјутер.
- Набављени су нови рекети за стони тенис, 
микроскоп, модел антомије човека, модел 
молекула, географске карте и друга наставна 
средства...

Чланови секције ,,Мој школски магазин” - ,,Ђаци репортери ‘‘

Кратак историјат школе

 Основна школа у Дворану основана је 
Одлуком Министарства просвете и црквених 
послова Краљевине Србије 9. октобра 1892. 
године, бр. 762, на основу члана 13. Закона о 
основним школама. Школску општину чиниле су 
Школска општина дворанска и Школска општина 
трмчарска. Школа је радила као четвороразредна 
школа готово без прекида у току минулих ратова, 
а обухватала је дораслу децу за школу ширег 
подручја и то насеља: Дворана, Петине, Пољака, 
Здравиња, Ловака, Станака, Сеземче, Трмчара, 
Модрице, Кобиља, па чак једно време и из Головода.
 У току народноослободилачког рата школа 
у Дворану је паљена, али је врло брзо адаптирана 

за потребе извођења наставе. Од 1950. 
године Основна школа у Дворану 
почиње да прераста у осморазредну 
школу.
  На заједничкој седници 

Наставничког већа и Школског 
одбора, одржаној 17. јануара 
1963. године донесена је одлука 
да Основна школа у Дворану 
понесе име Страхиње Поповића, 
борца Расинског партизанског 
одреда, погинулог 23. јула 1942. 

године на Јастрепцу.

 Од јуна 1984. године до септембра 1985. 
године трајала је реконструкција и надградња 
школе у Дворану. Шестог октобра 1985. године 
мештанима овог подручја са седам насељених 
места, свечано је предата на употребу нова, 
модерна и по савременим стандардима школска 
зграда.
 Одлуком Владе Републике Србије о броју 
и просторном распореду основних школа у 
Републици, од 21. септембра 1994. године, (“Сл. 
Гласник РС” бр. 58/94), Основна школа “Страхиња 
Поповић” је остала са статусом самосталне 
осморазредне основне школе, у чијем саставу су 
и три издвојена одељења: у Здравињу, Модрици и 
Сеземчи.

Школа у Дворану пре реконструкције и доградње.

 У школској 2021/2022. години школа има 
уписаних 127 ученика распоређених у 13 одељења. 
У школи ради 41 радник од којих је 34 са високом 
стручном спремом. Кадровски услови у школи 
су добри. Сви наставни предмети су стручно 
заступљени. У школи је у школској 2021/2022. 
години радило 9 наставникa разредне наставе и 
19 наставника предметне наставе. Проблема у 
организацији наставе у току непосредног рада и у 
току рада на даљину није било. У раду техничког 
особља такође није било проблема. Ангажовање 
помоћних радника је добром нивоу, што се види 
у хигијени просторија и школских дворишта. 
Испоштовани су хигијенски захтеви у условима 
пандемије вируса Ковид -19.


