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Активно-оријентисане наставе
Средња школа ''Драгачево'' је конкурисала за организацију
семинара ''Обука 1000 наставника'' који је током шк. 2010/2011. и
2011/2012. реализовао ГИЗ. Због изузетно занимљиве теме, ради се о
активно оријентисаној настави, пријавио се велики број заинтересованих
наставника за похађање семинара.
Оформљена је прва група која је почела са радом у јуну 2011.
Након сваке дводневне обуке у канцеларији се водила позитивна дискусија
о семинару, садржају семинара и водитељу семинара Јелени Јаћимовић.
Управо због тако позитивних коментара лако је формирана и друга група
учесника семинара. Друга група је имала посебан захтев, да им семинар
држи Јелена Јаћимовић. На задовољтво групе тај захтев је био испуњен.
Навела бих да је укупно 47 наставника похађало обуку о активно
оријентисаној настави, што је око 83% наставника Средње школе
''Драгачево''.
Запослени у Средњој школи ''Драгачево'' имају доста искустава са
семинарима пошто се у Средњој школи ''Драгачево'' посвећује посебна
пажња стручном усавршавању запослених. Сваке године се организују
семинари у школи и било је доста семинара са различитим темама, а уједно
и доста предавача. Ниједан водитељ семинара до сада код запослених није
изазвао толико позитивних коментара и испунио очекивања полазника
семинара.
Сам семинар садржински је веома добро осмишљен, квалитетан и
занимљив, али и личност водитеља семинара у великој мери утиче на
крајњи исход и утисак који ће семинар оставити на полазнике.
Код Јелене Јаћимовић се одмах примећује преданост послу,
планирање и припремање за рад. Сви материјали су били достављани у
предвиђеном року, све кораке који су били планирани је испоштовала и
остварила. Учесници семинара били су фасцинирани како је брзо памтила

имена и занимања учесника. Семинар је водила стручно, аргументовано,
уз велику дозу толеранције и ненаметљивости. Мислим да је то веома
битно када се ради о осетљивој теми као што је активна настава која се
често супротставља традиционалној. Знамо колико су наставници
осетљиви на сам помен активне наставе, као нечег новог, и да често у
старту активна настава развија предрасуде и отпор код наставника. Јелена
је својим приступом и планским и организованим вођењем семинара
успела да код наставника отклони страх од активне наставе и да
примерима из праксе убеди полазнике у предности коришћење активне
настве.
Јелена Јаћимовић се показала као добар стручњак, особа која добро
познаје област наставе. Својим знањем унела је дух свежине у раду са
учесницима. У раду са наставницима у Средњој школи ''Драгачево'' се
показала као одговорна, поуздана, приступачна, спремна на сваки вид
сарадње. Јелена је савесно обављала свој посао и представља особу на коју
се може ослонити.
Комуникативна је и предусредљива у раду са учесницима. Особа је
која даје иницијативу за нове подухвате, активности.
Ангажовање Јелене Јаћимовић се већ осећа у Средњој школи
''Драгачево''. Многи наставници након семинара користе и примењују
знања стечена на обуци.
Имајући у виду све горе наведено, познавајући Јеленине
способности и вештине, у име колектива Средње школе ''Драгачево'' из
Гуче имам потребу да упутим јавну похвалу за њен рад на реализацији
семинара Активно-оријентисане наставе у Средњој школи ''Драгачево'' .
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