
 

        РАДНА БИОГРАФИЈА 

 

Лични подаци: 

Име и презиме: Снежана Паравиња Шкрбић 

Број телефона: 064/64 60 346 

Формално образовање, квалификације: 

 

Доктор наука – методика наставе – 2020. год. одбранила докторску дисертацију на 

Филозофском факултету у Новом Саду, смер: методика наставе наслов докторске 

дисертације: Унапређивање писменог изражавања ученика у млађим разредима основне 

школе применом корелацијско-интеграцијског система 

 

2008 – 2009. Универзитет у Београду 

           Учитељски факултет 

           Мастер академске студије: мастер учитељ 

 

2003 – 2007. Универзитет у Београду 

            Учитељски факултет 

           Смер: професор разредне наставе 

 

Испит за дозволу за рад наставника положен 28. фебруара 2018. год. 

 

Звање педагошки саветник стечено 2. јуна 2021. год. 

 

 

(М52) Рад у истакнутом националном часопису 

Паравиња Шкрбић, Снежана (2014): Роман Мали Принц А.С. Егзиперија у контексту 

Старога Завета. Узданица, бр. 2, XI, стр. 83-90. 

(М53) Рад у часопису националног значаја 

Паравиња Шкрбић, Снежана (2016): Руковођено откривање елемената бајке на примеру 

Трнове Ружице браће Грим. Школски час, бр. 3-4, XXXII, 80-93. 

Објављени радови: 



Паравиња Шкрбић, Снежана (2017): Групни облик рада у настави књижевности по 

нивоима стандарда постигнућа. Школски час, бр. 1, XXXIII, 82-89. 

(М14) Рад у тематском зборнику међународног значаја 

Паравиња Шкрбић, Снежана (2018): Поетика простора у Ћопићевој поезији за децу. У Б. 

Тошовић (ур). Ћопићева поетика простора, Зборник радова, Књ. 6. ,,Лирски, 

хумористички и сатирички свијет Бранка Ћопића'' (151-161). Бањалука: Народна и 

универзитетска библиотека Републике Српске. 

Паравиња Шкрбић, Снежана (2019): Светлост и тама у ГОСПОЂИЦИ. У Б. Тошовић (ур). 

Андрићева сунчана страна, Зборник радова, Том. 12. (545-552) Бањалука: Народна и 

универзитетска библиотека Републике Српске. 

Рад у зборнику акредитованог републичког стручног скупа 

Паравиња Шкрбић, Снежана и др. (2019): Пројекат: Еко авантура. У електронском Зборнику 

акредитованог републичког стручног скупа XXXIII Сабора учитеља Србије. 

,,Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава”. 

Београд: Савез учитеља Републике Србије. 

Паравиња Шкрбић, Снежана (2020): Говорна вежба – буђење пролећа. У електронском 

Зборнику акредитованог републичког стручног скупа XXXIV Сабора учитеља 

Србије. ,,Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава”. 

Београд: Савез учитеља Републике Србије. 

Паравиња Шкрбић, Снежана (2020): Пројекат – здрава храна телу годи, од ње се расте у 

слободи. У електронском Зборнику акредитованог републичког стручног скупа 

XXXIV Сабора учитеља Србије. ,,Унапређивање наставне праксе кроз размену 

професионалних искустава”. Београд: Савез учитеља Републике Србије. 

Тренутно радно место/установа: 

- в.д. директора школе / ОШ „Бранко Радичевић” - Батајница 

 

Радно искуство: 

Радила као професор разредне наставе у: 



- ОШ „Светислав Голубовић Митраљета” у Батајници у периоду од фебруара до 

марта 2008. год. 

- ОШ ,,Борислав Пекић'' на Новом Београду у априлу 2008. год. 

- ОШ „Бранко Радичевић“ у Батајници  у периоду од септембра 2008. до јануара 

2009. год. 

- ОШ ,,Растко Немањић – Свети Сава'' у Новој Пазови у току 2010. год. 

- ОШ „Бранко Радичевић“ – Батајница у периоду од 2011. до данас. 

Радила као помоћник директора у: 

- ОШ ,,Бранко Радичевић” у Батајници у периоду од марта  2017. год. до септембра 

2019. год.  

 

Остали послови: 

- сертификовани водитељ обуке у оквиру пројекта ,,Дигитална учионица / дигитално 

компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних 

материјала''; 

- школски администратор Office 365 од 2019. год; 

- учесник пилот – пројекта ,,2000 дигиталних учионица”; 

- од 15.08.2018. год. на Листи спољних сарадника Завода за вредновање квалитета 

образовања и васпитања; 

- руководилац Тима за подршку ученицима од 2015. до 2019. год. у ОШ ,,Бранко 

Радичевић” у Батајници; 

- еколошки координатор у оквиру Међународног пројекта Еко-школе од 2017. год. у 

ОШ ,,Бранко Радичевић” у Батајници; 

- сарадник у оквиру пројекта ,,Национална испитивања – вредновање исхода учења'' 

од 16. до 22. маја 2017. год., за потребе Завода за вредновање квалитета образовања 

и васпитања; 

- члан Педагошког колегијума од 2017. год. у ОШ ,,Бранко Радичевић” у Батајници; 

- члан Тима за професионални развој од 2018. год. у ОШ ,,Бранко Радичевић” у 

Батајници; 

- члан Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе од 2018. год. у ОШ ,,Бранко 

Радичевић” у Батајници. 

 

Страни језици: 

- енглески језик, ниво Б2 положен у Центру за језике на Филозофском факултету у 

Новом Саду; 

- руски језик, ниво Б1 положен у Центру за језике  Филозофском факултету у Новом 

Саду. 

 

Информатичка писменост: 

Одлично познаје рад на рачунару: 

- Microsoft Word, 



- Microsoft Excel, 

- Officе  365. 

 

Учешће на смотрама и конкурсима/освојене награде: 

- учешће на другој смотри „Лутка у школи” СЛУШ у ОШ „Скадарлија” у Београду, 

освојено 2. место у I категорији; 

- учешће на трећој смотри „Лутка у школи” СЛУШ у ОШ „Скадарлија” у Београду, 

освојена похвалница у I категорији за учешће на ликовном конкурсу; 

- учешће на конкурсу Друштва учитеља Београда „Примери добре учитељске 

праксе”, освојена награда у категорији: похваљени радови, назив похваљеног рада: 

„Пројекат: Еко авантура”, 16.04.2019. год. 

- учешће на конкурсу Друштва учитеља Београда „Примери добре праксе”, освојена 

награда у категорији: похваљени радови, назив похваљеног рада „Здрава храна телу 

годи, од ње се расте у слободи”, 14.05.2020. год. 

- учешће на конкурсу Савеза учитеља Србије ,,Унапређивање наставне праксе кроз 

размену професионалних искустава”, на основу резултата презентовала два 

примера добре праксе на акредитованом републичком стручном скупу -  на XXXIV 

Сабору учитеља Србије и Смотри стваралаштва учитеља у образовно-васпитном 

процесу реализованом 28.11.2020. год. Први рад је у оквиру категорије обавезни 

предмети (српски језик - ,,Говорна култура – Буђење пролећа”, други рад је у 

оквиру пројектне наставе (,,Здрава храна телу годи, од ње се расте у слободи”), оба 

рада су објављена у електронском Зборнику акредитованог републичког стручног 

скупа; 

- учешће на четвртој смотри ,,Лутка у школи” СЛУШ, освојена похвала; 

- освојена 3. награда на конкурсу ДУБ-а ,,Примери добре учитељске праксе”, назив 

награђеног рада – Тематски дан: ,,Не бацај храну, здраво једи, планета Земља да 

нам се среди”, 09.05.2021. год. 

 

Учешће на међународним симпозијумима: 

- учешће са рефератом Светлост и тама у ,,Госпођици” на 11. симпозијуму Андрићева 

Сунчана страна (Херцег Нови, 11 – 14. октобар 2018) у оквиру научноистраживачког 

пројекта Иво Андрић у европском контексту (Грац 2007–); 

- учешће са рефератом Поетика простора у Ћопићевој поезији за децу на 6. међународном 

симпозијуму Ћопићева поетика простора (Београд, 8 – 10. септембар 2016) у оквиру 

међународног пројекта Лирски, хумористички и сатирички свијет Бранка Ћопића 

(Грац 2011 –). 

 

Учешће у оквиру пројеката: 

- Учесник у реализацији пилот пројекта ,,Учионица какву желим” - основ за 

реализацију пилот пројекта је потписан Меморандум о сарадњи између 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја и  Републичког секретаријата 

за јавне политике, а уз подршку ГИЗ‒а, Радио телевизије Србије, приватног сектора 



(друштвено одговорне компаније) и постојеће платформa за doniranje ― 

Donacije.rs; 

- Школски координатор и администратор међународног истраживања читалачке 

писмености  PIRLS 2021, чији је носилац ИЕА; 

- „Моја школа” – учешће на снимању телевизијских часова који су емитовани на 

РТС-у у пероду од марта до краја септембра 2020. год. и часова постављених на 

платформи  https://mojaskola.rtsplaneta.rs/ у школској 2021/2022. години (укупно 

снимљено 47 часова); 

- школски Еко-координатор у оквиру међународног пројекта Еко-школе од 2017. 

год.; 

- ,,Свака лименка се рачуна у Еко-школама” од 2018. год. у улози Еко-координатора, 

пројекат је подржан од старне RECAN фондације; 

- „Велики лов на биљке” од 2017. год. у улози Еко-координатора; 

- ,,Чеп за осмех” од 2017. год. у улози Еко-координатора; 

- ,,2000 дигиталних учионица” – водитељ и учесник пројекта; 

- Енергетска ефикасност у Еко-школама у сарадњи и уз подршку Јавног предузећа 

Електропривреда Србије – школски координатор од 2018. год. 

 

Савладане обуке  програма стручног усавршавања: 

- ,,Обукa за супервизоре и председнике школских комисија”, 22.06.2021. год. 

- Похађање обуке „Коришћење друштвених мрежа за потребе кампање”, 28.05.2021. 

- Похађање обуке је „Припрема кампање”, 24.05.2021. 

- Похађање обуке ,,Израда финансијског плана”, 17.05.2021. год. 

- Уводна обука у пилот пројекат ,,Учионица какву желим”, 28.04.2021. год. 

- Похађање обуке ,,Обука за запослене – породично насиље'', за наставнике, 

васпитаче и стручне сараднике, 25. април 2021. год. 

- Похађање семинара ,,Ликовно стваралаштво у школи”, 19.04.2021. год., К1 

- Учешће на стручном скупу ,,Дигитално образовање 2021”, 8-10. априла 2021. 

- Стручни скуп ,,Примена садржаја образовног климатског пакета у редовној настави 

и ваннаставним активностима за наставнике разредне наставе” – саветовање путем 

интернета, 06.03.2021. год. 

- Похађање вебинара „Из наше учионице: инклузија у школи - место спајања, а не 

раздвајања”, петак, 26.02.2021. год. 

- Обука за школске координаторе и администраторе међународних истраживања 

чији је носилац ИЕА, К4, П6, 17.02.2021. год. 

- Похађање вебинара СУРС-а ,,Из наше учионице: читање – изазов савременог 

доба”, уторак, 09.02.2021. год. 

- Похађање акредитованог вебинара ,,Дигитални алати и занати” – разредна настава, 

петак 29. 1. 2021. године 

- Похађање вебинара ,,Типови интеракције – наставник као медијатор 

комуникације”, 2.12.2020. год. 

https://mojaskola.rtsplaneta.rs/


- Похађање 3 онлајн предавања из циклуса ,,Примери најбољих СТЕАМ наставних 

пракси у Србији'', 25.11.2020.  - ,,Зашто нам је биодиверзитет важан – дигитални 

алати у настави биологије” и ,,3Д математика у основним и средњим школама'' 

- Стручни скуп - Циљ 13 – Акција за климу ,,Прилагођавање на измењене климатске 

услове” – 19.11.2020. године 

- Похађање међународног вебинара ..Проговори да видим ко си - култура говора и 

усмено изражавање”, субота, 29.8.2020. год. 

- Формативно оцењивање у дигиталном окружењу 2; 

- Формативно оцењивање у дигиталном окружењу; 

- Програм обуке наставника основних и средњих школа из области пројектне 

наставе; 

- Значај разумевања прочитаног за образовни систем; 

- Сингапурска математика; 

- Присуство на конференцији ,,Дуално образовање – да знам шта радим” одржаној 

23.12.2019. год; 

- Програмирање је лако, научити га може свако; 

- Програм обуке за водитеље у образовању/ дигитална учионица / дигитално 

компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних 

материјала; 

- Програм обуке за запослене у образовању/ дигитална учионица / дигитално 

компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних 

материјала; 

- Интеграцијом наставних садржаја до функционалне писмености; 

- Присуство презентовању награђених и похваљених радова на конкурсу „Примери 

добре праксе” Друштва учитеља Београда у МШ „Стеван Мокрањац”, у Београду, 

16.04.2019.; 

- Имплементација Offica 365 организацији рада школе и примена у настави. 

- Могућности за наставнике и школе у оквиру eTwinning platforme”; 

- Улога наставних средстава и веб алата у настави; 

- Апликације метода и техника у настави и учењу; 

- Метематика у малом; 

- Умеће комуникације; 

- Школа игара – увод у спорт; 

- НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања; 

- Школски електронски часопис у служби креативности ученика; 

- Интернет као средство савремене наставе и учења применом блога и фејсбука у 

настави; 

- Како открити и покренути даровите; 

- Претпоставке успешне наставе; 

- ,,Лектира не боли'' – развој читалачке мотивације; 

- Учешће на едукативно-информативној конференцији ,,Еко-пакет 2017.” и састанку 

еколошких координатора у организацији Амбасадора одрживог развоја животне 

средине; 

- Вебинар ,,Обука за коришћење дигиталних уџбеника”; 

- Обука за учитеље првих разреда ,,Увођење пројектне наставе и примена 

дигиталних уџбеника”; 



- Присуство на стручној трибини ,,Примери добре праксе” друштва учитеља 

Београда; 

- Присуство на стручној трибини ,,Покренимо нашу децу”; 

- Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења; 

 

Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, 

удружењима: 

- Активан члан Друштва учитеља Београда 

Личне особине и интересовања: 

- Одговорана, марљива, креативна, толерантна, организована, комуникативна, 

колегијална, способна за рад под притиском, тимски играч; 

- Популаризација наставе књижевности; 

- Очување животне средине. 


