
Сагласно конкурсу за доделу Светосавске награде, објављеном на сајту Министарства  

просвете, за категорију "ПРОСВЕТНИ РАДНИЦИ запослени у предшколским 

установама, основним и средњим школама, школама са домом ученика и 

високошколским установама", 

 

п р е д л а ж е мо: 

 

ЖЕЉКУ РАДОЈИЧИЋ ЛУКИЋ, 

дипломираног учитеља-мастера из Горње Топлице 

 
и о њој дајемо основне податке: 

ШКОЛА У КОЈОЈ РАДИ: ОШ „Милан Ракић“, Мионица, ИО Горња Топлица 

сајт: http://kreativnacarolija.wordpress.com    

E-mail: zeljanaradojicic@gmail.com 

 

 

 

 

Образложење предлога: 

 

1. КВАЛИТЕТ РАДА СА УЧЕНИЦИМА 

Учитељица Жељка већ 23 године, колико има радног стажа, највећу пажњу поклања 

унапређењу  квалитета рада са ученицима. Труди се да ученицима буде пријатан боравак у 

школи, активно примењује ИКТ у настави, а посебан акценат ставља на активно учење путем 

Монтесори метода у амбијенталним учионицама. У прилог томе говоре бројне чињенице: 

 

1.1. Након прве реформе од 2000. године, учитељица Жељка је покренула локалну акцију 

путем које је креативно опремила сеоску учионицу у којој ради, односно 

прилагодила ученицима простор за учење тако да се они у учионици осећају 

пријатно, опуштено и слободно што је главни предуслов за квалитетно учење.  

1.2. Са својим ученицима и њиховим родитељима има целодневну комуникацију 

користећи друштвену мрежу Фацебоок кроз посебно отворен профил за ове намене, 

путем сајта, мејла и кроз организовање радионица и са родитељима и са ученицима, 

Учионица у Горњој Топлици  Учионица по мери детета  

http://kreativnacarolija.wordpress.com/
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а све у циљу усвајања функционалних знања. Ова учитељица својим залагањем  

показује да од личне мотивације просветних радника зависи квалитет образовања 

њихових ђака. 

 

1.3. За своје ученике, а и све друге заинтересоване актере наставног процеса уређује 

властити сајт Креативна чаролија (http://kreativnacarolija.wordpress.com/) где 

демонстрира и документује резултате свог рада. 

 

1.4. Своје ученике организује у секцију „Креативно детињство“ у оквиру које врши 

одабир ученика талентованих за одређене дисциплине: етно-певање и  свирање 

(народни инструменти), глума, ликовне радионице, фолклор. Све њене генарације су 

чланови ове групе, тако да је учитељица на овај начин покренула вршњачко учење 

које се у пракси показало као изузетан пример како се најлакше могу усвојити 

функционална знања. 

 

http://kreativnacarolija.wordpress.com/


2. Учествовање у развијању и јавном представљању примера добре праксе: 

У представљању примера добре праксе учитељица Жељка већ годинама даје свој 

несебичан допринос интегришући садржаје из сродних предмета, а то се види кроз 

следеће примере:  

 
 

2.1. У Бази знања Креативне школе налазе се три њена рада: 

 Вода“, хоризонтална повезаност садржаја унутар Природе и друштва  

 Бела Грива“ Рене Гијо, обрада романа кроз интеграцију српског језика  и 

ликовне културе 

 „Како остварити жеље, снове кад родитељи кажу „не“, рад се налази у 

сегменту „Српски језик“ и представља интеграцију српског језика, грађанског 

васпитања и одељењске заједнице кроз обраду бајке „Небеска река“, Гроздане 

Олујић 

(Детаљније на сајту Завода за унапређивањеваспитања и образовања - 

Креативна школа: www.kreativnaskola.rs ) 

 
2.2. У Зборнику радова програма „Дигитални час 2“ два њена  рада освојила су вредне 

награде: 

 „Чаробна природа“, секција: Природне науке - друга награда 
 „Косовски бој“, секција: Друштвене науке - трећа награда  

(Детаљније на сајту Дигиталне агенде 
http://www.digitalnaskola.rs/konkurs/brojPrijavaPoPredmetuIRazredu/zbo

rnikRadova.html) 

 
3. Аутор је већег броја научних, стручних  радова, манифесација и уџбеника: 
 

3.1. Акредитовани семинари 

Аутор је три програма стручног усавршавања који су акредитовани код Завода за 

унапређење образовања и васпитања и налазе се у Каталогу стручног уавршавања: 

 Методички приступ обради књижевности у млађим разредима основне 

школе, Каталошки бр. 788 

 Методички приступ обради граматичких садржаја у млађим разредима 

основне школе, Каталошки бр.787 

 Организација и реализација интегративне наставе, Каталошки бр. 470 

 

3.2. Смотра дечјег стваралаштва 

Аутор и директор међународне смотре Дечји васкршњи сабор, која се организује од 

2005. у Бањи Врујци и чији је циљ  дружење деце основношколског узраста у циљу 

размене сазнајних  искустава руралне и урбане средине као и неговању народне 

традиције и очувању обичаја наших предака. Годинама ова смотра окупља ученике и 

просветне раднике широм Србије и суседних земаља који разменом практичних 

искустава обогаћују свој наставнички позив. 

 

3.3. Научни и стручни радови: 

 Научни рад „Интегративна настава у савременом образовном процесу“, 

Образовна технологија (2011) 

http://www.kreativnaskola.rs/
http://www.digitalnaskola.rs/konkurs/brojPrijavaPoPredmetuIRazredu/zbornikRadova.html
http://www.digitalnaskola.rs/konkurs/brojPrijavaPoPredmetuIRazredu/zbornikRadova.html


 Стручни рад „Различити нивои сложености“ Образовна технологија (2011) 

 

3.4. Уџбеници: 

 Комплет уџбеника за 3.разред из Природе и друштва (2011) у процесу 

одобравања 

 Лектира са методичко дидактичком апаратуром (2007) код издавача 

 

3.5. Образовно-забавни комплекс „Чаробно село“ 

Учитељица Жељка је главни покретач идеје о побољшању квалитета рекреативних 

настава и идејни је творац концепта „Чаробно село“. Са својим креативним тимом ту 

идеју спроводи у дело формирањем едукативно-забавног комплекса „Чаробно село“ у 

Бањи Врујци који је саграђен на њеном породичном имању у селу Берковац (више о 

томе на сајту http://carobnoselo.co.rs/) Овај комплекс представља амбијенталну 

учионицу за ђаке мионичке општине и туристичку дестинацију за  извођење излета, 

екскурзија, рекреативних настава и летњих кампова и кроз њега је до сада прошло 

преко 1000 деце из града, међу којима су боравили мали Енглези из Кембриџа.. 

 

Овај едукативни комплекс има за циљ да подстакне креативност и радозналост код 

деце, као и да им понуди креативно место за самостални рад, али и за рад у 

вршњачким групама. Деца-посетиоци “Чаробног села” нису  класично подељени у 

разреде према узрасту, већ ће их групишу у различите групе према нивоу знања, што 

представља прилично напредну идеју за услове нашег образовања. 

 

3.6. Блог „Креативна чаролија“ 

На свом сајту Креативна чаролија (http://kreativnacarolija.wordpress.com/) омогућила је 

преузимање свих наведених садржаја и на основу статистика посећености сајта (око 

80 000 посетилаца) велики број радова колеге преузимају и користе у свом наставном 

процесу. 

 

4. Примена савремених достигнућа, метода и техника у образовно-

васпитном раду 
Захваљујући похађању бројних електронских семинара, учитељица Жељана у свом 

свакодневном раду обилато користи савремена достигнућа, методе и технике.  

4.1. Са ученицима изводи изборни предмет Од играчке до рачунара при чему их обучава 

за заједничко коришћење ИКТ у настави. Поменућемо неке начине заједничког рада: 

мејл, блог, заједничка ФБ страна... 

ЧАРОБНО СЕЛО 

http://carobnoselo.co.rs/
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4.2. Подстицање развоја и примене интегративне наставе у васпитно-образовном 

процесу. На основу њеног истраживања „Квалитет рекреативне наставе и школе у 

природи“  дошло се до закључака да су на рекреативним наставама у мањој мери 

заступљени васпитно-образовни садржаји, а у много већој мери преовладавају 

рекреативно- забавне активности. Из тог истраживања наметнула се идеја формирања 

образовно-забавног комплекса у ком би поменути садржаји били равноправно 

заступљени. Новонастали комплекс Чаробно село (http://carobnoselo.co.rs/) у својој 

концепцији подразумева баланс образовних и забавних активности подстичући 

интеграцију наставних садржаја, амбијентално и активно учење.  

 

 

5. Допринос позитивној атмосфери и унапређивању квалитета рада 

установе у којој ради (у настави и ваннаставним активностима), као 

и њеном угледу у домаћим и међународним оквирима 
Својим радом учитељица Жељана умногоме доприноси позитивној атмосфери и 

унапређењу квалитета рада и угледу ОШ „Милан Ракић“. Осим у настави, она велики 

допринос даје кроз ваннаставне активности, нарочито кроз организацију међународне 

смотре Дечји васкршњи сабор чији је  домаћин на њену иницијативу ОШ „Милан Ракић“. 

У току дводневног трајања смотре  ученици ОШ“Милан Ракић“ указују гостопримство 

својим вршњацима из разних крајева Србије и околних земаља стварајући трајна и 

нераскидива пријатељства, а наставници успостављају професионалне контакте путем 

којих размењују искуства. 

Допринос квалитету образовања установе у којој ради учитељица Жељана остварује и 

кроз свој  волонтерски рад у оквиру УГ Креатива УГ Креатива највише ради на увођењу 

креативног образовања у наставни процес, а учитељица Жељана је један од оснивача и 

потпредседник овог удружења. Својим залагањем за развој креативног образовања и 

образовног туризма у оквиру УГ Креатива, својим излагањима  о овим темама на 

многобројним скуповима у организацији УНИЦЕФ-а, Образовног форума, Пријатеља 

деце Србије, Млади за туризам итд. она се залаже и за пренамену малих и напуштених 

сеоских школа у мултифункционалне центре.  

При овим њеним активностима    увек је присутна и промоција установе у којој ради, 

односно ОШ „Милан Ракић“, која је захваљујући њеним залагањима постала један од 

Креативиних партнера на  пројекту „Чаробно село“ који је део  већег МДГФ и УНИЦЕФ -

овог пројекта „Одрживи туризам у функцији руралног развоја“ 

(http://obrazovniturizam.rs/destinacije/serbian-carobno-sel) . Као резултат овог партнерства 

наставници ОШ“Милан Ракић“ имају право да користе летњу амбијенталну учионицу 

„Чаробног села“ за извођење креативних и иновативних часова, да посете са ученицима 

сва образовна дешавања у Чаробном селу попут позоришних представа, радионица 

астрономије, сликарства, ручног рада, екологије, етнологије,   а на располагању им је и  

Радионица: Путовање кроз годишња доба 

http://carobnoselo.co.rs/
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читав простор овог комплекса чија је основна намена реализација школе у природи, 

једнодневних излета и осталих ваннаставних активности. 

6. Ангажовање ван редовних 

професионалних обавеза 

 

6.1. Невладин сектор 

Учитељица Жељана је много времена 

посвећује унапређењу образовног 

процеса и ван својих професионалних 

обавеза. То се највише огледа у 

ангажовању у оквиру УГ Креатива и 

раду на поменутом пројекту „Чаробно 

село“ који је и настао на основу 

резултата поменутог истраживања да 

треба побољшати квалитет рекреативних 

настава.  

Идеја о формирању eдукативно-забавног комплекса који би задовољио потребе за 

квалитетном рекреативном наставом родила се још 2003. Од тада до данас траје њен 

упорни рад на ширењу примера добре праксе при чему акценат ставља на интеграцију 

наставних садржаја о чему говори и њен научни рад „Интегративна настава у савременом 

образовном процесу“, Образовна технологија, 2011. као и сви поменути радови који се 

налазе у базама знања Креативне и Дигиталне школе. Овај перманентан рад у сфери 

образовања допринео је оснивању УГ Креатива (http://www.kreativnoobrazovanje.co.rs/) 

путем ког је реализован велики пројекат Чаробно село.  

 

 

Виле чаробнице-костимиране учитељице  (Божица, Ђурђица, Сунчица и  Босиљчица) 

  

6.2. Спашавање малих сеоских школа 

Значајна акција учитељице Жељке је ангажовање на очувању малих сеоских школа на 

нивоу Србије, тако што би оне постали мултифункционални центри. Управо из те 

акције је израсло Чаробно село као база за будући Деји образовни центар којег би 

чинила мрежа издвојених одељења мионичке општине, а има их близу дестак, а 

заједничко им је да ће у наредном периоду остати без ђака. Њена је идеја да ове 

комфорне школске објекте уз помоћ локалне самоуправе пренамени у смештајне 

капацитете и на тај начин пружи шансу тим селима за наставак живота, јер је познато 

да се гашењем малих школа очекује и гашење ових села.  

 

http://www.kreativnoobrazovanje.co.rs/


 

6.3. Дечја емисија РТС 

 

Учитељица Жељка је иницијатор и 

косценариста нове дечје емисије за 

Школску редакцију Радио телевизије 

Србије, тако да је у претходној години та 

идеја започета снимањем 4 емисије под 

називима кућица из Чаробног села, и то 

„Зимски мир“, „Пролећна журба“, 

„Летња врева“ и „Јесења гозба“. 

Кроз ове четири емисије децу води 

учитељица Жељка и упознаје их са 

одликама годишњих доба на један разигран и деци пријемчив начин. Кроз ове емисије 

гледаоци ће моћи научити основе астрономије, пољопривреде, биологије, али се и 

упознати са народном традицијом на којој се током овог циклуса итекако инсистира.  

У свакој, од ове четири емисије, представљају се тзв.чувари годишњих доба, виле и 

чаробњаци, које је такође осмислила ова даровита учитељица. Идеја јој је, да ове 

емисије буду тестиране код публике, и уколико се деци овакав вид образовног 

програма и допадне, да се сними цео циклус под називом „Чаробно село“ који би био 

својеврсна промоција села, нетакнуте природе и здравих стилова живота. 

 

Сав рад учитељице Жељке доступан је на њеном  личном сајту Креативна чаролија 

(http://kreativnacarolija.wordpress.com/)  

 

 

 

ПОДНОСИОЦИ ПРЕДЛОГА: 

 

 

 

За Општину Мионица 

Драган Гавриловић, председник 

____________________________ 

 

 

 

 

 

Топлица Петровић, с.р. 

ОШ „Љупче Николић“ Алексинац 

добитник Светосавске награде за 2010. 

____________________________ 

 

Са снимања дечје емисије 

http://kreativnacarolija.wordpress.com/
http://kreativnacarolija.wordpress.com/

