Горан Станковић
БИОГРАФИЈА
ЛИЧНИ ПОДАЦИ
Име и презиме
Датум и место рођења
Aдреса

Горан Станковић
02.12.1971. Књажевац
Ул. Љубе Нешића 157/20, Зајечар

Tелефон

019/430-587

Moбилни телефон

069/65 35 12

E-mail

goran.stankovic@tsz.edu.rs

Занимање/професија

наставник математике и рачунарства и информатике

Радно искуство
Стручни испит (лиценца)
за наставника
Испит за лиценцу за
директора установе
образовања и васпитања
Тренутно радно
место/установа
ОБРАЗОВАЊЕ
Факултет
Звање
Средња школа

19 година

Неформално образовање

Страни језици
Информатичка писменост

положен, 24.05.2002. године
положен, 30.10.2020. године
директор Техничке школе у Зајечару
Природноматематички факултет Ниш
Дипломирани математичар за рачунарство и информатику
Књажевачка Гимназија
Математичко технички сарадник
Обука за реализацију грађанског васпитања
у четвртом разреду средње школе
Енглески језик
читање: врло добро, писање: добро, изговор: врло добар
Windows, Microsoft Office (Word, Excel, Access, Power Point), Pascal, C++, Gimp,
Frontpage, Movie Maker, Администрација Moodle платформе
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•

•

директор Техничке школе у Зајечару (од 12.08. 2014.) – други мандат,
директор Техничке школе у Зајечару (11.08. 2010. до 11.08.2014 год) – први
мандат,
од 2004 – Информатичар у Окружној уписној комисији за Зајечарски округ
помоћник директора Техничке школе (од школске 2004/05. до 2014/15.)
од 01.09.2000. год. до 11.08.2014 год Техничка школа у Зајечару
наставник математике, рачунарства и информатике
од 2002. – Предавач за Microsoft Windows, Word i Excel у школи рачунара у
оквиру матичне школе за трећа лица,
2006. – члан радне групе за израду наставног плана и програма за предмет
рачунарство и информатика 2 за образовни профил техничар мехатронике
– оглед,
јула 2018. године именован на функцију потпредседника струковног
удружења Заједнице ЕТШ Србије, коју чине 80 школе подручја рада
електротехника из Србије,
2013. – сарадник на пословима истраживања у агенцији Deep Dive,
2008. – 2011. сарадник на пословима истраживања у агенцији Synovate,
од 2015. лиценцирани ЕЦДЛ испитивач,
2016. – 2017. – председник Управног одбора Народног позоришта Тимочке
Крајине „ Зоран Радмиловић“ у Зајечару,
од 2019. – председник Удружења одбојкашких судија Тимочке Крајине,
2017. Организатор републичког такмичења Ардуино КУП за ученике
електротехничких школа школа из области програмирања развојних
платформи,
2018, 2019. и 2020. Организатор републичког такмичења Галаксија КУП за
ученике електротехничких школа школа из области програмирања
развојних платформи (2020 – такмичење отказано због COVID19),
2015. године организатор Регионалног такмичења из ОЕТ1, ОЕТ2,
електронике и енергетске електронике Актива Ниш,
2016. године организатор 3. републичког такмичења ученика машинских
школа у програмирању робота,
2017. године организатор такмичења „Пословни изазов Тимочке Крајине“,
2019. године организатор 6. регионалног такмичења ученика машинских
школа у програмирању робота Актив Исток,
стручни вођа више екскурзија,

•
•

члан Удружења одбојкашких судија Србије,
члан Удружења одбојкашких судија Тимочке Крајине,

•
•
•
•

•
•

•

РАДНО ИСКУСТВО

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

ЧЛАНСТВО У
УДРУЖЕЊИМА
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УЧЕШЋЕ НА
АКРЕДИТОВАНИМ
ПРОГРАМИМА
СТРУЧНОГ
УСАВРШАВАЊА
/БРОЈ БОДОВА/

2021
• Каријерно информисање ученика и европски Europass алати за
представљање вештина и знања /12/
2020
• Обука за реализацију нових програма наставе оријентисане ка исходима
учења /24/
• Примена апликације за прегледање отворених задатака на Завршном
испиту Државној матури /8/
• Подршка школама у самовредновању /8/
• Дигитализација школских процеса и активности /40/
2019
• Управљање и организација времена – основа за успешан рад запослених и
установе /24/
• Електронски портфолио наставника и ученика /8/
2018
• Управљање тимовима /40/
• Добра припрема за час – успешан час /28/
• Дуално образовање у служби запоспљавања младих – стручни скуп /2/
2017
• Достигнућа младих у Србији – ДМуС /24/
• Обука запослених у средњим школама за примену општих стандарда
постигнућа за крај општег средњег образовања и васпитања у делу
општеобразовних предмета /16/
• Новембра 2017. године прошао обуку за лиценцу за директоре у првом
кругу едукације.
2016
• Визуелно програмирање и примена – програмирања робота /24/
2015
• Зашто је важно самовредновање ученика и ученица – трибина /1/
• Превенција насиља и злостављања деце путем ИКТ /16/
• Улога директора у процесу образовања – стручни скуп /3/
• Идеја – први корак ка будућности ученика /8/
2014
• Моодле и Андроид платформа у организацији и реализацији такмичења
ученика – стручни скуп /1/
• Задаци који подстичу учење – трибина /1/
• Пројекат за пројекат /8/
2013
• Табла и креда данашњице - Интернет – стручни скуп /1/
• Настава у облаку /24/
2012
• Школска бежична рачунарска мрежа /17/
• Планирање стручног усавршавања запослених у образовању и установе /
школе /10/
• Одабране теме из теорије графова /8/
• Овде сам за тебе /20/
2011
• Блог, Твитер и Фејсбук у настави /24/
• Креирање и одржавање школске серверске инфраструктуре /24/
• Развој ученичког предузетништва у средњим стручним школама /24/
• Е-комуникација и е-сарадња у оквиру школског е-система за подршку
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настави и школским процесима /20/
• Инклузивно образовање и индивидуални образовни план /18/
2010
• Развој организационе културе у средњим школама /8/
• Планирање нових образовних профила у сарадњи са привредом /8/
• Електронско учење /20/
2009
• Мудрост добрих менаџера /24/
• Менаџмент у образовању како управљати новом школом /24/
• Рачунске мреже и интернет технологије /24/
• Социјални софтвер у настави /16/
2008
• Пројект метода и проблемска настава подржана са ИКТ /16/
• Програм реформе средњег стручног образовања фаза 2 (комуникацијске и
интерперсоналне вештине за успешно извођење наставног процеса,
Наставни методи и мотивација са примењеном стручном педагогијом,
Тимски рад и на тимовима заснована школска организација) /39/
• Одржавање рачунарских мрежа /16/
• Пројектно планирање /10/
• Стручна обука за наставнике информатичке групе предмета /16/
2007
• Сигурност рачунарских мрежа /15/
• Обука за реализацију огледних наставних програма заснованих на
исходима /40/
• Усавршавање наставника основних и средњих школа из математике и
информатике /4/
2006
• Развојно планирање у основним и средњим школама – основни кораци
/16/

•

•

УЧЕШЋЕ НА
НЕАКРЕДИТОВАНИМ
ПРОГРАМИМА
СТРУЧНОГ
УСАВРШАВАЊА

•
•
•

/БРОЈ САТИ/

•
•
•

„Јачање компетенција директора/ки за ефикасно управљање квалитетом у
средњим стручним/техничким школа” – обука у организацији Култур
Контакт Аустрија, децембар 2019.
„Радионица за припрему пројеката мобилности за школе, стручно
образовање и обуке ” – радионица у организацији ЕРАСМУС + Фондације
Темпус, 2014.
„Каријерно вођење у средњој школи ” – семинар у организацији
Euroguidance центра Фондације Темпус, 2014.
Обука за извођење ПИСА тестирања – обука у организацији Института за
психологију Филозофског факултета у Београду, 2012.
„Промоција стандарда компетенција за професију наставника и њиховог
професионалног развоја“ – семинар у организацији ЗУОВ-а, децембар
2011.
• Креирање Web презентација – обука реализована у оквиру Microsoft
Partners in Learning, 2007.
Visual Basic .Net – обука реализована у оквиру Microsoft Partners in
Learning, 2007.
„Вође образовања: Директори и њихове школе“ – обука реализована у
оквиру Serbia Educator Development Project, 2005.
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•
•
РАДНЕ ГРУПЕ,
ПРОЈЕКТИ И ДРУГЕ
АКТИВНОСТИ

•
•
•
•
•

НАУЧНИ СКУПОВИ,
КОНФЕРЕНЦИЈЕ,
ДОДАТНЕ
ЕДУКАЦИЈЕ

•
•
•
•
•

ЧЛАНСТВО У
УДРУЖЕЊИМА

•
•
•

„Искуствено учење” – пројекат који спроводи КОЛПИНГ друштво Србије
/2019. – 2020./
„Ефикасно осигурање квалитета кроз успешно управљање променама” –
пројекат који спроводи Култур Контакт Аустрија /2018. – 2020./
БИП - Business Innovation Programs - Развој ученичког предузетништва у
средњим стручним школама, школска 2011./2012.
Развој предузетничког учења – СЕЕЦЕЛ (2014 -2016.)
Школа без насиља (2013 -2015.)
„Дуално образовање – знање за будућност“ – конференција у
организацији МПНТР, 2019.
„Могућност примене ECVET-а у Србији: Како до признавања исхода учења
стечених у иностранству – конференција у организацији ЕРАСМУС+
Фондације ТЕМПУС, 2019.
„Ефикасно осигурање квалитета кроз успешно управљање променама” –
конференција у организацији Култур Контакт Аустрија 2018. и 2019.
„Нове технологије у образовању“ - конференција у организацији British
Council-а 2017. и 2018.
„Каријерно вођење и саветовање у Републици Србији“ – конференција у
организацији Euroguidance центра Фондације Темпус, 2016.
Национална конференција о безбедности на интернету, Министарство
трговине, туризма и телекомуникација, 2014.
Конференција „Школа Будућности 2“ - 2013.
члан Удружења одбојкашких судија Србије
председник Удружења одбојкашких судија Тимочке Крајине
од јула 2014. године потпредседник у Заједници ЕТШ Србије, коју чине 80
школе подручја рада електротехника из Србије
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