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ПРЕДГОВОР
Пред вама је Каталог програма стручног усавршавања запослених у образовању
за школску 2008/2009. годину. У њему се налази 571 програм које су чланови комисија
за преглед програма одобрили за примену у образовно-васпитним установама.
Израда и објављивање Каталога представљају један од првих корака ка
успостављању система професионалног развоја наставника. Правилником о сталном
стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника
(„Сл.гласник РС”, бр. 14/2004. и 56/2005.) прописано је да се стално стручно
усавршавање наставника, васпитача и стручних сарадника остварује по посебним
програмима, који могу бити обавезни и изборни (члан 4), и да је наставник, васпитач и
стручни сарадник дужан да у току 5 година похађа најмање 100 часова програма, и то
најмање 60 часова са листе обавезних и до 40 часова са листе изборних програма (члан
10).
Чланом 25. истог правилника прописано је да овај правилник ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику РС”, а примењиваће се од 01.
јула 2004. године.
Значај Каталога је у томе што нуди запосленима у образовању квалитетне
програме, предлагане од стране стручњака из разних области, а одобрене од Завода за
унапређивање образовања и васпитања. Запосленима у образовању се нуди
систематизована понуда разноврсних програма са битним информацијама о сваком
програму. Каталог нуди и списак обавезних и изборних програма, који су прописани од
стране Министарства просвете.
Процедура одобравања
Конкурс за одобравање програма стручног усавршавања запослених у
образовању, који је објављен у дневним листовима и на веб-сајту Завода за
унапређивање васпитања и образовања, трајао је од 1. октобра до 31. децембра 2007.
године. У конкурсу су дати основни услови за одобравање програма стручног
усавршавања са напоменом да се формулар за пријављивање може наћи на сајту
Завода. У члану 4 Правилника пише да право учешћа на конкурсу имају: установа,
стручно друштво, односно удружење регистровано за обављање делатности у области
образовања и васпитања.
Комисију за одобравање програма стручног усавршавања чинило је 118
стручњака, и то 93 спољна сарадника и 25 из реда запослених у Заводу.
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Списак чланова комисија
за одобравање програма стручног усавршавања
проф. др Недељко Трнавац, Филозофски факултет, Београд;
проф. др Зоран Аврамовић, Институт за педагошка истраживања, Београд;
проф. др Слободан Антонић, Филозофски факултет, Београд;
проф. др Љубодраг Димић, Филозофски факултет, Београд;
проф. др Александра Пејатовић, Филозофски факултет, Београд;
проф. др Душка Кликовац, Филолошки факултет, Београд;
проф. др Гојко Калајџић, Математички факултет, Београд;
проф. др Душан Тошић, Математички факултет, Београд;
проф. др Божидар Јовановић, Математички институт, Београд;
проф. др Жарко Спасић, Машински факултет, Београд;
проф. др Горица Милошевић-Сбутега, Медицински факултет, Београд;
проф. др Горан Белојевић, Медицински факултет, Београд;
проф. др Софија Совиљ, Хемијски факултет, Београд;
проф. др Душан Сладић, Хемијски факултет, Београд;
проф. др Љубивоје Сојановић, Богословски факултет, Београд;
проф. др Ивица Радовић, Факултет безбедности, Београд;
проф. др Снежана Радоњић, Технички факултет, Чачак;
проф. др Здравко Милинковић, ФЛУ, Београд;
проф. др Оливера Дурбаба, Филолошки факултет, Београд;
проф. др Горан Попарић, Физички факултет, Београд;
проф. др Живослав Тешић, Хемијски факултет, Београд;
проф. др Звонко Сајферт, Технички факутет „Михајло Пупин”, Зрењанин;
проф. др Мирко Урошевић, Пољопривредни факултет, Београд;
проф. др Бранислав Машић, Универзитет Сингидунум, Београд;
проф. др Предраг Живковић, Технолошко-металуршки факултет, Београд;
проф. др Надежда Димић, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Бгд;
проф. др Владимир Кебин, ЗУОВ, Београд;
доц. др Дарко Танацковић, Институт за физику, Београд
доц. др Душан Поповић, Физички факултет, Београд
доц. др Арсен Ђуровић, Филозофски факултет, Београд;
доц. др Ирини Рељин, Електротехнички факултет, Београд;
доц. др Драган Цветковић, Рачунарски факултет, Београд;
доц. др Душанка Милојковић-Опсеница, Хемијски факултет, Београд;
др Владимир Филиповић, Математички факултет, Београд;
др Гордана Стокић, Филолошки факултет, Београд;
др Шефика Алибабић, Филозофски факултет, Београд;
др Наташа Вујисић-Живковић, Филозофски факултет, Београд;
др Зона Мркаљ, Филолошки факултет, Београд;
др Жарко Спасић, Машински факултет, Београд;
др Мирољуб Костић, Републички завод за статистику, Београд;
др Данијела Чобељић, Медицинска школа, Београд;
др Никола Клем, Грађевински факултет, Београд;
др Петар Петровић, Машински факултет, Београд;
мр Ђорђе Вукадиновић, Филозофски факултет, Београд;
мр Мирко Ђурић, ЈП ЕПС, Београд;
мр Момчило Јанковић, ОШ „Јован Јовановић Змај”, Београд;
мр Драган Ашковић, Виша педагошка школа, Нови Сад;
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мр Јелена Павловић, проф. музичке културе, Ваљево;
мр Томислав Ацковић, саветник у пензији, Београд;
мр Верица Ђукић, саветник у пензији, Београд;
мр Велимир Каравелић, ЗУОВ, Београд;
мр Владимир Крстић, ЗУОВ, Београд;
Томислав Радојковић, МП;
Оливера Викторовић, БК академија, Београд;
Иван Јевтовић, БК академија, Београд;
Гордана Вукобратовић, професор биологије, ОШ „Јован Дучић”, Београд;
Зоран Тошић, Завод за издавање уџбеника, Београд;
Драгица Угриновић, дипл. инж., Школа за дизајн текстила, Београд;
Јелена Ђорђевић, Школа за дизајн текстила, Београд;
Мира Радека, Школска управа, Београд;
Зорица Маравић, Правно-биротехничка школа, Земун;
Рада Вулић, ЕТШ „Раде Кончар”, Београд;
Снежана Трајковић, ЕТШ „Никола Тесла”, Београд;
Недељко Караџић, ТШ Техноарт, Београд;
Зоран Милојевић, ТШ за машинство и саобраћај, Крагујевац;
Мила Живојиновић, Поликлиника „Кардиал”, Београд;
Сузана Богојевић, ОШ „Васа Пелагић”, Београд;
Никица Тркуља, Економско-трговинска школа, Сопот;
Винка Блажић, МПС, Београд;
Смиљана Лукић, Хемијско-прехрамбена школа, Београд;
Гордана Јованов, Пољопривредна школа ПКБ, Београд;
Снежана Стојановић, Предшколска установа „11 април”, Нови Београд;
Миљана Митровић, Школа за бродарство;
Александар Стевановић, ТШ ГСП;
Гордана Гиљан, Саобраћајна школа, Земун;
Биљана Кордић Николић, Саобраћајна школа, Земун;
Весна Михајловић, ТШ за обраду дрвета и ПА;
Јово Килибарда, ТШ за обраду дрвета и ПА;
Петар Младеновић, Политика а.д. /Виша;
Мирјана Лазетић, Машинска школа „Р. Дакић”;
Славица Ивановић, професор енглеског језика, BBC, Београд;
Јелена Ђоковић, професор српског и енглеског језика, МП;
Јован Мрђеновачки, наставник у ОШ „Влада Аксентијевић” у Београду;
Весна Петровић-Урошевић, дипл. психолог, ,,Пријатељи деце”, Звездара;
Ивана Пантић, професор српског језика, Београд;
Весна Манчић, педагог, ОШ, Београд;
Славица Илић, педагог, ПУ „Чукарица”, Београд;
Гордана Ђорђевић, педагог, ПУ „Сима Милошевић”, Београд;
Микаило Кијановић, дипл. дефектолог, Друштво дефектолога Србије;
Ана Томанова, педагог, Национални савет словачке националне мањине;
Каролина Сић, ОШ „Ади Ендра”, Мали Иђош;
Марија Тодоровић, ОШ „Бранко Пешић”, Београд;
Слађана Николић, ОШ „Милан Ђ. Милићевић”, Београд:
Ђурђица Ергић, Центар за реадмисију Службе за људска и мањинска права;
Радош Лековић, ОШ „Милентије Поповић”, Београд;
Нада Делић, Републички завод за статистику, Београд;
Александра Ђуричић, ЗУОВ, Београд;
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др спец. Меланија Илић, ЗУОВ, Београд;
Љубиша Јовановић, ЗУОВ, Београд;
Милан Бошковић, ЗУОВ, Београд;
Жељко Станковић, ЗУОВ, Београд;
Вера Ђорђевић, ЗУОВ, Београд;
Бранка Шегрт, ЗУОВ, Београд;
Воја Аврамовић, ЗУОВ, Београд;
Оливера Вејновић, ЗУОВ, Београд;
Светлана Албијанић, ЗУОВ, Београд;
Даница Софренић, ЗУОВ, Београд;
Гордана Мијатовић, ЗУОВ, Београд;
Љубиша Антонијевић, ЗУОВ, Београд;
Радиша Микарић, ЗУОВ, Београд;
Вукоман Тошић, ЗУОВ, Београд;
Зоран Игић, ЗУОВ, Београд;
Иван Перић, ЗУОВ, Београд;
Александар Ђ. Маринковић, ЗУОВ, Београд;
Драгана Смиљанић, ЗУОВ, Београд;
Мирослав Мареш, ЗУОВ, Београд;
Милица Герасимовић, ЗУОВ, Београд;
Мирјана Бојанић, ЗУОВ, Београд;
Данијела Минић-Алексић, ЗУОВ, Београд;
Снежана Милошевић-Јешић, ЗУОВ, Београд;
Сандра Бацковић, ЗУОВ, Београд;
Милош Јовановић, ЗУОВ, Београд.
Након анализе приспелих програма, чланови комисија су донели коначну
одлуку о одобравању петсто шездесет три (563) програма стручног усавршавања. Овим
програмима се придружује и осам (8) програма који су за 2007/2008. годину одобрени
на две године.
Сви одобрени програми су распоређени у 12 области:
- српски језик,
- математика и информатика,
- друштвене науке,
- природне науке,
- средње стручно образовање,
- страни језик,
- уметности,
- физичко и здравствено васпитање,
- васпитни рад и општа питања наставе,
- предшколско васпитање и образовање
- образовање деце се посебним потребама,
- националне мањине.
Важно је напоменути да је класификација по областима урађена ради лакшег
сналажења у понуди. Програми су углавном интердисциплинарни и могу да покривају
истовремено више интересних група.
По завршеној процедури одобравања програма стручног усавршавања
запослених у образовању, штампан је Каталог програма стручног усавршавања
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запослених у образовању за школску 2008/2009. годину, који је дистрибуиран свим
образовно-васпитним установама у Србији.
Употреба Каталога
За сваки наведени програм у Каталогу наведени су следећи подаци:
- назив програма,
- аутори програма,
- организација/институција која подржава програм,
- координатор и контакт (телефон, факс, e-mail),
- реализатори,
- циљеви програма,
- теме које се обрађују,
- циљна група,
- трајање програма,
- број учесника у групи.
Када заинтересовани пронађу у Каталогу одговарајуће програме, контактирају
координатора програма. Координатор прикупља информације о потенцијалним
учесницима и даје обавештења о начину реализације програма. По завршетку семинара
аутор програма је обавезан да изда оригинал уверења о савладаном програму стручног
усавршавања сваком учеснику. Уверење се наручује преко ,,Просветног прегледа”, а за
учеснике семинара је бесплатно.
У складу са чланом 8 Правилника о сталном стручном усавршавању наставника,
васпитача и стручних сарадника, остваривање одобреног програма провераваће Завод
за унапређивање образовања и васпитања у току његове примене. У складу са тим,
носиоци одобреног програма су дужни да Заводу достављају све потребне
информације које се од њих траже.
Следећи конкурс за одобравање програма стручног усавршавања биће објављен
у октобру 2008. године у „Просветном прегледу” и на сајту Завода за унапређивање
образовања и васпитања www.zuov.sr.gov.yu и трајаће до 31. децембра 2008. године.
Овом приликом се захваљујемо свима који су својим учешћем допринели
развоју професионалног развоја запослених у образовању. Ауторима и корисницима
одобрених програма желимо да кроз размену знања и идеја, као и кроз практичну
примену наученог, креирају школу примерену потребама и интересима наше деце.

Директор
Проф. др Љубомир Протић
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СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
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ОБАВЕЗАН

БРОЈ: 002

Методички приступ обради
школске књижевности у
млађим разредима основне
школе
Координатори:
Мирјана Илић
Друштво учитеља Београда
Дечанска 6/III, поштански фах 628
11000 Београд
тел.: 064/111-00-74, 011/32-45-385
факс: 011/32-39-697
е-mail: ucitelj1@EUnet.yu

Аутори програма:
Жељка Лукић-Радојичић, професор
разредне наставе;
Милица Остојић, професор разредне
наставе;
Катарина Чарапић, професор српског
језика и књижевности.
Организација/институција која
подржава програм:
Друштво учитеља Београда.
Жељка Лукић-Радојичић
14243 Бања Врујци
тел.: 063/394-251
факс: 014/61-648
е-mail: drazex96@panline.net

Реализатори:
Жељка Лукић-Радојичић, професор разредне наставе; Милица Остојић, професор
разредне наставе; Катарина Чарапић, професор српског језика и књижевности.
Циљеви програма:
оспособљавање учитеља I, ΙI, III и IV разреда запослених у основним школама у
Србији за обраду књижевности; стручно и методичко усавршавање учитеља, односно
упознавање са новим методама тумачења књижевних текстова и њихова примена у
методичким радионицама; иновирање приступа садржајима српског језика како би се
ученицима омогућило сврсисходније и функционалније савладавање садржаја књижевности; повезивање наставе српског језика са другим предметима у школи; активирање
учитеља за креативнији приступ обради књижевности; подстицање испољавања креативних потенцијала учитеља и ученика; унапређивање квалитета образовања са циљем
помоћи учитељу да оцењивање стави у функцију напредовања ученика у учењу; сагледавање важности употребљивости таксономија у настави и оцењивању; формулисање
критеријума оцењивања у нижим разредима основне школе на основу образовних компетенција; пружање практичне помоћи учитељима у прављењу сценарија у сагласности
са Блумовом таксономијом.
Теме које се обрађују:
Први дан: НАРОДНА КЊИЖЕВНОСТ – Обрада садржаја народне књижевности у
млађим разредима кроз рад у пару и групни облик рада. БАЈКЕ – Обрада бајки Десанке
Максимовић, Ханса Кристијана Андерсена, браће Грим и Гроздане Олујић путем
наставних листића и кроз драмске игре ( прича на основу слике, путовање из бајке у
бајку, ликовна радионица, модна радионица…). ПОЕЗИЈА – Обрада поезије Јована
Јовановића Змаја, Добрице Ерића, Душана Радовића и Милована Данојлића кроз групни облик рада. Други дан: РОМАН – Обрада романа Бела Грива. Образовне компетенције и критеријуми оцењивања. Дорада сценарија обраде књижевности у складу са
Блумовом таксономијом.

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Циљна група:
учитељи и стручни сарадници.
Трајање програма:
15 радних сати распоређених у 2 радна дана.
Број учесника у групи:
20–30.
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ОБАВЕЗАН

БРОЈ: 003

Настава српског језика у
првом разреду

Аутор програма:
Радмила Жежељ-Ралић.
Организација/институција која
подржава програм:
Друштво учитеља Београда.

Координатор:
Мирјана Илић, Дечанска 6, 11000 Београд, тел.: 011/ 3245-385, 064/ 111-00-74,
факс: 011/ 3239-697, е-mail: dub@EUnet.yu, ralicd@ptt.yu
Реализатори:
Радмила Жежељ-Ралић, Драган Ралић, Зоран Гаврић.
Циљеви програма:
Општи циљ: унапређивање, осавремањивање и рационализација наставе српског језика
у првом разреду – функционално описмењавање ученика (деце); специфични циљеви:
прављење листе очекивања у вези са првим разредом од стране различитих интересних
група; анализа наставног плана и програма и апострофирање наставних подручја и
садржаја у првом разреду; анализа уџбеничке литературе за први разред; карактеристике методских поступака у настави почетног читања и писања (критички приступ);
упознавање са специфичностима комплексног и монографског поступка; излиставање
језичких активности и техника које доприносе квалитету и разноврсности наставе; хоризонтално повезивање садржаја различитих наставних области (тематско планирање);
вредновање ученичког рада и постигнућа итд.
Теме које се обрађују:
Анализа наставног плана и програма за први разред и идентификовање наставних
подручја; Како да настава српског језика постане задовољство за ученика: планирање
наставе, анализа и избор уџбеника, избор методског поступка у настави почетног
читања и писања, словарица као вишенаменско наставно средство, правилне технике
читања (именовање и читање слова), обрада и усвајање слова применом различитих
поступака (монографски поступа, групна обрада слова, комплексни поступак) – предности и недостаци, језик, књижевност и језичка култура у првом разреду и предвиђени
наставни садржаји, богатство и разноврсност дидактичко-методичких апаратура у
одобреним читанкама, језичке активности.
Циљна група:
учитељи, студенти учитељских факултета, стручни сарадници, надзорници.
Трајање програма:
1 дан, 8 сати + 4 додатна сата за 4 писане припреме.
Број учесника у групи:
20–30.

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Аутор програма:
Мирослав М. Маринковић.
Организација/институција која
подржава програм:
Друштво учитеља Београда.
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БРОЈ: 004

ИЗБОРНИ

Комплексна метода у настави
почетног читања и писања

Координатор:
Мирјана Илић, Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, поштански фах 628,
11000 Београд; тел.: 011/3245-385, 064/111-00-74; факс: 011/3239-697; е-mail:
dub@Eunet.yu
Реализатори:
Мирослав Маринковић, др Слађана Анђелковић, Горица Ивановић.
Циљеви програма:
оспособљавање полазника у примени комплексног метода у настави почетног читања и
писања задовољавањем потреба ученика за лаким и једноставним описмењавањем, тј.
усвајања слова и савладавања техника читања и писања са разумевањем прочитаног и
написаног; стицање знања и компентенција за индивидуализoвани приступ у почетној
настави читања и писања кроз интегрисање садржаја и активности истог предмета и
садржаја различитих предмета истог разреда; повезивање припремног предшколског
програма са програмом наставе почетног читања и писања у основној школи; примена
тематског планирања у настави почетног читања и писања; увођење иновативних
облика рада у настави; оспособљавање полазника за коришћење разноврсних средстава
и извора; укључивање и побољшање сарадње школе, породице, локалне заједнице и
релевантних стручних институција из области просветне делатности.
Теме које се обрађују:
Припрема и реализација прве и друге етапе примене комплексне методе; Упознавање
са илустрованом разредном словарицом и индивидуалним ученичким словарицама –
начином употребе (именовање и читање слова); Упознавање и оспособљавање полазника семинара са облицима рада прве и друге етапе, анализа ученичких свезака ранијих генерација – дискусија; Трећа етапа комплексне методе – обрада штива прве збирке
и графичка припрема за писана слова; Настава почетног писања писаним словима
применом радне свеске за писана слова; Берза идеја; Усвајање садржаја правописа и
граматике кроз примере, анализа и израда плана и програма за ову област, анализа
ученичких свезака; Развијање логичког читања путем друге збирке штива са диференцираним задацима – примена четврте етапе комлексне методе, анализа и прављење
плана и програма применом четврте етапе; Анализа и писање сценарија за час (сплет
активности, артикулација часа), анализа ученичких свезака, процењивање и оцењивање
исхода; Препознавање типичних грешака у писању писаног текста путем примера;
панел дискусија; евалуација семинара.
Циљна група:
учитељи, сарадници у настави, директори школа, професори, асистенти и студенти наставничких факултета.
Трајање програма:
Један дан, 8 радних сати.
Број учесника у групи:
20 – 30.

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
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ИЗБОРНИ

БРОЈ: 005

Креативне радионице у
настави српског језика и
књижевности

Аутори програма:
Мирјана Миленић,
Сузана Петровић,
Весна Станојевић.
Организације/институције које
подржавају програм:
ОШ ,,Иван Горан Ковачић”, Нишка Бања;
Регионални центар за професионални
развој запослених у образовању, Ниш.

Координатор:
Сузана Петровић, Кнегиње Милице 22, 18000 Ниш, тел.: 018/575-187, 064/22-847-88,
е-mail: suzipetrovic@yahoo.com
Реализатори:
Мирјана Миленић, Сузана Петровић, Весна Станојевић.
Циљеви програма:
унапређивање образовно-васпитне праксе; постизање квалитетније и занимљивије
наставе српског језика и књижевности у складу са савременим реформским процесима
у Републици Србији; подстицање испољавања креативних потенцијала наставника и
ученика; оспособљавање наставника за коришћење разноврсних метода и техника рада
у настави српског језика и књижевности; осавремењивање и ,,оживљавање” наставе
применом рачунара; унапређивање кооперативне наставе; развијање истраживачког и
тимског рада код наставника и ученика; повезивање наставе српског језика са другим
предметима у школи; унапређивање сарадње наставника српског језика и књижевности
из истих и различитих школа и актива; размена искустава и примера добре праксе.
Теме које се обрађују:
Мотивација за читање; Лексичко-семантичка и стилска вежбања; Савремена визуелна
средства као подстицај у настави језика; Интердисциплинарност у настави; Језик и
комуникација; Правопис; Примена рачунара у настави; Ваннаставне активности; Праћење и оцењивање ученика; Критеријуми за избор уџбеника и приручника.
Циљна група:
професори српског језика у основним и средњим школама и професори разредне наставе.
Трајање програма:
20 сати (16 сати рада + 4 сата примене програма) у току 2 радна дана.
Број учесника у групи:
20 – 25 учесника.

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Аутори програма:
проф. др Александар Јовановић,
проф. др Вук Милатовић,
мр Зорица Јоцић.
Организација/институција која
подржава програм:
Учитељски факултет Универзитета у
Београду.
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БРОЈ: 006

ОБАВЕЗАН

Стваралачки прилази у
настави књижевности и
граматике

Координатор:
Александар Јовановић, Краљице Наталије 43, 11000 Београд; тел.: 011/2686-787,
011/3615-225; факс: 011/641-060; е-mail: dekan@uf.bg.ac.yu
Реализатори:
проф. др Александар Јовановић, проф. др Вук Милатовић и мр Зорица Јоцић.
Циљеви програма:
Општи циљ програма: повећањe ефикасности наставе и учења књижевности и граматике кроз методичко усавршавање учитеља и наставника српског језика у основној
школи. Специфични циљеви: упознавање учесника са проблемима и искуствима у
домену организације и извођења стваралачке наставе књижевности и наставе граматике; повећање нивоа компентенција учесника за креирање наставних ситуација које
покрећу ученике на језичко стваралаштво; оспособљавање учесника за примену методичких стратегија које омогућавају испољавање креативних језичких потенцијала
ученика; коришћење поступака који су својствени разним врстама наставе да би се
створиле проблемске ситуације које траже од ученика самостално мисаоно ангажовање
при истраживачком и стваралачком раду у настави књижевности и настави граматике.
Теме које се обрађују:
Стваралаштво у настави књижевности и граматике; Методички приступ стваралаштву
ученика путем језика и у језику; Стваралачка настава књижевности; Методички
приступ модерном сензибилитету у књижевности за децу; Стваралачка настава граматике; Методичке стратегије подстицања језичког стваралаштва ученика у настави граматике; Поједине врсте наставе у функцији језичког стваралаштва ученика.
Циљна група:
Програм је намењен учитељима и наставницима српског језика у основним школама.
Трајање програма:
16 сати распоређених у два дана.
Број учесника у групи:
Минималан број учесника у једној групи је 20. Максималан број учесника у једној групи је 30.

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
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ОБАВЕЗАН

БРОЈ: 007

Развијање и вредновање
компетенција читања у
млађим разредима основне
школе

Аутори програма:
др Александар Јовановић,
Учитељски факултет Универзитета у
Београду;
др Вук Милатовић,
Учитељски факултет Универзитета у
Београду;
Ана Пејић,
Завод за вредновање квалитета образовања
и васпитања.

Организације/институције које подржавају програм:
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања; Учитељски факултет
Универзитета у Београду.
Координатор:
Ана Пејић, Завод за вредновање квалитета, образовања и васпитања, Фабрисова 10,
11000 Београд; тел.: 011/206-70-05; факс: 011/206-70-09; е-mail: apejic@ceo.edu.yu
Реализатори:
др Александар Јовановић, Учитељски факултет Универзитета у Београду; др Вук
Милатовић, Учитељски факултет Универзитета у Београду; Ана Пејић, Завод за
вредновање квалитета образовања и васпитања; Tатјана Жигић, професор
књижевности у Филолошкој гимназији у Београду; Слободанка Марковић, наставник
разредне наставе у ОШ „Јосиф Панчић” у Београду.
Циљеви програма:
обука наставника разредне наставе ради унапређења знања и вештина о: когнитивним
основама учења читања и теоријским концептом процеса читања (паралелни потпроцеси) у савременој науци; мерама за унапређење компетенција читања; вредновању
атрибута читања у задацима затвореног и отвореног типа одговора.
Теме које се обрађују:
Компетенције читања; Когнитивни процеси мишљења, памћења и учења; Мотивација
ученика; Стратегије читања; Мерење постигнућа у области читање у настави језичке
писмености.
Циљна група:
наставници разредне наставе.
Трајање програма:
Програм се реализује у току два дана са укупно десет сати обуке.
Број учесника у групи:
Максималан број учесника је 100 (за пленаран део семинара). Максималан број учесника у групи је 20 (за време предвиђено за групни рад).

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Аутор програма:
Наташа Турунташ.
Организације/институције које
подржавају програм:
ОШ „Танаско Рајић”, Чачак;
Регионални центар за професионални
развој запослених у образовању, Чачак.
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БРОЈ: 008

ИЗБОРНИ

Примена интерактивног
учења у изради школских
новина

Координатор:
Наташа Турунташ, Љубићски кеј 17/44, 32000 Чачак; тел.: 032/358-030, 063/75-466-73;
факс: 032/350-185; е-mail: tanaskor@eunet.yu, natasa.turuntas@yahoo.com
Реализатори:
Наташа Турунташ, Марина Павловић, Милка Благојевић, Слађана Дромњаковић.
Циљеви програма:
Едукација наставног особља за оспособљавање ученика да самостално приређују
школски часопис, да проширују знања о новинарству, његовом деловању и важности у
животу друштва; подстицање и оспособљавање ученика за активно учешће у животу
школе; упознавање са основним методама и техникама које су неопходне у новинарству;развијање критичког расуђивања; стицање комуникацијских вештина неопходних
за сарадничко понашање, аргументовање ставова и изражавање мишљења; обучавање
за тимски начин рада и теренско истраживање; развијање свести о важности истинитог
информисања; упознавање са појмом „слобода штампе”; афирмисање школских секција.
Теме које се обрађују:
Уводно предавање – упознавање учесника са основним елементима програма, циљевима и задацима појединих фаза програма, као и очекиваним резултатима; Битни појмови
– новинарски стил, вест, извештај, интервју, репортажа, приказ; Анализа одређених
новинарских текстова, размена мишљења и предлози за добар новинарски текст;
Уочавање занимљивих тема за школски часопис; Избор најинтересантнијих тема;
Подела посла на нивоу тима; Симулација прикупљања података о изабраним темама;
Презентација прикупљених података; Прављење чланака и скице страница часописа;
Припрема за штампу; Презентација резултата остварених применом овог програма у
новинарској секцији ОШ „Танаско Рајић”; Симулација јавне презентације часописа.
Циљна група:
Програм је намењен професорима српског језика и књижевности у основним и средњим школама и професорима разредне наставе.
Трајање програма:
Реализација програма је предвиђена за 15 часова подељених у два дана.
Број учесника у групи:
минимално 20, максимално 30 учесника.

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
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ОБАВЕЗАН

БРОЈ: 009

Обука за наставника ментора
у области српски језик и
књижевност

Аутори програма:
проф. др Љиљана Бајић,
доц. др Зона Мркаљ.
Организације/институције које
подржавају програм:
Друштво за српски језик Републике
Србије, Филолошки факултет у Београду.

Координатор:
мр Миодраг Павловић, Карађорђева 38, 14240 Љиг, тел.: 014/85-247, 064/303-20-22,
е-mail: profmio@gmail.com; Филолошки факултет, Студентски трг 3, 11000 Београд,
тел./факс: 011/3285-506, е-mail: drustvosj@fil.bg.ac.yu
Реализатори:
проф. др Љиљана Бајић, професор Методике наставе књижевности и српског језика на
Филолошком факултету Универзитета у Београду; доц. др Зона Мркаљ, професор
Методике наставе књижевности и српског језика на Филолошком факултету
Универзитета у Београду; доц. др Вељко Брборић, професор Методике наставе српског
језика на Филолошком факултету Универзитета у Београду; мр Миодраг Павловић,
сарадник у настави на предмету Методика наставе књижевности и српског језика на
Филолошком факултету Универзитета у Београду.
Циљеви програма:
стручно усавршавање наставника и њихово оспособљавање за обављање послова
ментора у раду са студентима српског језика и књижевности и наставницима приправницима.
Теме које се обрађују:
Менторство: садржаји, начин рада, улога у образовном систему; Јединство методичке
теорије и наставне праксе; Мрежа колегијалне сарадње и узајамне помоћи; Напредне
технике рада у Методици наставе књижевности и српског језика; Континуирано стручно усавршавање наставника српског језика и књижевности.
Циљна група:
наставници и професори српског језика и књижевности са најмање три године радног
стажа у струци.
Трајање програма:
Програм траје два дана у осам сесија, пре и после подне. Гледано без пауза, укупно 16
сати.
Број учесника у групи:
20–30.

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Аутори програма:
председник и чланови Савета катедре за
језик и говор Центра за предавачку
делатност Задужбине Илије М. Коларца.
Организација/институција која
подржава програм:
Задужбина Илије М. Коларца,
Студентски трг 5, 11000 Београд.
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БРОЈ: 010

ИЗБОРНИ

Семинар српске језичке
културе

Координатори:
др Драго Ћупић, тел.: 011/35-42-148; Олгица Стефановић, тел.: 011/2637-609; 011/2638472, факс: 011/3031-711, е-mail: predavanja@kolarac.co.yu
Реализатори:
професори Београдског и Новосадског универзитета и најпознатији лингвисти
окупљени у Одбору за стандардизацију српског језика: др Јелица Јокановић Михајлов,
др Даринка Гортан Премк, др Мирослав Николић, др Иван Клајн, др Егон Фекете, др
Милорад Дешић, др Предраг Пипер, др Ивана Антонић, др Душка Кликовац, др Рајна
Драгићевић, др Весна Ломпар, др Вељко Брборић, мр Владо Ђукановић, мр
Александар Милановић и др.
Циљеви програма:
оспособљавање полазника за правилно усмено и писмено изражавање, за усавршавање
говорне културе свих корисника јавне и службене употребе српског језичког
стандарда, за редиговање писаних текстова, као и за самостално припремање и вођење
рубрика у штампи и радијско-телевизијских емисија; стандарднојезички систем сам по
себи је веома сложен, посебно ако се узму у обзир његови функционални стилови и
бројни подстилови, знање о свему томе треба кроз 50 часова што више приближити
полазницима семинара.
Теме које се обрађују:
Уводно предавање о потреби сталног учења српског књижевног језика и сви нивои
језичке структуре: фонетика, акцентуација, творба речи, морфологија, лексика, синтакса, правопис, стилистика, говорна и језичка култура...
Циљна група:
просветни радници свих струка, лектори и језички редактори, новинари различитих
медија, спикери, преводиоци, посленици у државној управи и правосуђу...
Трајање програма:
педесет школских часова распоређених на дванаест субота, десет са по четири часа и
две суботе по пет часова.
Број учесника у групи:
најмање 15, а највише 30 полазника.

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
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ОБАВЕЗАН

БРОЈ: 011

Аутори програма:
доц. др Вељко Брборић
и чланови Управе Друштва за српски језик
и књижевност Републике Србије.

Републички зимски семинар

Организације/институције које
подржавају програм:
Друштво за српски језик Републике
Србије, Министарство просвете Републике Србије и Филолошки факултет у Београду.
Координатор:
доц. др Вељко Брборић, Филолошки факултет, Студентски трг 3, 11000 Београд,
тел./факс: 011/3285-506, е-mail: drustvosj@fil.bg.ac.yu.
Реализатори:
доц. др Вељко Брборић, управник Друштва за српски језик и књижевност Србије и доц.
др Зона Мркаљ, заменик управника Друштва за српски језик и књижевност Србије (као
одговорне особе) и многи професори Филолошког факултета у Београду и других
филолошких факултета, чланови Управе Друштва итд.
Циљеви програма:
стручно усавршавање наставника и професора српског језика и књижевности који раде
у основним и средњим школама у Републици Србији, њихово упознавање са новим
сазнањима у науци о језику и науци о књижевности и развијање свести о континуираном усавршавању и праћењу релевантне научне и стручне литературе.
Теме које се обрађују:
актуелне теме из области српског језика, књижевности и језичке културе.
Циљна група:
наставници и професори српског језика и књижевности.
Трајање програма:
Семинар траје три дана. Не рачунајући паузе, првог дана се ради 7 сати, другог 6 и по,
а трећег 4 и по. Укупно – 18 сати.
Број учесника у групи:
Пленарна предавања посети између 500 и 1000 наставника одједном (зависно од године), а у методичким радионицама, којих је ове године било по 13 дневно, а и два пута
су се понављале, било је између 30 и 60 полазника.

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
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Аутори програма:
Идејни аутор пројекта акредитованог
БРОЈ: 012
ОБАВЕЗАН
претходних година био је проф. др
Душан Иванић, бивши председник
Друштва за српски језик и књижевност
Ка савременој настави
Републике Србије. Доц. др Вељко
српског језика и
Брборић, садашњи аутор овог пројекта и
књижевности II
председник Друштва, задржао је исти
назив пројекта и програмске теме, а
прилагодио трајање и концепцију програма извођењу по свим већим градовима у
Србији, а не само у Београду.
Организације/институције које подржавају програм:
Друштво за српски језик и књижевност Републике Србије; Министарство просвете
Републике Србије; Филолошки факултет у Београду.
Координатор:
доц. др Вељко Брборић, Студентски трг 3, 11000 Београд, тел.: 011/3285–506,
е-mail: drustvosj@fil.bg.ac.yu
Циљеви програма:
Циљ пројекта је стручно усавршавање наставника и професора српског језика и
књижевности који раде у основним и средњим школама у Републици Србији, њихово
упознавање са новим сазнањима у науци о језику и науци о књижевности и развијање
свести о континуираном усавршавању и праћењу релевантне научне и стручне литературе.
Теме које се обрађују:
Теме из језика: Језичка култура у наставном процесу; Говорне и писмене вежбе у
настави; Правопис српског језика у настави; Функционални приступ синтакси; Лексика
и фразеологија у настави; Акценат српског језика у настави; Морфологија и творба
речи у настави; Фонетика и фонологија у настави; Историја књижевног језика у настави. Теме из књижевности: Методички приступ књижевним делима; Тумачење епске
песме у настави; Тумачење лирске песме у настави; Тумачење приповетке у настави;
Тумачење романа у настави; Тумачење драмског дела у настави; Методички приступ
епохи и правцу.
Циљна група:
наставници и професори српског језика и књижевности.
Трајање програма:
један радни дан, 8 сати.
Број учесника у групи:
од 50 до 100 наставника у групи (у просеку 60).

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

16

ОБАВЕЗАН

БРОЈ: 013

Акценат – учењем акцента до
вишег нивоа говорне културе

Аутор програма:
проф. др Милорад Дешић.
Организације/институције које
подржавају програм:
Друштво за српски језик и књижевност
Србије; НВО „Образовни кругови”.

Координатор:
Милорад Дешић, Јурија Гагарина 43/17, 11070 Нови Београд, тел.: 011/318-11-23,
063/812-1847, 064/23-707-15, е-mail: mdesic@sezampro.yu
Реализатори:
проф. др Милорад Дешић, Зора Дешић.
Циљеви програма:
унапређивање знања наставника о акценту српског књижевног језика; унапређивање
знања наставника из методике наставе српског књижевног акцента.
Teме које се обрађују:
Одређивање појма акцента (реченични акценат и акценат речи); Основне разлике
између књижевног и дијалекатског акцента; Фазе у учењу српског књижевног акцента
(уочавање места акцента, разликовање дугих и кратких акцената, разликовање узлазних и силазних акцената); Одређивање акценатских целина (повезивање са појмом
енклитика и проклитика); Акцентовање речи у синтагмама, реченицама и краћим
текстовима; Повезаност акцента са основним вредностима говора (јачином, висином,
паузом, темпом и ритмом); Остваривање акцента при изражајном читању, рецитовању
и изговору на сцени; Примена принципа поступности у планирању и реализацији
наставе акцента; Начини праћења усвојености акцента и оцењивање ученика.
Циљна група:
наставници основних и средњих школа.
Трајање програма:
Програм траје 20 часова, који су распоређени у три дана.
Број учесника у групи:
од 20 до 25.

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Аутор програма:
Оливера Крупеж,
професор књижевности и језика.
Организација/институција која
подржава програм:
Регионални центар за професионални
развој запослених у образовању.
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БРОЈ: 014

ИЗБОРНИ

Планирање у настави српског
језика и књижевности

Координатор:
Оливера Крупеж, Булевар ослобођења 30, 32000 Чачак, тел.: 032/371-113, 064/2660-953,
е-mail: oliverakrupez@yahoo.com
Реализатори:
Оливера Крупеж, Тања Гобељић, Марија Вуловић, Лела Симеуновић.
Циљеви програма:
подизање квалитета планирања у настави; повећање нивоа компетенције наставника за
успешно извођење наставе српског језика и књижевности; примена рачунара у планирању наставе српског језика; подстицање испољавања креативних потенцијала наставника у осмишљавању планова рада; повезивање наставе српског језика са другим предметима ради унапређивања кооперативне наставе на нивоу стручних већа и између
школа; проширивање сарадње међу школама, формирање базе података за размену
искустава и примера добре праксе.
Теме које се обрађују:
Појам, врсте и облици планирања у настави; Циклус планирања у настави српског
језика: предмет и циљ планирања, критеријуми и методе; Груписање наставних
области и тема; Осмишљавање глобалних и оперативних планова рада; Креативни
приступ у планирању наставних области и наставних јединица у редовној настави и
другим облицима рада; Осмишљавање плана часа кроз дефинисање циља, исхода и
услова за рад; Сагледавање могућности примене рачунара у планирању наставе српског језика; Сагледавање могућности корелације у планирању у оквиру различитих
актива и школа; Представљање и анализа урађених планова; Завршавање и евалуација
семинара.
Циљна група:
наставници српског језика и књижевности у основним школама.
Трајање програма:
два дана / 16 сати.
Број учесника у групи:
минимално 20, максималано 30.

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
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БРОЈ: 015

Српски правопис у наставној
пракси

Аутори програма:
проф. др Милорад Дешић,
доцент др Вељко Брборић.
Организације/институције које
подржавају програм:
Друштво за српски језик и књижевност
Србије; НВО „Образовни кругови”.

Координатор:
Милорад Дешић, Јурија Гагарина 43/17, 11070 Нови Београд, тел.: 011/318-11-23,
063/812-1847, 064/23-707-15, е-mail: mdesic@sezampro.yu
Реализатори:
проф. др Милорад Дешић, доцент др Вељко Брборић.
Циљеви програма:
унапређивање знања наставника из правописа српског језика; унапређивање знања
наставника из методике наставе правописа.
Teме које се обрађују:
Начела српског правописа; Развој правописне норме у 19. и 20. веку; Писмо, писање
великог и малог слова, састављено и растављено писање, растављање на крају ретка,
писање речи из страних језика (класичних и живих), писање скраћеница, интерпункција; Планирање правописа у наставном процесу; Корелација са другим областима
језика и са књижевношћу; Избор метода и облика рада у реализацији наставе правописа; Прилагођавање наставног процеса могућностима ученика (инклузивни приступ);
Праћење усвојености правописне материје и оцењивање ученика.
Циљна група:
наставници основних и средњих школа.
Трајање програма:
Програм траје 20 часова, који су распоређени у три дана.
Број учесника у групи:
од 20 до 25.

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Аутори програма:
мр Жилијета Кривокапић, психолог;
Наташа Ћирић, професор разредне
наставе;
Лидија Петковић, професор разредне
наставе;
Сања Златановић, професор српског
језика.
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Лако из четвртог у пети
разред

Организације/институције које подржавају програм:
Центар за научна истраживања САНУ-а и Одсек за српски језик Универзитета у Нишу;
ОШ ,,Мирослав Антић”, Ниш.
Координатор:
Наташа Ћирић, Византијски булевар 128/28, 18000 Ниш, тел.: 018/217-497, 064/2191597, е-mail: natkic67@yahoo.com
Реализатори:
Наташа Ћирић, Лидија Петковић, Сања Златановић.
Циљеви програма:
унапређење васпитно-образовног рада и повећање његове укупне ефикасности; предочавање језичких знања у савременим комуникацијским приликама; оспособљавање
наставника за нове облике учења заснованих на савременим теоријама; иновирање и
уједначавање приступа садржајима, усаглашеност захтева у писаној и говорној култури
у предметној и разредној настави; подстицање учитеља и наставника на размену
искустава; превазилажење неусаглашености у приступу градиву 4. и 5. разреда.
Теме које се обрађују:
Правопис; Граматика; Писмено изражавање; Књижевност; Говорна култура; Различити
начини изражавања; Стилске вежбе; Комуникација; Механизми реаговања; Логичке
последице; Асертивно понашање.
Циљна група:
професори српског језика,наставници и професори разредне наставе.
Трајање програма:
24 сата / три дана.
Број учесника у групи:
минимално 20, максимално 35 учесника.

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
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БРОЈ: 017

Коришћење речника у
настави српског језика и
књижевности и систем
лексичко-семантичких вежби
Координатори:
Мирјана Илић
тел.: 063/455-714
е-mail: migiz@eunet.yu

Аутор програма:
др Ратомир Цвијетић.
Организација/институција која
подржава програм:
Учитељски факултет у Ужицу
Универзитета у Крагујевцу.

Дарко Вукашиновић
тел.: 032/701-039, 064/642-80-94
064/642-80-93
факс:032/701-049
е-mail: agencija.prima@neobee.net

Реализатори:
др Ратомир Цвијетић, др Драгољуб Зорић, др Видан Николић.
Циљеви програма:
повећање нивоа компетенције учитеља и наставника за успешно извођење наставе
српског језика и књижевности у млађим и старијим разредима основне школе; унапређење језичке културе учитеља и наставника српског језика; развој семантичке културе
и подстицање на стручно самоусавршавање.
Теме које се обрађују:
Најважнији речници српског језика; Служење речницима; Коришћење речника у
настави српског језика и књижевности; Систем лексичких и семантичких вежби: моносемија, полисемија, синонимија, антонимија, морфолошко-семантичке деривације,
хомонимија; Остале лексичко-семантичке појаве: фразеологизми, позајмљенице,
хиперонимија и хипонимија, тематске групе речи.
Циљна група:
учитељи и наставници српског језика у основној школи.
Трајање програма:
један радни дан у континуитету по 7 часова у току августа, јануара и јуна.
Број учесника у групи:
Минималан број је 20 учесника. Максималан број је 30 учесника.

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Аутори програма:
проф. др Сулејман Хрњица,
проф. др Милорад Дешић,
проф. др Зорка Кашић.
Организације/институције које
подржавају програм:
Друштво за српски језик и књижевност
Србије, НВО „Образовни кругови”.
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ОБАВЕЗАН

Индивидуализација наставе
српског језика и
књижевности – пут ка
настави на више нивоа

Координатор:
Милорад Дешић, Јурија Гагарина 43/17, 11070 Нови Београд; тел.: 011/318-11-23,
063/812-1847, 064/23-707-15; е-mail:mdesic@sezampro.yu
Реализатори:
проф. др Милорад Дешић; проф. др Зорка Кашић; Борислава Максимовић, психолог;
Јасмина Николић, психолог-педагог; Зора Дешић, психолог.
Циљеви програма:
унапређивање компетенција наставника за извођење наставе српског језика и књижевности на више нивоа.
Teме које се обрађују:
Планирање и реализација наставе на више нивоа; Упознавање Блумове таксономије
образовних и васпитних циљева и примена у планирању и реализацији наставног
процеса; Развојне тешкоће и тешкоће у учењу код ученика основношколског узраста;
Мотивисање ученика за укључивање у образовни процес; Стварање атмосфере толеранције и прихватања различитости у постигнућима; Праћење постигнућа и оцењивање ученика.
Циљна група:
наставници српског језика и књижевности у основним школама.
Трајање програма:
Програм траје 12 часова, који су распоређени у два дана.
Број учесника у групи:
од 20 до 30.

Библиотекарство

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Аутор програма:
др Александра Вранеш,
редовни професор
Филолошког факултета у Београду.
Организације/институције која
подржавају програм:
Филолошки факултет у Београду;
Библиотекарско друштво Србије.
Координатори:
др Александра Вранеш
Риге од Фере 20
11000 Београд
тел.: 063/8050-679
е-mail: alvranes@sbb.co.yu
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Школски библиотекар –
сарадник у настави

Весна Црногорац
Романијска 1/4
18000 Ниш
тел.: 063/7716-691
тел./факс: 018/532-816
е-mail: crvesna@sezampro.yu

Реализатори:
др Десанка Стаматовић, др Александра Вранеш, др Цветана Крстев, др Гордана
Стокић, Весна Црногорац, мр Милица Кирћански, Даница Оташевић, Мирко
Марковић, др Вучина Раичевић, др Вељко Брборић, др Томислав Јовановић, Предраг
Станојевић, др Бојан Ђорђевић и Милош Утвић.
Циљеви програма:
Општи циљ програма: развијање интермедијалности и интердисциплинарности рада
школске библиотеке. Специфични циљеви: обука библиотекара за активније укључивање у наставни процес; планирање наставних сати у школској библиотеци; коришћење интермедијалних презентација у настави преко библиотечких фондова; коришћење референсне збирке и библиотечког фонда за креирање наставне јединице; формирање каталошко-библиографско-информационог система библиотеке за потребе
наставе.
Теме које се обрађују:
Развој школских библиотека у Србији; Каталошко-библиографско-информациони
систем школске библиотеке; Видови сарадње библиотекара и наставника; Интернет у
функцији савладавања наставних јединица; Културно-просветне активности школског
библиотекара; Документи о људским правима и правима детета: улога школског
библиотекара; Сарадња јавне и школске библиотеке; Периодичне публикације у школској библиотеци; Настава страних језика у школској библиотеци; Настава српског
језика у школској библиотеци; Настава старије књижевности у школској библиотеци;
Настава природно-математичке групе предмета у школској библиотеци.
Циљна група:
библиотекари и наставници основних и средњих школа.
Трајање програма:
24 сата / 3 дана
Број учесника у групи:
без ограничења.

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
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БРОЈ: 020

Тајне читања лектире 1

Аутори програма:
Тодор Ћук,
Мирко Марковић.
Организације/институције која
подржавају програм:
Матична библиотека „Љубомир
Ненадовић”; ОШ „Нада Пурић”, Ваљево.

Координатор:
Нова школа, Господар Јованова 22, (пројекти развоја образовања, дидактички
материјали); Тодор Ћук, Нова школа, Господар Јованова 22, 11000 Београд, тел.:
011/26-23-428, 011/26-31-652, е-mail: kontakt@novaskola.com
Реализатори:
проф. др Слободан Ж. Марковић, проф. др Гордана Стокић-Симончић, Мирко
Марковић, Тодор Ћук, Јасмина Нинков, Весна Стајшић...
Циљеви програма:
оспособљавање школских библиотекара за квалитетно, делотворно и интерактивно
деловање на повећању читања школске и ваншколске лектире, коришћење стручне и
научне литерартуре и електронских извора у школским библиотекама у условима реалног окружења; оспособљавање за пружање библиотечко-информационих услуга које
задовољавају индивидуалне потребе ученика и наставника; проналажење нових видова
комуникације у раду са корисницима у функцији општих и индивидуалних потреба
корисника које проширују круг ученичких знања о свету и друштву, односно стимулишу наставнике на перманентно праћење иновативних токова у њиховој струци.
Теме које се обрађују:
Историја настанка и критеријуми одабира списка школске лектире на српском језику;
Методи афирмације читања и анимације корсничке популације у школској библиотеци;
Специфичности школске популације у корисничком сегменту рада школске библиотеке; Електронски извори и медији у функцији популарисања читања; Анимационе
радионице за приближавање лектирног штива у основној школи; Интернационална
искуства и пројекти у популарисању читања адолесцената...
Циљна група:
библиотекари у основним школама.
Трајање програма:
8 часова + 8 часова у току два радна дана.
Број учесника у групи:
од 20 до 50 учесника.

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Аутори програма:
Тодор Ћук,
Јелена Журић.
Организације/институције које
подржавају програм:
Матична библиотека „Љубомир
Ненадовић”, Ваљево; ОШ „Нада Пурић”,
Ваљево; Народна библиотека „Бранко
Радичевић”, Оџаци; ОШ „Јова Јовановић
Змај”, Панчево.
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Тајне читања лектире 2

Координатор:
Тодор Ћук, Господар Јованова 22, 11 000 Београд, тел.: 011/26-23-428, факс: 011/26-31652, е-mail: kontakt@novaskola.com
Реализатори:
књижевници Горан Петровић и Љубица Арсић, Јелена Журић, Јелена Ангеловски,
Тодор Ћук, Весна Стајшић.
Циљеви програма:
оспособљавање наставника српског језика за квалитетнију (креативнију и иновативнију) наставу књижевности, посебно за обраду књижевног дела из програма лектире у настави; упућивање и подстицање наставника на коришћење аудио и визуелних
медија, интернета, научне и стручне литературе и периодике; охрабрење и подстицај
наставницима за неговање читалачког задовољства, читалачког укуса и критичког
читања код ученика.
Теме које се обрађују:
Лектира у основној школи – између теорије и праксе; Писац и лектира (учешће књижевника: предавање, разговор); Обрада лектире у настави – уобичајени приступи и
проблеми у реализацији; Креативни приступи – огледни примери и вежбе; Обавезна
лектира и лектира по слободном избору.
Циљна група:
наставници српског језика и књижевности у основним школама.
Трајање програма:
једнодневни семинар, 4 + 4 часа.
Број учесника у групи:
од 30 до 50 учесника.

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
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БРОЈ: 022

Примена библиотечких
информационих система у
школским библиотекама –
case study програмски
систем НИБИС

Аутори програма:
проф.др Мирослав Трајановић,
Маријана Стојановић, дипл. библиотекар.
Организације/институције које
подржавају програм:
Машински факултет Универзитета у Нишу;
ИЦИТ – Иновациони центар за развој и
примену информационих технологија.

Координатор:
др Мирослав Трајановић, Машински факултет, Александра Медведева 14, 18000 Ниш,
тел.: 018/500-635, факс: 018/500-661, е-маil: traja@masfak.ni.ac.yu
Реализатори:
др Мирослав Трајановић, мр Драган Мишић, Маријана Стојановић, дипл. библиотекар.
Циљеви програма:
упознавање са предностима и могућностима аутоматизованих система за библиотечко
пословање; упознавање са функцијама БИС–а (библиотечко-информационих система);
оспособљавање учесника програма за увођење и коришћење БИС-а у основним и
средњим школама.
Теме које се обрађују:
Аутоматизација пословања у школским библиотекама ( рад у савременом библиотечко-информационом окружењу, разумевање, прихватање и спремност на промене условљене увођењем нових технологија); Стандарди за израду БИС-а (МАРК, УНИМАРК,
ИСБД(Г)); Програмски системи који покривају област пословања у библиотечкој
делатности на нашим простирима (COBISS, БИСИС, НИБИС); Организација и коришћење каталошких информација; Како организовати БИС у школама; Рад у програмском
систему НИБИС (администрација послова у НИБИС-у: обрада свих типова публикација, каталогизација, претрага базе података, инвентарисање, рад са корисницима,
израда статистичких података).
Циљна група:
Програм је намењен школским библиотекарима, наставном особљу и стручним сарадницима основних и средњих школа.
Трајање програма:
16 сати / 2 радна дана.
Број учесника у групи:
20 учесника.

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Аутори програма:
проф. др Жељко Вучковић,
Педагошки факултет у Сомбору;
доцент др Боријанка Трајковић,
Педагошки факултет у Сомбору.
Организација/институција која
подржава програм:
Педагошки факултет у Сомбору.
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БРОЈ: 023

ОБАВЕЗАН

Функције школских
библиотека у унапређивању
наставе и развоју критичког
мишљења ученика

Координатор:
проф. др Жељко Вучковић, Педагошки факултет, Подгоричка 4, 25000 Сомбор, тел.:
063/76-37-344, факс: 025/26-461, е-mail: z.vuckovic@yahoo.com
Реализатори:
проф. др Жељко Вучковић; доцент др Боријанка Трајковић; Карла Селихар, сарадник
Педагошког факултета у Сомбору; Радован Мићић, библиотекар саветник Библиотеке
Матице српске у Новом Саду. Сви реализатори програма ангажовани су у реализацији
наставе и вежби на смеру школски библиотекар на Педагошком факултету у Сомбору,
јединој институцији у нас која на универзитетском нивоу образује школске
библиотекаре у складу са захтевима болоњског процеса.
Циљеви програма:
Повод за реализацију програма била је чињеница да су 2007. године наши ученици
заузели неславно 41. место на светском тестирању ПИСА, које је истраживало ниво
примене научних знања у решавању реалних животних проблема. Полазећи од идеје да
управо школске библиотеке могу дати подстицај за реформу неефикасног школског
система, циљ програма је да оспособи библиотекаре наших школских библиотека за
активније учешће у реализацији наставе, за развијање самосталности ученика у
претраживању и коришћењу информационих ресурса, за тимски рад и креативно и
критичко решавање проблема. Реализацијом поменутих циљева, који су у складу са
међународним програмским документима какви су Манифест за школске библиотеке
ИФЛА – УНЕСКО и Смернице за школске библиотеке из 2002.године, школске
библиотеке доприносе квалитету педагошких процеса, повезивању научних области,
интерактивности наставних процеса, развијању потребе за самообразовањем и
доживотним учењем, развојем самоодговорности и критичког духа код ученика који
схватају да учење и знање нису присила, већ креативни изазов који доприноси
квалитету и успешности у животу.
Теме које се обрађују:
Припрема наставника и ученика за интерактивну наставу; Трендови развоја школских
библиотека у савременом свету; Школска библиотека у остваривању педагошке мисије
школе; Књиге и информације у функцији комуницирања и социјализације ученика;
Осмишљавање и реализација наставе у школској библиотеци кроз тимски рад и
пројектно мишљење, Оспособљавање ученика за самостално претраживање информационих ресурса и електронских база података.
Циљна група:
библиотекари основних и средњих школа.
Трајање програма:
8 сати / један радни дан.

30

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Број учесника у групи:
пленарна предавања до 100 учесника; радионице са по 20 учесника.

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Аутор програма:
Библиотека града Београда –
Одсек за унапређење библиотечке
делатности.
Организација/институција која
подржава програм:
Библиотека града Београда.
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БРОЈ: 024

ОБАВЕЗАН

Школски супербиблиотекар
– вештине за понети

Координатор:
Весна Вуксан, Библиотека града Београда, Кнез Михаилова 56, 11000 Београд,
тел.: 011/2024-026, факс 011/2024-023, е-mail: vesnavuksan@gmail.com,
maticno@bgb.org.yu
Реализатори:
библиотекари Одсека за унапређење библиотечке делатности, Дечјег одељења, Фонда
периодике, Одсека за културне програме и пројекте, издаваштво и маркетинг и
Одељења за обраду и библиографска истраживања.
Циљеви програма:
обезбеђивање јединствене технологије рада у различитим сегментима библиотечке
делатности; повећање нивоа активности полазника и интересовања за проширивањем
знања; приближавање концепта менаџмента у школским библиотекама кроз примере
из праксе; пружање смерница за стварање и одржавање репутације школске библиотеке кроз квалитетне односе с јавношћу; оспособљавање библиотекара за континуирано и успешно коришћење нових технологија и нових приступа раду; подстицање
креативног рада са ученицима; међусобна размена искустава и подстицај за даљи рад и
усавршавање; едукација за самостално отпочињање процеса стручне обраде у библиотеци; упућивање на организовано спровођење културно-образовних програма, чиме
библиотека треба да допринесе остварењу циљева и задатака васпитно-образовног
процеса школе.
Теме које се обрађују:
Кеативни рад са ученицима; Интернет у школској библиотеци; Организација грађе у
библиотекама и УДК; Каталошка обрада серијских публикација; Културно-образовна
делатност и односи с јавношћу; Менаџмент у школским библиотекама – примери из
праксе.
Циљна група:
Програм је намењен библиотекарима запосленим у основним и средњим школама.
Трајање програма:
15 радних сати (3 дана по 6 сати дневно).
Број учесника у групи:
20 – 30.

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Математика

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Аутори програма:
др Војислав Андрић,
Иванка Томић,
Радиша Ковачевић.
Организације/институције које
подржавају програм:
Друштво математичара Србије,
Подружница математичара Ваљево;
Ваљевска гимназија;
Удружење наставника „Вага”.
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ИЗБОРНИ

Стручно-методичко
усавршавање наставника за
реализацију додатне наставе
математике у средњој школи

Координатор:
др Војислав Андрић, Поп Лукина 38, 14000 Ваљево, тел.: 065/291-22-00, 014/291-220,
факс: 014/221-622, е-mail: vandric@beotel.yu
Реализатори:
др Војислав Андрић, Иванка Томић и Радиша Ковачевић.
Циљеви програма:
Општи циљ: оспособљавање наставника за реализацију програма додатне наставе
математике од 1. до 4. разреда средње школе. Појединачни циљеви: активно трагање за
оптималним наставним садржајима додатне наставе математике, којима ће најефикасније реализовати задати програм; активно истраживање најпродуктивнијих метода
и облика рада за реализацију додатне наставе математике; конституисање ефикасног
наставног плана за реализацију додатне наставе; израда неколико огледних сценарија
за реализацију појединих тематских јединица; оспособљавање наставника за критичку
анализу реализације циљева додатне наставе.
Теме које се обрађују:
Oрганизација и реализација додатне наставе, Неједнакости, Елементарна теорија бројева, Диофантове једначине, Тетраедар, Комбинаторика, Комбинаторна геометрија,
Комплексни бројеви и примене, Вероватноћа и примене, Вектори, Подударност, Сличност, Полиноми, Екстремне вредности функција.
Циљна група:
професори – реализатори додатне наставе математике од 1. до 4. разреда средње
школе.
Трајање програма:
Програм има три дела, од којих сваки траје три радна дана,односно 20 сати (7 + 6 + 7).
Број учесника у групи:
минимално 15, максимално 25; минимално једна, максимално три групе.

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
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БРОЈ: 026

Унапређивање наставе
математике у средњим
школама

Аутори програма:
др Зоран Каделбург,
др Војислав Петровић,
др Војислав Андрић,
др Синиша Врећица,
др Раде Дорословачки,
др Владимир Драговић,
др Александар Липковски,
др Драгослав Херцег,
др Ђорђе Дугошија,
др Павле Младеновић

Организација/институција која подржава програм:
Друштво математичара Србије са својим подружницама у Београду, Крагујевцу, Нишу,
Ваљеву, Смедеревској Паланци и Панчеву.
Координатор:
др Зоран Каделбург, Ресавска 27, 11000 Београд, тел.: 011/3234-967, 064/307-2548,
011/3036-818, факс: 011/3036-819, е-mail: kadelbur@matf.bg.ac.yu
Циљ програма:
унапређивање наставе математике у средњим школама.
Теме које се обрађују:
Квадратна функција, једначине и неједначине; Алгебарске једначине у средњој школи;
Нумеричка математика у средњој школи; Геометрија у средњој школи; Стереометрија;
Тригонометрија; Комплексни бројеви и полиноми; Вектори и аналитичка геометрија;
Теорија бројева у средњој школи; Диофантове једначине у редовној и додатној настави; Комбинаторна геометрија; Три лимеса; Вероватноћа и статистика у средњој
школи; Настава математике у средњим стручним школама.
Циљна група:
професори математике у средњим школама.
Трајање програма:
Свака од наведених тема обрађује се у трајању од 4 часа. Зависно од броја обрађених
тема, семинар ће трајати: 3 дана (петак, субота, недеља или три суботе), укупно 24
часа, или 2 дана (субота, недеља или две суботе), укупно 16 часова, или 1 дан (субота),
укупно 8 часова.
Број учесника у групи:
25.

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Аутори програма:
др Војислав Андрић,
Иванка Томић,
Радиша Ковачевић.
Организације/институције које
подржавају програм:
Друштво математичара Србије,
Подружница математичара Ваљево;
Ваљевска гимназија;
Удружење наставника „Вага”.
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ИЗБОРНИ

Стручно-методичко
усавршавање наставника за
реализацију додатне наставе
математике у млађим
разредима основне школе

Координатор:
др Војислав Андрић, Поп Лукина 38, 14000 Ваљево, тел.: 065/291-22-00, 014/291-220,
факс: 014/221-622, е-mail: vandric@beotel.yu
Реализатори:
др Војислав Андрић, Иванка Томић и Радиша Ковачевић.
Циљеви програма:
Општи циљ: оспособљавање наставника за реализацију програма додатне наставе
математике од 1. до 4. разреда основне школе. Појединачни циљеви: активно трагање
за оптималним наставним садржајима додатне наставе математике, којима ће најефикасније реализовати задати програм; активно истраживање најпродуктивнијих метода
и облика рада за реализацију додатне наставе математике; конституисање ефикасног
наставног плана за реализацију додатне наставе; израда неколико огледних сценарија
за реализацију појединих тематских јединица; оспособљавање наставника за критичку
анализу реализације циљева додатне наставе.
Теме које се обрађују:
Oрганизација и реализација додатне наставе, Природни бројеви и операције, Квадрат и
правоугаоник, Коцка и квадар, Решавање проблемских задатака, Логички и комбинаторни задаци, Проблеми тешких ситуација, Математичка рекреација.
Циљна група:
Учитељи – реализатори додатне наставе математике од 1. до 4. разреда основне школе.
Трајање програма:
Програм има два дела, од којих сваки траје по три радна дана по 20 сати (7 + 6 + 7).
Број учесника у групи:
минимално 15, максимално 25; минимално једна, максимално три групе.

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
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БРОЈ: 028

Стручно-методичко
усавршавање наставника за
реализацију додатне наставе
математике у старијим
разредима основне школе

Аутори програма:
др Војислав Андрић,
Иванка Томић,
Радиша Ковачевић.
Организације/институције које
подржавају програм:
Друштво математичара Србије,
Подружница математичара Ваљево;
Ваљевска гимназија;
Удружење наставника „Вага”.

Координатор:
др Војислав Андрић, Поп Лукина 38, 14000 Ваљево, тел.: 065/291-22-00, 014/291-220,
факс: 014/221-622, е-mail: vandric@beotel.yu
Реализатори:
др Војислав Андрић, Иванка Томић, Радиша Ковачевић.
Циљеви програма:
Општи циљ: оспособљавање наставника за реализацију програма додатне наставе
математике од 5. до 8. разреда основне школе. Појединачни циљеви: активно трагање
за оптималним наставним садржајима додатне наставе математике, којима ће најефикасније реализовати задати програм; активно истраживање најпродуктивнијих метода
и облика рада за реализацију додатне наставе математике; конституисање ефикасног
наставног плана за реализацију додатне наставе; израда неколико огледних сценарија
за реализацију појединих тематских јединица; оспособљавање наставника за критичку
анализу реализације циљева додатне наставе.
Теме које се обрађују:
Oрганизација и реализација додатне наставе, Подударност и примене, Диофантове
једначине, Комбинаторика, Дирихлеов принцип, Питагорина теорема и примене,
Елементарна теорија бројева, Сличност и примене, Полиноми и примене, Неједнакости, Једначине, неједначине и системи, Стереометрија и примене.
Циљна група:
Наставници и професори математике – реализатори додатне наставе математике од 5.
до 8. разреда основне школе.
Трајање програма:
Програм има три дела, од којих сваки траје по три радна дана по 20 сати (7 + 6 + 7).
Број учесника у групи:
минимално 15, максимално 25; минимално једна, максимално три групе.

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Аутори програма:
професор др Градимир Војводић,
професор др Синиша Црвенковић,
професор др Загорка Лозанов-Црвенковић,
професор др Ђура Паунић.
Организација/институција која
подржава програм:
Природно-математички факултет у Новом Саду.
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ИЗБОРНИ

Методе развијања
математичких способности
ученика

Координатор:
проф др Градимир Војводић, Департман за математику и информатику,
Трг Д. Обрадовића 4, 21000 Нови Сад, тел.: 021/485-2867, 064/170-90-91,
факс: 021/6350-458, е-mail: vojvodic@im.ns.ac.yu
Реализатори:
професор др Градимир Војводић, професор др Синиша Црвенковић, професор др
Загорка Лозанов-Црвенковић, професор др Ђура Паунић.
Циљеви програма:
упознавање професора са најновијим начинима уочавања, идентификације и развијања
математичких способности ученика; развијање правог разумевања математичких
израза, концепата, процеса и доказа; оспособљавање професора: за развијање способности логичког мишљења ученика и прецизног изражавања, за припрему ученика из
предмета који користе математику, за учешће ученика на такмичењима из математике,
да припреме ученике за студирање математике; указати професорима на могућност
развијања способности примене математике у професионалном животу; упознавање са
искуствима земаља у окружењу; упознавање наставника са основним и специјалним
математичким способностима ученика кроз решавање конкретних математичких задатака из свакодневне наставне праксе; указивање на кључне идеје у нестандардним
проблемима, чије решавање указује на математичку надареност ученика.
Теме које се обрађују:
одабране теме из: математичке логике, комбинаторике, логаритама и експоненцијалних
функција, теорије једначина, аналитичке геометрије, комплексних бројева, увода у
граничне процесе, коришћења рачунара у настави, нестандардних метода решавања
математичких задатака.
Циљна група:
професори и наставници математике средњих и основних школа.
Трајање програма:
3 дана по 8 часова, полазници укупно добијају 24 акредитована часа.
Број учесника у групи:
минимални 20, максимални 25.

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
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БРОЈ: 030

Методе решавања
математичких задатака

Аутори програма:
професор др Градимир Војводић,
професор др Синиша Црвенковић,
професор др Загорка Лозанов-Црвенковић,
професор др Ђура Паунић.
Организација/институција која
подржава програм:
Природно-математички факултет у
Новом Саду.

Координатор:
проф др Градимир Војводић, Департман за математику и информатику,
Трг Д. Обрадовића 4, 21000 Нови Сад, тел.: 021/485-2867, 064/170-90-91,
факс: 021/6350-458, е-mail: vojvodic@im.ns.ac.yu
Реализатори:
професор др Градимир Војводић, професор др Синиша Црвенковић, професор др
Загорка Лозанов-Црвенковић, професор др Ђура Паунић.
Циљеви програма:
упознавање професора са најновијим начинима уочавања, идентификације и развијања
математичких способности ученика; развијање правог разумевања математичких израза, концепата, процеса и доказа; оспособљавање професора: за развијање способности логичког мишљења ученика и прецизног изражавања, за припрему ученика из
предмета који користе математику, за учешће ученика на такмичењима из математике,
да припреме ученике за студирање математике; указивање професорима на могућност
развијања способности примене математике у професионалном животу; упознавање са
искуствима земаља у окружењу (Studies in mathematics education, Moving into the
twenty-first century, Vol. 8, UNESCO).
Теме које се обрађују:
одабране теме из: теорије бројева, математичке индукције, тригонометрије, система
једначина, елементарног решавања проблема екстрема, вероватноће, статистике.
Циљна група:
професори и наставници математике средњих и основних школа.
Трајање програма:
3 дана по 8 часова, полазници укупно добијају 24 акредитована часа.
Број учесника у групи:
минимално 20, максимално 25.

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Аутори програма:
проф. др Мирко Дејић,
доц. др Јасмина Милинковић,
Оливера Тодоровић, дипл. мат. – мастер.
Организације/институције које
подржавају програм:
Учитељски факултет у Београду;
Завод за вредновање квалитета
образовања и васпитања.
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БРОЈ: 031

ИЗБОРНИ

Математичке способности:
идентификација и развијање

Координатор:
Оливера Тодоровић, Фабрисова 10; тел.: 011/206-7005, 064/1407-277;
факс: 011/206-7009; е-mail: otodorovic@ceo.edu.yu
Реализатори:
др Мирко Дејић, др Јасмина Милинковић, Оливера Тодоровић, мр Оливера Ђокић,
мр Маријана Зељић, мр Срђан Oгњановић.
Циљеви програма:
Битан услов успешне индивидуализације и диференцијације наставе математике јесте
познавање параметара математичких способности, њихово откривање и развијање.
Основни циљ програма јесте стручно-методичка помоћ и оспособљавање учитеља да
препознају индивидуалне математичке способности сваког ученика и примене адекватне методе за њихово максимално развијање.
Теме које се обрађују:
Шта су математичке способности; Класификација параметара математичких способности; Методе за идентификовање математичких способности ученика; Мотивација у
настави математике; Испољавање математичких способности кроз израду нестандардних задатака (занимљива математике); Индивидуализација наставе математике
према степену математичких способности; Рад са децом надареном за математику;
Конкретна обука учесника за примену презентованих садржаја.
Циљна група:
наставници разредне наставе у млађим разредима основних школа.
Трајање програма:
10 сати / 2 дана.
Број учесника у групи:
30–100 (пленарно), 10–20 (групе).

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
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ОБАВЕЗАН

БРОЈ: 032

Задаци са екстерних
тестирања у настави
математике за ученике
старијих разреда

Аутори програма:
проф. др Зоран Каделбург,
доц. др Бранислав Поповић,
мр Срђан Огњановић,
Оливера Тодоровић.
Организације/институције које
подржавају програм:
Завод за вредновање квалитета
образовања и васпитања;
Друштво математичара Србије.

Координатор:
Оливера Тодоровић, Фабрисова 10, тел.: 011/206-7005; 064/1407-277, факс: 011/2067009, е-mail: otodorovic@ceo.edu.yu
Реализатори:
проф. др Зоран Каделбург, доц. др Бранислав Поповић, мр Срђан Огњановић, Оливера
Тодоровић.
Циљеви програма:
оспособљавње професора математике основних школа за препознавање типова задатака карактеристичних за екстерна тестирања и њихова имплементација у редовну
наставу математике; мотивисање и припрема ученика за екстерна тестирања.
Теме које се обрађују:
Екстерна тестирања; Типови задатака који су карактеристични за екстерна тестирања и
њихова имплементација у настави математике; Конкретна обука учесника за примену
презентованих садржаја.
Циљна група:
наставници математике у старијим разредима основних школа.
Трајање програма:
10 сати / 2 дана.
Број учесника у групи:
20–60 (пленарно), 10–20 (групе).

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Аутори програма:
Оливера Тодоровић, дипл. мат. – мастер,
мр Срђан Огњановић,
проф. др Мирко Дејић.
Организације/институције које
подржавају програм:
Учитељски факултет у Београду;
Завод за вредновање квалитета
образовања и васпитања.
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ОБАВЕЗАН

Задаци са екстерних
тестирања у настави
математике за ученике нижих
разреда

Координатор:
Оливера Тодоровић, Фабрисова 10; тел.: 011/206-7005, 064/1407-277;
факс: 011/206-7009; е-mail: otodorovic@ceo.edu.yu
Реализатори:
Оливера Тодоровић, мр Срђан Oгњановић, др Мирко Дејић, др Јасмина Милинковић,
Бранка Јовановић.
Циљеви програма:
оспособљавње наставника разредне наставе за препознавање типова задатака карактеристичних за екстерна тестирања и њихова имплементација у редовну наставу
математике; мотивисање и припрема ученика за екстерна тестирања.
Теме које се обрађују:
Екстерна тестирања; Типови задатака који су карактеристични за екстерна тестирања и
њихова имплементација у настави математике; Конкретна обука учесника за примену
презентованих садржаја.
Циљна група:
наставници разредне наставе у млађим разредима основних школа.
Трајање програма:
10 сати / 2 дана.
Број учесника у групи:
30–100 (пленарно), 10–20 (групе).

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

44

ИЗБОРНИ

БРОЈ: 034

Математичко образовање и
стваралачко мишљење
Координатори:
Мирјана Илић
тел.: 063/455-714
е-mail: migiz@eunet.yu

Аутор програма:
др Крстивоје Шпијуновић.
Организација/институција која
подржава програм:
Учитељски факултет у Ужицу,
Универзитет у Крагујевцу.
Дарко Вукашиновић
тел.: 032/701-039, 064/642-80-94
064/642-80-93
факс:032/701-049
е-mail: agencija.prima@neobee.net

Реализатори:
др Крстивоје Шпијуновић, мр Оливера Марковић, мр Сања Маричић.
Циљеви програма:
оспособљавање учитеља за развијање стваралачког мишљења ученика у процесу
математичког образовања; појмовно разјашњење појма стваралачко мишљење;
оспособљавање учитеља за успешно развијање стваралачког мишљења у целини, као и
сваке његове компоненте у процесу математичког образовања; оспособљавање
учитеља за препознавање ученика, потенцијалних стваралаца у процесу математичког
образовања.
Теме које се обрађују:
Конкретизација циљева и задатака наставе уопште, а математике посебно; Стваралачко мишљење као циљ и задатак математичког образовања; Флуентност; Флексибилност; Редефиниција; Елаборација; Осетљивост за проблеме; Оригиналност.
Циљна група:
учитељи основних школа од првог до четвртог разреда.
Трајање програма:
један радни дан у континуитету – 8 часова.
Број учесника у групи:
Минималан број је 20 учесника. Максималан број је 30 учесника.

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Аутори програма:
др Бранислав Поповић,
академик др Милосав Марјановић,
проф. др Владимир Мићић,
др Војислав Андрић.
Организација/институција која
подржава програм:
Друштво математичара Србије са својим
подружницама у Београду, Крагујевцу,
Нишу, Ваљеву, Смедеревској Паланци и Панчеву.
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БРОЈ: 035

ОБАВЕЗАН

Унапређивање наставе
математике у млађим
разредима основне школе

Координатор:
др Бранислав Поповић, Атинска 91/19, 34000 Крагујевац, тел.: 064/2296-093,
011/3036-818, 034/347-044, факс: 011/3036-819, е-mail: bpopovic@kg.ac.yu
Циљеви програма:
унапређивање наставе математике у млађим разредима основне школе; разрада тема за
додатну наставу из математике.
Теме које се обрађују:
Формирање математичког језика; Идеја функције и скупа; Бројеви (природни и
рационални); Геометрија; Мере и мерења; Проблемски задаци; Комбинаторне идеје;
Математика у првом разреду – ,,осетљива места”; Математика у другом разреду –
,,осетљива места”; Математика у трећем разреду – ,,осетљива места”; Математика у
четвртом разреду – ,,осетљива места”.
Циљна група:
учитељи и професори разредне наставе.
Трајање програма:
Свака од наведених тема обрађује се у трајању од 4 часа. Зависно од броја обрађених
тема, семинар ће трајати: 3 дана (петак, субота, недеља или три суботе), укупно 24
часа, или 2 дана (субота, недеља или две суботе), укупно 16 часова, или 1 дан (субота),
укупно 8 часова.
Број учесника у групи:
25.

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
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ОБАВЕЗАН

БРОЈ: 036

Унапређивање наставе
математике у старијим
разредима основне школе

Аутори програма:
др Војислав Андрић,
др Владимир Мићић,
др Бранислав Поповић,
др Ђорђе Дугошија,
др Ратко Тошић,
др Зоран Каделбург.

Организација/институција која подржава програм:
Друштво математичара Србије са својим подружницама у Београду, Нишу, Крагујевцу,
Ваљеву, Смедеревској Планци и Панчеву.
Координатор:
др Војислав Андрић, Поп Лукина 38, 14000 Ваљево, тел.: 065/291-22-00, 014/291-220,
факс: 014/221-622, е-mail: vandric@beotel.yu
Реализатори:
академик др Милосав Марјановић, др Војислав Андрић, др Владимир Мићић,
др Бранислав Поповић, др Ђорђе Дугошија, др Ратко Тошић, др Зоран Каделбург,
др Небојша Икодиновић, мр Марија Станић, мр Срђан Огњановић, мр Слађана
Димнитријевић, Вера Јоцковић, Иванка Томић, Радиша Ковачевић.
Циљеви програма:
Општи: унапређивање наставе математике у старијим разредима основне школе и
позитиван трансфер ка ученицима. Специфични: стручно-педагошко оспособљавање и
оснаживање наставника за квалитетну реализацију наставних програма математике од
5. до 8. разреда.
Теме које се обрађују:
Скупови; Oсновни геометријски објекти; Угао; Дељивост бројева; Разломци; Осна
симетрија; Цели бројеви; Троугао; Рационални бројеви; Четвороугао; Реални бројеви;
Питагорина теорема; Полиноми; Многоугао; Сличност; Круг; Функције; Линеарне
једначине, неједначине и функције; Стереометрија; Системи линеарних једначина и
неједначина.
Циљна група:
професори и наставници који реализују наставу математике од 5. до 8. разреда основне
школе.
Трајање програма:
Могући су једнодневни, дводневни и тродневни програми (8, 16 или 24 акредитованих
сати).
Број учесника у групи:
минимално 15, максимално 25.

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Аутори програма:
др Драгослав Херцег,
ред. проф. ПМФ-а у Новом Саду,
др Зорана Лужанин,
ред. проф. ПМФ-а у Новом Саду.
Организација/институција која
подржава програм:
Департман за математику и информатику,
Природно-математички факултет,
Универзитет у Новом Саду
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ОБАВЕЗАН

Рачунари у припреми и
извођењу наставе
математике у основним и
средњим школама

Координатор:
др Драгослав Херцег, Департман за математику и информатику, Трг Доситеја
Обрадовића 4, 21000 Нови Сад, тел.: 021/458-136, 021/485-28-64, факс: 021/6350-458,
е-mail: hercegd@im.ns.ac.yu
Циљеви програма:
оспособљавање наставника за примену рачунара у припреми наставе математике
(припрема материјала, адекватних примера, контролних и писмених задатака коришћењем одговарајућег софтвера: GeoGebra, Mathematica) и оспособљавање наставника за
извођење наставе помоћу рачунара (посебно примена на визуелизацији појмова и
тврђења).
Теме које се обрађују:
Скупови; Угао; Троугао; Четвороугао; Многоугао; Круг; Основне функције; Једначине
и неједначине; Линеарна функција; Сисгем линеарних једначина са две непознате;
Призма; Пирамида; Линеарна функција; Ваљак; Купа; Лопта.
Циљна група:
професори и наставници математике и учитељи.
Трајање програма:
16 сати / два дана.
Број учесника у групи:
минимално 10, максимално 16.

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
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БРОЈ: 038

Математика у свету око нас

Аутори програма:
др Неда Бокан, редовни професор
Математичког факултета у Београду,
др Срђан Вукмировић, доцент
Математичког факултета у Београду,
мр Иван Анић, асистент Математичког
факултета у Београду.

Организације/институције које подржавају програм:
Математички факултет Универзитета у Београду и стручно удружење „Идеа” из
Београда.
Координатор:
Иван Анић, Мајора Илића 7, 11000 Београд, тел.: 063/357-878, факс: 011/2630-151,
е-mail: ianic@matf.bg.ac.yu
Реализатори:
др Неда Бокан, редовни професор Математичког факултета у Београду; др Милан
Божић, ванредни професор Математичког факултета у Београду; др Срђан
Вукмировић, доцент Математичког факултета у Београду; мр Иван Анић, асистент
Математичког факултета у Београду; мр Миљан Кнежевић, асистент Математичког
факултета у Београду; мр Ђорђе Кртинић, асистент Математичког факултета у
Београду; Владимир Балтић, асистент Факултета организационих наука у Београду.
Циљеви програма:
обогаћивање наставе математике примерима из свакодневног живота; повећање нивоа
примењивог математичког знања ученика.
Теме које се обрађују:
Примене математике на нивоу градива основне и средње школе; Везе математике са
другим наукама, као и везе међу различитим областима математике; Истраживачки рад
на нивоу основне и средње школе.
Циљна група:
наставници математике у основним и средњим школа.
Трајање програма:
16 сати / 2 дана.
Број учесника у групи:
од 20 до 36.

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Аутори програма:
стручни тим (комисија) за усавршавање
наставника КММ-а „Архимедес”: Богољуб
Маринковић и сарадници (академик
Милосав Марјановић, др Владимир
Јанковић, др Ђорђе Дугошија, Драгана
Стошић-Миљковић, Аница Тарана,
Драган Маринчић).
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ОБАВЕЗАН

Специјализовани
републички семинар за
наставнике математике
(о раду са младим
математичарима)

Организације/институције које
подржавају програм:
Клуб младих математичара „Архимедес”, Београд; Министарство просвете.

Координатор:
Богољуб Маринковић, КММ „Архимедес”, Дечанска 6, 11000 Београд,
тел.: 011/3245-382, 063/358-248, факс: 011/3245-383, е-mail: arhimed1@eunet.yu
Реализатори:
академик Милосав Марјановић, др Владимир Јанковић, др Ђорђе Дугошија, др Зоран
Лучић, др Милош Арсеновић, др Алексадар Липковски, др Ратко Тошић, др Драган
Трифуновић, др Војислав Андрић, др Ђорђе Кадијевић, др Милан Божић, мр Томислав
Стошић, Богољуб Маринковић, Драгана Стошић-Миљковић, Аница Тарана, Ружица
Кљајевић, Вера Ивковић и др.
Циљеви програма:
Основни циљ: стручно-методичка помоћ наставницима за квалитетније извођење
наставе математике, информисање и размена мишљења о актуелним питањима наставе
математике. Конкретно, то значи: покушај да се, пружајући помоћ наставницима, незадовољавајуће стање наставе математике промени и она учини садржајнијом,
занимљивијом и ефикаснијом: подстицањем мотивације и активности ученика, применом адекватних метода, облика рада, математичких „алата” и одговарајућих садржаја
(укључујући и историју математике) који и квалитативно обогаћују знања ученика и
доприносе развоју математичког мишљења; иновирање садржаја и интензивирање
додатног рада са даровитим ученицима; подизање и обогаћивање опште математичке и
психолошко-педагошке културе наставника и остваривање боље сарадање између
реализатора програма математике у ОШ и СШ; давање оријентације за избор приручне
математичке литературе; истицање вредности и доприноса математике као универзалне науке у разним применама, у развоју математичког стила мишљења.
Теме које се обрађују:
Тематика је у функцији остваривања постављених циљева. Садржај програма чине
актуелна питања струке и унапређивања математичког образовања, а акценат је на раду
са младим љубитељима математике. По правилу, у програм улазе: нека општа тема
(планови и програми, уџбеници, повезаност математике и других области), историја и
великани математике, ужестручне математичке теме, нове идеје и методе, додатни рад
и такмичења из математике (са конкретним садржајима). Обично се реализује 7−8 тема
(предавања са дискусијом, радионица, ,,округли сто” и пратеће манифестације). Осим
обогаћивања математичког образовања и културе наставника, максимална је могућност
примене обрађених тема у пракси. Слушаоци добијају детљан програм семинара и
радни материјал за све теме.
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Циљна група:
наставници математике у старијим разредима основне школе, у средњим школама, али
и на универзитету; ментори за рад са даровитим ученицима.
Трајање програма:
један дан (6−8 сати) – по правилу, за време зимског школског распуста у Сава центру.
По потреби, семинар се понавља. Семинар је стални и одржава се преко 20 година.
Број учесника у групи:
100−500 (пленарно), 20–40 (групе за вежбе, радионице).

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Аутори програма:
стручни тим (комисија) за усавршавање
наставника КММ-а „Архимедес”:
Богољуб Маринковић и сарадници
(академик Милосав Марјановић, др
Владимир Јанковић, др Ђорђе Дугошија,
Драгана Стошић-Миљковић, Аница
Тарана, Драган Маринчић).
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ОБАВЕЗАН

Специјализовани републички
семинар за учитеље о настави
математике у млађим
разредима

Организације/институције које
подржавају програм:
Клуб младих математичара „Архимедес”, Београд; Министарство просвете.

Координатор:
Богољуб Маринковић, КММ „Архимедес”, Дечанска 6, 11000 Београд, тел.: 011/3245382, 063/358-248, факс: 011/3245-383, е-mail: arhimed1@eunet.yu
Реализатори:
академик Милосав Марјановић, др Ђорђе Дугошија, др Мирко Дејић, др Милош
Арсеновић, др Ратко Тошић, др Драган Трифуновић, др Војислав Андрић, др Јасмина
Милинковић, мр Томислав Стошић, Богољуб Маринковић, Драгана Стошић-Миљковић, Аница Тарана, Јелена Башић, Ружица Кљајевић и др.
Циљеви програма:
Основни циљ: стручно-методичка помоћ учитељима/наставницима разредне наставе за
квалитетније извођење наставе математике. Конкретно, то значи: унапређивање наставе математике применом одговарајућих метода, техника и математичких „алата”
(цртеж-дијаграм, табела и др) и садржаја који не само квантитативно већ и квалитативно обогаћују знање ученика како би се настава учинила садржајнијом,
занимљивијом и ефикаснијом; подстицање мотивације и активности ученика преко
занимљивих задатака, дидактичких материјала и применом адекватних поступака и
облика рада; иновирање садржаја и интезивирање додатног рада са даровитим ученицима, оспособљавање учитеља за адекватан избор и ефикасно решавање математичких
задатака (нарочито нестандардних); подизање и обогаћивање опште математичке и
психолошко-педагошке културе учитеља и усвајање метода које максимално доприносе развоју математичког мишљења и подстичу активно учешће ученика у учењу
математике; давање оријентације за избор приручне математичке литературе; истицање
вредности и доприноса математике, како у разним применама, тако и у развоју математичког стила мишљења.
Теме које се обрађују:
Тематика је у функцији остваривања постављених циљева. Садржај програма семинара
чине актуелна питања струке и унапређивања наставе математике. По правилу,
предавања на семинару су у оквиру неке основне теме (која се мења од семинара до
семинара). Обично се реализује у 7−8 (под)тема (кроз предавања са дискусијом,
радионице-практикуме, „округли сто” и пратеће манифестације). Основне теме су:
Бројеви и операције, Цртеж дијаграм помаже у решавању математичких задатака,
Логички задаци – тренинг мишљења, Комбинаторни задаци у слици и речи, Ух, та
геометрија (У свету геометријских фигура), Математичка рекреација и др. Осим обогаћивања математичког образовања и културе учитеља, теме семинара (идеје и методе
решавања задатака, конкретни задаци) одмах се могу користити у свакодневној пракси.
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Слушаоци добијају радни материјал. У реализацији оваквог програма имамо веома
добро вишегодишње искуство и високе оцене учесника семинара.
Циљна група:
учитељи/наставници разредне наставе, као и други заинтересовани наставници.
Трајање програма:
један дан (6−8 сати) за време зимског школског распуста (по правилу). По потреби,
семинар се понавља.
Број учесника у групи:
100−500 (пленарно), 20–40 (групе за вежбе, радионице).

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Аутори програма:
стручни тим (комисија) за усавршавање
наставника КММ-а „Архимедес“: Богољуб
Маринковић и сарадници (академик
Милосав Марјановић, др Владимир
Јанковић, др Ђорђе Дугошија, Драгана
Стошић-Миљковић, Аница Тарана,
Драган Маринчић).
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ИЗБОРНИ

Обука наставника за додатни
рад из математике у ОШ –
основни ниво (А)

Организације/институције које подржавају програм:
Клуб младих математичара „Архимедес” Београд; Министарство просвете.
Координатор:
Богољуб Маринковић, КММ „Архимедес”, Дечанска 6, 11000 Београд,
тел.: 011/3245-382, 063/358-248, факс: 011/3245-383, е-mail: arhimed1@eunet.yu
Реализатори:
академик Милосав Марјановић, др Ђорђе Дугошија, др Мирко Дејић, др Милош
Арсеновић, др Ратко Тошић, др Драган Трифуновић, др Војислав Андрић, др Јасмина
Милинковић, мр Томислав Стошић, Богољуб Маринковић, Драгана Стошић-Миљковић, Аница Тарана, Јелена Башић, Ружица Кљајевић и др.
Циљеви програма:
Основни циљ је пружање стручно-методичке помоћи и оспособљавање наставника за
додатни рад са даровитим ученицима у области математике како би се тим ученицима
омогућило даље развијање математичких способности. Конретнo, то значи: унапређивање метода рада наставника применом одговарајућих поступака, облика рада,
математичких „алата” и подстицање мотивације код ученика (преко елемената
историје математике, занимљивих задатака, математичких игара и примера ефикасне
примене математике у разним облстима живота и рада); обезбеђивање и иновирање
садржаја за продубљивање, проширивање и квалитативно обогаћивање знања ученика
(и наставника) из појединих области математике, оспособљавање за решавање нестандардних математичких задатака (идеје и методе); оспособљавање за избор и коришћење приручне математичке литературе.
Теме које се обрађују:
Тематика је у функцији остваривања постављених циљева. Основни ниво обуке за
додатни рад планиран је за све разреде ОШ (I−VIII), где програм семинара за сваки
разред обухвата 11 тема, а добија га сваки учесник. Комплетан програм за свих осам
разреда, поред основне теме Мотивисање ученика за учење математике, има 80 тема
наслова. Te теме су наведене у посебном прилогу (списку), који се може добити у
„Архимедесу” или се шаље школама које то затраже, а може се видети и на сајту:
www.arhimedes.co.yu. Такође постоје и редуковане варијанте програма семинара: (1) за
учитеље и (2) за наставнике математике у старијим разредима ОШ, које заинтересовани могу добити код „Архимедеса”. Теме за поједини разред реализују се кроз
10−15 предавања и 5−7 радионица (практикум). Осим обогаћивања математичке културе наставника, максимална је могућност примене обрађених тема у пракси.
Слушаоци добијају програм семинара и радни материјал.
Циљна група:
Семинар је намењен: а) учитељима/наставницима разредне наставе који организују
додатне математичке активности у млађим разредима основне школе; б) наставницима
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математике који изводе додатну наставу или слободне математичке активности у
старијим разредима основне школе и припремају ученике за математичка такмичења;
в) другим наставницима који желе да унапреде додатни рад из математике.
Трајање програма:
Програм семинара (обуке) реализује се у три дана по 6–8 сати, укупно 18–24 сати (за
програм једног разреда – одговарајуће теме у програму означене су бројем 3), при чему
дани не морају бити узастопни. Семинар може бити и краћег трајања, с мањим бројем
тема из понуђеног списка: два дана (12−16 сати, теме су означене бројем 2) или један
дан (6−8 сати, теме су означене бројем 1). Према жељама довољно велике групе
наставника (бар 15), могућ је и другачији избор тема, па и тема из различитих разреда.
Према потреби и договору, семинари се организују у разним местима. За семинаре у
Београду омогућено је коришћење богате „Архимедесове” библиотеке и учешће у раду
„Архимедесове” школе младих математичара – присуство часовима и практичан рад
(практикум).
Број учесника у групи:
15–30 учесника.

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Аутори програма:
стручни тим (комисија) за усавршавање
наставника КММ-а „Архимедес”: Богољуб
Маринковић и сарадници (академик
Милосав Марјановић, др Владимир
Јанковић, др Ђорђе Дугошија, Драгана
Стошић-Миљковић, Аница Тарана,
Драган Маринчић).
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Обука наставника за додатни
рад из математике – виши
ниво (Б)

Организацијe/институцијe којe подржаваjу програм:
Клуб младих математичара „Архимедес”, Београд; Министарство просвете.
Координатор:
Богољуб Маринковић, КММ „Архимедес”, Дечанска 6, 11000 Београд,
тел.: 011/3245-382, 063/358-248, факс: 011/3245-383, е-mail: arhimed1@eunet.yu
Реализатори:
академик Милосав Марјановић, др Ђорђе Дугошија, др Мирко Дејић, др Милош
Арсеновић, др Ратко Тошић, др Драган Трифуновић, др Војислав Андрић, др Јасмина
Милинковић, мр Томислав Стошић, Богољуб Маринковић, Драгана Стошић-Миљковић, Аница Тарана, Јелена Башић, Ружица Кљајевић и др.
Циљеви програма:
Основни циљ је пружање стручно-методичке помоћи и оспособљавање наставника за
додатни рад са даровитим ученицима у области математике како би се тим ученицима
омогућило даље развијање математичких способности. Конретније, то значи: унапређивање метода рада наставника применом одговарајућих поступака, облика рада,
математичких „алата” и подстицање мотивације код ученика (преко елемената историје математике, занимљивих задатака, математичких игара и примера ефикасне
примене математике у разним облстима живота и рада); иновирање садржаја за
продубљивање, проширивање и квалитативно обогаћивање знања ученика (и наставника) из појединих области математике, оспособљавање за решавање нестандардних
математичких задатака (идеје и методе); оспособљавање за избор и коришћење приручне математичке литературе.
Теме које се обрађују:
Тематика је у функцији остваривања наведених циљева. Повишени ниво обуке за
дoдатни рад (Б) предвиђен је само за старије разреде основне школе (V−VIII). Оквирна
тема: Нестандардни математички задаци – идеје и методе решавања. Обухвата 15
појединачних тема: Додатни рад са даровитим ученицима (педагошко-психолошке
основе; организација, оквирни програм, систем рада); Неке идеје и методе решавања
нестандардних математичких задатака; Оно што је ван уџбеника (сродност, парност,
обратни ход, инваријанте); Додатно из дељивости (аритметика остатака, конгруенције);
Неке нелинеарне диофантске једначине; Цртеж помаже (метод дужи, метод
правоугаоника); Неки проблеми „тешких ситуација”; Граф помаже (мање познате
примене); Комбиноване фигуре; Тежи логички задаци; Комбинаторни задаци;
Дирихлеов принцип; Комбинаторна геометрија; Покривања, паковања, резања и
састављања; Елементарни проблеми екстремних вредности; Математичке игре; Поглед
у историју математике (задаци великих математичара); Одабрани задаци са такмичења.
Теме се реализују кроз 10−15 предавања и 5−7 радионица (практикум). Максимална је
могућност примене обрађених тема у пракси. Слушаоци добијају радни материјал.
Могу се реализовати и редуковане варијанте програма семинара.
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Циљна група:
Семинар је намењен наставницима математике који изводе додатну наставу (раде са
даровитим ученицима) и припремају ученике за математичка такмичења, као и другим
наставници који желе и имају услова да унапреде додатни рад из математике (виши
ниво).
Трајање програма:
Програм семинара (обуке) реализује се у оквиру једнодневног, дводневног или
тродневног семинара, тј. са 6–8, 12–16 или 18–25 сати, уз одговарајући избор тема из
понуђеног програма (зависно од потреба и жеља одређене групе наставника). Према
потреби и договору, организује се у разним местима. За семинаре у Београду омогућено је коришћење богате „Архимедесове” библиотеке и учешће у раду „Архимедесове” школе младих математичара (програм Б) – присуство часовима и практичан
рад (практикум).
Број учесника у групи:
15–30 учесника.
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Аутори програма:
стручни тим (комисија) за усавршавање
наставника КММ-а „Архимедес”: Богољуб
Маринковић и сарадници (академик
Милосав Марјановић, др Владимир
Јанковић, др Ђорђе Дугошија, Драгана
Стошић-Миљковић, Аница Тарана,
Драган Маринчић).
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Обука наставника за додатни
рад из математике у средњим
школама

Организацијe/институцијe којe подржавају програм:
Клуб младих математичара „Архимедес”, Београд; Министарство просвете.
Координатор:
Богољуб Маринковић, КММ „Архимедес“, Дечанска 6, 11000 Београд,
тел.: 011/3245-382, 063/358-248, факс: 011/3245-383, е-mail: arhimed1@eunet.yu
Реализатори:
академик Милосав Марјановић, др Владимир Јанковић, др Ђорђе Дугошија, др Милош
Арсеновић, др Ратко Тошић, др Александар Липковски, др Драган Трифуновић, др
Војислав Андрић, др Мирко Дејић, мр Томислав Стошић, Мирјана Јовчић, Богољуб
Маринковић, мр Михаил Сопић, Драгана Стошић-Миљковић, Вера Ивковић.
Циљеви програма:
Основни циљ је пружање стручно-методичке помоћи и оспособљавање наставника за
додатни рад са даровитим ученицима у области математике како би се тим ученицима
омогућило испољавање и развијање математичких способности. Конретније, то значи:
унапређивање метода рада наставника применом одговарајућих поступака, облика
рада, математичких „алата” и подстицање мотивације код ученика (преко елемената
историје математике, занимљивих задатака и примера ефикасне примене математике у
разним облaстима живота и рада), обезбеђивање и иновирање садржаја за продубљивање, проширивање и квалитативно обогаћивање знања ученика (и наставника) из
појединих области математике, оспособљавање за решавање нестандардних математичких задатака (идеје и методе); оспособљавање за избор и коришћење приручне
математичке литературе и других извора знања.
Теме које се обрађују:
Тематика је у функцији остваривања постављених циљева. Основна (оквирна) тема:
Нестандардни математички задаци (идеје и методе решавања). Реализује се кроз 12−15
појединачних тема: Додатни рад са даровитим ученицима (педагошко-психолошке
основе рада са даровитим ученицима, организација рада, оквирни програм, систем
рада); Неке идеје и методе решавања нестандардних математичких задатака (уопште);
Инваријанте; Додатно из дељивости (остаци, конгруенције); Нелинеарне диофантске
једначине; Граф помаже (неке мање познате примене); Тежи логички задаци (са
математичким садржајем); Комбинаторни задаци; Дирихлеов принцип у геометрији
(комбинаторна геометрија); Покривања, бојења, паковања; Аполонијеви задаци;
Математичке игре; Поглед у историју математике (задаци великих математичара).
Теме се реализују кроз 10−12 предавања и 5 практикума. Осим обогаћивања математичке културе наставника, максимална је могућност примене обрађених тема у пракси.
Слушаоци добијају радни материјал.
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Циљна група:
Семинар је намењен професорима математике који раде са даровитим ученицима у
гимназијама и стручним школама и припремају их за математичка такмичења, као и
другим професорима који желе да обогате своје математичко знање и орагнизују
додатне математичке активности са ученицима.
Трајање програма:
Програм семинара реализује се у 3 дана, укупно 18–24 сати. Семинар обука може бити
и краћег трајања: 1 дан (6–8 сати) или 2 дана (12–16 сати), уз одговарајући избор тема.
За семинаре у Београду омогућено је коришћење богате библиотеке, рачунарске
лабораторије и учешће у раду „Архимедесове” школе младих математичара.
Број учесника у групи:
15–30 учесника.
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Аутори програма:
стручни тим (комисија) за усавршавање
наставника КММ-а „Архимедес”: Богољуб
Маринковић и сарадници (академик
Милосав Марјановић, др Владимир
Јанковић, др Ђорђе Дугошија, Драгана
Стошић-Миљковић, Аница Тарана,
Драган Маринчић).
Организацијe/институцијe којe
подржавају програм:
Клуб младих математичара „Архимедес”,
Београд; Министарство просвете.
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Летња / зимска математичка
школа (семинар) за
наставнике-менторе за рад са
даровитим ученицима у
основним и средњим
школама

Координатор:
Богољуб Маринковић, КММ „Архимедес”, Дечанска 6, 11000 Београд,
тел.: 011/3245-382, 063/358-248, факс: 011/3245-383, е-mail: arhimed1@eunet.yu
Реализатори:
академик Милосав Марјановић, др Владимир Јанковић, др Ђорђе Дугошија, др Милош
Арсеновић, др Ратко Тошић, др Војислав Андрић, др Мирко Дејић, др Н.Х. Розов, др
Иван Стојменовић, мрТомислав Стошић, Богољуб Маринковић, Јован Ћуковић,
Милица Прошић, Драгана Стошић-Миљковић, Ружица Петровић, Ружица Кљајевић,
Драгана Давидовић, Јелена Башић и др.
Циљеви програма:
Основни циљ: оспособљавање наставника за додатни рад са даровитим ученицима у
области математике, а то значи: подстицање мотивације и активности ученика,
унапређивање методике рада наставника применом адекватних метода, облика рада,
математичких „алата” и садржаја који и квалитативно обогаћују знања ученика и
наставника; иновирање садржаја додатног рада са даровитим ученицима, оспособљавање наставника за решавање нестандардних математичких задатака и трансфер нових
идеја и ефикасних „алата” на ученике (посебно оне са повишеним математичким
способностима); оспособљавање за избор и коришћење приручне математичке литературе и других извора знања.
Теме које се обрађују:
Тематика је у функцији остваривања наведених циљева. Оквирна тема: Нестандардни
математички задаци – идеје и методе решавања. Реализује се кроз неколико појединачних тема: Неке идеје и методе решавања нестандардних математичких задатака
(уопште); Оно што је ван уџбеника (сродност, парност, обратни ход, инваријанте);
Додатно из дељивости (аритметика остатака, конгруенције, диофантске једначине);
Математички проблеми у слици (метод дужи, метод правоугаоника, метод теразија,
Венови дијаграми); Аполонијеви задаци; Неки проблеми „тешких ситуација”; Граф
помаже (мање познате примене); Комбиноване фигуре; Тежи логички задаци (са
математичким садржајем); Комбинаторни задаци; Дирихлеов принцип; Комбинаторна
геометрија; Покривања, паковања, резања и састављања; Елементарни проблеми
екстремних вредности; Математичке игре; Поглед у историју математике (задаци
великих математичара); Одабрани задаци са математичких такмичења. Бира се и
реализују 8–10 тема (6−8 предавања са дискусијом) и 12–16 сати практикума (учешћа у
раду са ученицима). Реализују се и редуковане варијанте програма семинара. Осим
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обогаћивања математичког образовања и културе наставника, максимална је могућност
примене обрађених тема у пракси. Слушаоци добијају радни материјал. У реализацији
оваквог програма организатор има вишегодишње искуство.
Циљна група:
наставници математике – ментори који раде са даровитим ученицима и припремају их
за математичка такмичења у старијим разредима основне школе и у средњим школама,
сарадници предавачи у „школама младих математичара”.
Трајање програма:
Летњи (зимски) семинар/летња (зимска) школа за наставнике одржава се у време
школског распуста (месец јул, односно јануар) у рекреативним центрима за младе
(Сребрно језеро, Митровац на Тари), а у исто време одржава се и „Архимедесова”
летња (зимска) математичка школа за ученике, која служи као вежбаоница-практикум
за учеснике семинара. Програм траје 7−8 дана, укупно 24−30 сати наставних
активности.
Број учесника у групи:
10–20 учесника.

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Аутори програма:
стручни тим (комисија) за усавршавање
наставника КММ-а „Архимедес”: Богољуб
Маринковић и сарадници (академик
Милосав Марјановић, др Владимир
Јанковић, др Ђорђе Дугошија, Драгана
Стошић-Миљковић, Аница Тарана,
Драган Маринчић).
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Семинар за стално стручно
усавршавање наставника
математике: „Архимедесов”
математички практикум

Организацијe/институцијe којe
подржавају програм:
Клуб младих математичара „Архимедес”, Београд; Министарство просвете.

Координатор:
Богољуб Маринковић, КММ „Архимедес”, Дечанска 6, 11000 Београд,
тел.: 011/3245-382, 063/358-248, факс: 011/3245-383, е-mail: arhimed1@eunet.yu
Реализатори:
академик Милосав Марјановић, др Владимир Јанковић, др Ђорђе Дугошија, Драгана
Стошић-Миљковић, Аница Тарана, др Милош Арсеновић, др Зоран Лучић, др
Алексадар Липковски, др Ратко Тошић, др Драган Трифуновић, др Мирко Дејић, др
Војислав Андрић, мр Томислав Стошић, Ружица Кљајевић, Јелена Башић, Вера
Ивковић, Богољуб Маринковић и др.
Циљеви програма:
Циљеви проистичу из чињенице да је незадовољавајуће реално знање ученика и стање
наставе, а да већ 15 година није било систематског усавршавања наставника на ширем
плану. Основни циљ: стручно-методичка помоћ наставницима за квалитетније
извођење наставе математике, информисање и размена мишљења о актуелним
питањима наставе математике, али и шире. Конкретно, то значи: унапређивање наставе
математике применом адекватних метода, облика рада и математичких „алата” (који
доприносе развоју математичког мишљења ученика), оспособљавање за подстицање
мотивације и активности ученика (преко занимљивих задатака, дидактичких материјала, применом погодних метода и облика рада, примера ефикасне примене математике
у разним областима); припрема и давање конкретних садржаја за обогаћивање знања
ученика; оспособљавање за адекватан избор и успешно решавање математичких
задатака (укључујући и нестандардне) и за осмишљенији додатни рад са даровитим
ученицима; остваривање боље сарадње између наставника математике у ОШ, СШ и на
факултетима; подизање и обогаћивање опште математичке културе наставника; давање
оријентације за избор приручне литературе
Теме које се обрађују:
Тематика је у функцији остваривања постављених циљева. Садржај програма чине
актуелна питања струке и унапређивања математичког образовања (на одређеном
нивоу). Чине га неке опште теме (програми, уџбеници, повезаност математике и других
области), а у највећој мери ужестручне (математичке) теме, дидактичко-методичка и
друга актуелна питања унапређивања наставе (нове идеје и методе), додатни рад и
друге математичке активности (конкретни садржаји). Конкретан програм семинара
практикума прави се за сваки сегмент образовања и за сваку школску годину јер за
дужи период не може бити прецизно дефинисан. Међу темама семинара су: Настава
математике и математичко образовање у светлу реформе образовања; Савремена
математика, компјутерска математика и „локална математика” у школи; Настава
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математике и других природних наука; Место ученика у настави и њихово мотивисање
за учење математике; Праћење рада ученика и оцењивање успеха из математике;
ужестручне теме из појединих области математике за сваки ниво (6−10 тема) и
одговарајуће дидактичко-методичке теме. Програмом су обухваћене све значајније
теме наставе (за сваки ниво). Могу се укључити и поједине теме из програма других
„Архимедесових” семинара у Каталогу. „Архимедес” нуди неколико варијанти за
конкретне теме семинара, и то за наставнике/професоре на сваком од нивоа
образовања: а) млађи разрерди ОШ; б) старији разреди ОШ; в) средња школа. Ови
спискови тема шаљу се заинтересованим школама, а могу се видети и на сајту:
www.arhimedes.co.yu. Са понуђеног списка бирају се (уговарају) теме за сваки поједини
семинар. Облик и начин рада: предавања, практикуми-радионице (вежбе, евалуациони
тестови), писани материјали за учеснике, пратеће манифестације
Циљна група:
Семинар је намењен наставницима/професорима математике у основним школама (сви
нивои) и средњим школама, као и другим заинтересованим за наставу математике.
Трајање програма:
Семинар може да буде једнодневни (6–8 сати), дводневни (12−16 сати) или тродневни
(18−24 сати) – за једну групу учесника. Семинар је сталног карактера: одржава се сваке
године – једанпут или више пута, зависно од интересовања и потреба наставника
одређене средине. Одржава у „Архимедесу”, у школама, на нивоу општине или
региона – у Београду или другим местима.
Број учесника у групи:
25−50 (пленарно), 5−15 (групе за вежбе, радионице).

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Аутори програма:
стручни тим (комисија) за усавршавање
наставника КММ-а „Архимедес”:
Богољуб Маринковић и сарадници
(академик Милосав Марјановић, др
Владимир Јанковић, др Ђорђе Дугошија,
Драгана Стошић-Миљковић, Аница
Тарана, Драган Маринчић).
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Стални семинар за стручно
усавршавање учитеља:
Математичка трибина за
учитеље

Организацијe/институцијe којe
подржавају програм:
Клуб младих математичара „Архимедес”, Београд; Министарство просвете.
Координатор:
Богољуб Маринковић, КММ „Архимедес”, Дечанска 6, 11000 Београд,
тел.: 011/3245-382, 063/358-248, факс: 011/3245-383, е-mail: arhimed1@eunet.yu
Реализатори:
академик Милосав Марјановић, др Ђорђе Дугошија, др Милош Арсеновић, др Драган
Трифуновић, др Мирко Дејић, др Јасмина Милинковић, др Војислав Андрић, Драгана
Стошић-Миљковић, Аница Тарана, Ружица Кљајевић, Јелена Башић, Драган
Маринчић, Богољуб Маринковић и др.
Циљеви програма:
Основни циљ: стручно-методичка помоћ учитељима/наставницима разредне наставе за
што квалитетније извођење наставе математике, информисање и размена мишљења о
актуелним питањима наставе математике у млађим разредима основне школе. Конкретно, то значи: унапређивање наставе математике применом адекватних метода,
облика рада, математичких „алата” (цртеж-дијаграм, табела и др.) који доприносе
развоју математичког мишљења ученика; оспосбљавање за подстицање мотивације и
активности ученика (преко занимљивих задатака, дидактичких материјала, применом
погодних метода и облика рада – да математика не буде баук ни за децу ни за одрасле);
припрема конкретних садржаја за продубљивање, проширивање и квалитативно
обогаћивање знања ученика; оспособљавање наставника за адекватан избор и успешно
решавање математичких задатака (укључујући и нестандардне), као и за иновирање
садржаја и интезивирање додатних математичких активности ученика; подизање и
обогаћивање опште математичке културе учитеља; давање оријентације за избор
приручне литературе.
Теме које се обрађују:
Тематика је у функцији остваривања постављених циљева. Садржај програма чине
актуелна питања струке и унапређивања наставе и математичког образовања на овом
нивоу. У програм улазе: у мањој мери – неке опште теме (програми и уџбеници и сл.),
а у већој мери – ужестручне теме, дидактичко-методичка и друга актуелна питања
унапређивања наставе математике (посебно: нове идеје и методе), додатни рад и друге
математичке активности (конкретни садржаји). Реализује се укупно 5−8 тема
(предавање са дискусијом, радионица-практикум и пратеће манифестације). Неке
оквирне теме: Концепција и измене програма математике; Мотивисање ученика
млађих разреда за учење математике; Бројеви, операције, изрази; Логички задаци;
Мала комбинаторика (у слици и речи); Ух, та геометрија; Мали текстуални задаци;
Математички проблеми у слици (метод дужи, метод правоугаоника, метод теразија);
Математички практикум; „Стари” математички задаци за млађе разреде ОШ.
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Математичка вежбаоница за ђаке прваке; Проблеми кретања, Математичка рекреација.
Осим обогаћивања математичког образовања и културе учитеља, максимална је могућност примене обрађених тема у пракси. Слушаоци добијају радни материјал и преглед
предавања (реализовани програм).
Циљна група:
учитељи и наставници разредне наставе, студенти завршне године учитељских
факултета, сви заинтересовани за наставу математике у млађим разредима ОШ.
Трајање програма:
Семинар чини 5 стручних скупова/трибина у току године (другог радног уторка у
парним месецима, осим августа) у укупном трајању 8−10 сати. Одржава се у Београду
(Учитељски факултет).
Број учесника у групи:
30−100 (пленарно), по 10−20 (групе за радионице).

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Аутори програма:
стручни тим (комисија) за усавршавање
наставника КММ-а „Архимедес”:
Богољуб Маринковић и сарадници
(академик Милосав Марјановић, др
Владимир Јанковић, др Ђорђе Дугошија,
Драгана Стошић-Миљковић, Аница
Тарана, Драган Маринчић).
Организацијe/институцијe којe
подржавају програм:
Клуб младих математичара „Архимедес”,
Београд; Министарство просвете.
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Стални семинар за стручно
усавршавање наставника
математике – „Архимедесова”
математичка трибина:
Савремена настава
математике

Координатор:
Богољуб Маринковић, КММ „Архимедес”, Дечанска 6, 11000 Београд,
тел.: 011/3245-382, 063/358-248, факс: 011/3245-383, е-mail: arhimed1@eunet.yu
Реализатори:
академик Милосав Марјановић, др Владимир Јанковић, др Драган Трифуновић, др
Милош Арсеновић, др Ђорђе Дугошија, др Милан Божић, др Зоран Лучић, др
Александар Липковски, др Ратко Тошић, др Мирко Дејић, др Војислав Андрић, др
Ђорђе Кадијевић, мр Томислав Стошић, мр Мићо Милетић, Драгана Стошић-Миљковић, Аница Тарана, Ружица Кљајевић, Богољуб Маринковић и др.
Циљеви програма:
Основни циљ: стручно-методичка помоћ наставницима за квалитетније извођење наставе математике, информисање и размена мишљења о актуелним питањима наставе
математике, али и шире. Конкретно, то значи: унапређивање наставе математике
применом адекватних метода, облика рада и математичких „алата” (који доприносе
развоју математичког мишљења ученика), оспособљавање за подстицање мотивације и
активности ученика (преко занимљивих задатака, дидактичких материјала, применом
погодних метода и облика рада); припрема конкретних садржаја за продубљивање,
проширивање и квалитативно обогаћивање знања ученика; оспособљавање наставника
за адекватан избор и успешно решавање математичких задатака (укључујући и
нестандардне), као и за осмишљенији и садржајнији додатни рад са даровитим
ученицима; остваривање боље сарадње између наставника математике у ОШ, СШ и на
факултетима; подизање и обогаћивање опште математичке културе наставника; давање
оријентације за избор литературе.
Теме које се обрађују:
Тематика је у функцији остваривања постављених циљева. Садржај програма чине
актуелна питања струке и унапређивања наставе. Заступљене су: неке опште теме
(програми, уџбеници, анализе стања наставе и сл.), ужестручне (математичке) теме,
историја и великани математике, дидактичко-методичка и друга актуелна питања
унапређивања наставе (посебно нове идеје и методе), додатни рад и друге математичке
активности (конкретни садржаји), што се може видети из прегледа предавања на
трибинама у одређеном периоду (време одржавања, теме, предавачи). Осим обогаћивања математичког образовања и културе наставника, максимална је могућност
примене обрађених тема у пракси (без временског ограничења). У току једне године
реализује се програм са 10−12 тема на 10 стручних скупова/трибина (предaвања са
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дискусијом, пратеће манифестације). Слушаоци добијају радни материјал и преглед
свих предавања у одређеном циклусу (реализовани програм).
Циљна група:
наставници математике у старијим разредима ОШ, из СШ и са универзитета, ментори
за рад са даровитим ученицима, сви заинтересовани за наставу математике.
Трајање програма:
Годишњи циклус чини 10 стручних скупова/трибина (првог радног уторка у сваком
месецу, осим јула и августа) у укупном трајању 15–20 сати. Одржава се у Београду
(Учитељски факултет), а по потреби и у другим градовима. Семинар је стални
(традиционални), организује се већ пуне 33 године (330 трибина!).
Број учесника у групи:
50−150 (пленарно), 15−25 (групе за практикум).

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Аутори програма:
проф. др Ђурђица Такачи,
др Душка Пешић.
Организација/институција која
подржава програм:
Природно-математички факултет,
Универзитет у Новом Саду, Нови Сад.
Координатор:
проф. др Ђурђица Такачи,
Трг Доситеја Обрадовића 4,
21000 Нови Сад,
тел.: 021/6616-350,
факс: 021/6350-450,
е-mail: takaci@im.ns.ac.yu
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ICTLM ( International
Conference of Teaching and
Learning Mathematics) –
МКНАМА (Међународна
конференција о настави и
учењу математике)

Реализатори:
проф. др Ђурђица Такачи, др Душка Пешић, проф. др Арпад Такачи, др Јелена Татар.
Циљеви програма:
Предложени програм има за циљ да омогући наставницима да се упознају са
најновијим достигнућима у области математичког образовања, односно наставе математике и тиме олакшају ученицима стицање математичких знања која су потребна за
примену у свакодневном животу, као и за наставак образовања. Основни циљ програма
је развој математичког мишљења код ученика. Конференција има за циљ да омогући
наставницима да олакшају ученицима прелазак са позиције интуитивног схватања на
основу искуства на позицију формалног дефинисања појмова коришћењем логичке
дедукције, доводећи идеје до фазе када оне могу бити део формалне теорије више
математике. Општи циљ овог програма је и објашњавање математичких појмова
концепта слике и концепта дефиниције, који су важни за правилно коришћење
менталних слика у настави математике, а које представљају фундамент за даљи развој
когнитивних процеса математичког мишљења. Упознавање са утицајем нове
технологије на наставни процес, односно применом рачунара у настави математике.
Теме које се обрађују:
На конференцији активности ће се одвијати само у облику предавања по позиву, чија
ће тематика бити везана за дидактичко-методичке иновације у настави математике:
стручно усавршавање наставника математике у основним и средњим школама;
примена рачунара као наставног средства; повезивање наставних садржаја из математике са садржајима из осталих наставних предмета; математичко моделирање.
Циљна група:
наставници математике основних и средњих школа.
Трајање програма:
16 сата (2 дана).
Број учесника у групи:
на предавањима до 300, а у радионицама до 30 учесника.
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Савремене методе и нови
приступи настави математике
у основној школи

Аутор програма:
др Синиша Јешић.
Организације/институције које
подржавају програм:
Електротехнички факултет, Београд;
Основна школа „Ослободиоци Београда”
у Београду.

Координатор:
Јешић Синиша, Патриса Лумумбе 18/23, 11000 Београд, тел.: 011/2775-251,
063/527-903, е-mail: jesha@eunet.yu
Реализатори:
др Синиша Јешић, др Бранко Малешевић, Драгица Мишић, Милена Радивојевић.
Циљеви програма:
Општи циљеви: упознавање и обука професора за примену различитих метода и
приступа у настави математике. Посебни циљеви: обука за одабир и прилагођавање
одабране методе условима рада: детаљна разрада одабраних метода и њихова имплементација у наставу, посебан акценат ставља се на обуку наставника да мотивишу
ученике да самостално закључују.
Теме које се обрађују:
Теорија скупова, Геометрија, Теорија бројева.
Циљна група:
професори математике и професори разредне наставе у основној школи.
Трајање програма:
24 сата – 3 радна дана по 8 сати.
Број учесника у групи:
15–30, пленарно до 50.

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Аутори програма:
др Драгић Банковић,
др Мирослав Петровић,
др Радосав Ђорђевић,
др Бранислав Поповић,
др Небојша Икодиновић,
др Марија Станић.
Организација/институција која
подржава програм:
Природно-математички факултет, Крагујевац.
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ОБАВЕЗАН

Одабрана поглавља из
елементарне математике са
методиком наставе
математике

Координатор:
др Бранислав Поповић, Атинска 91/19, 34000 Крагујевац, тел.: 034/347-044,
064/22-96-093, 034/336-223, факс: 034/335-040, е-mail: bpopovic@kg.ac.yu
Циљеви програма:
унапређивање наставе математике у основним и средњим школама.
Теме које се обрађују:
Садржаји програма су опште теме које се јављају у програмима математике за основне
и средње школе, као што су: Математички задатак, Начини припреме за час, Индивидуализација наставе, Како саставити контролни задатак. Поред тога, програм садржи и
посебне теме из математике које су од интереса за: професоре разредне наставе (табеле
бројева, бројевне укрштенице, мере, мерење и обрада података, једначине, ребуси,
магичне фигуре, геометрија, комбинаторни проблеми, разломци); професоре математике у основним школама (геометрија, рационални и ирационални бројеви, Декартов
координатни систем и обрада података, функције, једначине, неједначине и системи
једначина); професоре математике у средњим школама (квадратна функција, једначине
и неједначине; геометрија и стереометрија; тригонометрија; аналитичка геометрија;
три лимеса; настава математике у средњим стручним школама).
Циљна група:
професори математике у основним и средњим школама, као и професори разредне
наставе у млађим разредима основних школа.
Трајање програма:
Зависно од договора са заинтересованим професорима (броја тема), семинар може
трајати 8, 16 или 24 часа. Два су основна начина рада: кондензовани (у највише 3 дана)
– 3 дана (петак, субота, недеља или три суботе), укупно 24 часа, 2 дана (субота, недеља
или две суботе), укупно 16 часова, 1 дан (субота), укупно 8 часова; периодични, једном
недељно или једном месечно по 2 школска часа у укупном трајању од 8, 16 или 24 часа.
Број учесника у групи:
минимално 15, а максималано 25 учесника.
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Одабрана поглавља из
математике за V, VI, VII и VIII
разред основне школе –
методички приступ

Аутор програма:
Владимир Стојановић.
Организације/институције које
подржавају програм:
Математископ;
Саобраћајни факултет Универзитета у
Београду.

Координатор:
Нада Стојановић, Деспота Оливера 6, 11050 Београд, тел.: 011/3807-090, 011/3087-958,
063/387-237, факс: 011/2413-403, е-mail: nada.stojanovic@matematiskop.co.yu
Реализатори:
Владимир Стојановић, Светозар Вукадиновић, Војислав Петровић, Нинослав Ћирић,
Пера Цветиновић, Шевала Хаџиефендић, Милорад Степановић.
Циљеви програма:
Општи циљеви програма су обучавање наставника за квалитетно планирање и
извођење редовне наставе и примене разних метода рада, који су прилагођени темама и
ученицима. Треба формирати и посебне групе наставника без личног искуства или са
врло мало искуства. Један од посебних циљева је указивање наставницима на значај
правилног избора задатака за контролне и писмене задатке.
Теме које се обрађују:
Конкретан избор зависи од жеља наставника, а посебна пажња ће бити усмерена на
планирање и методичко излагање појмова са којим се ученици први пут сусрећу у
настави: децимални бројеви, негативни бројеви, ирационални бројеви, полиноми,
доказивање у алгебри и у геометрији, појам конструкције у геометрији. Посебно су
осетљива питања: сличност у VII разреду и прилаз тродимензионалним геометријским
објектима у VIII разреду.
Циљна група:
Програм је намењен наставницима математике који изводе наставу у старијим разредима основне школе.
Трајање програма:
Реализација програма предвиђена је у варијантама од 8, 12 и 18 сати, зависно од жеља
полазника семинара, а траје два или три радна дана.
Број учесника у групи:
Број учесника може да варира од 15 до 25.

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Аутори програма:
Вељко Стојановић,
Михаило Вељковић,
Светислав Стојановић.
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Примена шаха у математици

Организације/институције које
подржавају програм:
Хемијско-медицинска школа, Вршац; Друштво математичара Србије, Подружница
Вршац.
Координатор:
Вељко Стојановић, Хемијско-медицинска школа, Стеријина 113, 26300 Вршац,
тел.: 013/830-292, 013/824-437, 064/187-38-65, е-маil: vstojanovic@yandex.ru,
sekretarijat@hms.edu.yu
Реализатори:
Вељко Стојановић, Михаило Вељковић, Светислав Стојановић.

Циљеви програма:
упознавање наставника са применом шаха у математици, посебно у комбинаторици;
оспособљавање наставника за коришћење специфичности шаховске игре и шаховске
табле за реализацију модерније, квалитетније наставе математике, што би омогућило
остваривање задатих исхода јер би могло да унапреди концепцију предавања неких
математичких области и процеса учења; растерећење процеса подучавања и учења,
повећана мотивација ученика да улогу пријемника знања промени у улогу активног,
партиципативног конструктора знања; брже и једноставније учење.
Теме које се обрађују:
Повезаност шаха и математике – посебан осврт на могућност коришћења програма
Power Point; Усвајање новог градива коришћењем шаховске игре; Примена калкулатора – увежбавање рачунања помоћу рачунара (у зависности од обучености полазника
семинара ); округли сто са учесницима семинара.
Циљна група:
наставници математике основних и средњих школа, стручни сарадници.
Трајање програма:
Програм предвиђа 8 сати ефективног рада у току једног дана.
Број учесника у групи:
15 учесника.
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Методичка обрада наставних
тема везаних за функције

Аутори програма:
проф. др Ђурђица Такачи,
др Душка Пешић.
Организација/институција која
подржава програм:
Природно-математички факултет,
Универзитет у Новом Саду, Нови Сад.

Координатор:
проф. др Ђурђица Такачи, Трг Доситеја Обрадовића 4, 21000 Нови Сад,
тел.: 021/6616-350, факс: 021/6350-450, е-mail: takaci@im.ns.ac.yu.
Реализатори:
проф. др Ђурђица Такачи, др Душка Пешић, проф. др Арпад Такачи, др Јелена Татар.
Циљеви програма:
Предложени програм има за циљ да омогући наставницима да олакшају ученицима
прелазак са позиције интуитивног схватања на основу искуства на позицију формалног
дефинисања појмова коришћењем логичке дедукције, доводећи идеје до фазе када оне
могу бити део формалне теорије више математике. Кроз примере из свакодневног
живота приказаће се потенцијал математичких модела за решавање конкретних
проблема јер примена математике у токовима савремене цивилизације представља
темељ научног и техничког напретка. Специфични циљеви програма везани су за
методичку обраду сваке од наставних тема које су наведене у садржајима и активностима. У основној школи: визуелна обрада појма функције која се ослања на
претходно стечено искуство; издвајање одговарајућих примера из свакодневног
живота; повезивање примера из живота са табличним и графичким приказима
функција; симболичко представљање функција (аналитички израз) и повезивање са
графичким и табличним приказима. У средњој школи: визуелна обрада појма и
особина функције; прецизна дефиниција појма функције и њених особина; визуелна
обрада појмова везаних за функцију (непрекидност, гранични процеси, изводи и
одређени интеграли); прецизна дефиниција претходно наведених појмова; комбиновање визуелне методе са методама симболизације.
Теме које се обрађују:
Методичка обрада следећих наставних садржаја: Појам функције; Функције директне и
обрнуте пропорционалности; Основне функције; Особине функције; Непрекидност
функције; Граничне вредности низа и функције; Изводи; Одређени интеграли.
Циљна група:
наставници математике основних и средњих школа.
Трајање програма:
24 сата (3 дана).
Број учесника у групи:
од 15 до 25 у групи.

Информатика

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Аутор програма:
Душан Станковић,
специјалиста образовне технологије.
Организација/институција која
подржава програм:
Друштво учитеља Београда.
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WEB портали за припрему и
реализацију наставе

Координатор:
Мирјана Илић, секретар Друштва учитеља Београда, Дечанска 6/III, поштански фах
628, 11000 Београд, тел.: 011/32-45-385, 064/1110-074, факс: 011/32-39-697,
е-mail: ucitelj1@eunet.yu
Реализатори:
Душан Станковић, специјалиста образовне технологије, Игор Солаковић, специјалиста
образовне технологије, Александра Станковић, професор српског језика и
књижевности.
Циљеви програма:
оспособљавање учитеља, наставника основних и средњих школа за креирање WEB
портала за припрему и реализацију наставе; оспособљавање наставника за организацију дидактичких материјала, мултимедијалних презентација унутар WEB портала;
активирање наставника за комуникацију са ученицима и колегама путем WEB портала;
подстицање размене дидактичких материјала и примера добре праксе; подстицање
наставника на активну примену савремене информационе и комуникационе технологије у припреми и реализацији наставе.
Теме које се обрађују:
Презентације у програму frontpage; Стратегија израде структуре портала; Уношење
општих елемената портала; Дефинисање нових страна портала; Форматирање нових
страна портала; Повезивање страна портала – хиперлинковање; Уношење материјала у
портал; Организација материјала; Израда образаца за унос података; Компоненте и
ефекти; Објављивање портала; Евалуација.
Циљна група:
учитељи, наставници у основним и средњим школама; стручни сарадници (педагози и
психолози); директори школа.
Трајање програма:
16 сати у току два радна дана.
Број учесника у групи:
15–30.
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Методика примене
мултимедија у настави

Аутори програма:
проф. др Слободан Попов, проф. др

Драгослав Херцег, проф. др Мирјана
Сегединац, проф. др Томка Миљановић,
проф. др Влада Кебин, проф. др Ђурђица
Комленовић, Миле Допуђа, Милица
Бањац, проф. др Мирчета Даниловић,
проф. др Стипан Јукић.

Организација/институција која подржава програм:
Центар за развој и примену науке, технологије и информатике (ЦНТИ).
Координатор:
проф. др Слободан Попов, Природно-математички факултет, Шафарикова 1,
21000 Нови Сад, тел.: 021/442-352, 063/727-4043, е-mail: spopov@ptt.yu
Циљеви програма:
оспособити наставнике за примену мултимедија у савременој настави; стицање
савремених дидактичко-методичких знања из области савремене наставе; изграђивање
нових приступа настави, ученицима и мултимедијима у настави; упознавање различитих образовних софтвера; формирање вештине наставника у примени дидактичкометодичких знања у областима примене мултимедија у различитим наставним предметима основних и средњих школа, али и у предшколским установама; овладавање
вештинама наставника у примени различитих мултимедијалних образовних софтвера у
фронталном, групном, у тандему и у индивидуалном облику наставног рада; уместо
традиционалних наставних средстава и помагала коришћење мултимедија.
Теме које се обрађују:
Карактеристике модерне наставе; Могућности дидактичко-методичког обликовања
савремене наставе; Улога мултимедија у настави; Могућности примене мултимедија у
различитим наставним предметима; Анализа наставних садржаја са аспекта могућности дидактичко-методичке примене мултимедија у настави тих предмета; Могућности комбиновања примене мултимедија у настави са осталим начином рада ученика
и наставника (коришћење Интернета, електронске енциклoпедије, природа, друштвени
живот, књиге, огледи и др.); Практично оспособљавање за примењивање мултимедијалних пакета – програма у складу са наставним предметом.
Циљна група:
наставници основних и средњих школа, васпитачи, директори, школски педагози и
школски психолози.
Трајање програма:
три дана, односно 21 час.
Број учесника у групи:
Минимални број учесника је 8, а максимални 15.
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Аутори програма:
проф. др Слободан Попов,
Драган Печурица.

БРОЈ: 056

Организација /институција која
програм подржава:
Центар за развој и примену науке,
технологије и информатике (ЦНТИ).

Мултимедија у савременој
настави

ИЗБОРНИ

Координатор:
проф. др Слободан Попов, Природно-математички факултет, Шафарикова 1,
21000 Нови Сад, тел.: 021/442-352, 063/727-4043, е-mail: spopov@ptt.yu
Циљеви програма:
Циљ је да се наставници усаврше у коришћењу једноставних, али ефикасних програма,
да користе рачунар у наставном процесу, у коме ће самостално укомпоновати текст,
звук, слику, филм или видео запис. Усавршавање наставног кадра за примену информационе технологије у наставном процесу подразумева, поред програма за обраду
текста и рада са табелама, познавање програма којим се интегришу различити медији у
једну целину – мултимедију.
Теме које се обрађују:
Програм стручног усавршавања за израду мултимедијалних презентација у настави
реализује се по модулима – програми са темама које обухватају: састав рачунарског
система, рад у оперативном систему WINDOWS, рад са штампачем, скенером,
коришћење Интернета, рад са корисничким програмима (обрада текста, табела,
графике); програм за израду мултимедијалних презентација у настави обухвата
припрему и обраду текста, графике, звучних и видео записа, израду анимација, израду
елемената интерфејса презентације, употребу програма за израду презентација
(Multimedia Builder...) прво покретање програма, поступак израде пројекта, рад на
пројекту, слајдови и странице, објекте, особине објеката, повезивање страница, рад са
музиком, рад са сликама, завршну обраду презентације, превођење – компиловање
програма, израду самопокрећућег медијума са презентацијом.
Циљна група:
Циљна група овог програма су васпитачи, наставници, медијатекари, директори школа
и стручни сарадници у васпитно-образовним установама (предшколским установама,
основним школама, средњим школама).
Трајање програма:
Полазник се опредељује за понуђени модул. Трајање семинара по овом програму је 24
часа по изабраном модулу.
Број учесника у групи:
Минималан број учесника је 8, а максималан 12.
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Примена CAD програма у
извођењу наставе

Аутори програма:
доц. др. Зоран Миливојевић,
дипл.инж.ел. Зоран Стевановић,
дипл.инж.ел. Горан Стојковић.
Организација/институција која
подржава програм:
Виша техничка школа, Ниш.

Координатор:
Зоран Стевановић, Јастребачких партизана 22, насеље 9. мај, 18250 Ниш,
тел.: 018/560-250, 063/414-453, е-mail: szoran@bankerinter.net, zoran@pakom.co.yu
Циљеви програма:
Перманентно усавршавање наставника. Циљ овог програма је да обучи наставнике у
школама да користе CAD програме у припреми и извођењу теоријске наставе,
лабораторијских вежби и практичне наставе. Примена ових програма у извођењу
наставе треба да олакша и приближи ученицима градиво из области електротехнике и
електронике, а наставнику омогући квалитетнију и садржајнију наставу. Извођење
лабораторијских вежби и практичне наставе коришћењем CAD алата омогући ће
ученицима лакше разумевање конструкције електричних кола, употребу инструмената
и основа мерења. С друге стране, школама се омогућује уштеда новца у набавци
скупих и ретко коришћених инструмената у образовном процесу.
Теме које се обрађују:
Увод – организација CAD програма који се баве електронским колима и системима;
Упознавање са организацијом радног простора за пројектовање електронских кола;
Пројектовање електронских кола – алгоритам рада; Постављање компонената из
библиотеке у радни простор; Повезивање компонената; Едитовање компонената;
Упознавање са виртуелним инструментима; Симулација рада електронских кола;
Обрада резултата симулације; Генерисање извештаја.
Циљна група:
наставници електро-групе предмета, техничког образовања и физике.
Трајање програма:
Програм траје 14 сати. Може се изводити у два дана по седам сати или седам дана по 2
сата.
Број учесника у групи:
од 10 до 15 полазника.
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Аутори програма:
Надежда Јакшић,
Марија Пилиповић,
Душан Радивојевић.
Аутори су чланови актива наставника
предмета рачунарство и информатика у
Техничкој школи „Шабац”.
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Како да припремим и
унапредим наставу помоћу
рачунара

Организација/институција која
подржава програм:
Техничка школа „Шабац”, Бањичких жртава 2, Шабац, тел.: 015/341-028, 015/341-031,
факс: 015/347-291.
Координатор:
Надежда Јакшић, Бањичких жртава 2, 15000 Шабац, тел.: 015/341-028, 015/341-031,
063/832-2464, е-mail: skolateh@ptt.yu, tskolasa@verat.net
Циљеви програма:
Циљ програма је да се наставници у основним и средњим школама обуче за рад на
рачунару, али пре свега кроз примере свакодневних послова у школи, као што су:
креирање предавања, вежби, тестова, једноставне базе података, администрирање дневника, тражење информација на интернету, коришћење едукативних садржаја за унапређење наставе.
Теме које се обрађују:
Овај циљ се реализује кроз обуку за рад у следећим програмима: Windows (2 сата);
Word (6 сати); Excel (11 сати); Internet (2 сата); вредновање (3 сата). Обрађују се
следеће теме: Подешавање радног окружења у Windows-у; Рад са датотекама (чување,
копирање, премештање, креирање пречица); Креирање извештаја, припреме за час,
теста, штампање сведочанстава и диплома; Администрирање дневника, база ученика за
једно одељење, филтрирање базе и цртање графикона; Интернет сервиси, проналажење
информација на интернету.
Циљна група:
наставно особље у основним и средњим школама.
Трајање програма:
Предвиђено је да се обука изводи у рачунарским кабинетима Техничке школе
„Шабац”, и то суботом у трајању од 8 сати (три пута) или у току недеље у договору са
полазницима. Такође, постоји могућност организовања обуке у рачунарским кабинетима других школа ако постоје техничке могућности (један учесник – један рачунар).
Програм је могуће реализовати и за време распуста (три дана по осам сати).
Број учесника у групи:
минимално 10, а максимално 15.
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БРОЈ: 059

Нови трендови у настави
програмирања

Аутори програма:
Мијодраг Ђуришић,
професор информатике, математике;
Душа Зорановић,
професор информатике, математике;
спец. Бранислав Ђурђевац,
професор информатике, математике.

Организација/институција која подржава програм:
Рачунарска гимназија, Београд, тел.: 011/639 104.
Координатор:
спец. Бранислав Ђурђевац, професор, тел.: 011/636-090, 011/639-104,
е-mail: b_djurdjevac@cet.co.yu, sekretarijat@rg.edu.yu
Реализатори:
Мијодраг Ђуришић, професор информатике, математике; Душа Зорановић, професор
информатике, математике; Станка Матковић, професор информатике, математике.
Циљеви програма:
упознавање са алатима и технологијама; примена нових технологија у припреми и
реализацији наставе; упознавање са методама мотивације ученика.
Теме које се обрађују:
Први дан: Графичко корисничко окружење; Генератори апликација; Коришћење
системских библиотека објеката; Рад са основним контролама графичких оперативних
система (форма, поље за унос текста, дугме, листе...); Програмирање догађаја; Контрола тока апликације; Коришћење системског тајмера; Демонстарциони примери.
Други дан: Упознавање слушалаца са пројектним задацима, подела у групе и консултације у вези са решавањем; Израда пројектног задатка; Анализа решених задатака и
демонстарција најуспешнијих решења.
Циљна група:
насатавници информатике средњих школа.
Трајање програма:
Програм се реализује у току два дана са фондом од 16 часова. Препоручена динамика:
петак и субота од 9.00 до 16.00 часова.
Број учесника у групи:
минимално 12, а максимално 20.
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Аутори програма:
Бојан Д. Станојевић, дипл.инж.;
Горан Блажевић, дипл.инж.електротехн.
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Савремени концепт
Организације/институције које
подржавају програм:
припреме и извођења наставе
„НС про гроуп”, школа рачунара и
уз помоћ рачунара
страних језика, Нови Сад, Железничка 4;
Гимназија „Светозар Марковић”, Нови
Сад, Његошева 22; Основна школа „Млада поколења”, Ковачица.
Координатори:
Бојан Д. Станојевић, дипл.инж., Слободанка Савић, дипл.информ., „НС про гроуп”,
школа рачунара и страних језика, Железничка 4, 21000 Нови Сад, тел.: 021/422-003,
021/422-004, е-mail: bojan_stanojevic@nsprogroup.edu.yu
Циљеви програма:
унапређење нивоа информатичке писмености наставног особља у основним и средњим
школама; оспособљавање и усавршавање стечених знања за рад на рачунару.
Теме које се обрађују:
модул 1: Припрема наставног часа: основе оперативног система Windows, израда
текстуалних докумената – Word (припрема тестова, контролних задатака и додатног
наставног материјала за час, израда циркуларног писма, штампање сведочанстава и
диплома); модул 2: Електронски дневник – Excel (креирање базе ученика, администрирање дневника, прецизни статистички подаци на нивоу одељења и школе, праћење
индивидуалног успеха ученика – просечна оцена, редовност похађања наставе); модул
3: Мултимедијални час – Power Point (самостално креирање и коришћење видео
презентације за вођење часа кроз израду слајдова и анимацију текстуалних, графичких
видео и аудио записа, укључујући технологије видео бима и израду презентација за
Web); модул 4: Интернет учионица – Internet Explorer (проналажење едукативних и
креативних садржаја: електронска енциклопедија, књиге, тестови, огледи) и коришћење за самосталну припрему наставе, Outlook Express – размена прикупљених
података и искустава у настави путем електронске поште – e-mail.
Циљна група:
наставно особље у основним и средњим школама које активно користи рачунар у
настави.
Трајање програма:
модул 1: 18 сати; модул 2: 18 сати; модул 3: 15 сати; модул 4: 12 сати.
Број учесника у групи:
минимално 7, максимално 12 полазника.
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Извођење мултимедијалног
часа

Аутори програма:
дипл.инж. Бојан Д. Станојевић,
инж.информ. Борис Гринфелдер,
дипл.економиста Мирјана Познић.

Организације/институције које
подржавају програм:
„НС про гроуп”, школа рачунара и
страних језика, Нови Сад, Железничка 4; Основна школа „Младост”, Омладински трг
б.б., Вршац.
Координатор:
Бојан Д. Станојевић, дипл.инж., Слободанка Савић, дипл.информ., „НС про гроуп”,
школа рачунара и страних језика, Железничка 4, 21000 Нови Сад, тел.: 021/422-003,
021/422-004, е-mail: bojan_stanojevic@nsprogroup.edu.yu
Циљеви програма:
оспособљавање наставног особља да применом стеченог знања унапреди наставу
употребом мултимедијалних садржаја; повећање ефективности учења и развијање
способности коришћења мултимедијалних алата.
Теме које се обрађују:
Прикупљање и припрема наставног материјала путем Интернета; Израда сценарија за
извођење презентације, креирање презентације, припрема презентације за пројектовање; Чување наставног материјала на спољним/екстерним медијима (нарезивање
материјала на CD/DVD); Импровизација аудио и видео записа; Израда наставног часа
као Web презентације, постављање презентације на Интернет употребом МS Publishera; Могућност праћења наставног часа преко Интернета за све ученике, а нарочито за
оне који су спречени да присуствују настави у краћем или дужем периоду; Размена
електронске поште путем Web mail сервиса, отварање налога и начин организације
садржаја.
Циљна група:
наставно особље у основним и средњим школама које активно користи рачунар у
припреми и извођењу наставе
Трајање програма:
16 сати.
Број учесника у групи:
минимално 7, максимално 12 полазника.

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Аутор програма:
дипл.инж. Бојан Д. Станојевић.
Oрганизације/институције које
подржавају програм:
„НС про гроуп”, школа рачунара и
страних језика, Нови Сад, Железничка 4;
Основна школа „Матко Вуковић”, Руђера
Бошковића 1, Суботица.
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Рачунар – мој сарадник у
настави

Kоординатор
Бојан Д. Станојевић, дипл.инж., Слободанка Савић, дипл.информ., „НС про гроуп”,
школа рачунара и страних језика, Железничка 4, 21000 Нови Сад, тел.: 021/422-003,
021/422-004, е-mail: bojan_stanojevic@nsprogroup.edu.yu
Циљеви програма:
оспособљавање и усавршавање стечених знања за рад на рачунару, што ће омогућити
унапређење квалитета наставе кроз увођење мултимедијалних садржаја у саму наставу.
Теме које се обрађују:
Windows (оперативни систем) – упознавање са основама и подешавање радног окружења; Word (обрада текста) – израда и припрема текстуалних садржаја у виду припреме за час, контролних задатака, штампање диплома, дописа и извештаја; Power Point
(израда и извођење мултимедијалних презентација) – самостално креирање и коришћење видео презентација за извођење наставе; употреба текстуалних, графичких, аудио
и видео елемената, пуштање презентације; Оutlook Express (слање електронске поште)
– размена корисних информација и докумената путем електронске поште (е-mail);
Internet Explorer – анализа и начин трагања за потребним информацијама са Интернета
ради допуне и обогаћивања наставног садржаја.
Циљна група:
наставно особље у основним и средњим школама које ће активно користити рачунар у
припреми и извођењу наставе.
Трајање програма:
24 сата.
Број учесника у групи:
минимално 5, максимално 10 полазника.
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БРОЈ: 063

Унапређивање наставе
рачунарства у основним и
средњим школама

Аутори програма:
др Гордана Павловић-Лажетић,
др Душан Тошић,
др Драган Урошевић,
др Милан Туба,
мр Филип Марић.
Организација/институција која
подржава програм:
Друштво математичара Србије са својим
подружницама у Београду, Крагујевцу,
Нишу, Ваљеву, Смедеревској Паланци и
Панчеву.

Координатор:
др Гордана Павловић-Лажетић, Боривоја Стевановића 37, 11000 Београд,
тел.: 011/2892-664, 011/2027-863, факс: 011/2630-151, е-mail: gordana@matf.bg.ac.yu
Циљеви програма:
унапређивање наставе рачунарства и информатике у основним и средњим школама.
Теме које се обрађују:
Веб интерфејс – база података; Скрипт језици; Динамичка геометрија; Израда веб
странице; Језици за обележавање; Основне рачунарске апликације; Логичко пројектовање база података; Модерни програмерски алати у настави; Дигитални формати
записа података.
Циљна група:
професори рачунарства и информатике у основним и средњим школама.
Трајање програма:
Свака од наведених тема обрађује се у трајању од 4 часа. Зависно од броја обрађених
тема, семинар ће трајати: 2 дана (субота, недеља или две суботе), укупно 16 часова, или
1 дан (субота), укупно 8 часова.
Број учесника у групи:
25.

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Аутор програма:
дипл. инж. ел. Јовица Стаменковић.
Организација/институција која
подржава програм:
Техничка школа, Власотинце.
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Примена програма за
табеларне прорачуне у
школи

Координатор:
Биљана Пејчић, дипл. инж., Михајла Михајловића б.б., 16210 Власотинце,
тел.: 016/875-040, факс: 016/875-125, е-mail: tehskolavlasotince@neobee.net
Реализатори:
дипл. инж. ел. Јовица Стаменковић; проф. произв. техн. образ. Часлав Стојиљковић;
дипл. инж. текст. тех. Биљана Пејчић.
Циљеви програма:
оспособљавање полазника за коришћење програма за рад са подацима организованих у
виду табела; оспособљавање полазника за коришћење програма Excel у циљу праћења
успеха ученика; побољшање евиденције о успеху ученика; осавремењивање начина
извештавања: родитеља, одељенског и наставничког већа и осталих органа у школи.
Теме које се обрађују:
Програм за табеларна израчунавања – Microsoft Excel; Штампање извештаја у
програму Microsoft Word.
Циљна група:
наставни кадар, директори и стручни сараданици у основним и средњим школама који
располажу основном рачунарском писменошћу.
Трајање програма:
1 дан / 8 сати.
Број учесника у групи:
12–24 учесника.
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БРОЈ: 065

Одржавање школске
рачунарске мреже

Аутори програма:
професор Мијодраг Ђуришић,
Синиша Лале, MCSE, MCSA, MCST,
професор спец. Бранислав Ђурђевац.
Организација/институција која
подржава програм:
Рачунарска гимназија, Београд, тел.:
011/639-104

Координатор:
спец. Бранислав Ђурђевац, професор, тел.: 011/636-090, 011/639-104,
е-mail: b_djurdjevac@cet.co.yu, sekretarijat@rg.edu.yu
Реализатори:
професор Мијодраг Ђуришић; Синиша Лале, MCSE, MCSA, MCST; професор спец.
Бранислав Ђурђевац.
Циљеви програма:
упознавање са имплементацијом рачунарске мреже; размена искутсва у раду са
школском рачунарском учионицом; унапређење теоријског и практичног знања; упознавање са примерима који се срећу у пракси.
Теме које се обрађују:
Први дан: Увод у компјутерске мреже; Технологије; Радне групе и домени; Disk
Imaging, Active Directory, Group Policy Objects, WSUS; Антивирус; Модели мрежне
инфраструктуре; Кључеви стандардизације. Други дан: Инсталација базе Active
Directory и везаних сервиса; Инсталација оперативног система; Прикључење клијента у
домен; Дистрибуција конфигурације кроз Group Policy Objects; Аутоматизација инсталације софтвера кроз Group Policy Objects.
Циљна група:
наставници информатике или администратори система.
Трајање програма:
Програм се реализује у току два дана са фондом од 16 часова. Препоручена динамика:
петак и субота од 9.00 до 16.00 часова.
Број учесника у групи:
минимално 15, а максимално 30.

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
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Аутори програма:
БРОЈ: 066
ОБАВЕЗАН
мр Бранислава Бајковић-Лазаревић,
професор информатике, математике;
Мијодраг Ђуришић, професор
информатике, математике;
Трибина о информатичким
Станка Матковић, професор информатике,
знањима
математике;
Душа Зорановић, професор информатике,
математике; спец. Бранислав Ђурђевац, професор информатике, математике.
Организација/институција која подржава програм:
Рачунарска гимназија, Београд, тел.: 011/639-104.
Координатор:
спец. Бранислав Ђурђевац, професор, тел.: 011/636-090, 011/639-104,
е-mail: b_djurdjevac@cet.co.yu, sekretarijat@rg.edu.yu
Реализатори:
аутори програма, професори и стручњаци из привреде који се баве рачунарством.
Циљеви програма:
упознавање са алатима и технологијама; примена нових технологија у припреми и
реализацији наставе; упознавање са методама мотивације ученика.
Теме које се обрађују:
Садржаји прате савремена информатичка знања, теме се бирају на предлог учесника уз
сагласност професора Рачунарског факултета. До сада је организовано десет трибина
на којима је активно учешће узело више од 300 професора информатике. У наредном
циклусу предвиђена су следећа предавања: Искуства на часовима информатике у
средњим школама; Учење на даљину (Distance Learning); Блок настава као облик
образовног рада; Имплементација база података; Објектно програмирање; Основе теорије алгоритама; Блок дијаграм и тестирање програма; Припрема ученика за информатичка такмичења; Moduli и macroi.
Циљна група:
учитељи и наставници информатике основних и средњих школа.
Трајање програма:
Трибина је конципирана са фондом од 2 часа месечно
Број учесника у групи:
минимално 10, а максимално 60.

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
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БРОЈ: 067

Мултимедијална припрема
часа

Аутори програма:
професор Мијодраг Ђуришић,
професор Станка Матковић,
професор мр Бранислава Бајковић-Лазаревић,
професор Душа Зорановић,
професор спец. Бранислав Ђурђевац.

Организација/институција која подржава програм:
Рачунарска гимназија, Београд, тел.: 011/639-104.
Координатор:
спец. Бранислав Ђурђевац, професор, тел.: 011/636-090, 011/639-104,
е-mail: b_djurdjevac@cet.co.yu, sekretarijat@rg.edu.yu
Реализатори:
професор Мијодраг Ђуришић; професор Станка Матковић; професор мр Бранислава
Бајковић-Лазаревић; професор Душа Зорановић.
Циљеви програма:
упознавање са алатима и технологијама; обука да се наставна јединица припреми
коришћењем нових технологија.
Теме које се обрађују:
Први дан: Упознавање са графичким оперативним системом заснованим на прозорима,
покретање програма и коришћење једноставних програма; Подешавање карактеристика графичког радног окружења; Коришћење Интернета; Интернет претраживачи;
Обрада текста, креирање, чување, отварање докумената, форматирање, убацивање
различитих објеката, генерисање образаца; Упознавање са алатима за презентацију
садржаја наставне јединице. Други дан: Упознавање слушалаца са пројектним
задацима на бази пређеног материјала; Израда пројектног задатка; Анализа решених
задатака и демонстрација најуспешнијих решења.
Циљна група:
наставно особље у основним и средњим школама.
Трајање програма:
Програм се реализује у току два дана са фондом од 16 часова. Препоручена динамика:
петак и субота од 9.00 до 16.00 часова.
Број учесника у групи:
минимално 15, а максимално 30.

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Аутори програма:
БРОЈ: 068
Мијодраг Ђуришић, професор
информатике, математике;
Душа Зорановић, професор информатике,
Објектно
математике;
Станка Матковић, професор информатике,
математике;
мр Бранислава Бајковић-Лазаревић,
професор информатике, математике;
спец. Бранислав Ђурђевац, професор информатике, математике.
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оријентисано
моделовање

Организација/институција која подржава програм:
Рачунарска гимназија, Београд, тел.: 011/639-104.
Координатор:
спец. Бранислав Ђурђевац, професор, тел.: 011/636-090, 011/639-104,
е-mail: b_djurdjevac@cet.co.yu, sekretarijat@rg.edu.yu
Реализатори:
Мијодраг Ђуришић, професор информатике, математике; Душа Зорановић, професор
информатике, математике; Станка Матковић, професор информатике, математике;
мр Бранислава Бајковић-Лазаревић, професор информатике, математике.
Циљеви програма:
упознавање са алатима и технологијама; примена нових технологија у припреми и
реализацији наставе; упознавање са методама мотивације ученика.
Теме које се обрађују:
Први дан: Графичко корисничко окружење; Генератори апликација; Коришћење
системских библиотека објеката; Рад са основним контролама графичких оперативних
система (форма, поље за унос текста, дугме, листе...); Програмирање догађаја;
Контрола тока апликације; Коришћење системског тајмера; Демонстрациони примери.
Други дан: Упознавање слушалаца са пројектним задацима, подела у групе и консултације у вези са решавањем; Израда пројектног задатка; Анализа решених задатака и
демонстрација најуспешнијих решења.
Циљна група:
наставници основних и средњих школа.
Трајање програма:
Програм се реализује у току два дана са фондом од 16 часова. Препоручена динамика:
петак и субота од 9.00 до 16.00 часова.
Број учесника у групи:
минимално 15, а максимално 30.
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БРОЈ: 069

Аутор програма:
мр Небојша Денић, дипл.инж.

Организације/институције које
подржавају програм:
Перспективе европског
Министарство просвете Републике
модела рачунарске
Србије; Јединствени информатички савез
писмености
Србије; Школска управа; Гимназија –
Липљан, Лепина; Електротехничка школа
– Приштина, Сушица; Пољопривредна школа – Липљан, Лепина; ОШ „Браћа Аксић” –
Липљан; Центар за обуку на рачунару и компјутерске услуге.
Координатор:
мр Небојша Денић, Пролетерских бригада 3, 38232 Липљан, тел.: 038/83-015, 038/89485, 063/867-8173, факс: 038/89-485, е-mail: nebojsa_denic@yahoo.com
Циљеви програма:
оспособљавање и усавршавање стечених знања у коришћењу рачунара; унапређење
квалитета рада и наставе применом мултимедијалних садржаја; развијање интересовања за примену рачунара у свакодневном животу; подстицање креативног рада са
рачунаром и друго. Специфични циљеви програма се огледају у оспособљавању
наставника за самосталну израду мултимедијалних материјала и неминовност информатичке едукације на простору Косова и Метохије, односно ширење „рачунарске
писмености” на овом простору.
Теме које се обрађују:
модул 1: Основи информационих технологија; модул 2: Оперативни системи; модул 3:
Обрада текста; модул 4: Табеларне калкулације; модул 5: Базе података; модул 6:
Презентације; модул 7: Интернет и комуникације.
Циљна група:
васпитачи, наставници, професори, медијатекари, директори, стручни сарадници и
административно особље у предшколским установама, основним и средњим школама,
просветни саветници, школски надзорници и други.
Трајање програма:
два радна дана по 8 сати, укупно 16 сати, викендом.
Број учесника у групи:
10–20, односно максимално два учесника по рачунару.

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Аутори програма:
проф.педагогије Денић Тања,
мр Небојша Денић, дипл.инж.
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Организације/институције које
Безбедност деце при раду на
подржавају програм:
Интернету
Министарство просвете Републике
Србије; Јединствени информатички савез
Србије; Школска управа; Гимназија – Липљан, Лепина; Електротехничка школа –
Приштина, Сушица; Пољопривредна школа – Липљан, Лепина; ОШ „Браћа Аксић”,
Липљан; Центар за едукацију, компјутерске и пословне активности „Будућност”.
Координатор:
мр Небојша Денић, Пролетерских бригада 3, 38232 Липљан, тел.: 038/83-015,
038/89-485, 063/867-8173, факс: 038/89-485, е-mail: nebojsa_denic@yahoo.com
Реализатори:
проф. педагогије Денић Тања, мр Небојша Денић, Митровић Звонко, Трајковић
Синиша.
Циљеви програма:
оспособљавање и усавршавање стечених знања у коришћењу рачунара, унапређење
квалитета рада и наставе применом мултимедијалних садржаја, развијање интересовања за примену рачунара у свакодневном животу, подстицање креативног рада са
рачунаром и друго. Специфични циљеви програма се огледају у оспособљавању
наставника за самосталну израду мултимедијалних материјала и друго. Неминовност
информатичке едукације на простору Косова и Метохије то јест ширење „рачунарске
писмености” на овом простору.
Теме које се обрађују:
модул 1: Интернет и образовање; модул 2: Безбедност деце при претраживању
Интернета; модул 3: Безбедна комуникација на Интернету.
Циљна група:
запослени у установама предшколског, основног и средњег образовања и васпитања:
васпитачи, наставници, стручни сарадници, административни радници, директори и др.
Трајање програма:
два радна дана по 8 сати, укупно 16 сати, викендом.
Број учесника у групи:
10–20, односно максимално два учесника по рачунару.

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
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Аутор програма:
мр Небојша Денић, дипл.инж.

Организације/институције које
подржавају програм:
Информатичка едукација у
Министарство просвете Републике
образовним установама
Србије; Јединствени информатички савез
Србије; Школска управа; Гимназија –
Липљан, Лепина; Електротехничка школа–Приштина, Сушица; Пољопривредна школа
– Липљан, Лепина; ОШ „Браћа Аксић”, Липљан; Центар за едукацију, компјутерске и
пословне активности „Будућност”.
Координатор:
мр Небојша Денић, Пролетерских бригада 3, 38232 Липљан, тел.: 038/83-015,
038/89-485, 063/867-8173, факс: 038/89-485, е-mail: nebojsa_denic@yahoo.com
Циљеви програма:
неминовност информатичке едукације на простору Косова и Метохије, односно
ширење „рачунарске писмености” на овом простору, схватање значаја информационе
технологије у друштву, упознавање структуре хардвера и софтвера; оспособљавање
полазника програма за: коришћење графичке оперативне средине; рад са програмима
за обраду текста, обраду слика; оспособљавање и усавршавање стечених знања у
коришћењу рачунара; унапређење квалитета рада и наставе применом мултимедијалних садржаја; развијање интересовања за примену рачунара у свакодневном
животу; подстицање креативног рада са рачунаром итд. Специфични циљеви програма
се огледају у оспособљавању наставника за самосталну израду мултимедијалних
материјала и друго.
Теме које се обрађују:
модул 1: Основи информационих технологија; модул 2: Оперативни системи; модул 3:
Обрада текста; модул 4: Табеларне калкулације; модул 5: Базе података; модул 6:
Презентације; модул 7: Интернет и комуникације.
Циљна група:
васпитачи, наставници, професори, медијатекари, директори, стручни сарадници и
административно особље у предшколским установама, основним и средњим школама,
просветни саветници, школски надзорници и други.
Трајање програма:
два радна дана по 8 сати, укупно 16 сати, викендом.
Број учесника у групи:
10–20, односно максимално два учесника по рачунару.

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Аутор програма:
Јелена Антонијевић, дипл.маш.инж.
Организација/институција која
подржава програм:
Железничко-индустријска школа,
Смедерево.
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Васпитно-образовна установа
и информатичка писменост и
култура

Координатор:
Јелена Антонијевић, Старине Новака 5/2, 11300 Смедерево, тел.: 026/230-244,
026/226-033, 064/259-2091, факс: 026/224-403, е-mail: jelena123@ptt.yu
Реализатори:
Јелена Антонијевић, дипл.маш.инж.; др Слободан Ристић.
Циљеви програма:
подизање нивоа професионалних компетенција запослених у установама за образовање
и васпитање теоријским и практичним знањима из области информатичке писмености
и културе.
Теме које се обрађују:
модул 1: Опште основе информатичке културе и писмености; Основе оперативног
система Windows; Обрада текста, основе програма Word; модул 2: Комуникације,
Internet Еxplorer, Outlook Express; модул 3: Технике израде и припреме презентација,
Power Point; модул 4: Основе програма Excel.
Циљна група:
сви запослени у образовно-васпитним институцијама (васпитачи, учитељи, професори,
стручни сарадници, финансијско-административни радници, руководеће структуре).
Трајање програма:
модул 1: 3 дана по 6 сати + 1 дан (3 сата) након месец дана + 1 дан (3 сата) након 3
месеца; модул 2: 1 дан (6 сати) + 1 дан (3 сата) након месец дана; модул 3: 2 дана (12
сати) + 1 дан (3 сата) након месец дана; модул 4: 2 дана (12 сати) + 1 дан (3 сата) након
месец дана.
Број учесника у групи:
16 учесника.

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
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Примена рачунара у
унапређивању наставе

Аутор програма:
др Радмила Вукић.
Организација/институција која
подржава програм:
ВЕТШ, Београд.

Координатор:
др Верица Васиљевић, Војводе Степе 283, 11000 Београд,
е-mail: vvasiljevic@vets.edu.yu
Реализатори:
др Радмила Вукић, Јулијана Пантић, Мирко Ступар, Милица Јевремовић.
Циљеви програма:
усавршавање из области информационих технологија.
Теме које се обрађују:
Информационе технологије; Рад са фалјовима; МS WORD, MS EXEL, MS ACCESS,
MS POWER POINT; Коришћење услуга Интернета.
Циљна група:
професори средњих школа и основних школа.
Трајање програма:
16 сати / 2 дана.
Број учесника у групи:
10–20.

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Аутор програма:
мр Слободанка Ђенић.
Организација/институција која
подржава програм:
Висока школа за електротехнику и
рачунарство струковних студија, Београд.
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Електронско учење
напредних техника
програмирања на језицима С
и С++

Координатор:
др Верица Васиљевић, Војводе Степе 283, 11000 Београд,
е-mail: vvasiljevic@vets.edu.yu

Реализатори:
мр Слободанка Ђенић, Јелена Митић, Светлана Штрбац, Весна Петковић.
Циљеви програма:
стручно усавршавање из области електронског учења и основа објектно оријентисаног
програмирања.
Теме које се обрађују:
Динамичка додела меморије; Структуре података; Аргументи из командне линије; Рад
са датотекама; Модуларно програмирање; Динамички повезане листе података;
Проширења језика С++ у односу на језик С; Готове класе и објекти из С++ библиотека.
Циљна група:
професори информатичких предмета.
Трајање програма:
16 сати / 2 дана.
Број учесника у групи:
5–20.

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
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Рачунарске мреже

БРОЈ: 075

Аутор програма:
др Верица Васиљевић.
Организација/институција која
подржава програм:
Висока школа електротехнике и
рачунарства струковних студија у
Београду.

Координатор:
др Верица Васиљевић, Војводе Степе 283, 11000 Београд,
е-mail: vvasiljevic@vets.edu.yu
Реализатори:
др Верица Васиљевић, Предраг Гавриловић, Борислав Крнета, Веселин Илић, Никола
Кајгана, Бранка Трмчевић, Милош Петровић.
Циљеви програма:
стручно усавршавање из области рачунарских мрежа и администрације мрежних
оперативних система.
Теме које се обрађују:
Хијерархија протокола, пројектовање слојева; Протоколи, услуге, међусобно поређење
ОSI и TCP/IP слојевитих архитектура, модеми, HDSL технологије, КДС; Контрола
тока, контрола грешке, клизајући прозор; HDLC протокол; Локалне рачунарске мреже
по IEEE стандардима: IEEE 802.1 – IEEE 802.5; Бежичне рачунарске мреже: стандарди
IEEE 802.11; IEEE 802.15; IEEE 802.16; Међусобно повезивање рачунарских мрежа;
Мостови, комутатори и рутери; Протоколи на слоју мреже; Интернет протокол IPv4,
класе адреса, прављење подмрежа; Интернет протокол IPv6.
Циљна група:
професори информатичких предмета основних и средњих школа.
Трајање програма:
16 сати / 2 дана.
Број учесника у групи:
10–20.

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Аутор програма:
др Верица Васиљевић.
Организација/институција која
подржава програм:
Висока школа електротехнике и
рачунарства струковних студија у
Београду.
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Протоколи у рачунарским
мрежама

Координатор:
др Верица Васиљевић, Војводе Степе 283, 11000 Београд,
е-mail: vvasiljevic@vets.edu.yu
Реализатори:
др Верица Васиљевић, Предраг Гавриловић, Борислав Крнета, Веселин Илић, Никола
Кајгана, Бранка Трмчевић, Милош Петровић.
Циљеви програма:
стручно усавршавање из области рачунарских мрежа и администрације мрежних
оперативних система.
Теме које се обрађују:
Хијерархија протокола, пројектовање слојева; Протоколи, услуге, примитиве,
укалупљивање; Међусобно поређење ОSI и TCP/IP слојевитих архитектура, IEEE802
стандарди, протокол: IPv4, IPv6; Рутирање; Алгоритми за рутирање најкраћим путем и
преплављивањем; Рутирање помоћу вектора удаљености и стања везе; Протоколи RIP
и OSРF; TCP протокол; Протоколи апликационог слоја (SNMP); Архитектура мрежа
ширих подручја: штафетни пренос рамова са комутацијом ћелија; Инсталирање и
подешавање мрежних оперативних система, повезивање рачунара са активним
елементима, подешавање рутера.
Циљна група:
професори информатичких предмета основних и средњих школа.
Трајање програма:
16 сати / 2 дана.
Број учесника у групи:
10–20.

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
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Увод у програмски језик С

Аутор програма:
др Зоран Бањац, професор.
Организација/институција која
подржава програм:
Bисока школа електротехнике и
рачунарства струковних студија, Београд,
Војводе Степе 283.

Координатор:
др Верица Васиљевић, Војводе Степе 283, 11000 Београд,
е-mail: vvasiljevic@vets.edu.yu
Реализатори:
Зоран Бањац, Јелена Митић, Светлана Штрбац, Весна Петковић.
Циљеви програма:
усавршавање у области програмирања; упознавање са програмским језиком С.
Теме које се обрађују:
Увод у програмски језик С (писање једноставног програма, меморијски концепт,
аритметика, доношење одлука); Развој структуираног програма (алгоритми, псудокод,
организација програма,); Контрола тока програма (додела вредности, гранања, петље,
анализа конкретних промера, наредбе прекида); Функције (програмски модули, математичке библиотеке, дефиниције и прототипови функција, заглавља, позив функција,
прослеђивање аргумената, рекурзија); Низови (дефинисање низова, додела вредности,
приступ члановима низа, сортирање, претрага); Показивачи (дефиниција и иницијализација, оператори, аритметика, показивачи на функције); Рад са знаковима и
стринговима (дефиниција, рад са готовим функцијама, конверзија, сортирање, претрага); Улазно-излазне операције (обрада постојећих функција, прихват података са
тастатуре, испис вредности); Структуре (дефинисање, додела вредности, приступ
члановима); Динамичка додела меморије (дефинисање, додела вредности, рад са
уланчаним листама); Рад са фајловима (хијерархија података, секвенцијални приступ,
случајни приступ, креирање фајлова, упис и читање података); Претпроцесор
(дефиниција, симболичке константе, директиве, условно превођење).
Циљна група:
заинтересованим за информатику и програмирање.
Трајање програма:
два дана по 8 сати.
Број учесника у групи:
20.

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Аутор програма:
мр Милан Мијалковић.
Организација/институција која
подржава програм:
ВШЕР, Београд.
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ИЗБОРНИ

Лични рачунари и рачунари
за уградњу

Координатор:
др Верица Васиљевић, Војводе Степе 283, 11000 Београд,
е-mail: vvasiljevic@vets.edu.yu
Реализатори:
мр Милан Мијалковић, Србослав Суботић, Светлана Штрбац.
Циљеви програма:
стручно усавршавање из области личних рачунара и рачунара за уградњу; упознавање
са периферијама савремених личних рачунара и могућностима примене рачунара за
уградњу.
Теме које се обрађују:
Преглед и класификација савремених рачунара; Организација података; Периферије
личних рачунара; Савремени стандарди за комуникацију унутар и изван рачунара;
Електронске основе рачунара; Рачунари за уградњу; Практична примена рачунара за
уградњу; Алатке за развој.
Циљна група:
професори информатичких предмета.
Трајање програма:
16 сати / 2 дана.
Број учесника у групи:
5–20.

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
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ОБАВЕЗАН

БРОЈ: 079

Технике визуелног
програмирања и C#

Аутор програма:
мр Зоран Ћировић.
Организација/институција која
подржава програм:
Висока школа за електротехнику и
рачунарство струковних студија, Београд.

Координатор:
др Верица Васиљевић, Војводе Степе 283, 11000 Београд,
е-mail: vvasiljevic@vets.edu.yu
Реализатори:
мр Зоран Ћировић, Владимир Нешић, Милош Гавриловић, Владимир Петровић.
Циљеви програма:
стручно усавршавање из области програмирања.
Теме које се обрађују:
Рад апликација под новим оперативним системима; NET платформа; Основе
програмског језика C#; Израда корисничког графичког GUI-a; Повезивање визуелних
објеката; Унос и приказ података кроз нове графичке контроле; Oбрада догађаја,
делегати и својства, XML подршка; Складиштење података и информација о њима,
употреба истих кроз кориснички интерфејс.
Циљна група:
професори информатичких предмета.
Трајање програма:
16 сати / 2 дана.
Број учесника у групи:
5–20.

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
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Аутор програма:
др Борислав Ђорђевић.

БРОЈ: 080

Организација/институција која
подржава програм:
ВЕТШ, Београд.

Одабрана поглавља из
оперативног система UNIX

ИЗБОРНИ

Координатор:
др Верица Васиљевић, Војводе Степе 283, 11000 Београд,
е-mail: vvasiljevic@vets.edu.yu
Реализатори:
др Борислав Ђорђевић, Марко Царић, Немања Мачек.
Циљеви програма:
стручно усавршавање из области оперативних система.
Теме које се обрађују:
Преглед и класификација савремених UNIX/Linux оперативних система; Кернелски
кеш механизам; Организација датотека на UNIX/Linux оперативном систему;
Организација процеса на UNIX/Linux оперативном систему; Организација меморије на
UNIX/Linux оперативном систему; Организација улаза и излаза на UNIX/Linux
оперативном систему; IPC; Примери UNIX/Linux оперативних система.
Циљна група:
професори информатичких предмета.
Трајање програма:
16 сати / 2 дана.
Број учесника у групи:
5–20.

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
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ОБАВЕЗАН

БРОЈ: 081

Мултимедијални аспекти
наставе и учења

Аутори програма:
др Душан Јокановић,
др Гордана Зиновић.
Организација/институција која
подржава програм:
Висока школа за електротехнику и
рачунарство струковних студија, Београд.

Координатор:
др Верица Васиљевић, Војводе Степе 283, 11000 Београд,
е-mail: vvasiljevic@vets.edu.yu
Реализатори:
др Душан Јокановић, др Гордана Зиновић, Мирко Ступар, Ана Милетић, Габријела
Димић, Кристијан Кук, Милица Јевремовић.
Циљеви програма:
оспособљавање полазника за припрему мултимедијалних презентација у настави.
Теме које се обрађују:
Tеоријска настава: Специфичности медијске комуникације; Психолошки аспекти
интердисциплинарне мултимедијске наставе; Педагошки аспекти наставе и учења уз
посредство мултимедија; Математичке и технолошке основе дигиталних мултимедија;
Основе рачунарске графике; Векторска графика. Практична настава: Основе WEB
дизајна; Окружење Photoshop-a; Утапање слике; Окружење Flesh-a; Рад са Action Script
језиком.
Циљна група:
професори средњих и основних школа.
Трајање програма:
16 сати / 2 дана.
Број учесника у групи:
10–20.

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Аутор програма:
др Борислав Ђорђевић.
Организација/институција која
подржава програм:
ВЕТШ, Београд.
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ИЗБОРНИ

Одабрана поглавља из
теорије оперативних система

Координатор:
др Верица Васиљевић, Војводе Степе 283, 11000 Београд,
е-mail: vvasiljevic@vets.edu.yu
Реализатори:
др Борислав Ђорђевић, Марко Царић, Немања Мачек.
Циљеви програма:
стручно усавршавање из области оперативних система.
Теме које се обрађују:
Преглед и класификација савремених оперативних система; Процеси и нити; Проблем
критичне секције и синхронизација процеса; Проблем застоја; Организација физичке
меморије; Организација виртулене меморије; Организација система датотека; Организација улаза и излаза; Дистрибуирани системи, заштита и сигурност; Примери
оперативних система.
Циљна група:
професори информатичких предмета.
Трајање програма:
16 сати / 2 дана.
Број учесника у групи:
5–20.

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
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ИЗБОРНИ

БРОЈ: 083

Електронско учење основа
програмирања и језика С

Аутор програма:
мр Слободанка Ђенић.
Организација/институција која
подржава програм:
Висока школа за електротехнику и
рачунарство струковних студија, Београд.

Координатор:
др Верица Васиљевић, Војводе Степе 283, 11000 Београд,
е-mail: vvasiljevic@vets.edu.yu
Реализатори:
мр Слободанка Ђенић, Јелена Митић, Светлана Штрбац, Весна Петковић.
Циљеви програма:
стручно усавршавање из области електронског учења и основа програмирања.
Теме које се обрађују:
Основи рада рачунарских система; Фазе развоја програма и алгоритми; Основне
компоненте програма; Основни типови података и оператори језика С; Основне врсте
наредби у програмима на језику С; Низови у програмима на језику С; Примена
показивача у програмима на језику С; Писање функција у програмима на језику С.
Циљна група:
професори информатичких предмета.
Трајање програма:
16 сати / 2 дана.
Број учесника у групи:
5–20.

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Аутори програма:
Драган Плескоњић,
Немања Мачек,
Марко Царић.
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Организација/институција која
подржава програм:
Висока школа електротехнике и
рачунарсва струковних студија, Београд.

ИЗБОРНИ

Сигурност рачунарских
система и мрежа

Координатор:
др Верица Васиљевић, Војводе Степе 283, 11000 Београд,
е-mail: vvasiljevic@vets.edu.yu
Реализатори:
Драган Плескоњић, Немања Мачек, Марко Царић.
Циљеви програма:
Општи циљ: подизање свести о значају заштите и сигурности рачунарских и
информационих система и мрежа. Специфични циљ: оспособљавање и стручно
усавршавање професора у средњим школама за држање наставе из области рачунарских наука, посебно сигурности рачунарских и информационих система и мрежа.
Теме које се обрађују:
Претње, напади, сигурност и методе заштите; Сигурносне архитектуре и модели;
Криптографија; Сигурносни протоколи; Злонамерни програми; Контрола приступа и
мрежне баријере; Системи за откривање и спречавање упада; Електронско пословање и
сигурност на интернету; Сигурност бежичних и мобилних мрежа; Сигурност и заштита
оперативних система; Сигурност база података; Сигурни аспекти програмирања; Надзор рачунарских мрежа; Организационе, физичке и правне методе заштите, друштвени
аспекти; Планирање одржања континуитета посла и опоравка од несрећа; Етичко
хакерисање и испитивање могућности пробоја. Теме је могуће прилагодити конкретној
групи слушалаца и расположивом времену.
Циљна група:
професори који држе предмете из групе рачунарских наука и информатике.
Трајање програма:
24 сата, 12 сати предавања и 12 часова вежби.
Број учесника у групи:
40 учесника за предавања, највише 20 учесника за лабораторијске вежбе.

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
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ИЗБОРНИ

БРОЈ: 085

Увод у програмски језик С++

Аутор програма:
др Зоран Бањац, професор.
Организација/институција која
подржава програм:
Bисока школа електротехнике и
рачунарства струковних студија,
Београд, Војводе Степе 283.

Координатор:
др Верица Васиљевић, Војводе Степе 283, 11000 Београд,
е-mail: vvasiljevic@vets.edu.yu
Реализатори:
Зоран Бањац, Јелена Митић, Светлана Штрбац, Весна Петковић.
Циљеви програма:
усавршавање у области програмирања, упознавање слушаоца са програмским језиком
С++.
Теме које се обрађују:
Увод у програмски језик С++ (реализација једноставног програма, стандардне
библиотеке, inline функције, референце, подразумевана вредност аргумената, функције); C++ класе (дефинисање, досег и приступ члановима класе, одвајање интерфејса
од имплементације); Контрола приступа и подразумевана иницијализација (додела
права приступа, конструктори и деструктори, функције пријатељи); Преклапање
оператора (дефиниција, ограничења, операторске функције као функције чланице и
функције пријатељи); Наслеђивање (основна и изведена класа, заштићени чланови,
показивачи и изведена класе, употреба функција чланица, дефинисање истоимених
функција у изведеној класи); Виртуалне функције и полиморфизам (дефиниција,
анализа примера, виртуелни деструктори); Улазно-излазне операције (анализа постојећих класа, прихват и испис података, неформатиране улазно-излазне операције,
манипулатори, дефинисање формата); Рад са динамичком меморијом (додела/ослобађање динамичке меморије, рад са двосмерним уланчаним листама); Рад са шаблонима
(шаблони класа, параметри, наслеђивање, функције пријатељи); Обрада изузетака
(дефиниција, када се користе, анализа карактеристичних примера).
Циљна група:
заинтересовани за информатику и програмирање.
Трајање програма:
два дана по 8 сати.
Број учесника у групи:
20.

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Аутори програма:
др Слободан Обрадовић,
Весна Петковић,
Биљана Вучинић.
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Организација/институција која
подржава програм:
Висока школа за електротехнику и
рачунарство струковних студија, Београд.

ИЗБОРНИ

Базе података

Координатор:
др Верица Васиљевић, Војводе Степе 283, 11000 Београд,
е-mail: vvasiljevic@vets.edu.yu
Реализатори:
др Слободан Обрадовић, Весна Петковић, Биљана Вучинић, Бранислав Павић.
Циљеви програма:
стручно усавршавање из области пројектовања мањих информационих система и база
података и њихове реализације у MS Access-у, програмирања сложених упита над
базама и извлачење података.
Теме које се обрађују:
Појам податка, објекта и атрибута; Појам табеле и релације; Примарни спољни кључ и
повезивање релација; Упити над једном табелом, издвајање редова, агрегатне
функције; Упити над више табела, угњеждени упити и спајање табела; Обрасци и
извештаји; Планирање и реализација базе података и апликације.
Циљна група:
професори информатичких предмета.
Трајање програма:
16 сати / 2 дана.
Број учесника у групи:
5–20.

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
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ОБАВЕЗАН

БРОЈ: 087

Одржавање рачунарских
мрежа

Аутори програма:
др Драган Јанковић,
дипл. инж. Душан Вучковић.
Организација/институција која
подржава програм:
Електронски факултет Универзитета у
Нишу.

Координатор:
Душан Вучковић, Александра Медведева 14, 18000 Ниш, тел.: 018/529-543,
064/1583-000, факс: 018/588-448, е-mail: dvuckovic@elfak.ni.ac.yu
Реализатори:
др Драган Јанковић, дипл. инж.; Душан Вучковић, дипл.инж.; Оливера Марковић,
дипл. инж.; Мирољуб Сеничић, дипл.инж.; Дарко Крсмановић, дипл. инж.; Миодраг
Вучинић, дипл. инж.; Горан Стојковић.
Циљеви програма:
стручно усавршавање наставника информатике и програмирања и администратора
школске рачунарске мреже; упознавање наставника о облицима рачунарских мрежа и
неким методама одржавања мрежа на примеру једне хипотетичне школске рачунарске
мреже.
Теме које се обрађују:
Типови рачунарских каблова; Начини умрежавања рачунара; Инсталација и конфигурација Виндоус икс пе система; Употреба Стеди стејт програма; Инсталација прокси
сервера; Напредне методе за централизовану администрацију мреже уз Виндоус сервер
2008 и активног директоријума. Практични рад: Формирање рачунарске мреже са
задатим сетом опреме (одредити типове каблова, адресни опсег, инсталирање оперативних система и програма – са нагласком на редослед операција).
Циљна група:
наставници информатике и администратори школске рачунарске мреже.
Трајање програма:
Фронтално предавање 9 часова (1 дан ако се одвија „уживо” или 7 дана ако се одвија на
интернет мрежи), 5 дана са по 1 сат групног учења кроз форуме и 1 дан за 2 сата
тестирања знања полазника. Све активности су распоређене у највише 8 недеља
активног рада.
Број учесника у групи:
30.

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Аутори програма:
проф. др Драган Јанковић,
дипл. инж. Душан Вучковић,
Данијела Шћепановић,
дипл. инж. Катарина Милановић,
дипл. инж. Мартин Јовановић.
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Социјални софтвер у настави

Организација/институција која
подржава програм:
Електронски факултет Универзитета у Нишу.
Координатор:
Душан Вучковић, Александра Медведева 14, 18000 Ниш, тел.: 018/529-543,
064/1583-000, факс: 018/588-448, е-mail: dvuckovic@elfak.ni.ac.yu
Реализатори:
др Драган Јанковић, дипл. инж. Душан Вучковић, дипл. инж. Мартин Јовановић.
Циљеви програма:
педагошко усавршавање наставника основних и средњих школа у Републици Србији;
упознавање наставника о савременим трендовима примене социјалног софтвера у
настави.
Теме које се обрађују:
Појам социјалног софтвера, интернет комуникација и колаборација, конструктивистичке теорије учења и наставе; Организовање групе у наставним пројектима
путем интернета, правила комуникације и колаборације, учење у групи и утицај
групног окружења на креативност ученика; Избор социјалног софтвера који се
употребљава за комуникацију и колаборацију у наставном пројекту који се реализује
преко интернета (блог, вики, форуми, РСС фид и др.); Појам блога, викија, форума,
РСС фида и примери успешних наставних пројеката реализованих уз помоћ ових
софтверских алата. Практични рад: Отварање блога и викија и колаборација са осталим
учесницима обуке у симулираном наставном пројекту базираном на блогу и викију
(прво у улози ментора за групу од 20 наставника који су у улози ученика, а у следећем
примеру пројекта у улози ученика); Сарадња на форумима кроз теме везане за примену
социјалног софтвера у настави.
Циљна група:
сви наставници основних и средњих школа.
Трајање програма:
фронтална предавања – достављање лекција путем интернета за чије је проучавање
потребно укупно 6 сати рада; практични сараднички рад на 3 наставна пројекта
примене социјалног софтвера у савладавању садржаја курса у укупном трајању од 9
сати (менторски вођен групни рад), тестирање знања полазника по завршеној обуци 1
сат.
Број учесника у групи:
30.
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Бежично умрежавање и
заштита школских
рачунарских мрежа

Аутор програма:
Драган Кнежевић, дипл. инж. орг. рада.
Организације/институције које
подржавају програм:
Електротехничка школа „Раде Кончар”,
Београд; Заједница електротехничких
школа Србије; Висока школа
електротехнике и рачунарства струковних
студија, Београд.

Координатор:
Драган Кнежевић, Браће Грим 32, 11000 Београд, тел.: 011/208-4598, 064/2294-706,
факс:011/2763-062, е-mail: dk@r.koncar.edu.yu, koncar@beotel.yu
Реализатори:
Борис Мрђа, Драган Кнежевић, Тороман Драган, дипл.инж., мр Вуковић Владимир,
дипл инж. телекомуникација.
Циљеви програма:
Општи циљеви: овладавање знањем и вештинама у бежичном умрежавању (wirreless)
ради приступа интранету и интернету и видео надзору у школама (установама).
Специфични циљеви: обучавање полазника у одабиру најекономичнијег избора пројектовања, извођења и одржавања мрежне инфраструктуре.
Теме које се обрађују:
Упознавање са бежичном мрежном опремом, њеним специфичностима, предностима и
недостацима; Одржавање параметара мреже и заштите мрежних ресурса од неовлашћених упада и отказа; WIRRELEASS и поуздана мрежна структура представљају
предуслов за увођење електронског дневника, мултимедијалне наставе, WEB приступа
интранету и Интернету – све примењено у школи „Раде Кончар”.
Циљна група:
професори рачунарске групе предмета и наставници задужени рачунарима, рачунарским кабинетима и опремом, помоћници директора и лица која ће бити задужена за
школски информациони систем.
Трајање програма:
један дан.
Број учесника у групи:
10–15.

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Аутор програма:
Драган Кнежевић, дипл. инж. орг. рада.
Организације/институције које
подржавају програм:
Електротехничка школа „Раде Кончар”,
Београд; Заједница електротехничких
школа Србије; Висока школа
електротехнике и рачунарства струковних
студија, Београд.
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Планирање и управљање
пројектима и коришћење
aлата MS Project-а

Координатор:
Драган Кнежевић, Браће Грим 32, 11000 Београд, тел.: 011/208-4598, 064/2294-706,
факс:011/2763-062, е-mail: dk@r.koncar.edu.yu, koncar@beotel.yu
Реализатори:
Јанев Срђан, Драган Кнежевић, Радинка Вулета, Вукан Јовановић, Јасмина Ранковић-Станојковић.
Циљеви програма:
знање и вештина у управљању пројектима – пројект менаџерству и коришћење готових алата на рачунару, нпр. MS PROJECT; упознавање са предусловима доброг управљања пројектима; стицање вештина планирања; адекватан одабир ресурса (људских и
материјалних); прецизно дефинисане активности, рокови, исходи и начини провере за
сваку активност и сваког извршиоца; генерисање адекватних извештаја; буџетирање
односно планирање новчаног тока (Cash flow); практична вежба.
Теме које се обрађују:
Значај пројеката у просвети; Упознавање са предусловима доброг управљања пројектима; Стицање вештина планирања; Адекватан одабир ресурса (људских и материјалних); Прецизно дефинисане активности, рокови, исходи и начини провере за сваку
активност и сваког извршиоца; Израда пројект плана – радионица; Генерисање и
штампање адекватних извештаја; Буџетирање односно планирање новчаног тока (Cash
flow); Повезивање пројект плана са разним објектима и директна комуникација из
плана; учесници добијају један професионално урађен пример.
Циљна група:
сви запослени у просвети и ван ње који имају пројектну идеју и основну рачунарску
писменост и желе да се баве развојним пројектима (директор, помоћници, шефови
стручних већа, интерни и екстерни носиоци развојних активности у школи ).
Трајање програма:
један дан / 8 сати.
Број учесника у групи:
10–15.
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БРОЈ: 091

Интранет у настави –
администрација школских
рачунарских система и мрежа

Аутор програма:
Драган Кнежевић, дипл. инж. орг. рада.
Организације/институције које
подржавају програм:
Електротехничка школа „Раде Кончар”,
Београд; Заједница електротехничких
школа Србије; Висока школа
електротехнике и рачунарства струковних
студија, Београд.

Координатор:
Драган Кнежевић, Браће Грим 32, 11000 Београд, тел.: 011/208-4598, 064/2294-706,
факс:011/2763-062, е-mail: dk@r.koncar.edu.yu, koncar@beotel.yu
Реализатори:
Борис Мрђа, Драган Кнежевић, Јасмина Ранковић, мр Владимир Вуковић, Слободан
Прерадовић.
Циљеви програма:
обезбеђење услова за унапређење наставе и информисаности учесника у наставном
процесу; коришћење школске мреже (интранета) за: рад са наставним софтвером, праћења резултата наставног процеса помоћу базе података и излазак на Интернет
(подршка реформи школства); оспособљавање већег броја наставника за коришћење
школских система и мрежа; оспособљавање наставника информатичке групе предмета
за планирање, пројектовање, имплементацију, администрирање и одржавање школских
рачунарскох система и мрежа; оспособљавање полазника да даље обучавају колеге за
рад у мрежи и коришћење школских компјутерских ресурса, интранет и Интернет.
Теме које се обрађују:
1. дан: Windows XP и основе компјутерских мрежа – инсталација и иницијално и
VISTA; 2. дан: Windows 2003 домен и мрежна инфраструктура у школском окружењу –
разна подешавање оперативног система; 3. дан: радионица за израду и анализу
пројеката – примери за своју школу.
Циљна група:
професори информатике и наставници задужени рачунарима, рачунарским кабинетима
и опремом, помоћници директора и лица која ће бити задужена за школски информациони систем.
Трајање програма:
три дана по 8 сати, укупно 24 часа.
Број учесника у групи:
10–15.
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Аутор програма:
Драган Кнежевић, дипл. инж. орг. рада.

БРОЈ: 092

Организације/институције које
подржавају програм:
Електротехничка школа „Раде Кончар”,
Београд; Заједница електротехничких
школа Србије; Висока школа
електротехнике и рачунарства струковних
студија, Београд.

Базе података и примена у
образовању уз коришћење
MS ACCESS-a

ИЗБОРНИ

Координатор:
Драган Кнежевић, Браће Грим 32, 11000 Београд, тел.: 011/208-4598, 064/2294-706,
факс:011/2763-062, е-mail: dk@r.koncar.edu.yu, koncar@beotel.yu
Реализатори:
Вукан Јовановић, Василије Петровић, Драган Кнежевић, Весна Вељковић, Лука
Стошић.
Циљеви програма:
унапређење наставе и информисаности учесника у процесу праћења резултата
наставног процеса помоћу базе података и електронског дневника; стручно усавршавање професора информатичке групе предмета. Овај програм представља
дисеминацију дела пројекта „Интранет и базе података школе Раде Кончар”, који је
спроведен у периоду 2005/2006. године у школи „Раде Кончар”, а који је финансиран
од стране Европске агенције за реконструкцију преко Фонда за иновације и Програма
реформе средњег стручног образовања.
Теме које се обрађују:
Појам и основни концепти база података; Модел објеката и веза (МОВ); Увод у MS
ACCESS; Табеле у MS ACCESS-у; Успоставњање веза између табела у MS ACCESS-у;
Основно уношење и преглед података у табелама; Сложени упити у MS ACCESS-у;
Једноставне форме за унос података; Контролни објекти у формама и сложене форме;
Извештаји у MS ACCESS-у; Макрои у MS ACCESS-у; Рад у мрежи; Приказивање
садржаја и решења у БП школе „Раде Кончар”; Сложене форме и извештаји у MS
ACCESS-у.
Циљна група:
професори информатике, професори рачунара и наставници задужени рачунарима,
рачунарским кабинетима и опремом, помоћници директора и лица која ће бити
задужена за школски информациони систем.
Трајање програма:
три дана по 8 сати, укупно 24 часа.
Број учесника у групи:
10–15.
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БРОЈ: 093

Аутори програма:
дипл. инж. Жолт Коња,
дипл. инж. Горан Стојковић,
дипл. инж. Горан Станојевић.

Израда мултимедијалних
наставних садржаја

Организације/институције које
подржавају програм:
Регионални центар за професионални
развој запослених у образовању, Ниш;
Заједница електротехничких школа Србије; Средња техничка ПТТ школа, Београд;
ЕТШ „Михајло Пупин”, Нови Сад.

Координатори:
Жолт Коња
Гундулићева18/40
21000 Нови Сад
тел.: 021/6435-367,
062/256-128
е-mail:zsoltk@ptt.yu

Горан Стојковић
Ф.Вишњића 4/16
18000 Ниш
тел.: 018/292-600,
063/1045-962
е-mail:sgoran2@sbb.co.yu

Горан Станојевић
Др Ивана Рибара 79/38
11070 Нови Београд
тел.: 011/2278-465, 064/1730-170
е-mail:goranpttcentar@yahoo.com

Реализатори:
дипл.инж. Жолта Коњ, дипл. инж. Горан Стојковић, дипл. инж. Горан Станојевић,
дипл.инж. Зоран Стевановић, дипл.математичар Оливера Марковић, дипл.инж. Маја
Тодоровић, дипл.инж. Вела Чоја.
Циљеви програма:
Перманентно усавршавање наставника. Циљ овог програма је да обучи наставнике у
школама да примене и усаврше метод мултимедијалне наставе. Примена овог метода
наставе олакшава и приближава ученицима градиво, чини га очигледнијим, а процес
учења чини занимљивијим, а стечена знања применљивија у пракси (животу). Наставнику омогућује квалитетнију и садржајнију наставу.
Теме које се обрађују:
Покретање и излазак из алата за израду презентације; Програмски и презентацијски
прозор, мени, трака са алатима; Помоћ; Креирање нове презентације; Снимање,
затварање и проналажење постојећих презентација; Штампање презентације, летака и
белешки; Уређивање страница (слајдова); Прикази Outline и Slide; Приказивање готове
презентације (slide show); Креирање, брисање и копирање слајдова – страница; Изглед
и дизајн презентације; Шеме боја и позадине презентације; Додавање текста и WordArt;
Форматирање текста; Набрајања; Стварање колона и таблица; Додавање дијаграма на
страницу; Цртање графичких објеката; Додавање слика и ClipArt; Додавање звукова и
филмова; Повезивање или уметање објеката; Форматирање, позиционирање и промена
величине објекта; Прелази; Анимације; Како направити корисничко-интерактивну
презентацију и самосталну презентацију без ручне контроле; Како направити Интернет
презентацију.
Циљна група:
Овај програм је намењен наставницима основних и средњих школа.
Трајање програма:
Програм траје 16 сати. Може се изводити у 2 дана по 8 сати или 3 дана по 6 сати.
Број учесника у групи:
Минимални број учесника је 12, а максимални 20.

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Аутори програма:
дипл. инж. Жолт Коња,
дипл. инж. Горан Стојковић,
дипл. инж. Горан Станојевић.
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Организације/институције које
Примена e-learning метода
подржавају програм:
наставе у образовању
Регионални центар за професионални
развој запослених у образовању, Ниш;
Заједница електротехничких школа
Србије; Средња техничка ПТТ школа, Београд; ЕТШ „Михајло Пупин”, Нови Сад.
Координатори:
Жолт Коња
Гундулићева18/40
21000 Нови Сад
тел.: 021/6435-367,
062/256-128
е-mail:zsoltk@ptt.yu

Горан Стојковић
Ф.Вишњића 4/16
18000 Ниш
тел.: 018/292-600,
063/1045-962
е-mail:sgoran2@sbb.co.yu

Горан Станојевић
Др Ивана Рибара 79/38
11070 Нови Београд
тел.: 011/2278-465, 064/1730-170
е-mail:goranpttcentar@yahoo.com

Реализатори:
дипл.инж. Жолта Коњ, дипл. инж. Горан Стојковић, дипл. инж. Горан Станојевић,
дипл.инж. Зоран Стевановић, дипл.математичар Оливера Марковић, дипл.инж. Маја
Тодоровић, дипл.инж. Вела Чоја.
Циљеви програма:
перманентно усавршавање наставника; увођење e-learning метода у наставу основне и
средње школе. 1. Циљ овог програма је да обучи наставнике у школама да примене и
користе e-learning метод наставе. Примена овог метода наставе олакшава и приближава
ученицима градиво и поједностављује процес учења, чини га доступнијим, а наставнику омогућује квалитетнију и садржајнију наставу. 2. Оспособљавањем наставника за
примену и коришћење ове методе процес доживотног учења постаје лакши и
доступнији наставницима.
Теме које се обрађују:
Упознавање наставника са e-learning методом наставе; Преглед софтверских платформи за примену e-learningа и хардверски и софтверски захтеви за изабрану e-learning
платформу; Отварање корисничког налога; Креирање курсева/предмета/наставних
области; Уређивање једноставног садржаја курса/предмета/наставних области; Уписивање полазника на курс; Избор формата курса; Управљање простором; Уређивање
изгледа странице курса; Активности за учење (радни материјал, форум, chat, радионице, консултације, анкете итд.); Израда квиза; Креирање форума; Организовање група
и додељивање задатака; Оцењивање.
Циљна група:
Овај програм је намењен наставницима основних и средњих школа.
Трајање програма:
Програм траје 16 сати. Може се изводити у 2 дана по 8 сати или 3 дана по 6 сати.
Број учесника у групи:
Минимални број учесника је 12, а максимални 20.

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
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Попуњавање и штампање
педагошке документације
помоћу рачунара

Координатори:
Жолт Коња
Гундулићева18/40
21000 Нови Сад
тел.: 021/6435-367,
062/256-128
е-mail:zsoltk@ptt.yu

Аутори програма:
дипл. инж. Жолт Коња,
дипл. инж. Горан Стојковић,
дипл. инж. Горан Станојевић.
Организације/институције које
подржавају програм:
Средња техничка ПТТ школа, Београд;
Заједница електротехничких школа
Србије; ЕТШ „Михајло Пупин”, Нови
Сад.

Горан Стојковић
Ф.Вишњића 4/16
18000 Ниш
тел.: 018/292-600,
063/1045-962
е-mail:sgoran2@sbb.co.yu

Горан Станојевић
Др Ивана Рибара 79/38
11070 Нови Београд
тел.: 011/2278-465, 064/1730-170
е-mail:goranpttcentar@yahoo.com

Реализатори:
дипл.инж. Горан Станојевић, дипл. инж. Жолт Коња, дипл. инж. Горан Стојковић,
проф. Оливера Марковић, дипл.инж. Маја Тодоровић, дипл.инж. Вела Чоја.
Циљеви програма:
перманентно усавршавање наставника; унапређење вођења педагошке документације.
Јадан од битних аспеката у послу наставника представља и вођење педагошке
документације. Овај програм осмишљен је са циљем да се подигне ниво ефикасности и
квалитета вођења педагошке документације и тиме олакша овај део посла. Један од
циљева програма је и помоћ и подршка наставника у процесу доживотног учења и
усавршавања.
Теме које се обрађују:
Елементи педагошке документације; Могућности примене информационо-комуникационих технологија у вођењу педагошке документације; Предности и евентуални
недостаци електронског вођења педагошке документације; Могућности програма за
обраду текста и програма за рад са табелама у електронској обради педагошке
документације; Рад са конкретним решењима: планови рада наставника – глобални и
оперативни, запажања о плановима рада наставника (попуњавање формулара,
штампање, памћење); дневник ученичке евиденције (попуњавање формулара, штампање, памћење); матична књига (попуњавање формулара, штампање, памћење);
диплома и сведочанство (попуњавање формулара, штампање, памћење); израда извода
оцена ученика из дневника ученичке евиденције (попуњавање формулара, штампање,
памћење); могућности унапређења понуђених решења и прилагођавање конкретним
потребама; резиме (евалуациона анкета).
Циљна група:
Програм је намењен наставницима основних и средњих школа.
Трајање програма:
8 сати, односно један дан.
Број учесника у групи:
од 12 до 20.

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Аутори програма:
дипл.инж. Жолт Коња,
дипл. инж. Горан Стојковић,
дипл. инж. Горан Станојевић.
Организације/институције које
подржавају програм:
Средња техничка ПТТ школа, Београд;
Заједница електротехничких школа
Србије; ЕТШ „Михајло Пупин”, Нови Сад.
Координатори:
Жолт Коња
Гундулићева18/40
21000 Нови Сад
тел.: 021/6435-367,
062/256-128
е-mail:zsoltk@ptt.yu

Горан Стојковић
Ф.Вишњића 4/16
18000 Ниш
тел.: 018/292-600,
063/1045-962
е-mail:sgoran2@sbb.co.yu
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ОБАВЕЗАН

Припрема презентације за
час

Горан Станојевић
Др Ивана Рибара 79/38
11070 Нови Београд
тел.: 011/2278-465, 064/1730-170
е-mail:goranpttcentar@yahoo.com

Реализатори:
дипл. инж. Горан Стојковић, дипл.инж. Горан Станојевић, дипл. инж. Жолт Коња,
проф. Оливера Марковић, дипл.инж. Маја Тодоровић, дипл.инж. Вела Чоја.
Циљеви програма:
перманентно усавршавање наставника; унапређење нивоа примене наставне презентације. Циљ овог програма је унапређивање квалитета наставног процеса и обука
наставника за примену и усавршавање методе израде презентације. Правилна израда
презентације и презентовање олакшава и приближава ученицима градиво и поједностављује процес учења, чини га доступнијим, а наставнику омогућује квалитетнију и
садржајнију наставу. Један од циљева програма је и помоћ и подршка наставника у
процесу доживотног учења и усавршавања.
Теме које се обрађују:
Наставни материјали; Електронски наставни материјали; Појам и намена презентације;
Уређаји за презентацију; Фазе у припреми наставне презентације; Избор теме и
одређивање циља; Прикупљање материјала; Анализа публике и простора; Обликовање
наставне презентације; Прикупљање и структурирање материјала; Стуктура презентације; Припрема плана излагања презентације; Припрема подсетника; Софтверски
алати за израду презентације; Израда презентације у Power Рoint-у; Основнa правила и
смернице за припрему добре презентације; Основни елементи презентирања; Вербална
и невербална комуникација; Савладавање треме; Завршни рад, представљање и анализа
радова; Резиме (евалуациона анкета).
Циљна група:
Програм је намењен наставницима основних и средњих школа.
Трајање програма:
16 сати, 2 дана по 8 сати.
Број учесника у групи:
од 12 до 20.

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
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ИЗБОРНИ

БРОЈ: 097

Примена савремених
информационо-комуникационих
технологија (Интернета) у
настави

Аутори програма:
дипл.инж. Жолт Коња,
дипл. инж. Горан Стојковић,
дипл. инж. Горан Станојевић.

Организације/институције које
подржавају програм:
Регионални центар за професионални
развој запослених у образовању, Ниш;
Заједница електротехничких школа
Србије; Средња техничка ПТТ школа, Београд; ЕТШ „Михајло Пупин”, Нови Сад.
Координатори:
Жолт Коња
Гундулићева18/40
21000 Нови Сад
тел.: 021/6435-367,
062/256-128
е-mail:zsoltk@ptt.yu

Горан Стојковић
Ф.Вишњића 4/16
18000 Ниш
тел.: 018/292-600,
063/1045-962
е-mail:sgoran2@sbb.co.yu

Горан Станојевић
Др Ивана Рибара 79/38
11070 Нови Београд
тел.: 011/2278-465, 064/1730-170
е-mail:goranpttcentar@yahoo.com

Реализатори:
дипл.инж. Горан Станојевић, дипл. инж. Жолт Коња, дипл. инж. Горан Стојковић,
дипл.инж. Зоран Стевановић, дипл.инж. Маја Тодоровић, дипл. математичар Оливера
Марковић, дипл.инж. Вела Чоја.
Циљеви програма:
перманентно усавршавање наставника; унапређење нивоа примене информационо-комуникационих технологија у настави; подизање нивоа сензибилности наставника за
процес доживотног учења; коришћење информационо-комуникационих технологија у
припреми и реализацији наставних садржаја (и у току саме наставе); коришћење
информационо-комуникационих технологија за стручно усавршавање наставника;
модернизација – осавремењавање наставе применом интернет технологија у настави.
Теме које се обрађују:
Историјски развој Интернета; Општа организација Web-а; Радно окружење Web
прегледача; Шта су претраживачи и проналажење потребног наставног садржаја;
Коришћење пронађених информација; Образовни материјал на Интернету; Размена
електронског материјала путем електронске поште; Комуникација путем инстант
порука; Дељење датотека.
Циљна група:
Овај програм је намењен наставницима основних и средњих школа.
Трајање програма:
Програм траје 14 сати. Може се изводити у 2 дана по 7 сати.
Број учесника у групи:
од 12 до 20.

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Аутор програма:
Катарина Крстић, проф. инф.
Организација/институција која
подржава програм:
Јединствени информатички савез Србије.
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ИЗБОРНИ

Европски компјутерски
концепт у српским школама

Координатор:
Катарина Крстић, проф.инф., Ломина 59, 32000 Чачак, тел.: 032/340-395,
032/343-198, 064/860-15-20, е-mail: katarina.krstic@gmail.com
Реализатори:
Катарина Крстић, проф.инф.; Виолета Василијевић, проф.инф.; мр Златан Пешић.
Циљеви програма:
С обзиром да доскоро у Србији није постојао ниједан програм који једнозначно
гарантује одређен ниво информатичких знања, што је неопходно за правилан, прогресиван и успешан рад на рачунарима, на светском нивоу је организовано тело које даје
критеријуме и врши усаглашавање неоходних знања, а све у циљу повећања квалитета
и ефикасности употребе рачунара. Ова потреба је најизраженија управо на местима где
је неопходно на најширој платформи употребити информатичка знања и на квалитетан
и брз начин пренети их слушаоцима (ђацима). Овакав приступ примењен у школама
гарантује успешнију примену знања и вишеструко повећану доступност информацијама које су расположиве преко ИТ технологија.
Теме које се обрађују:
Основи ИТ концепата; Употреба компјутерских управљачких фајлова; Обрада текста;
Информације и комуникације.
Циљна група:
наставници и професори, као и стручн сарадници у основним и средњим школама.
Трајање програма:
Програм се реализује у укупном трајању од 24 наставна часа, три дана по 8 часова.
Број учесника у групи:
10–12 слушалаца.

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
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ИЗБОРНИ

БРОЈ: 099

Основно ICT образовање
корисника

Аутори програма:
проф. инф. Ранка Станојевић,
проф. инф. Ангелина Ковачевић,
инж.инф. Драган Станојевић.

Организације/институције које
подржавају програм:
Национална служба за запошљавање; Привредна комора Србије; Основна школа
„Ратко Павловић Ћићко”, Ратково; Основна школа „Мирослав Антић”, Оџаци; Основна
школа „Нестор Жучни Лалић”, Лалић.
Координатор:
Ранка Станојевић, Сомборска 21, 25250 Оџаци, тел.: 025/746-660, 063/10-494-11,
факс: 025/744-766, е-mail: ranka@odzacisky.co.yu
Реализатори:
проф. инф. Ранка Станојевић, проф. инф. Ангелина Ковачевић, инж.инф. Драган
Станојевић.
Циљеви програма:
подизање нивоа професионалних компентенција запослених у установама за образовање и васпитање теоријским и практичним знањима из области информатичке писмености.
Теме које се обрађују:
модул 1: Опште основе информатичке културе и писмености; Основе оперативног
система Windows; Обрада текста; Основе програма Word; модул 2: Комуникације;
Internet Еxplorer; Outlook Express; модул 3: Технике израде и припреме презентација;
Power Point; модул 4: Основе програма Excel.
Циљна група:
васпитачи, учитељи, професори,стручни сарадници, финансијско-административни
радници, руководеће структуре и сви запослени у образовно-васпитним институцијама.
Трајање програма:
модул 1: 21 час (дневно по три часа); модул 2: 6 часова (дневно по три часа); модул 3: 9
часова (дневно по три часа); модул 4: 18 часова (дневно по три часа). По потреби
полазници могу да наставе с вежбама и после предвиђених часова, у зависности од
индивидуалних потреба полазника, свакако уз асистенцију реализатора.
Број учесника у групи:
8–12 учесника.

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Аутори програма:
дипл.инж.Зоран Растовић, професор;
дипл.инж.Бранко Шипка, професор.
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Организације/институције које
подржавају програм:
Покрајински секретаријат за образовање и
културу, Нови Сад; Средња машинска школа, Нови Сад.

ИЗБОРНИ

Учење на даљину

Координатор:
дипл.инж. Зоран Растовић, професор, Данила Киша 23, 21000 Нови Сад,
тел.: 021/6531-607, 062/231-928, 021/442-057, е-mail: rastovic@neobee.net
Реализатори:
Зоран Растовић, Бранко Шипка, Тихомир Будински, Радован Јелача, Дијана Влашић.
Циљеви програма:
Основни циљ: увођење новог дидактичког-методичког приступа реализацији наставног
процеса – коришћење платформе за учење на даљину. Специфични циљеви: 1)
упознавање наставника са Moodle системом; 2) оспособљавање наставника за самосталну припрему електронских предавања и тестова; 3) формирање јединствене MySQL
базе података у школама за предавања из појединих предмета и синхронизација истих
са централном базом података; 4) оспособљавање наставника за израду различитих
врста задатака и креирања тестова у оквиру система; 5) усавршавање система
оцењивања; 6) увођење ученика у процес извођења и креирања наставног процеса.
Теме које се обрађују:
1. тема: Упознавање са Moodle системом, сналажење у систему, уводни рад у Moodle
систему учења на даљину, могућности система; 2. тема: Креирање наставног
материјала, израда текстуалних страница, управљање наставним материјалом у оквиру
платформе, креирање сложеног наставног материјала; 3. тема: Израда задатака и
креирање питања и тестова, упознавање са различитим могућностима креирања
питања, креирање и издавање задатака, креирање и подешавање тестова; 4. тема:
Употреба система за оцењивање, категорисање свих врста оцена и оцењивање активности ученика сваке врсте, могућност описног оцењивања; 5. тема: Употреба система
за сарадњу између ученика и наставника који подразумева употребу система за
сихрону и асихрону комуникацију; 6. тема: Уређивање курса које омогућује доделу
различитих улога корисницима курса, начин на који ће курс бити реализован, праћење
активности у оквиру курса, чување резервних копија података.
Циљна група:
наставници и стручни сарадници основних, средњих и високих школа.
Трајање програма:
двадесет четири часа – три радна дана.
Број учесника у групи:
од 10 до 15 учесника.

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
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Модели података и базе
података (2) – напредни курс

Аутори програма:
професор мр Бајковић-Лазаревић
Бранислава,
професор спец. Жељко Лежаја.
Организација/институција која
подржава програм:
Рачунарска гимназија, Београд.

Координатор:
Жељко Лежаја, Карловачка 29/53, 11080 Земун, тел.: 063/227-991, 011/316-3353,
е-mail: lezajaz@eunet.yu
Реализатори:
професор мр Бајковић-Лазаревић Бранислава, професор спец. Жељко Лежаја, професор
Душа Вуковић.
Циљеви програма:
разрада моделовања сценарија: ученици, професори, предмети, оцене; имплементација
школске базе у окружењу SQL server 2000; креирање ограничења релационог модела.
Теме које се обрађују:
Модели података; Приказ Erwin, Visio; SQL Server 2000.
Циљна група:
наставници информатике основних и средњих школа, као и сви остали наставници који
у свом раду желе да користе базе података.
Трајање програма:
два радна дана, укупно 16 часова.
Број учесника у групи:
од 20 до 25.

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Аутор програма:
Миодраг Мићић.
Организације/институције које
подржавају програм:
Основна школа „Душан Јерковић”,
Ужице; Tехничка школа, Ужице.
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Да свака учионица буде
мултимедијална

Координатор:
Миодраг Мићић, Мултисофт д.о.о., Кнеза Лазара 7, 31000 Ужице,
тел./факс: 031/510-040, 031/510-440, 031/510-143, 031/510-543,
е-mail: mmicic@multisoft.co.yu
Реализатори:
Небојша Даниловић, Радослав Мићић, Миодраг Мићић.
Циљеви програма:
Упознавање рачунарски напреднијих предавача основних и средњих школа са новим
информатичким програмима који су намењени настави, и то да би они постали едукатори својим колегама у матичним школама. На тај начин ће се, уз најмање трошка,
увести модерна информатичка средства у све школске учионице и самим тим подигао
би се квалитет наставе у процесу учења.
Теме које се обрађују:
Употреба информационих технологија у образовању у свету; Специфична хардверска
решења намењена образовању на српском тржишту (јефтина хардверска проширења,
преносни комплети, беле табле, подлоге за унос и контолу приказа); Образовни
софтвер на српском језику (упознавање различитих образовних софтвера у различитим
наставним предметима); Мултимедија у образовању (искуства код нас и у свету);
Мултимедијалне енциклопедије (код нас и у свету); Увод у обраду мултимедијалних
података и потребан хардвер, модерна настава и коришћење информационих
технологија у адаптацији материјала (Интернет, програми за обраду илустрација, звука
и филма, периферни улазни уређаји); Ауторско право; Презентациони програми (Power
Point и креатор фолија); Увод у креирање модерних презентација; Напредне технике у
презентационим програмима; вежбе у трајању 12 часова, током којих ће полазници
моћи да примене и усаврше стечена знања.
Циљна група:
наставници информатике и сарадници предавачи на рачунарским курсевима, као и сви
рачунарски писмени наставници и учитељи у основним и средњим школама.
Трајање програма:
24 сата, односно 3 дана по 8 сати.
Број учесника у групи:
од 10 до 20 полазника.

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
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Интернет – нови наставни
медиј

Аутори програма:
проф. др Синиша Ранђић,
Бранка Арсовић, дипл. математичар за
рачунарство и информатику.
Организација/институција која
подржава програм:
Учитељски факултет, Ужице.

Координатори:
Синиша Ранђић, Дарко Вукашиновић, Светог Саве 65, 32000 Чачак,
е -mail: agencija.prima@neobee.net, факс: 032/342-101, 032/701-049, тел.: 032/701-039,
064/124-78-08, 032/302-721, 064/642-80-94, 064/642-80-93, е -mail: rasin@tfc.kg.ac.yu
Реализатори:
Синиша Ранђић, Бранка Арсовић, Крстивоје Шпијуновић.
Циљеви програма:
усвајање знања и вештина Интернет технологија у функцији постизања техничке
компетентности ученика; интеграција савремене образовне технологије, првенствено
Интернет технологија у основношколску наставу ради унапређивања наставног процеса у почетној настави информатике; развој вештина обликовања и креирања
мултимедијалних електронских наставних материјала; разумевање и примена принципа Интернет технологија у основношколској настави; усвајање и унапређивање
вештина обликовања наставе помоћу рачунара као интерактивног наставног средства.
Теме које се обрађују:
1. дан: Значај, улога и могућности коришћења рачунара у настави; Облици учења у
почетној настави информатике и постизање техничке компетентности ученика;
Интерактивна и кооперативна настава помоћу рачунара у информатичком подручју;
Функција и коришћење образовних софтвера, анимација, симулација и аплета као
средстава комуникације у основношколској настави информатике. 2. дан: Креирање
електронског наставног материјала који је намењен настави потпомогнутој рачунаром,
као и учењу путем Интернета; Успостављање корелације теоријска знања – вежбе –
самосталан рад;
Циљна група:
учитељи и наставници рачунарства и информатике у основним школама (почетна
настава информатике).
Трајање програма:
16 сати, 2 дана.
Број учесника у групи:
од 10 до 15, оптимално према стандарду: 1 човек – 1 рачунар.

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Аутор програма:
Мира Николић,
дипл. инжењер електротехнике;
Техничка школа „Шабац”.
Организација/институција која
подржава програм:
Техничка школа „Шабац”,
Бањичких жртава 2, Шабац,
тел.: 015/341-028, 015/341-031,
факс: 015/347-291.
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ИЗБОРНИ

Обука наставника за
припрему мултимедијалног
часа

Координатор:
Мира Николић, Бањичких жртава 2, 15 000 Шабац, тел.: 015/341-028, 015/341-031,
015/343-048, е-mail: skolateh@ptt.yu, tskolasa@verat.net
Циљеви програма:
Циљ програма је унапређење наставе оспособљавањем наставника за припрему и
реализацију мултимедијалне наставе. Наставни процес се осавремењује увођењем
мултимедија. Наставници се оспособљавају да користе рачунарске У/И уређаје, као и
програме: оперативни систем Windows XP, програм за претраживање Internet Explorer,
програме за рад са графичким аудио и видео датотекама, програм за израду презентација Power Point. Током обуке полазници припремају презентацију за мултимедијални час.
Теме које се обрађују:
Обрађују се следеће области: рад са датотекама и У/И уређајима (4); обука за рад у
програмском пакету Power Point (8); вежбе – израда презентација (3); вредновање (1).
Обрађују се следеће теме: Конектори и прикључивање компонената рачунарског
система (штампач, скенер, пројектор, звучници, микрофон, дигитална камера);
Употреба улазно-излазних јединица и медијума за памћење података; Скенирање
текста и графике; Аудио и видео запис (типови датотека); Програми за емитовање;
Интернет претраживачи и проналажење корисних датотека на интернету; Појам
презентације; Рад у пакету Power Point (унос текста и слајдова, подешавање текста,
графике, позадине, унос звука и анимације. подешавања, хиперлинкови и контролна
дугмад, штампање и паковање презентације, израда PP презентације за предавање
фронталног типа и за час понављања или утврђивања градива, презентација
мултимедијалних припрема за час свих полазника).
Циљна група:
наставно особље у предшколским установама, основним и средњим школама које
поседује основну информатичку писменост.
Трајање програма:
Укупно 16 сати, односно два радна дана. У договору са полазницима курс ће се
реализовати на један од следећа три начина: 4 полудневна тренинга по 4 сата, или 2
тренинга по 8 сати суботом, током две недеље, или дводневни курс за време распуста
или викенда.
Број учесника у групи:
минимално 10, а максимално 15.

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
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Савремена образовна
технологија у функцији
унапређивања образовања

Аутори програма:
проф. др Драган Солеша,
мр Милан Обрић.
Организација/институција која
подржава програм:
Педагошки факултет у Сомбору.

Координатор:
проф. др Драган Солеша, Педагошки факултет у Сомбору, Подгоричка 4,
25000 Сомбор, тел.: 025/22-030, факс: 025/26-461, е-mail: dsolesa@eunet.yu,
dsolesa@ucf.ac.so.yu.
Реализатори:
проф. др Драган Солеша, мр Милан Обрић, дипл.инж. мастер Лидија Вујошевић.
Циљеви програма:
Програм Савремена образовна технологија у функцији унапређивања образовања има
за циљ да наставнике упозна се са темељним идејама, трендовима, приступима и
начинима примене савремених образовних технологија. Посебна пажња треба да се
посвети овладавању начелима информатичке подршке контроли, одлучивању,
комуницирању, управљању квалитетом, ресурсима, временом и тимовима у образовним процесима. Затим, могућности бољег објашњавања применом рачунарских симулација, коришћењем рачунара за спровођење виртуалних експеримената, као и
самопровере знања код ученика, битно се повећава квалитет стеченог знања и вештина,
као и ефикасност образовног процеса. Модернизација наставе у светлу савремених
образовних технологија је важна област знања коју морају да поседују будући
професори разредне наставе.
Теме које се обрађују:
Увод у савремене образовне технологије; World Wide Web (WWW); Web дизајн; МS
Front Page – опис окружења, основе рада с програмом; Израда Web страница (HTML,
CSS); Примена савремених технологија у образовању.
Циљна група:
наставници, учитељи и стручни сарадници у основним и средњим школама.
Трајање програма:
три радионице у три дана по осам сати (укупно 24 сата).
Број учесника у групи:
Планирани садржаји ће се реализовати, у групама од минимум 10, а максимум 15
полазника, на Педагошком факултету у Сомбору.

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Аутори програма:
Данијела Тимчић,
Станка Матковић.
Организација/институција која
подржава програм:
Електротехничка школа „Раде Кончар”,
Београд.
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Интернет у настави

Координатори:
Данијела Тимчић, ЕТШ „Раде Кончар”, Браће Грим 32, 11000 Београд,
Станка Матковић, тел.: 063/8657-161, е-mail: seminar@eunet.yu
Циљеви програма:
а) обогатити информатичку писменост наставника, која обезбеђује примену савремене
технологије у свим фазама наставног процеса, укључујући и евалуацију; б) упознати
наставнике са Интернетом и начином његовог коришћења; обучити наставнике да
користе обиље информација за самосталну припрему наставне јединице; обучити
наставника да за жељену наставну јединицу нађе припрему те наставне јединице
наставника широм света и да се упозна са начин реализације те наставне јединице
својих колега; в) повећати заинтересованост ученика за самостално продубљивање
знања из пређених наставних јединица. Примена Интернета у настави је дефинитиван
излазак школе из застарелог ригидног система образовања јер директно утиче на
активност наставника и ученика, а тиме и на мотивацију, самосталност и квалитет
учења.
Теме које се обрађују:
Обука наставника за коришћење Интернетa: Структура Интернета и садржај Web-a,
Browser-и, Улазак на Website, Кретање по Web-у, Коришћење Интернета за комуникацију, Налажење жељених информација – претраживачи, електронска пошта. Интернет у учионици: Коришћење Web-а за истраживање полазника, Демонстрације и
тренинг прављења сценарија за извођење наставних активности.
Циљна група:
наставници основних и средњих школа.
Трајање програма:
Предвиђено време за трајање програма је два дана по осам сати, укупно 16 сати
едукације.
Број учесника у групи:
Минимални број учесника у групи је 15. Максимални број учесника у групи је у складу
са бројем рачунара (максимално два учесника по рачунару).
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Сигурност деце на Интернету
у иформатичком образовању

Аутор програма:
др Мирослава Ристић,
Учитељски факултет у Београду.
Организација/институција која
подржава програм:
Учитељски факултет Универзитета у
Београду.

Координатор:
Мирослава Ристић, Учитељски факултет у Београду, Краљице Наталије 43,
11000 Београд, тел.: 011/3615-225, факс: 011/2641-060,
е-mail: miroslava.ristic@uf.bg.ac.yu, miroslava.ristic@yahoo.com
Реализатори:
др Мирослава Ристић, др Ивица Радовановић, мр Сања Благданић, мр Вера Радовић.
Циљеви програма:
стручно усавршавање учитеља, наставника (посебно наставника информатике и техничког образовања) на тему образовања и васпитања ученика у складу са ризицима са
којима се ученици сусрећу у интернет глобалном окружењу.
Теме које се обрађују:
Интернет у образовању; Основни концепт Web орјентисаног учења; Напредно
коришћење интернета; Презентовање образовних материјала на интернету; Улога
наставника и ученика у интернет окружењу; Сигурно и безбедно претраживање интернета; Утврђивање природе извора инфромација; Препознавање непоузданог извора
информација; Процена да ли садржај и стил извора информација одговарају сврси;
Дете у интернет окружењу; Сигурна и безбедна комуникација (синхрона и асинхрона)
на интернету; Коришћење електронске поште за сигуран и ефикасан пренос порука;
Коришћење инфромационих технологија за адаптацију материјала који се објављује за
широку публику; Проблем ауторских права, контроле квалитета, утицаја инфромација
на различите групе у друштву; Комуникација деце у интернет окружењу; Пројекат
наставника намењен ученицима (досадашња искуства у свету, практичан рад).
Циљна група:
учитељи, наставници информатике и техничког образовања.
Трајање програма:
16 сати, 2 дана. Групни рад на садржајима обуке 1 дан (8 сати), индивидуално истраживање 4 сата, постер-пројекат 4 сата.
Број учесника у групи:
од 15 до 20 учесника.
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Аутори програма:
Љиљана Јовичин - Благојевић,
Иванка Чубрило.
Организација/институција која
подржава програм:
Техничка школа „Јован Вукановић”,
Гагаринова 1, 21000 Нови Сад.
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Power Point –
мултимедијална настава

Координатор:
Томислав Ткалац.
Циљеви програма:
стручно усавршавање; оспособљавање наставника за коришћење Power Point-а у настави; проширивање базе знања; примена Power Point-а у настави.
Теме које се обрађују:
1. Увод (30 мин.); 2. Подешавање радног окружења (30 мин.); 3. Цртање на слајду (60
мин.); 4. Уметање објеката (60 мин.); 5. Анимација (60 мин.); 6.Хиперлинк (60 мин.); 7.
Штампање (60 мин.); 8. Израда личне презентације (60 мин.); 9. Разно (60 мин.).
Циљна група:
наставници рачунарства и информатике; наставници општих предмета; наставници
стручних предмета; стручни сарадници; учитељи и наставници основних школа.
Трајање програма:
8 сати, 1 дан.
Број учесника у групи:
од 8 до 15 учесника.
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Мултимедија у настави и
учењу у основној школи

Аутори програма:
Миљана Милојевић,
Љиљана Јанићијевић.
Организација/институција која
подржава програм:
Друштво учитеља Kрагујевца.

Координатор:
Миљана Милојевић, Симе Тепића 8, 34 000 Крагујевац, тел.: 034/384-445, 063/643-544,
факс: 034/304-205, е-mail: miljakg@gmail.com
Реализатори:
Миљана Милојевић, Љиљана Јанићијевић, Зорица Поповић.
Циљеви програма:
унапредити и осавременити наставу применом мултимедија у реализацији наставних и
ваннаставних садржаја у основној школи, обезбеђујући на тај начин бржу и ефикаснију
емисију, трансмисију и апсорбцију знања како би настава постала очигледнија,
динамичнија, повећати могућност индивидуализације; пружити стручну методичку
помоћ наставницима разредне и предметне наставе за квалитетније, занимљивије и
креативније припремање и извођење наставе у основној школи; оспособити наставнике
за самостално креирање презентација са различитим наменама – предавања, утврђивања, систематизовања и провере знања, промоције школе и ученичких постигнућа...;
формирање различитих база података које су у функцији процеса наставе; коришћење
образовних CD-а; увођење иновација у процес учења и подизањe квалитета наставе;
мотивисати наставнике за примену мултимедија у настави основне школе.
Теме које се обрађују:
Mесто и улогa мултимедија у савременом образовном процесу; Упознавање са
различитим изворима мултимедијалних садржаја: едукативни CD, енциклопедије,
електронски уџбеници, базе знања, електронски тестови, фонетска лабораторија;
Упознавање основа програма Power Point – начин израде презентација; Електронски
тестови знања – израђени у Moodlu (обука за практичну примену); Самостално
практично упознавање полазника са различитим изворима мултимедијалних садржаја;
Израда сценарија за час који ће се реализовати путем презентације (избор текста,
задатака, фотографија); Креирање презентације практичним радом на рачунарима;
Упознавање са могућностима извођења наставе у фоно-лабораторији; Приказивање и
коментар презентација – дело полазника.
Циљна група:
наставници разредне и предметне наставе.
Трајање програма:
13 сати ефективног рада, два дана, викендом.
Број учесника у групи:
од 10 до 20 учесника.
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Аутори програма:
проф. др Слободан Попов, ПМФ, Нови
Сад; дипл. инж. Катарина Милановић,
Microsoft Software D.O.O., Београд;
Марина Петровић, ОШ „Јован Поповић”,
Нови Сад; Јован Сандић, ЦНТИ, Нови
Сад.
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Пројект метода и проблемска
настава уз подршку
информационо-комуникационе технологије

Организације/институције које
подржавају програм:
Центар за развој и примену науке, технологије и информатике; Савез информатичара
Војводине.
Координатор:
проф. др Слободан Попов, ЦНТИ, Булевар ослобођења 39, 21000 Нови Сад,
тел./факс: 021/442-352, е-mail: spopov@ptt.yu

Реализатори:
проф. др Слободан Попов, ПМФ, Нови Сад; Марина Петровић, ОШ „Јован Поповић”,
Нови Сад; Јован Сандић, ЦНТИ.
Циљеви програма:
Циљ је да се у традиционалну наставу, у којој преовлађује фронтална настава, активно
уведе и рад са ученицима преко пројект методе и проблемске наставе уз примену
информационо-комуникационих технологија.
Теме које се обрађују:
Пројект метода – теоријске основе, имплементација у настави, предности и недостаци;
Проблемска настава – теоријске основе, постављање проблема, стварање проблемске
ситуације, декомпоновање проблема, решавање проблема и имплементација методе у
настави, предности и недостаци; Основе Интернета – сервиси, претраживање по
задатку, трагање за решењем, филтрирање пронађених решења, прегледање садржаја
директно на мрежи, преузимање садржаја са мреже, употреба online енциклопедија,
употреба форума; Презентација решења уз помоћ ИКТ технологија – израђивање
билтена, односно презентација решења у електронском облику, који је погодан за
презентовање видео бимом и за размену са осталим субјектима у образовању (ЗУОВ,
школе, колеге); Избор наставних јединица погодних за обраду пројект методом и
проблемским путем уз подршку ИКТ; Реализација у реалним условима; Презентација
резултата реализације пројеката у пракси и дискусија о проблемима у реализацији
пројекат методе и проблемске наставе (online, путем учешћа на форуму и дискусионим
групама)
Циљна група:
сви наставници основних и средњих школа.
Трајање програма:
16 часова, 2 радна дана.
Број учесника у групи:
пленарни рад: од 15 до 50 полазника; практичан рад за рачунаром: од 15 до 20 полазника.
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Специјализовани републички
семинар за наставнике
рачунарства и информатике
(о раду са љубитељима
рачунарства и информатике у
основим и средњим школама)

Аутори програма:
стручни тим (комисија) за усавршавање
наставника КММ-а „Архимедес”:
Богољуб Маринковић и сарадници
(академик Милосав Марјановић, др
Владимир Јанковић, др Ђорђе Дугошија,
Драгана Стошић-Миљковић, Аница
Тарана, Драган Маринчић).
Организације/институције које
подржавају програм:
Клуб младих математичара „Архимедес”,
Београд; Министарство просвете.

Координатор:
Богољуб Маринковић, КММ „Архимедес”, Дечанска 6, 11000 Београд,
тел.: 011/3245-382, 063/358-248, факс: 011/3245-383, е-mail: arhimed1@eunet.yu
Реализатори:
др Данимир Мандић, др Ђорђе Кадијевић, др Божидар Раденковић, др Драган
Урошевић, др Бошко Дамјановић, мр Томислав Стошић, Небојша Лазовић, инж. Срђан
Јанев, инж. Лука Стошић, инж. Марија Станојевић, инж. Драгољуб Васић, Драган
Кнежевић, Драган Маринчић.
Циљеви програма:
Основни циљ: стручно-методичка помоћ наставницима за квалитетније извођење
наставе рачунарства и информатике. Конкретно, то значи: покушај да се незадовољавајуће стање наставе из ове области промени и она учини садржајнијом, занимљивијом и ефикаснијом (подстицањем мотивације и активности ученика, применом
адекватних метода, облика рада, техника и садржаја који и квалитативно обогаћују
знања ученика); иновирање садржаја и интезивирање додатног рада са даровитим
ученицима (мултимедија, интернет, друга савремена информациона технологија);
подизање и обогаћивање опште информатичке и психолошко-педагошке културе
наставника и остваривање боље сарадање и координације у реализацији програма
рачунарства и информатике и програма других предмета; информисање наставника о
новим могућностима информационе технологије (посебно у образовању) и давање
оријентације за избор приручне литературе.
Теме које се обрађују:
Тематика је у функцији остваривања постављених циљева. Садржај програма семинара
чине актуелна питања струке и унапређивања информатичко-рачунарског образовања,
али с наглaском на рад са младим љубитељима информатике и рачунарства. По
правилу, у програм улазе: нека општа тема (планови и програми, уџбеници, повезаност
информатике и других области), ужестручне теме (разне примене рачунара, мултимедија, интернет и друга савремена информациона технологија), нове идеје и методе у
настави, додатни рад и такмичења из информатике (са конкретним садржајима).
Обично се реализује 7−8 тема (предавања са дискусијом, „округли сто” и пратеће
манифестације). Осим обогаћивања информатичког образовања и културе наставника,
максимална је могућност примене обрађених тема у пракси. Слушаоци добијају
детаљан програм семинара, радни материјал за све теме. У реализацији оваквог
програма имамо вишегодишње искуство.
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Циљна група:
наставници предмета рачунарство и информатика у средњим школама, наставници
који реализују програме основи информатике и рачунарства у основној школи, сарадници предавачи на рачунарским курсевима и ментори за рад са напреднијим ученицима.
Трајање програма:
Један дан (6−8 сати), по правилу, за време зимског школског распуста у Београду (Сава
центар). По потреби, семинар се понавља. Примена одмах после семинара, без временског ограничења. Семинар је стални и одржава се преко 20 година.
Број учесника у групи:
100−500 (пленарно), 14−30 (групе за практикум).

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
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Стални семинар за
усавршавање наставника
рачунарства и информатике –
„Архимедесова” рачунарска
трибина: Савремена настава
рачунарства и информатике

Аутори програма:
стручни тим (комисија) за усавршавање
наставника КММ-а „Архимедес”:
Богољуб Маринковић и сарадници
(академик Милосав Марјановић, др
Владимир Јанковић, др Ђорђе Дугошија,
Драгана Стошић-Миљковић, Аница
Тарана, Драган Маринчић).

Организације/институције које
подржавају програм:
Клуб младих математичара „Архимедес”, Београд; Министарство просвете.
Координатор:
Богољуб Маринковић, КММ „Архимедес”, Дечанска 6, 11000 Београд,
тел.: 011/3245-382, 063/358-248, факс: 011/3245-383, е-mail: arhimed1@eunet.yu
Реализатори:
др Данимир Мандић, др Ђорђе Кадијевић, др Божидар Раденковић, др Драган
Урошевић, др Бошко Дамјановић, мр Томислав Стошић, Небојша Лазовић, инж. Срђан
Јанев, инж. Лука Стошић, инж. Марија Станојевић, инж. Драгољуб Васић, Драган
Кнежевић, Драган Маринчић.
Циљеви програма:
Основни циљ: размена мишљења о актуелним питањима наставе рачунарства и
информатике и стручно-методичка помоћ наставницима за квалитетније извођење те
наставе. Конкретно, то значи: покушај да се настава из ове области учини садржајнијом, занимљивијом и ефикаснијом (подстицањем мотивације и активности ученика
применом адекватних метода, облика рада, техника и садржаја који и квалитативно
обогаћују знања ученика); иновирање садржаја наставе и боље осмишљавање додатног
рада са даровитим ученицима (мултимедија, интернет, друга савремена информациона
технологија); подизање опште информатичке и психолошко-педагошке културе наставника и остваривање боље сарадање и координације у реализацији програма рачунарства и информатике и програма других предмета; информисање наставника о новим
могућностима информационе технологије (посебно у образовању).
Теме које се обрађују:
Тематика је у функцији остваривања наведених циљева. Садржаје програма семинара
чине актуелна питања струке и унапређивања информатичко-рачунарског образовања.
По правилу, у програм улазе: нека општа тема (планови и програми, уџбеници,
повезаност информатике и других области), ужестручне теме (разне примене рачунара,
мултимедија, интернет и друга савремена информациона технологија), нове идеје и
методе у настави, додатни рад и такмичења из информатике (са конкретним
садржајима). У једном циклусу реализује се 5−8 тема на 5 стручних трибина (предавања са дискусијом, презентације и друге пратеће манифестације). Осим обогаћивања
информатичког образовања и културе наставника, максимална је могућност примене
обрађених тема у пракси. Слушаоци добијају радни материјал и преглед свих
предавања у одређеном циклусу.
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Циљна група:
наставници предмета рачунарство и информатика у средњим школама, наставници
који реализују програме основи информатике и рачунарства у основној школи, сарадници предавачи на рачунарским курсевима и ментори за рад са напреднијим
ученицима.
Трајање програма:
Семинар је стални и одржава се у Београду. Један годишњи циклус чини 5 стручних
трибина (трећег радног уторка у сваком непарном месецу, осим јула), укупно 8 сати (10
школских часова). Примена одмах после семинара, без временског ограничења. По
потреби, одржава се и у другим градовима.
Број учесника у групи:
25−100 (пленарно), 10−20 (групе за практикум).
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БРОЈ: 113

Модуларни програм стручног
усавршавања: Рачунари у
савременој настави

Аутори програма:
проф. др Слободан Попов,
спец. Светлана Малетин,
Марина Петровић.
Организација/институција која
подржава програм:
Савез информатичара Војводине.

Координатор:
проф. др Слободан Попов, Булевар ослобођења 39, 21000 Нови Сад, тел.: 021/444-024,
021/442-352, е-mail: siv.kontakt@gmail.com, spopov@ptt.yu
Циљеви програма:
мотивисање и стручно оспособљавање просветних радника за самостално креирање и
коришћење готових материјала (текст, звук, слика, видео запис, анимација) из различитих извора уз помоћ савремених информационо-комуникационих технологија у току
припреме и извођења васпитно-образовног процеса.
Теме које се обрађују:
Основе коришћења рачунара и управљање подацима; Упознавање са могућностима
интернета и начинима коришћења његових сервиса ради унапређења васпитно-образовног процеса; Процесуирање текста у циљу израде припремног материјала за
реализацију васпитно-образовног процеса; Употреба програма за табеларне прорачуне
у циљу праћења и презентовања (табеларно и графички) успеха ученика у учењу,
владању и ваннаставним активностима, као и добијања тачних статистичких показатеља на нивоу одељења и школе; Креирање, реализација и коришћење база података
које су битне за извођење васпитно-образовних процеса; Прикупљање, припрема и
обликовање аудио-визуелног материјала за потребе васпитно-образовног процеса;
Израда презентација за подршку предавачу и презентација за индивидуални рад са
ученицима.
Циљна група:
васпитачи, наставници, медијатекари, директори школа и стручни сарадници у
васпитно-образовним установама (предшколским установама, основним и средњим
школама), просветни саветници и школски надзорници.
Трајање програма:
20 часова, 3 радна дана.
Број учесника у групи:
8–12 полазника.
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Аутори програма:
мр Милица Бањац, ОШ „Мика Антић”,
Футог; Марина Петровић, ОШ „Јован
Поповић”, Нови Сад; Јован Сандић,
Центар за развој и примену науке,
технологије и информатике.
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Од играчке до рачунара – од
програма до реализације

Организације/институције које
подржавају програм:
Центар за развој и примену науке, технологије и информатике; Савез информатичара
Војводине.
Координатор:
проф. др Слободан Попов, Булевар ослобођења 39, 21000 Нови Сад, тел.: 021/444-024,
021/442-352, е-mail: siv.kontakt@gmail.com, spopov@ptt.yu
Реализатори:
мр Милица Бањац, ОШ „Мика Антић”, Футог; Марина Петровић, ОШ „Јован
Поповић”, Нови Сад; Јован Сандић, Центар за развој и примену науке, технологије и
информатике; Биљана Калафатић, ОШ „Петефи Шандор”, Владимир Попов.
Циљеви програма:
Општи циљ програма је усавршавање и оспособљавање учитеља за реализовање
изборног предмета од играчке до рачунара. Упознавање учитеља са циљевима и садржајима наведеног изборног предмета, начином реализације, потребним условима,
употребом рачунарске и друге дигиталне опреме (дигитална фото и видео камера,
видео бим, ДВД), избор и употреба образовног софтвера; обрада лако обрадивог
материјала (алат и прибор).
Теме које се обрађују:
Концепција изборног предмета од играчке до рачунара; Анализирање циљева, садржаја
и задатака изборног предмета од 1. до 4. разреда; Употреба појединих врста материјала
(папир, картон, стиропор); Избор и употреба једноставног прибора и алата; Преглед,
упоређивање уџбеника са садржајима, циљевима и задацима који су прописани; О
образовном рачунарском софтверу; Преглед и оцена ОРС-а; Изношење (излагање),
анализа урађеног, закљученог; Снимање дигиталном фото и видео камером, преснимавање, нарезивање ЦД-а и ДВД-а. Пленарни рад у делу заједничких садржаја, групни
и појединачни рад на рачунару и дигиталном опремом (снимање, преношење,
нарезивање ЦД-а и ДВД-а). Сваки учесник пролази све етапе обраде наставног
програма од играчке до рачунара.
Циљна група:
учитељи.
Трајање програма:
Програм траје три дана, односно 20 часова.
Број учесника у групи:
пленарни рад: 15–100 полазника; групни рад: 15–25 полазника.
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БРОЈ: 115

Напредни курс из
електронског учења: систем
за управљање електронским
учењем Moodle

Аутори програма:
проф. др Мирјана Ивановић,
проф. др Зоран Будимац,
мр Зоран Путник,
Живана Комленов.
Организација/институција која
подржава програм:
Природно-математички факултет,
Нови Сад.

Координатор:
проф. др Мирјана Ивановић, Департман за математику и информатику, Трг Доситеја
Обрадовића 4, 21000 Нови Сад, тел.: 021/458-888, факс: 021/6350-458,
е-mail: mira@im.ns.ac.yu
Реализатори:
проф. др Мирјана Ивановић, проф. др Зоран Будимац, мр Зоран Путник, Живана
Комленов, Гордана Ракић, Иван Прибела.
Циљеви програма:
С обзиром да завидан број школа поседује рачунарске учионице и довољан број
рачунара да се они могу умрежавати и користити скупно, што им подиже снагу и
могућности, један од начина њихове квалитативно нове употребе је и техника
електронског учења. Циљ програма је упознавање средњошколских и основношколских наставника и професора са трендовима и техникама рада у обасти
електронског учења и учења на даљину. Осим теоријских аспеката ових савремених
наставних метода и технологија, полазници би се практично упознали са најкоришћенијим и најпознатијим бесплатним (Open Source) системом за управљање електронским учењем Moodle кроз примере његове напредне употребе у настави на Департману
за математику и информатику ПМФ-а у Новом Саду. Током практичних вежби
полазници би креирали и сопствена решења електронских лекција, које би потом могли
искористити у наставном процесу. Након завршетка програма наставници ће бити
оспособљени за самосталну употребу овог система и његову примену у свакодневном
раду у школи.
Теме које се обрађују:
Корист коју подршка савременом систему за управљање електронским курсевима
доноси настави на свим нивоима образовања; Начин инсталације, администрације и
коришћења система за управљање електронским курсевима из визуре наставника и
ученика; Коришћење система за креирање репозиторијума наставних материјала;
Напредно коришћење система, креирање персонализованих електронских лекција,
електронских тестова, дискусија (форума), речника појмова; Коришћење модерних
колаборативних алата (блогови, wiki странице, RSS feeds).
Циљна група:
професори и наставници средњих и основних школа.
Трајање програма:
Основни програм се реализује у рачунарским лабораторијама Департмана. Настава се
одвија комбинованим приступом предавања и вежби. Програм траје 3 дана по 8
школских часова.
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минимално 20, а максимално 40 учесника (рад у 2 групе).
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БРОЈ: 116

Методика програмирања и
програмски језик Delphi

Аутори програма:
проф. др Зоран Будимац,
проф. др Мирјана Ивановић.
Организација/институција која
подржава програм:
Природно-математички факултет,
Нови Сад.

Координатор:
проф. др Зоран Будимац, Департман за математику и информатику, Трг Доситеја
Обрадовића 4, 21000 Нови Сад, тел.: 021/458-888, факс: 021/6350-458,
е-mail: zjb@im.ns.ac.yu
Реализатори:
проф. др Зоран Будимац, проф. др Мирјана Ивановић, др Драган Машуловић, мр
Драгана Тодорић-Вукашин, Живана Комленов, Саша Тошић, Иван Прибела, Алекса
Тодоровић.
Циљеви програма:
Оспособљавање наставника и професора у основним и средњим школама у области
методике програмирања, а превасходно у употреби једног алата који омогућава квалитетније (визуелно и објектно) програмирање које је повезано са употребом база
података. Предвиђа се организација програма у форми почетног и средњег нивоа.
Очекује се савладавање основних техника процедуралног стила програмирања у
програмском језику Delphi, као и упознавање са могућностима визуелног и објектног
програмирања, као и употреба база података за прављење једноставнијих софтверских
пакета. За полазнике програма средњег нивоа очекује се квалитетније савладавање
основних техника и напредније примене.
Теме које се обрађују:
Програм обухвата следеће теме: Методика програмирања: стил, основни концепти,
начин увођења и обраде основних конструкција програмских језика, систематичност
при решавању задатака; Основни елементи процедуралног програмирања; Основни
елементи визуелног и објектног програмирања; Delphi програмски алати; Приказ и
употреба интерфејса; Компоненте за креирање форми; Клијент/сервер архитектура;
Базе података; Основне технике рада и повезивање база података и Delphi окружења.
Приказ неких реализација једноставнијих програма.
Циљна група:
професори и наставници средњих и основних школа.
Трајање програма:
Основни програм се реализује у рачунарским лабораторијама Департмана. Настава се
одвија комбинованим приступом предавања и вежби. Програм траје 3 дана по 8
школских часова.
Број учесника у групи:
минимално 20, а максимално 40 учесника (рад у 2 групе).
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Аутори програма:
проф. др Зоран Будимац,
проф. др Мирјана Ивановић.
Организација/институција која
подржава програм:
Природно-математички факултет,
Нови Сад.
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Објектно оријентисано
програмирање и програмски
језик Java

Координатор:
проф. др Зоран Будимац, Департман за математику и информатику, Трг Доситеја
Обрадовића 4, 21000 Нови Сад, тел.: 021/458-888, факс: 021/6350-458,
е-mail: zjb@im.ns.ac.yu
Реализатори:
проф. др Зоран Будимац, проф. др Мирјана Ивановић, др Драгослав Пешовић,
мр Јована Видаковић, мр Владимир Курбалија, Живана Комленов, Иван Прибела,
Гордана Ракић.
Циљеви програма:
Савремена настава програмирања прeтпоставља упознавање ученика са више програмских парадигми. Циљ програма је оспособљавање наставника да своју наставу обогате
садржајима везаним за објектно оријентисано програмирање у програмском језику
Java. Проучавају се и на примерима демонстрирају основни концепти објектно
оријентисаног програмирања. Полазници на вежбама кроз практичне задатке савладавају изложене принципе и усвајају методологију њиховог презентовања ученицима.
Предвиђа се организација програма у форми почетног и средњег нивоа.
Теме које се обрађују:
Процедурални и непроцедурални програмски језици; Објектно оријентисана
методологија: дизајнирање и програмирање; Основни елементи објектно оријентисаног
програмирања: класе, наслеђивање, динамичко везивање; Објектно оријентисани
програмски језик Java; Структура и делови програма; Прости типови података,
сложени типови података, класе и објекти; Придруживање, изрази; Контролне и
репетитивне наредбе; Методи, библиотеке класа.
Циљна група:
професори и наставници средњих и основних школа.
Трајање програма:
Основни програм се реализује у рачунарским лабораторијама Департмана. Настава се
одвија комбинованим приступом предавања и вежби. Програм траје 3 дана по 8 школских часова.
Број учесника у групи:
минимално 20, а максимално 40 учесника (рад у 2 групе).
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БРОЈ: 118

Методика наставе
информатике и припрема
мултимедијалне наставе

Аутори програма:
проф. др Мирјана Ивановић,
проф. др Зоран Будимац,
мр Владимир Курбалија.
Организација/институција која
подржава програм:
Природно-математички факултет,
Нови Сад.

Координатор:
проф. др Мирјана Ивановић, Департман за математику и информатику,
Трг Доситеја Обрадовића 4, 21000 Нови Сад, тел.: 021/458-888, факс: 021/6350-458,
е-mail: mira@im.ns.ac.yu
Реализатори:
проф. др Мирјана Ивановић, проф. др Зоран Будимац, проф. др Милош Рацковић,
др Драгослав Пешовић, мр Владимир Курбалија, мр Срђан Шкрбић, Саша Тошић.
Циљеви програма:
Реформа наставе подразумева коришћење информационо-комуникационе технологије
у настави. Завидан број школа опремљен је рачунарским учионицама и довољним
бројем рачунара, тако да они могу бити повезани у рачунарске мреже. Такође,
одређени број школа је у могућности да поседује сопствени Интернет сервер или да
изнајми простор код неког од постојећих Интернет провајдера. У циљу комуникације
са ученицима, као и међусобне сарадње између професора, често се користе
самостално креиране Интернет презентације. Циљ програма је оспособљавање наставника и професора да креирају савремене мултимедијалне Интернет презентације са
видео и аудио елементима за квалитетнију презентацију садржаја. Проучавају се
најчешће коришћене апликације за њихов дизајн и реализацију, како на почетном, тако
и на напредном нивоу: Microsoft Publisher, Microsoft Frontpage и Adobe Dreamweaver.
Полазници ће бити оспособљени да креирају презентације које садрже текстуалне
елементе, слике и цртеже, али и сложеније мултимедијалне презентације, уз употребу
активних елемената. Осим теоријских аспеката, полазници би се практично упознали
са наведеним апликацијама кроз креирање конкретних презентација.
Теме које се обрађују:
Унос текста; Убацивање слика, цртежа и табела у презентације; Додавање мултимедијалних елемената; Коришћење активних елемената за обогаћивање презентација.
Циљна група:
професори и наставници средњих и основних школа.
Трајање програма:
Основни програм се реализује у рачунарским лабораторијама Департмана. Настава се
одвија комбинованим приступом предавања и вежби. Програм траје 3 дана по 8 школских часова.
Број учесника у групи:
минимално 20, а максимално 40 учесника (рад у 2 групе).

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Аутори програма:
Бранислав Јовановић,
Радојко Дамњановић.
Организације/институције које
подржавају програм:
ОШ „Трећи крагујевачки батаљон”,
Крагујевац; Друга крагујевачка гимназија,
Крагујевац.

143

БРОЈ: 119

ИЗБОРНИ

Информатика у настави
природних наука

Координатор:
Бранислав Јовановић, тел.: 064/1741-646, е-mail: bjovanovic@neobee.net
Циљеви програма:
унапређивање квалитета наставе природних наука; више експеримената и визуализације у настави и ваннастави уз коришћење савремене технологије; унапређивање техника рада у складу са могућностима савремене технологије и препорукама методике
наставе.
Теме које се обрађују:
Појам информације; Систем, вероватноће стања система; Ентропија; Шенонова
ентропија; Израчунавање количина информације која се добија појединим сазнањем;
Кибернетички приступ настави и учењу; Управљање и регулисање процеса наставе;
Основна правила технике програмирања материјала за учење; Рачунарски систем и
његове компоненте; Компоненте рачунара (hard disk, флеш, штампач, скенер, камера,
модем, пројектор…); Функционисање рачунара, оперативни систем Windows; Основе
оперативног система; Својства компонената рачунара; My computer, Control Pаnеl;
Инсталација и употреба програма Microsoft Office: Word, Excel, Power Point и Front
Page; Једноставне графичке библиотеке; Цртање и обрада слика помоћу програма
Adobe Photoshop и ChorelDraw; Израда планова и припрема помоћу програма Microsoft
Word и Excel, ChemWin; Презентација и анимација помоћу програма Microsoft Power
Point; Табела за вођење евиденције о успеху одељења помоћу програма Microsoft Word
и Excel; Портови PC рачунара (паралелни, серијски, games, USB); Опис и намена
портова; Интернет; Интернет претраживање; Израда интернет презентација помоћу
програма Microsoft FrontPage; Е-mail – коришћење програма за електронску
комуникацију; Табеларно и графичко представљање математичких функција које се
користе у наставним садржајима појединих предмета помоћу програма Microsoft Excel
и Matlab; Коришћење рачунара у огледима и лабораторијским мерењима; Употреба
рачунара у склопу мерних инструмената; Приказивање експерименталних резултата
помоћу програма Microsoft Excel; Фитовање криве; Коришћење програма за симулацију природних појава.
Циљна група:
наставници природних наука, информатике и математике у основним и средњим
школама и наставници разредне наставе.
Трајање програма:
22 сата (3 дана).
Број учесника у групи:
7–18.

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
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Модели података и базе
података (1) – основни курс

Аутори програма:
професор мр Бајковић-Лазаревић
Бранислава,
професор спец. Жељко Лежаја.
Организација/институција која
подржава програм:
Рачунарска гимназија, Београд.

Координатор:
Жељко Лежаја, Карловачка 29/53, 11080 Земун, тел.: 063/227-991, 011/316-3353,
е-mail: lezajaz@eunet.yu
Реализатори:
професор мр Бајковић-Лазаревић Бранислава, професор спец. Жељко Лежаја, професор
Душа Вуковић.
Циљеви програма:
моделовање сценарија: ученици, професори, предмети, оцене; креирање школске базе
на основу креираног модела података у претходној тачки; прављење упита и извештаја
на основу креиране базе података – са посебним нагласком на штампање сведочанстава.
Теме које се обрађују:
Модели података; Приказ Erwin, Visio; ACCESS 2003.
Циљна група:
наставници информатике основних и средњих школа, као и сви остали наставници који
у свом раду желе да користе базе података.
Трајање програма:
субота од 9.00 до 17.00, недеља од 9.00 до 17.00; или петак од 9.00 до 17.00, субота од
9.00 до 17.00; укупно 16 часова.
Број учесника у групи:
од 20 до 25.

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Аутори програма:
проф. др Слободан Попов, ПМФ, Нови
Сад;
Катарина Милановић, Microsoft Software
D.O.O.(на основу материјала Microsoft©
Partners in Learning).
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Основе рачунарских мрежа

Организације/институције које
подржавају програм:
Центар за развој и примену науке, технологије и информатике; Савез информатичара
Војводине.
Координатор:
проф. др Слободан Попов, ЦНТИ, Булевар ослобођења 39, 21000 Нови Сад,
тел.: 021/442-352, 063/727-4043, е-mail: spopov@ptt.yu
Реализатори:
Патрик Малина, ОШ „15. октобар”, Пивнице; Драган Граховац, Савез информатичара
Војводине; Марина Петровић, ОШ „Јован Поповић”, Нови Сад; Јован Сандић, ЦНТИ.
Циљеви програма:
Циљ је да програм обезбеди упознавање наставника информатике основних и средњих
школа са основним појмовима из света рачунарских мрежа, као и да помогне у
савладању проблема везаних за администрирање и одржавање рачунарске мреже у
школи са којима се сусрећу у пракси. Програм треба да обезбеди да се наставници
информатике упознају са основама процеса умрежавања, али и да им се приближи
употреба мрежних сервиса у циљу унапређења васпитно-образовног процеса (комуницирање на мрежи, размена податка), као и да им се укаже на предности и недостатке
свих рачунарских мрежа које се користе у васпитно-образовном раду, како локалног,
тако и глобалног карактера (Интернет).
Теме које се обрађују:
Општи концепти рачунарске мреже (шта је мрежа, врсте и величине, како рачунари
међусобно комуницирају); Интернет (контрола и структура, претрага, организација веб
локација, машине за претрагу), аudio i video streaming (како гледати видео или слушати
аудио у веб прегледачу), остале области Интернета (функционисање електронске
поште, како се креира налог, шта су, како се шаљу и примају инстант поруке, игре на
мрежи, како функционише дељење датотека и како легално делити датотеке);
Опасности на мрежи и смањење ризика од њих (ко и како може имати неовлашћени
приступ рачунару, како се бранити, како безбедно сачувати своје информације на мрежи); Планирање мреже (како се преко мреже деле датотеке, штампачи и Интернет веза,
каква је за то мрежа потребна, какав је хардвер и софтвер потребан за прављење
мреже).
Циљна група:
наставници информатике основних и средњих школа.
Трајање програма:
16 часова, 2 радна дана.
Број учесника у групи:
пленарни рад до 50 полазника, практичан рад за рачунаром 15 до 20 полазника.

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

146

ИЗБОРНИ

БРОЈ: 122

Рачунарска графика –
AutoCAD

Аутори програма:
мр Дејан Таникић, дипл.маш.инж.;
мр Миодраг Страк, дипл.маш.инж.
Организација/институција која
подржава програм:
Технички факултет у Бору, Универзитет у
Београду; ВЈ 12, 19210 Бор.

Координатор:
мр Дејан Таникић, ВЈ 12, 19210 Бор, тел.: 030/424-555, факс: 030/421-078,
е- mail: dtanikic@tf.bor.ac.yu
Реализатори:
мр Дејан Таникић, дипл.маш.инж.; мр Миодраг Страк, дипл.маш.инж.; проф. др
Миодраг Манић, дипл.маш.инж.
Циљеви програма:
упознавање учесника са савременим трендовима у области рачунарске графике и оспособљавање за коршћење AutoCAD-а, који у данашње време представља предуслов било
ког даљег техничког образовања (односно азбуку техничких лица).
Теме које се обрађују:
У уводном делу учесници се упознају са основама рачунарске графике, као и најчешће
коришћеним софтверским алатима који се у рачунарској графици користе. У другом
делу, учесници се упознају са AutoCAD-ом, и у интерактивном раду савладавају основе
овог програмског пакета.
Циљна група:
професори средњих техничких школа.
Трајање програма:
3 радна дана = 8+8+8 = 24 сата.
Број учесника у групи:
10–12.

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Аутори програма:
др Мирослав Трајановић,
редовни професор
Машинског факултета у Нишу;
мр Драган Мишић,
асистент
на Машинском факултету у Нишу.
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Објектно оријентисано
програмирање на примеру
језика Јава

Организација/институција која
подржава програм:
Иновациони центар за информационе технологије Машинског факултета у Нишу.
Координатор:
др Драган Милчић, Александра Медведева 14, 18000 Ниш, тел.: 018/500-642,
018/500-669, е- mail: milcic@masfak.ni.ac.yu
Реализатори:
Мирослав Трајановић, Драган Мишић, Никола Витковић.
Циљеви програма:
Упознавање наставника са принципима објектно оријентисаног програмирања. Савремене рачунарске апликације се раде у неком од многих објектно оријентисаних језика.
Типичан представник ОО језика је Јава. У оквиру курса ће се на примеру овог језика
објаснити предности оваквог начина рада. Наставници би требали да стечена знања
примене у пракси и своје ученике уместо са традиционалним процедуралним техникама упознају са новим, објектно оријентисаним.
Теме које се обрађују:
Увод у објектно оријентисано програмирање; Класе и објекти; Наслеђивање; Полиморфизам; Интерфејси; Библиотеке класа; Основни пројектантски обрасци код пројектовања софтвера.
Циљна група:
наставници који предају области везане за информатику и програмирање у основним и
средњим школама, сви остали наставници који желе да осавремене своје познавање
рачунарских технологија.
Трајање програма:
21 наставни час, 3 дана по 7 часова.
Број учесника у групи:
од 10 до 18.

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
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Аутор програма:
Славољуб Митић,
дипл. физичар.

Организације/институције које
подржавају програм:
ОШ „Чегар” Ниш, Школска б.б.,
018/214-661, 018/211-570;
е- mail: oscegar@bankerinter.net;
Регионални центар за професионални
развој запослених у образовању – Ниш, Париске комуне б.б., 018/202-404, 018/202-300,
018/202-301, 018/202-304, 018/202-305; е- mail: kmilka@gu.ni.sr.gov.yu.

Примена рачунара у
припреми и реализацији
наставе

Координатор:
Славољуб Митић, Лепеничка 15, 18000 Ниш, тел.: 018/576-789, 063/89-15-218,
е-mail: smitic@bankerinter.net
Реализатори:
Славољуб Митић, дипл. физичар; Дарко Симић, дипл. физичар; Радиша Јовановић,
дипл. наставник техничког образовања; Олгица Рашић, дипл. психолог.
Циљеви програма:
Општи: усвајање основних знања из области информатике и рачунарства; стручно
усавршавање. Специфични: оспособљавање запослених у школама за коришћење рачунара у свакодневном животу и раду, посебни осврт на примену рачунара у припреми и
реализацији наставе; усвајање основних знања која ће омогућити осавремењивање
наставе кроз коришћење и израду наставних садржаја уз помоћ рачунара; квалитетнија
и садржајнија припрема и реализација наставе; стицање знања која ће бити од користи
и у осталим активностима школе.
Теме које се обрађују:
Основни појмови о персоналним рачунарима и оперативни систем; Обрада текста на
рачунару; Програм за рад са табелама и графиконима; Интернет; Креирање презентација.
Циљна група:
учитељи, наставници, професори, стручни сарадници и директори основних и средњих
школа.
Трајање програма:
основни ниво: 24 часа (18 сати) – 3 радна дана по 8 часова (6 сати) или на основу
договора са полазницима; напредни ниво: 24+4 часа (21 сат) – 3 радна дана по 8 часова
(6 сати) или на основу договора са полазницима; након тога у току 30 дана израда
пројектног задатка и практична примена, консултације, анализа и вредновање – 4 часа.
Број учесника у групи:
од 10 до 15 полазника (1 полазник – 1 рачунар).

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Аутори програма:
Љиљана Јовичин-Благојевић,
Иванка Чубрило.
Организација/институција која
подржава програм:
Техничка школа „Јован Вукановић”,
Гагаринова 1, Нови Сад.
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Corel Draw у настави

Координатор:
Томислав Ткалац.
Циљеви програма:
стручно усавршавање, оспособљавање наставника за коришћење Corel Draw-a у настави, проширивање базе знања, примена Corel Draw-a у настави.
Теме које се обрађују:
Подешавање радног окружења; Цртање основних графичких објеката; Цртање линија;
Рад са објектима; Боје; Ефекти над објектима; Текст; Примена Corel Draw-a.
Циљна група:
наставници рачунарства и информатике, наставници примене рачунара, наставници
дизајна, наставници моделовања, наставници техничког цртања, наставници уметничких школа.
Трајање програма:
16 сати, два дана.
Број учесника у групи:
од 8 до 15.

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
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БРОЈ: 126

Употреба мултимедијалних
средстава у настави

Координатори:
Братислав Филиповић
Агенција за образовање и посредовање
„Филиповић” ФБ Софт
7. јула 13
35000 Јагодина
тел.: 035/22-00-23, 035/24-12-28
063/82-49-99
е-mail: fbsoft@nadlanu.com

Аутор програма:
Предраг Стевановић,
проф. основа технике и информатике.
Организације/институције које
подржавају програм:
Технички факултет у Чачаку;
Агенција за образовање и посредовање
„Филиповић” – ФБ Софт.

Предраг Стевановић
проф. основа технике и информатике
Младена Миленковића 70
35000 Јагодина
тел.: 035/22-00-08, 064/25-59-217
е-mail: donapeca@ptt.yu

Реализатори:
Предраг Стевановић, проф. основа технике и информатике; Горан Ћујић, дипл. инж.
ел.; мр Бранко Т. Новаковић, мр маш.; Александар Јефтић, инж. маш.; Александар
Ђорђевић, дипл.инж. ел.
Циљеви програма:
едукукација професоре разредне и предметне наставе у основним и средњим школама
за рад на рачунару; стицање практично применљивих знања и умећа; оспособљавање
наставника за примену савремених достигнућа информатичке технологије у настави.
Теме које се обрађују:
Windows – коришћење мултимедијалних средстава у настави, софтверских пакета
фирме Мултисофт и Кварк медиа, признатих од стране Министарства просвете
Републике Србије, који се од истих препоручују као помоћно наставно средство;
Internet; Power Point.
Циљна група:
професори разредне и предметне наставе, стручни сарадници, директори основних и
средњих школа.
Трајање програма:
18 часова / 3 дана.
Број учесника у групи:
10–15 полазника (искључиво по принципу: 1 полазник – 1 рачунар).

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Аутор програма:
Симоновић Синиша, дипл. инж.
организационих наука за пројектовање
информационих система, професор
информатике и рачунарства.
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Примена информационе
технологије у припремању и
реализацији наставе

Организације/институције које
подржавају програм:
ПШШ „Јосиф Панчић”, Сурдулица –
иницијатор програма; Гимназија „Светозар Марковић”, Сурдулица – школа партнер;
Гимназија „Јован Скерлић”, Владичин Хан – школа партнер; Техничка школа,
Владичин Хан – школа партнер; ОШ „Бранко Радичевић”, Владичин Хан – школа
партнер; ОШ „Пера Мачкатовац”, Сурдулица – Бело Поље – школа партнер.
Координатор:
Симоновић Синиша, Моше Пијаде 11/11, 17510 Владичин Хан, тел.: 017/815-051,
017/475-088, 065/377-1353, е-mail: jpancic@ptt.yu, hawk13@ptt.yu,
hawk1301@gmail.com
Реализатори:
Симоновић Синиша, дипл. инж. – професор информатике и рачунарства, аутор програма; Томић Драган, професор математике и информ. и рачунарства; Братислав
Радовановић, дипломирани физичар за општу физику; Предраг Николић, дипл. инж.
електротехнике, професор електро-групе предмета.
Циљеви програма:
унапређење квалитета васпитно-образовног процеса кроз подизање нивоа информатичке писмености и вештина руковања рачунаром запослених у образовно-васпитним
установама; оспособљавање просветних радника за самостално креирање и коришћење
готових материјала (текст, звук, слика, видео запис, анимација) из различитих извора
уз помоћ савремених информационо-комуникационих технологија у току припреме и
извођења васпитно-образовног процеса; популарисање нових начина организације
наставе, припреме за наставу и презентирања наставних садржаја који су подржани
информационим и комуникационим технологијама.
Теме које се обрађују:
Основе коришћења рачунара и управљање подацима; Упознавање са могућностима
Интернета и начинима коришћења његових сервиса ради унапређења васпитно-образовног процеса; Обрада текста у циљу израде припремног материјала за реализацију
васпитно-образовног процеса; Употреба програма за табеларне прорачуне у циљу
праћења и презентовања (табеларно и графички) успеха ученика у учењу, владању и
ваннаставним активностима, као и добијања тачних статистичких показатеља на нивоу
одељења и школе; Употреба ИТ опреме (скенер, дигитална камера, пројектор, електронска табла...) у припремању и извођењу наставе; Прикупљање, припрема и
обликовање аудио-визуелног материјала за потребе васпитно-образовног процеса;
Израда презентација за подршку предавачу и презентација за индивидуални рад са
ученицима.
Циљна група:
професори, наставници и стручни сарадници основних и средњих школа.
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Трајање програма:
24 часа, 8 часова по 3 дана, 6 часова по 4 дана, 4 часа по 6 дана, 3 часа по 8 дана или 2
часа по 12 дана.
Број учесника у групи:
минимално 10, максимално 15.

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Аутори програма:
Марина Петровић, проф. инф.,
Основна школа „Јован Поповић”, Нови
Сад;
мр Светлана Малетин, проф. инф.,
Гимназија „Јован Јовановић Змај”, Нови
Сад;
Драгица Плачков, проф. педагогије,
Основна школа „Јован Поповић”, Нови
Сад.
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ОБАВЕЗАН

Информационо-комуникациона технологија
у настави

Организација/институција која подржава програм:
Основна школа „Јован Поповић”, Нови Сад.
Координатор:
Марина Петровић, Булевар Јаше Томића 13 А / 39, 21000 Нови Сад, тел.: 064/333-25-11,
021/644-76-12, е-mail: marinansyu2002@yahoo.co.uk, marinapetrovic1@gmail.com
Реализатори:
Марина Петровић, Светлана Малетин, Драгица Плачков.
Циљеви програма:
развој професионалних знања код просветних радника, подизање мотивације и стручно
оспособљавање за коришћење могућности савремених информационо-комуникационих технологија у васпитно-образовном процесу, коришћење готових аудиовизуелних материјала из различитих извора у току припреме и извођења васпитнообразовног процеса, као и сагледавање и реална евалуација наставе после примене
нове технологије.
Теме које се обрађују:
Методичко-дидактичке основе модерне наставе; Нова улога ученика, наставника и
школе у друштву; Вештина комуникације и управљања информацијама и разредом;
Савремени трендови у ИК технологији и начини њихове примене у настави;
Карактеристике образовног софтвера; Примена Интернета и његових ресурса у
настави; Обрада текста, слика и звука; Коришћење готових материјала (текст, звук,
слика, видео запис, анимација) из различитих извора; Израда образовног софтвера,
мултимедијалних презентација за подршку наставнику и презентација за самостални
рад ученика; Припрема наставних јединица уз помоћ рачунара и остале ИК технологије
по изабраним модулима: почетни (основе коришћења рачунара и управљање подацима;
обрада текста; Интернет, припрема часа у MS Word-у), напредни (Интернет; извори
слика; израда и обрада слика; дигитални фотоапарат; скенирање; обрада текста, видео
материјала и израда мултимедијалне презентације у MS Power Рoint-у и MS Producer-у)
или експертски ниво (по избору: Интернет или програмирање или мултимедија).
Презентовање радова. Дискусија. Начини вредновања постигнућа наставника и ученика.
Циљна група:
Циљна група овог програма су васпитачи, наставници, медијатекари, директори школа
и стручни сарадници у васпитно-образовним установама (предшколским установама,
основним и средњим школама).
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Трајање програма:
Предвиђа се укупно 20 часова за реализацију програма у току три дана (или два дана у
договору са групом).
Број учесника у групи:
Минималан број учесника по групи је 10, а максималан број је 15.

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

155

Аутори програма:
БРОЈ: 129
ИЗБОРНИ
Марина Петровић, проф. инф.,
Основна школа „Јован Поповић”, Нови
Сад;
мр Светлана Малетин, проф. инф.,
Мултимедија као покретач
Гимназија „Јован Јовановић Змај”, Нови
активног учења
Сад;
мр Виолета Болић-Тривуновић, проф.
биологије, Основна школа „Јован Поповић”, Нови Сад.
Организација/институција која подржава програм:
Основна школа „Јован Поповић”, Нови Сад.
Координатор:
Марина Петровић, Булевар Јаше Томића 13 А / 39, 21000 Нови Сад, тел.: 064/333-25-11,
021/644-76-12, е-mail: marinansyu2002@yahoo.co.uk, marinapetrovic1@gmail.com
Реализатори:
Марина Петровић, Светлана Малетин, Виолета Болић-Тривуновић.
Циљеви програма:
Подизање стручних компетенција наставника и ученика у процесу подучавања и
учења. Подизање квалитета наставе уз примену мултимедијалних средстава, што треба
да доведе до активнијег учешћа ученика у васпитно-образовном процесу. Велики
проблем у настави је пасивна позиција ученика у школи, а велики изазов је то
променити и ставити ученика у активну позицију. Мултимедија као алат има ту снагу,
само је треба добро осмислити и употребити на прави начин. Наравно, прво треба
овладати алатима за рад са мултимедијом, затим добро конципирати задатке и
материјале за ученике и наставнике, а онда их и продуковати.
Теме које се обрађују:
Дефинисање појмова активно учење и мултимедија са полазницима семинара. Одабир
теме за рад и анализа активности ученика и наставника при обради теме.
Демонстрација квалитетног образовног софтвера и коментар. Карактеристике
образовног софтвера намењеног наставнику као подршка предавању у раду са целом
групом и софтвера за индивидуални рад ученика. Извори слика. Цртање. Скенирање.
Рад са дигиталним апаратом. Снимање видео материјала. Преузимање са Интернета.
Упознавање полазника са бесплатним алатима за креирање и обраду звука, слике и
видео материјала (Audacity – програм за обраду звука; Photo Story – видео прича или
програм за продукцију видео записа од слика и аудио фајлова или Movie Мaker –
програм за монтажу филмова). Напредне групе могу обрадити и оба програма, Photo
Story и Movie Мaker. Израда наставникове припреме за одабрани час. Припрема
материјала за рад наставника и материјала за рад ученика. Конципирање полупрограмираних задатака за ученике и припрема таквих материјала. Израда плана примене софтвера на часу.
Циљна група:
Циљна група овог програма су васпитачи, наставници, медијатекари, директори школа
и стручни сарадници у васпитно-образовним установама (предшколским установама,
основним и средњим школама).
Трајање програма:
Предвиђа се укупно 16 часова за реализацију програма, два дана, 8+8 часова.
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Број учесника у групи:
Минималан број учесника у групи је 10, а максималан број је 15.

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Аутор програма:
Золтан Каналаш,
професор математике.
Организација/институција која
подржава програм:
Основна школа „Свети Сава” у Кикинди.
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Креирање мултимедијалног
часа

Координатор:
Витомир Радак, Немањина 27б, 2300 Кикинда, тел.: 0230/400-270, факс: 0230/400-270,
е-mail: svetisavaki@nadlanu.com
Реализатори:
Золтан Каналаш, професор математике; Марија Ристић, медијатекар; Арпад Пастор,
професор техничког и информатичког образовања; Милорад Карановић, професор
информатике.
Циљеви програма:
оспособити просветне раднике за ширу употребу рачунара у настави, за активно
коришћење рачунара у реализацији наставних тема и за проналажење нових путева у
преношењу знања; развити вештину учења од других анализом готових презентација
пронађених на Интернету; указати учесницима на предности тимског рада и у припреми презентација и мултимедијалних часова; упознати учеснике и оспособити их за
рад у програму Powеr Point; оспособити полазнике за самостално припремање и извођење мултимедијалног часа; вежбање концентрације и способности подељене пажње
(способности да истовремено воде час и управљају рачунаром).
Теме које се обрађују:
Упознавање елемената програма Powеr Point: отварање и подешавање слајдова,
додавање текста, слика, звука, анимација...; израда презентације. Израда пројектног
задатка/презентације или мултимедијалног часа: избор теме према склоностима учесника; израда презентације; вежбање представљања презентације пред групом.
Циљна група:
Професори разредне наставе, професори предметне наставе, наставници, стручни
сарадници и директори образовно-васпитних установа који поседују елементарна
знања о раду са рачунаром (Windows, Word). Програм се може реализовати на српском
или на мађарском језику.
Трајање програма:
Програм траје 24 сата, а могуће су три варијанте: 6 дана по 4 сата; 3 дана по 8 сати;
уколико технички услови дозвољавају, постоји и могућност одржавања семинара и на
другој локацији, чак и ван Кикинде, у варијанти 3 дана по 8 сати.
Број учесника у групи:
8–12.

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

158

ИЗБОРНИ

БРОЈ: 131

Ин чаролија у настави II

Аутори програма:
Дејан Станковић,
Милош Илић.
Организација/институција која
подржава програм:
ОШ „Васа Пелагић” у Лесковцу.

Координатор:
Дејан Станковић, проф.физике, Илије Стреле 6/35, 16000 Лесковац, тел.: 063/210-960,
063/372-327, 064/19-96-933, 063/420-649, 016/216-156, 016/233-470, факс: 016/233-471,
е-mail:dstanko@sbb.le.co.yu
Циљeви програма:
Главни циљ: едукација наставника за примену напредних информатичких технологија
у настави (мултимедијска презентација наставних јединица, Интернет презентација,
креирање електронских уџбеника, наставних помагала, тестова, предавања, вежби
итд.). Специфични циљеви: 1) унапређење квалитета наставног процеса обезбеђењем
услова за приступ и коришћење савремених информатичких технологија; 2) активирање и модернизовање наставе и њено прилагођавање потребама времена и очекивањима и захтевима младих генерација; 3) подстицање испољавања креативних
потенцијала наставника и ученика, развој тимског рада и сарадње; 4) подизање нивоа
задовољства и мотивисаности свих учесника образовног процеса.
Теме које се обрађују:
Креирање мултимедијалних презентација (Power Point), коришћење мултимедијалних
садржаја за креирање наставног процеса, могућности коришћења медијатеке у
наставном процесу, пројектовање задатака, интегрисање мултимедијалних садржаја у
један школски час; Инернет као значајан образовни ресурс у креирању наставног
процеса, демонстрација и приказ употребе Интернета у обогаћивању наставе хемије,
физике, биологије, историје, географије итд., уградња добијених информација у
припрему часа; Припрема за штампу и израду постера (Corell Draw), договор о даљем
раду и евалуација програма.
Циљна група:
непосредно: учитељи, наставници и стручни сарадници основних и средњих школа;
посредно: деца основношколског и средњошколског узраста.
Трајање програма:
24 сата ( 3 дана).
Број учесника у групи:
Минимални број учесника је 8, а максимални 15.
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Аутори програма:
Драган Маринчић и стручни тим Агенције
за информациони инжењеринг Personal
System.
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Модуларни програм
рачунарске
обуке

Организације/институције које
перманентне
подржавају програм:
Министарство просвете Републике
Србије; Средња школа, Барајево;
КММ „Архимедес”, Београд;
Друштво учитеља Београда; Друштво учитеља, Параћин.

Координатори:
Драган Маринчић, 063/82-75-659, Снежана Ранђеловић, 064/26-25-624,
Стевана Ђурђевића Трошаринца 1/2, 11030 Београд, тел./факс: 011/35-47-688,
е-mail: drmar@eunet.yu
Реализатори:
Драган Маринчић, Београд; Снежана Ранђеловић, Београд; мр Миодраг Стојановић,
Крагујевац; мр Светлана Лазаревић-Петровић, Шабац; Дејан Дикић, Ниш; Дејан
Пејчић, Ниш; Срђан Маричић, Младеновац; Драгомир Пауновић, Кладово; Срђан
Станојевић, Зајечар; Радоје Милошевић, Пријепоље; Слободан Голубовић, Кучево;
Горан Станишић, Лозница; Дијана Рајин, Зрењанин.
Циљеви програма:
подизање нивоа информатичке писмености и вештина руковања рачунаром запослених
у образовно-васпитним установама; популарисање нових начина организације наставе,
припреме за наставу и презентирања наставних садржаја подржаних информационим и
комуникационим технологијама.
Теме које се обрађују:
Теме које се обрађују планирају се и реализују према предзнању, потребама и
захтевима конкретне групе/установе или се реализује неки од понуђених готових
модула. Теме: Готови програми (текст и хипертекст, мултимедиј и хипермедиј); Критеријуми за избор доброг софтвера са прегледом доступног едукативног софтвера; Рад са
текстом, цртежима, табелама, формулама, сликама и звуком; Рад са уређајима
(спољашње меморије, пројектор, штампач, скенер, дигитални фото апарат, веб камера,
звучници, микрофон, таблет...); Школска библиотека и медијатека; Интернет као
библиотека свих библиотека; Коришћење база података и база знања; Израда
публикација и презентација... Модули: Иницијални (за почетнике), Корективни, Од
играчке до рачунара (за учитеље), Кликни мишем (за васпитаче), Мултимедијални
приступ настави, Хипермедиј у настави, Стандарди и прописи у рачунарству...
Циљна група:
запослени у установама предшколског, основног и средњег образовања и васпитања:
васпитачи, наставници, стручни сарадници, радници у администрацији, директори...
Трајање програма:
укупно: до 24 сата (3 дана) – фаза едукације: 18 сати; фаза имплементације: 6 сати
(планирање, имплементација у настави у конкретној установи, евалуација резултата,
питања и примери из праксе).
Број учесника у групи:
8–30 учесника.
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Методика наставе
програмирања у Delphi-ју

Аутори програма:
Марија Цветковић,
Веселинка Вујанац,
Соња Влаховић-Николић,
Жаклина Ефтимовски.
Организација/институција која
подржава програм:
Гимназија „Светозар Марковић”, Ниш.

Координатор:
Марија Цветковић, Жарка Зрењанина 44, 18000 Ниш, тел.: 018/572-526, 064/145-96-99,
062/26-44-52, факс: 018/254-396, 018/242-984, е-mail: mariacvet@yahoo.com
Реализатори:
Марија Цветковић,
Ефтимовски.

Веселинка

Вујанац,

Соња

Влаховић-Николић,

Жаклина

Циљеви програма:
Због брзог развоја информационих технологија потребно је перманентно усавршавање
наставног кадра рачунарства и информатике. Општи циљ програма је увођење
објектног програмирања у настави 3. и 4. разреда информатике у гимназији. Програмски језик Pascal, који је предвиђен планом и програмом за гимназије, изводи се у
окружењу MS –DOS Turbo Pascal. Пошто је графички оперативни систем примат у
свету, а објектно оријентисано програмирање је данашњи стандард, наш специфични
циљ је помоћ наставницима у реализацији плана и програма у окружењу Delphi.
Наставом у 4. разреду је предвиђен Delphi као логична последица Pascala.
Теме које се обрађују:
Предавање о графичком корисничком окружењу Delphi; Рад са објектима и креирање
апликације; Примена основних графичких објеката у решавању проблема са линијском, разгранатом и цикличном структуром; Компоненте избора; Предавање о графичким контролама; Коришћење графичких објеката у решавању проблема са низовима,
матрицама и слоговима; Програмирање догађаја; Контрола тока апликација.
Циљна група:
Циљна група су професори информатике и рачунарства у средњим школама.
Трајање програма:
16 сати, 2 дана.
Број учесника у групи:
Минимални број учесника је 5, а максимални 10.
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Аутори програма:
проф. др Иван Милентијевић,
проф. др Драган Јанковић..

161

БРОЈ: 134

ИЗБОРНИ

Организације/институције које
подржавају програм:
Како учити на даљину
Електронски факултет Универзитета у
Нишу; Регионална школска управа, Ниш;
Министарство просвете Републике
Србије; Технолошки образовни институт у
Атини, Грчка; Департман за рачунарске науке Универзитета у Аликантеу, Шпанија.
Све наведене институције су партнери на пројекту TEMPUS IB_JEP-41148-2006 (RS)
CONTINUous Education for Informatics Teachers in Elementary and Secondary Schools in
Serbia – CONTINUED, који финансира Европска комисија, Брисел, ЕУ.
Координатор:
проф. др Иван Милентијевић,Електронски факултет Универзитета у Нишу, Александра
Медведева 14, 18000 Ниш, тел.: 018/529-105, факс: 018/588-399.
Реализатори:
проф. др Иван Милентијевић, проф. др Драган Јанковић, мр Владимир Ћирић, дипл.
инж. Оливер Војиновић, дипл. инж. Братислав Предић, дипл. инж. Душан Вучковић и
мр Наталија Стојановић.
Циљеви програма:
Циљ програма је припрема кандидата за коришћење система за учење на даљину како
би могли да прате курсеве који ће бити понуђени преко платформе за учење на даљину.
Полазницима треба осветлити функционисање система из корисничког угла. Индиректни циљ је оспособити кадидате да правилно разумеју учење на даљину, које се у
великој мери погрешно схвата, и стечена знања пренесу својим ученицима кроз
оспособљавање ученика за похађање таквог облика наставе, или чак и покретање
оваквог облика додатне едукације ученика (поготово за напредније ученике који се
интересују за шира знања или се припремају за такмичења).
Теме које се обрађују:
Облици учења; Основе учења на даљину – предности и недостаци; Повезивање на систем за учење на даљину Електронског факултета у Нишу; Регистрација полазника;
Демонстрација могућности система; Упознавање са могућностима за креирање е-learning материјала, припрему тестова, тестирање и припрему статистичких показа-теља о
курсу; Комуникација и колаборација са другим корисницима; Коришћење форума.
Циљна група:
наставници који предају рачунарске и информатичке садржаје у основним и средњим
школама.
Трајање програма:
8 сати, односно 1 радни дан.
Број учесника у групи:
Минимални број учесника је 15, а максимални 120.
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Аутори програма:
проф. др Теуфик Токић,
проф. др Иван Милентијевић.

Организације/институције које
подржавају програм:
Електронски факултет Универзитета у
Нишу; Регионална школска управа, Ниш;
Министарство просвете Републике
Србије; Технолошки образовни институт у Атини, Грчка; Департман за рачунарске
науке Универзитета у Аликантеу, Шпанија. Све наведене институције су партнери на
пројекту TEMPUS IB_JEP-41148-2006 (RS) CONTINUous Education for Informatics
Teachers in Elementary and Secondary Schools in Serbia – CONTINUED, који финансира
Европска комисија, Брисел, ЕУ.

Рачунарске мреже и интернет
технологије

Координатор:
проф. др Иван Милентијевић,Електронски факултет Универзитета у Нишу, Александра
Медведева 14, 18000 Ниш, тел.: 018/529-105, факс: 018/588-399.
Реализатори:
проф. др Теуфик Токић, проф. др Иван Милентијевић, мр Владимир Ћирић, дипл. инж.
Оливер Војиновић, мр Наталија Стојановић и дипл. инж. Душан Вучковић.
Циљеви програма:
Основни циљ програма је да омогући полазницима да успешније изводе део наставе из
информатичких предмета који се односи на рад са рачунарским мрежама. Полазници
се упознају са основним принципима функционисања локалних мрежа и оспособљавају
се за постављање мреже са два или више рачунара, жичаном или бежичном везом.
Специфични циљ је упознавање са теоријском основом која је довољна за разумевање
процеса повезивања и успешно администрирање локалне мреже са Интернет конекцијом. Циљ је да се подигне ниво знања наставника из области рачунарских мрежа, да
се настава осавремени и учини садржајнијом, занимљивијом и актуелном за ученике.
Теме које се обрађују:
Основни принципи размене података; Серијска веза два рачунара; Основе рачунарских
комуникација (ISO OSI модел, TCP/IP модел); Мрежни уређаји; Улога и функција
мрежних уређаја; Локалне мреже; Протоколи OSI модела који чине локалне мреже;
Повезивање рачунара у локалну мрежу директном везом два рачунара, више рачунара
преко hub-a и switch-a и wireless access point-a; IP адресна шема и TCP/IP као основни
протокол Интенета; Подешавање параметара рачунара са Windows фамилијом оперативних система за комуникацију на локалној мрежи; Основе рутирања; RIP протокол за
рутирање; MAN и WAN мреже; Интернет и повезивање на интернет; ADSL, кабловски
и dial-up модеми; Подешавање рачунара са Windows оперативним системом за приступ
Интернету; Креирање gateway рачунара преко кога рачунари локалне мреже могу
имати приступ Интернету; Протоколи транспортног и апликативног нивоа OSI модела
(Интернет технологије): domain name servis (dns), e-mail (smtp, pop3) и web (http).
Циљна група:
наставници који предају рачунарске и информатичке садржаје у основним и средњим
школама.
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Трајање програма:
24 сата, односно 3 радна дана
Број учесника у групи:
Минимални број учесника је 15, максимални 120.
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Аутори програма:
проф. др Драган Јанковић,
доц. др Леонид Стиоменов.

Организације/институције које
подржавају програм:
Електронски факултет Универзитета у
Нишу; Регионална школска управа, Ниш;
Министарство просвете Републике
Србије; Технолошки образовни институт у Атини, Грчка; Департман за рачунарске
науке Универзитета у Аликантеу, Шпанија. Све наведене институције су партнери на
пројекту TEMPUS IB_JEP-41148-2006 (RS) CONTINUous Education for Informatics
Teachers in Elementary and Secondary Schools in Serbia – CONTINUED, који финансира
Европска комисија, Брисел, ЕУ.

Модерни концепти
програмирања

Координатор:
проф. др Иван Милентијевић,Електронски факултет Универзитета у Нишу, Александра
Медведева 14, 18000 Ниш, тел.: 018/529-105, факс: 018/588-399.
Реализатори:
проф. др Драган Јанковић, доц. др Леонид Стиоменов, мр Владимир Ћирић, мр
Наталија Стојановић, мр Александар Станимировић, дипл. инж. Душан Вучковић,
дипл. инж. Оливер Војиновић и дипл. инж. Братислав Предић.
Циљеви програма:
Основни циљ програма је да полазнике упозна са модерним концептима
програмирања, елементима пројектовања и програмирања модерних апликација са
графичким корисничким интерфејсима, као и окружењима за развој модерних апликација и на тај начин им обезбеди да стечено знање искористе за унапређење наставе из
предмета који имају информатичке садржаје и елементе програмирања. Програм треба
да заинтересују полазнике програма за примену научених концепата пре свега у
настави – квалитетније извођење наставе. Специфични циљ је да се настава осавремени
и учини садржајнијом, занимљивијом и актуелном за ученике. Осим тога, полазници ће
након завршетка овог програма бити оспособљени за самосталну израду једноставних
образовних софтвера и њихову примену у настави.
Теме које се обрађују:
Уводне теме из програмирања – основни концепти, опште методологије за развој
алгоритама, структура програма (основне програмске структуре), контрола тока
програма, потпрограми; Преглед елементарних и сложених структура података (поља,
таблице, ланчане листе, магацин, ред, стабла и графови) примењене на конкретне
проблеме и задатке; Преглед модерних концепата програмирања – објекти и класе и
остали објектно-оријентисани концепти, модуларност, коришћење библиотека функција; Елементи пројектовања и програмирања модерних апликација са графичким
корисничким интерфејсима илустровани примерима; Интегрисана визуелна окружења
за развој апликација; Препоруке за коришћење литаратуре, готовог кода и других
доступних материјала на интернету; Примери и практична реализација једноставних
апликација.
Циљна група:
наставници који предају рачунарске и информатичке садржаје у основним и средњим
школама.

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Трајање програма:
24 сата, односно 3 радна дана.
Број учесника у групи:
Минимални број учесника је 15, максимални 120.
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БРОЈ: 137

Аутори програма:
доц. др Леонид Стиоменов,
доц. др Драган Стојановић.

Организације/институције које
подржавају програм:
Базе података
Електронски факултет Универзитета у
Нишу; Регионална школска управа, Ниш;
Министарство просвете Републике
Србије; Технолошки образовни институт у Атини, Грчка; Департман за рачунарске
науке Универзитета у Аликантеу, Шпанија. Све наведене институције су партнери на
пројекту TEMPUS IB_JEP-41148-2006 (RS) CONTINUous Education for Informatics
Teachers in Elementary and Secondary Schools in Serbia – CONTINUED, који финансира
Европска комисија, Брисел, ЕУ.
Координатор:
проф. др Иван Милентијевић,Електронски факултет Универзитета у Нишу, Александра
Медведева 14, 18000 Ниш, тел.: 018/529-105, факс: 018/588-399.
Реализатори:
доц. др Леонид Стиоменов, доц. др Драган Стојановић, мр Александар Станимировић,
дипл. инж. Братислав Предић, мр Владимир Ћирић, дипл. инж. Оливер Војиновић и
дипл. инж. Владан Михајловић.
Циљеви програма:
Основни циљ програма је стручно усавршавање и унапређење знања полазника курса у
области база података и примена стеченог знања у настави. Програм Базе података има
за циљ да упозна полазнике са основним концептима релационих модела података и
релационих база података, са процесом пројектовања базе података, упитним језиком
за претраживање података, као и са процесом реализације једноставних апликација над
базом података. Специфичан циљ програма се односи на стицање и проширивање
знања полазника у области примене база података у настави, као и оспособљавање
полазника да могу да користе базе података у свакодневном раду и унапређењу наставе
у савременој школи. Посредно, циљ је да се полазницима програма (наставници и
професори) обезбеди низ актуелних и занимљивих примера примене база података,
који ће да заинтригирају ученике за ову област и подигну ниво њиховог информатичког знања које је неопходно за успешну примену концепата е-управе у
будућности.
Теме које се обрађују:
Основни принципи база података; Релационе базе података и систем за управљање
базама података; Основни концепти релационих база података и релационог модела
података – релације (табеле), атрибути, кључни атрибути, везе између релација;
Имплементација база података; Основни принципи моделирања и смештања података,
ограничења и интегритет података; Стандардни упитни језик SQL за претраживање
података и креирање објеката базе података; Алати за пројектовање и развој база
података; Развој једноставних апликација над базом података; Коришћење SQL-а у
програмском окружењу; Приступ бази података из модерних програмских језика и
интегрисаних визулених окружења; Концептуални модели база података (EER, OO);
Примери примене база података и могућности примене у настави и свакодневном раду.
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Циљна група:
наставници који предају рачунарске и информатичке садржаје у основним и средњим
школама.
Трајање програма:
24 сата, односно 3 радна дана.
Број учесника у групи:
Минимални број учесника је 15, максимални 120.
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БРОЈ: 138

Занимљива настава
рачунарства и информатике
у основним школама

Аутори програма:
проф. др Теуфик Токић,
доц. др Драган Стојановић,
проф. др Иван Милентијевић.

Организације/институције које
подржавају програм:
Електронски факултет Универзитета у
Нишу; Регионална школска управа, Ниш;
Министарство просвете Републике
Србије; Технолошки образовни институт у Атини, Грчка; Департман за рачунарске
науке Универзитета у Аликантеу, Шпанија. Све наведене институције су партнери на
пројекту TEMPUS IB_JEP-41148-2006 (RS) CONTINUous Education for Informatics
Teachers in Elementary and Secondary Schools in Serbia – CONTINUED, који финансира
Европска комисија, Брисел, ЕУ.
Координатор:
проф. др Иван Милентијевић,Електронски факултет Универзитета у Нишу, Александра
Медведева 14, 18000 Ниш, тел.: 018/529-105, факс: 018/588-399.
Реализатори:
проф. др Теуфик Токић, доц. др Драган Стојановић, проф. др Иван Милентијевић,
дипл. инж. Оливер Војиновић, мр Владимир Ћирић, мр Наталија Стојановић и дипл.
инж. Душан Вучковић.
Циљеви програма:
Општи циљ програма је да се наставницима који предају информатичке садржаје укаже
на занимљиве аспекте информатичких технологија како би се предавање информатичких садржаја учинило интересантнијим и лакшим за разумевање. Специфични
циљ је да се предложе приступи који ће наставу учинити подједнако приступачном и
занимљивом ученицима без претходног искуства у раду са рачунаром, али и онима
који већ користе рачунар.
Теме које се обрађују:
Хардвер рачунара – персонални рачунар и његови делови – како показати и
идентификовати рачунарске компоненте, улога појединих компонената; перформансе
рачунара – истине и заблуде; системи са уграђеним рачунаром свуда око нас.
Оперативни систем – како објаснити улогу и значај оперативног система – организација и употреба фајл система, управљање инсталацијама, подешавање хардверских
компонената, подешавање окружења. Писани и мултимедијални садржаји уз помоћ
рачунара – како демонстрирати могућности персоналног рачунара у погледу креирања
штампаног и дигиталног садржаја; избор атрактивних примера за теме везане за
креирање штампаних докумената (обрада текста, графика и слика) и за обраду
дигиталног садржаја (слике, анимације, звук, видео). Програмирање – алгоритми и
програми – знам шта хоћу, али како то да уради рачунар; предлог занимљивих
програмерских задатака за учење појединих програмских структура – програмирање
једноставних рачунарских игара. Рачунарске мреже – како и куда на Интернет („садржај” Интернета, начини повезивања, проналажење жељеног садржаја, комуникација
путем сервиса Интернета, ризици на мрежи).
Циљна група:
наставници који предају рачунарске и информатичке садржаје у основним школама.

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Трајање програма:
24 сата, односно 3 радна дана
Број учесника у групи:
Минимални број учесника је 15, максимални 120.
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БРОЈ: 139

Информационе технологије у
савременој настави

Аутор програма:
Мариновић Дарко.
Организације/институције које
подржавају програм:
Гимназија и Економска школа ,,Бранко
Радичевић”, Ковин.

Координатор:
Дарко Мариновић, Цара Лазара 312, 26220 Ковин, тел.: 013/741-820, 064/179-3035,
е-mail: darko.edusoft@gmail.com
Реализатори:
Мариновић Дарко, Стојановић Срђан, Петровић Слободан.
Циљеви програма:
константно усавршавање и подизање нивоа рачунарске писмености наставног особља;
упознавање са модерним начинима организације и припреме часа; примена стечених
теоријских знања у свакодневном животу; упознавање наставног особља са модерним
наставним средствима и подизање нивоа наставе; популарисање примене нових
информационих технологија у настави; повећање нивоа заинтересованости ђака за
праћење наставе; проналажење и коришћење нових образовних ресурса; ефикасније
извршавање свакодневних школских административних послова коришћењем рачунара.
Теме које се обрађују:
Модул 1: Мултимедијална припрема часа коришћењем програма за израду
презентација PowerPoint( припреме за израду презентације, рад са презентацијом,
штампање презентације, текст у презентацији, шаблони, боја презентације, цртање и
модификовање објеката, унос информација, анимирање објеката, мултимедијалне
презентације, примери готових презентација, израда презентација које се могу
користити у настави, тестирање ученика применом презентације, самостална израда
презентације). Модул 2: Радне табеле у школској администрацији – Excel (радна свеска
и радни листови, унос података, форматирање, изрази, аритметичке операције,
функције, графикони, практични примери из школске администрације – спискови
ученика, просечне оцене, успех ученика, евиденција изостанака, графикони успешности и изостанака, увежбавање израде табела и графикона). Модул 3: Интернет као
образовни ресурс (основни појмови, Internet Explorer, разгледање web локација, проналажење информација на Интернету, машине за претраживање, интерактивни обрасци,
IP-адресе, FTP, куповина на Интернету, подешавање претраживача, историја крстарења
Интернетом, колачићи, електронска пошта, вируси, сигурност на Интернету, безбедност деце на Интернету, пројектовање израда и објављивање Интернет презентације –
за напредне кориснике).
Циљна група:
наставници, директори, стручни сарадници, медијатекари у предшколским установама,
основним и средњим школама. (Програм није намењен наставницима информатике и
рачунарства.)
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Трајање програма:
Полазници се најпре одлучују за један од три понуђена модула. Време предвиђено за
реализацију једног модула је 16 сати(два дана по 8 сати, субота-недеља или петак-субота).
Број учесника у групи:
Минимални број учесника је 10 у групи. Максималан број учесника је 20 у групи.
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ИЗБОРНИ

БРОЈ: 140

Међународни ECDL
(European Computer Driving
Licence) сертификат

Аутори програма:
стручни тим Катедре за пословну
информатику Економског факултета у
Суботици под водством проф. др Јовице
Ђурковића.
Организације/институције које
подржавају програм:
Економски факултет, Суботица;
JISA Београд.

Координатор:
дипл. инж. Мирослав Зековић, Економски факултет, Суботица, Сегедински пут 9-11,
24000 Суботица, тел.: 024/628-128, 065/601-2400, 024/546-486.
Реализатори:
стручни тим Катедре за пословну информатику Економског факултета у Суботици под
водством проф. др Јовице Ђурковића.
Циљеви програма:
стицање основних информатичких знања од стране полазника курса по међународном
ECDL стандарду; стицање међународно признатог сертификата који потврђује стечена
знања.
Теме које се обрађују:
ECDL сертификат састоји се од укупно седам тематских области (модула): модул 1 –
Концепти информационих технологија (ИТ); модул 2 – Коришћење рачунара и управљање датотекама; модул 3 – Обрада текста; модул 4 – Табеларне калкулације; модул 5
– Базе података; модул 6 – Презентације; модул 7 – Информације и комуникације.
Циљна група:
наставници, стручни сарадници и ученици, те административно особље средњих и
основних школа.
Трајање програма:
7 x 3 радна дана.
Број учесника у групи:
од 10 до 25 полазника.
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Аутори програма:
дипл. инж. Томислав Гајић,
дипл. инж. Љубомир Адамов.
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ИЗБОРНИ

Организације/институције које
Мултимедија и нова наставна
подржавају програм:
средства у савременој
Електротехничка школа „Стари Град”,
настави
Београд; AГЕ д.о.о., Београд; Електричар
д.о.о, Београд; Истраживачки центар
ИЦНТ, Београд; Развојно-образовни центар Београд.
Координатор:
дипл. инж. Томислав Гајић, Добрачина 73, 11000 Београд, тел.: 063/229-294,
е-mail: toma@mstgajic.com.
Реализатори:
дипл. инж. Даница Гавриловић, дипл. инж. Дејан Минић, дипл. инж. Томислав Гајић,
дипл. инж. Љубомир Адамов.
Циљеви програма:
унапређивање наставе савременим наставним средствима и новим мултимедијалним
садржајима; стручно усавршавање професора техничког и информатичког образовања;
употреба рачунарског пројектовања и израда техничке документације; стварање предуслова за коришћење рачунара у настави техничког и информатичког образовања.
Теме које се обрађују:
ЦД Robi комплет; Virtual Labs Electricity; SketchUp; Room Aranger; Visio; Excel;
Envsioneer Express; Hardware.
Циљна група:
наставници природних и техничких наука из основних и средњих школа (наставницима физике, техничког образовања, хемије, информатике...).
Трајање програма:
24 сата, 3 дана.
Број учесника у групи:
минимално 16, максимално 32.

ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

Друштвене науке

ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ
Аутор програма:
Олга Вучић,
професор философије и логике у
Медицинској школи „Београд”,
Делиградска 31, Београд,
тел.: 011/186-785.
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Философија са етиком

Организације/институције које
подржавају програм:
Катедра за хуманистичке науке медицинског факултета; Српско философско друштво
и Одељење за философију Философског факултета у Београду.
Координатор:
Ружа Станић, Булевар Зорана Ђинђића 39, 11070 Београд, тел.: 011/2130-684,
062/253-609, е–mail: stanic@gonet.co.yu
Реализатор:
Проф. Др. Јован Бабић, Проф.др. Душан Пајин, Доц. Др. Карел Турза, Проф. Др. Иван
Тулић, Проф. др.Владимир Бошковић, Проф. Олга Вучић.
Циљеви програма:
стицање хуманистичких знања; развијање моралне (практичне и нормативне) свести;
интегрисање знања и делања у животу и професионалној струци здравствених радника;
неговење моралних вредности; развијање моралне личности; развијање пожељаног
понашања; развијање свести о слободи избора; развијање одговорности у животу и
струци здравствених радника; неговање хуманог односа према пацијенту; поштовање
личности пацијента; поштовање приватности пацијента; развијање свести о значају
професије здравствених радника; прихватaње и примена моралног кодекса професије.
Теме које се обрађују:
Теоријско део који се односи на теме из: Увода у философију и етику са делом који се
односи на човека као предмет етике, субјективне основе морала (разум, воља и
осећања), теоријско одређење основних етичких појмова (моралне норме, хипокризија,
добро и зло); Историје етике (разне етичке теорије); Примењена етика која се обрађује
у облику дебата. Ту припада област: морални аспекти здравственог позива, упоредна
анализа Хипократове заклетве и Женевске конвенције; Тема из нормативне етике:
истинољубивост и лаж, самоубиство, његова моралност и рационалност,
дискриминација (класна, политичка, етничка, расна, полна, етичка...), нова етика
животне средине...; Теме из биомедицинске етике: Да ли је абортус морално оправдан?
Еутаназија или природна смрт? Морални аспекти вантелесне оплодње, Да ли је
клонирање морално оправдано? Светост живота, Смрт и зло, Смрт и смисао живота.
Циљна група:
Програм је намењен професорима философије у средњим школама, лекарима и
медицинским сестрама запосленим у средњим медицинским школама.
Трајање програма:
Три суботе по 8 сати рада. Укупно 24 сата.
Број учесника у групи:
Минималан број учесника је 20 а максималан 25.
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За, против и како – вештина
аргументоване дискусије у
настави

Аутори програма:
Снежана Грујић,
професор философије;
Оливера Димић,
професор српског језика и књижевности.
Организације/институције које
подржавају програм:
Школска управа Крагујевац;

Друга крагујевачка гимназија, Крагујевац.
Координатор:
Оливера Димић, Рудничка 11/22, 34000 Крагујевац, тел.: 034/369-802, 064/304-65-68,
063/70-382-63, факс: 034/341-398, е-mail: snezagr@yahoo.com
Реализатори:
Снежана Грујић, професор философије, Оливера Димић, професор српског језика и
књижевности, Иван Карадаревић, професор философије.
Циљеви програма:
Општи циљеви: овладавање реторским вештинама и способношћу логичког
аргументисања, односно способношћу исправног логичког мишљења уопште, ради
примене дијалектичких вештина у настави српског језика, друштвених наука и свих
предмета у којима је могуће наставним садржајима приступити проблемски; преношње
постигнутих знања и вештина на ученике. Специфични циљеви: развијање способности уочавања проблема у наставним садржајима и стваралачког приступа њиховом
решавању; развијање мишљења заснованог на исправној логичкој аргументацији;
усвајање поливалентних решења проблема; процењивања вредности идеја и ставова;
овладавање техником дебате у настави.
Теме које се обрађују:
Реторика; Дијалектика; Проблемска настава; Дебата.
Циљна група:
наставници српског језика и књижевности, философије и друштвених наука, као и свих
других области чији се наставни садржаји могу проблематизовати.
Трајање програма:
20 сати ефективног рада у току три дана (викенд).
Број учесника у групи:
15 – 25 учесника.

ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

Аутори програма:
проф. др Иван Ивић,
др Ана Пешикан,
Слободанка Антић.
Организације/институције које
подржавају програм:
Образовни форум, Београд;
Педагошки завод Војводине;
Платонеум.
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Квалитет уџбеника и
унапређивање компетенција
наставника историје за избор,
коришћење, евалуацију и
стварање уџбеника

Координатор:
проф. др Иван Ивић, Бранкова 21а, 11000 Београд, тел./факс: 011/3286-247,
е-mail: eduforum@sezampro.yu, ivanivic@eunet.yu
Циљеви програма:
унапређивање компетенција наставника за коришћење, избор, евалуацију и стварање
уџбеника.
Теме које се обрађују:
Начини коришћења уџбеника у процесу наставе/учења; Уџбеник и његова улога у
наставном процесу (шта је уџбеник, коме је намењен); Квалитет уџбеника, параметри
квалитета и стандарди квалитета; Коришћење стандарда квалитета уџбеника при
компетентном бирању уџбеника (практичне вежбе); Коришћење уџбеничког текста у
наставном процесу: дефинисање циљева часа, дефинисање улога и активности наставника, дефинисање активности ученика, анализа сагласности циљева часа и активности
ученика; Коришћење неуџбеничких инструктивних материјала и других ресурса у
циљу допуне уџбеника и побољшања ефикасности процеса учења; Израда сценарија за
коришћење уџбеничког текста; Будуће активности у пројекту као целини.
Циљна група:
наставници историје.
Трајање програма:
3 дана, дневно по 6,5-7 сати ефективног рада.
Број учесника у групи:
15–25 учесника.
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Примена интерактивних
метода у настави историје

Аутори програма:
Драгана Мишић,
Татјана Аџић,
Весна Радонић.
Организација/институција која
подржава програм:
Удружење наставника
„Доситеј Обрадовић”.

Координатор:
Драгана Мишић, Душана Вукасовића 29/13, 11070 Нови Београд, тел.: 064/28-28-154,
е-mail: maja.seguljev@yahoo.com
Реализатори:
Драгана Мишић, Татјана Аџић, Весна Радонић, др Синиша Мишић, др Ема Миљковић.
Циљеви програма:
проширивање постојећих знања из метода наставе историје кроз предавања, дискусије,
радионице; упознавање са новим достигнућима у области методе наставе историје;
оспособљавање наставника за савремени приступ у обради наставних садржаја; јачање
компетенције наставника у области примене интерактивних метода рада у настави
историје; оспособљавање наставника за савремени методолошки приступ наставним
садржајима; оспособљавање наставника за прилагођавање наставног процеса различитим когнитивним стиловима ученика; практично увежбавање савремених интерактивних облика и метода рада у настави; богаћење сазнања наставника у области
могућности коришћења историјских карата, историјских извора и филма у настави;
развијање комуникацијских вештина код наставника; размена искустава.
Теме које се обрађују:
Коришћење карте у настави историје; Коришћење историјских извора у настави
историје; Коришћење филма, фотографија, новина, интернета у настави историје;
Употреба савремених интерактивних наставних метода.
Циљна група:
наставници историје у основним и средњим школама.
Трајање програма:
2 дана, 14 сати.
Број учесника у групи:
од 20 до 30 учесника.

ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

Аутор програма:
Мирко Марковић
Организација/институција која
подржава програм:
Регионални центар за професионални
развој запослених у образовању,
32000 Чачак, Цара Душана б.б.,
матични број: 17655914,
шифра делатности: 75120,
тел.: 032/320-100, факс: 032/320-103.
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Електронски ресурси и
њихово коришћење у настави
групе предмета друштвених
наука

Координатор:
Интернет клуб – пред. Мирко Марковић, поштански преградак 5,
Карађорђева 7, 14240 Љиг, е-mail: ljig@absolutok.net, ljig@sbb.co.yu, ljig@ptt.yu
Реализатори:
доц. др Гордана Стокић-Симончић; Мирко Марковић,професор књижевности; Јасмина
Нинков, РГЗД; дипл. инж. електронике Бранка Станковић; Славица Салемовић,
професор историје; Зоран Танасијевић, професор географије.
Циљеви програма:
оспособљавање професора географије,историје, књижевности, стручних сарадника,
као и директора основних и средњих школа за квалитетно, делотворно и интерактивно коришћење електронских ресурса, електронских извора стручне и научне
литерартуре у реалном окружењу; оспособљавање за упућивање ученика на електронске ресурсе усклађене са наставним планом и програмом, као и оне који
задовољавају индивидуалне потребе ученика и наставника; проналажење нових
видова електронске комуникације и проналажење нових извора у раду у функцији
општих и индивидуалних потреба које проширују круг ученичких знања о свету и
друштву и стимулишу наставнике на перманентно праћење иновативних токова у
струци.
Теме које се обрађују:
Читање електронских медија (интернет, мултимедије, е-књиге...) са вежбама;
Историјат и модели коришћења електронских ресурса, е-база, е-часописа,
претраживача (ЕБАРТ, КОБСОН, СКОПУС...) са вежбама; Методи и технике за
најкраћи пут до тражених података у WINDOWS окружењу, са вежбама; Интернет и
степени релевантности његових ресурса (по предметима и областима); Домаћа
искуства, стандарди и показатељи; Интернационална искуства, стандарди и показатељи; Методички приступ, афирмационе методе, сарадничка корелација са ученицима.
Циљна група:
Овај програм је намењен за усавршавање запослених у образовању (групе друштвених
предмета) и за унапређење наставне праксе руководећих кадрова и стручних сарадника, посебно професорима географије, историје, књижевности, стручним сарадницима (педагози, психолози, библиотекари...), као и директорима основних и средњих
школа.
Трајање програма:
8 часова, са вежбама првог дана + 4 часа другог дана.
Број учесника у групи:
12 – 24.
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Историјски извори у настави
историје

Аутор програма:
Биљана Стојановић.
Организација/институција која
подржава програм:
Архив Србије.

Координатор:
Зоран Стојановић, Костолачка 41, 11000 Београд, тел.: 063/349-414,
е-mail: zoran.sto@sbb.co.yu
Реализатори:
Сања Ристић, Бранка Бечановић, Милка Стевић, Слађана Симић и Биљана Стојановић.
Циљеви програма:
Општи циљ програма: унапређивање наставе историје и професионално оспособљавање наставника. Специфични циљеви програма: упознавање наставника са
начи-нима коришћења историјских извора у настави историје у европским државама;
упознавање наставника са предностима коришћења извора у настави историје;
упознавање наставника са могућностима које пружа Архив Србије и локални архиви и
музеји; оспособљавање наставника за успешно коришћење историјских извора у
настави историје; оспособљавање наставника за рад са ученицима на историјским
изворима.
Теме које се обрађују:
Историјски извори у настави историје европских држава; Архив Србије као културна
институција од националног значаја; Локални архиви и њихов значај за наставу
историје; Историјски извори у настави историје; Критеријуми за избор историјских
извора у настави историје; Активности наставника и ученика при употреби историјских извора у настави историје; Уџбеник и друга наставна средства као извор у настави
историје.
Циљна група:
наставници историје из основних и средњих школа (гимназија и средњих стручних
школа).
Трајање програма:
Ефективан рад подразумева 8 сати рада у току једног дана. Семинар траје два дана,
односно 16 сати ефективног рада.
Број учесника у групи:
од 15 до 30.

ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ
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Аутор програма:
Олгица Лукач.

БРОЈ: 148

Организација/институција која
подржава програм:
Хемијско-медицинска школа, Вршац,
Стеријина 113.

Завичај – сагледајмо своју
прошлост

ИЗБОРНИ

Координатор:
Олгица Лукач, Феликса Милекера 11/19, 26300 Вршац, тел.: 013/830-292, 013/834-937,
факс: 013/830-255, е-mail: rrol@yandex.ru
Реализатори:
Олгица Лукач, Снежана Огризовић, Дејан Петровић.
Циљеви програма:
Општи циљеви програма: упознавање наставника са могућностима примене модерне
технологије у креирању активне наставе; модернизација наставе историје, географије,
ликовне културе, српског језика и књижевности применом одговарајућих програма у
креирању наставних садржаја (методика савремене наставе); размена знања и искустава са другим срединама. Специфични циљеви програма: креирања образовног процеса уз примену изворне грађе о завичају и његовој прошлости, а у корелацији и
примени интерактивног процеса наставе историје, географије, ликовне културе и српског језика и књижевности; богаћење сазнања о сопственој прошлости путем упознавања изворне завичајне грађе и изградња објективне слике о прошлости завичаја на
основу документованог материјала; научити како је могуће и остварљиво живети у
вишенационалној и верски различито опредељеној заједници.
Теме које се обрађују:
Информационе технологије у пракси – примена Word-a, Excel-a, Power Point-a у
креирању и реализацији наставних садржаја у корелацији сродних предмета; Интернет
у настави – како одабрати праве садржаје? Прва радионица: Моја идеја; Мој час; Моја
датотека. Друга радионица: Зашто завичај? Како можемо представити свој завичај?
Представи свој завичај. Трећа радионица:Породичне приче у слици и речи; Тако
изгледа мој завичај (фотографија као сведочанство времена); Природне лепоте,
споменици културе и обичаји мог завичаја; Где смо то ми на карти Европе и света?
Критеријуми за класификацију, одабир и интерпретацију грађе завичаја. Четврта
радионица: Презентирај свој завичај; Искористи понуђено; Одабери тему; Представи
завичај у Power Point презентацији.
Циљна група:
професори и наставници историје, географије, ликовне културе, српског језика и
књижевности, професори и наставници разредне наставе, остали наставници и професори који се кроз предмете које предају баве и питањима очувања природе, природних
лепота и културне баштине.
Трајање програма:
16 сати, 2 дана.
Број учесника у групи:
15–20 учесника.
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Епика и историја

БРОЈ: 149

Аутори програма:
Татијана Јовановић,
дипломирани филолог за српски језик и
југословенске књижевности;
Живадин Дисић,
професор историје.

Организација/институција која подржава програм:
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш.
Координатор:
Татијана Јовановић, Бранка Крсмановића 53/12, 18000 Ниш, тел.: 018/236-896,
064/8876-202, е-mail: tanjaj@gmail.com
Реализатори:
Татијана Јовановић, дипломирани филолог за српски језик и књижевност; Живадин
Дисић, професор историје; Јелена Јовановић, дипломирани филолог за српски језик и
књижевност.
Циљеви програма:
практичним примерима (радионицама) наставнике оспособити за примену таквих
облика и техника рада у пракси на датим садржајима; обучавање наставника да
корелацијом наставних садржаја српског језика и књижевности и наставних садржаја
историје ученике оспособе за стицање знања о националном и духовном идентитету
српског народа; оспособљавање наставника да коришћењем метода активног учења
код ученика побољшају разумевање књижевних остварења из прошлости; оспособљавање наставника за истраживачки и креативан приступ наставним садржајима;
обучавање наставника да код ученика развију самосталност у истраживању везе,
утицаја и појава узајамних односа стваралаштва и историјских периода; оспособљавање наставника за коришћење техника које код ученика буде доживљај и
поспешују разумевање епске песме; оспособљавање наставника за поузданије сагледавање и вредновање књижевноисторијског значаја дела чијим ћемо се тумачењем
бавити; обучавање наставника да истицањем високих етичких својстава књижевних
ликова из одабраних епских песама подстичу тежњу ка идеалима и изграђују моралне
стандарде код ученика.
Теме које се обрађују:
Круг песама о Немањићима и Мрњавчевићима – слагалица знања; Круг песама о кнезу
Лазару – осавремењивање; Круг песама у вези са Косовским бојем (драматизација,
историјско – легендарно, репортажа, другачији крај у десетерцу); Круг песама о Марку
Краљевићу – вођена дискусија; Круг песама о Марку Краљевићу – књижевни лик; Круг
песама о Марку Краљевићу – креативни задаци; Круг песама о јунацима покосовског
периода – осмишљавање филма (кроз сценарио, костимографију и сценографију);
Видео-приказ историјских извора и уметничких остварења везаних за личности из
народне поезије.
Циљна група:
наставници српског језика и књижевности (у основним и средњим школама),
наставници историје (у основним и средњим школама), наставници разредне наставе
(наставни садржаји српског језика и књижевности и познавања друштва у млађим
разредима садрже наставне јединице које су везане за народну епску поезију и историју
српског народа тог периода).

ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ
Трајање програма:
16 едукативних сати у току 2 дана.
Број учесника у групи:
од 15 до 25.
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БРОЈ: 150

Историја – учитељица
живота

Аутори програма:
Живадин Дисић,
професор историје;
Татјана Живановић,
дипл. психолог.

Организација/институција која
подржава програм:
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш, Трг
Светог Саве б.б., 18000 Ниш.
Координатор:
Живадин Дисић, професор историје, Цвијићева 14в, 18000 Ниш, тел.: 018/510-085,
063/701-55-83, факс: 018/202-420, е-mail: diske7@eunet.yu
Реализатори:
Живадин Дисић, професор историје; Татјана Живановић, дипломирани психолог;
Марија Ћирић, дипломирани економиста; Taтијана Јовановић, професор српског језика
и књижевности.
Циљеви програма:
Oпшти циљ: подизање квалитета наставе историје кроз праћење и примену савремених
светских трендова у области наставе историје. Специфични циљеви: подстицање унутрашње мотивације ученика и наставника за изучавање наставе историје; подстицање
ученика да размишљају, доносе закључке и развијају критичко и креативно мишљење у
односу на свакодневне појаве и догађаје у школи, граду, околини, држави, свету;
неговање културе мира.
Теме које се обрађују:
Коришћење историјских извора; Критичко посматрање историјских извора; Коришћење литературе и интернета; Критичко посматрање информација из медија; Историјски албум: праисторија, стари век, нови век; Историја и ја; Однос мушкарац – жена
кроз историју; Жене и деца у рату; Историја и нараторство; Право питање – прави
задатак; Различитости, богатство, благо; Ја као историјска личност, партиципација у
школском и актуелном јавном животу.
Циљна група:
професори и наставници историје основних и средњих школа, наставници разредне
наставе (учитељи), директори и стручни сарадници.
Трајање програма:
3 дана по 8 сати ефективног рада; могућа је и другачија динамика рада.
Број учесника у групи:
20–22 учесника.
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Аутори програма:
Марија Анђелковић,
дипломирани правник, председница
Удружења АСТРА;
Тамара Вукасовић,
председница Управног одбора Удружења
АСТРА;
Жељка Маритновски,
дипломирани психолог;
Евгенија Јокановић,
дипломирани психолог.
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Проблем трговине људима
(децом) – превенција и
едукација

Организације/институције које подржавају програм:
Гимназија „Свети Кирило и Методије”, Димитровград; Организација за европску
безбедност и сарадњу, мисија у Србији; Швајцарска агенција за сарадњу, канцеларија у
Србији.
Координатор:
Ивана Радовић, „Астра”– Акција против трговине људима, Царице Милице 15,
11000 Београд, тел.: 011/3347-817, е-mail: astranet@sezampro.yu
Реализатори:
Марија Анђелковић – дипломирани правник, председница Удружења АСТРА; Тамара
Вукасовић – председница Управног одбора Удружења АСТРА; Ивана Радовић –
дипломирани филолог, кординаторка АСТРА програма превенције и едукације;
Евгенија Јокановић – дипломирани психолог; Жељка Маритновски – дипломирани
психолог; проф. др Милан Жарковић – професор Криминалистичко-полицијске
академије.
Циљеви програма:
упознавање наставног кадра (наставници и стручни сарадници) средњих школа са
проблемом трговине људима (децом) у циљу превенције ове појаве; сензитивизација
наставног кадра да препозна потенцијалне жртве трговине људима (децом) у циљу
правовремене превенције и едукације које ће бити фокусиране на највулнерабилнији
део средњошколске популације; мотивисање наставног кадра за даље стицање знања о
овом глобалном проблему, за даљи превентивно-едукативни рад, као и за активно
укључивање у Национални акциони план за децу; оспособљаваље наставника за
интерактивни рад са ученицима на тему трговине људима.
Теме које се обрађују:
Трговина људима (децом) – основне информације о феномену, узроцима и последицама; Права детета – проблем трговине децом и одабрани међународни документи,
као и релевантно национално законодавство; Улога релевантних државних органа
Републике Србије у борби против трговине људима (децом); Основне информације о
Републичком тиму за борбу против трговине људима; Насиље над децом (облици и
врсте); Трговина децом као специфичан вид насиља над децом; Различити модели
врбовања и начини препознавања истих; Формирање стратегије – прављење акционих
планова за деловање у школи након обуке.
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Циљна група:
наставни кадар у средњим школама који предаје хуманистичке науке (психологија,
социологија, философија, грађанско васпитање), стручни сарадници (психолози и педагози запослени у средњим школама), а потом и сами ученици.
Трајање програма:
Програм траје три радна дана. Први и други дан тренинга садрже по 6, а трећи 3 сата
ефективног рада, тј. целокупан тренинг траје 15 сати ефективног рада.
Број учесника у групи:
Максималан број полазника је 30 по тренингу, а минималан 20.
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Аутори програма:
Гордана Дражић,
Јадранка Пешти,
Иван Финк,
Слободан Лисица,
Дамир Малешев,
Слободанка Ћук.
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Дијалего – философија у
средњој школи

Организација/институција која подржава програм:
СТШ „Милева Марић”, Тител.
Координатор:
Јадранка Пешти, Армина Лајнингена 35, 21240 Тител, тел.: 021/860-450,
факс: 021/860-450, е-mail: jadrana-p@eunet.yu
Реализатори:
Гордана Дражић, Јадранка Пешти, Слободанка Ћук.
Циљеви програма:
стручан развој професора философије (теоријски ) и њихово педагошко-психолошко и
методичко усавршавање; подстицање аналитичко-истраживачке делатности професора
философије и јавна презентација њихових резултата; стварање услова у којима је
могуће вршити ваљано самопроцењивање властитих укупних постигнућа на стручном
плану.
Теме које се обрађују:
Савремена мисао (нови путеви образовања, информације о ономе што се ради под
окриљем МПС-а, сусрет са философом); Теоријске поуке везане за реализацију наставних садржаја (саопштења практичара, презентација аналитичко-истраживачих радова и
сл.); Идеја и остварење – практичан рад, радионице.
Циљна група:
професори философије у гимназијама, уметничким и стручним школама.
Трајање програма:
три дана, 19 сати непосредног рада.
Број учесника у групи:
Оптималан број је 25 учесника.
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БРОЈ: 153

Еко-педагошке компетенције
као темељ одрживог развоја

Аутори програма:
проф. др Милица Андевски,
Филозофски факултет, Нови Сад;
проф.др Миленко Кундачина,
Учитељски факултет, Ужице, Универзитет
у Крагујевцу;
доц. др Оливера Кнежевић-Флорић,
Филозофски факултет, Нови Сад,
Одсек за педагогију.

Координатор:
Одсек за педагогију, Филозофски факултет, Нови Сад, др Зорана Ђинђића 2,
21000 Нови Сад, тел.: 021/450-419, 021/458-948, 021/6613-119, е-mail:
pedagozi@unsff.ns.ac.yu
Циљеви програма:
развој еко-компетенције наставника, подизање свести и подстицање практичних
облика еколошког понашања у еко-култури која подржава принципе одрживог развоја
и еколошке етике; оживљавања сензибилитета наставника за садржаје еколошког образовања и избор метода оријентисаних на деловање, ситуационо учење, у школи као
„животном простору” који ће неговати доживљај и онога који учи и оних који уче; конструктивистички и одржив приступ решавању проблема у конфликтним ситуацијама у
односима одраслих и деце.
Теме које се обрађују:
Нови досег еколошког учења; Еколошка свест и еколошко понашање; Еколошка
педагогија и одрживи развој; Актуализација еколошке мисли у локалној заједници
(партиципација, антиципација, ретинитет, оријентација ка деловању); Еколошка педагогија – концепт отворен према будућности и партнерству са природом; Одрживи
развој.
Циљна група:
наставно особље, стручни сарадници у образовним институцијама, васпитачи, наставници разредне наставе и наставници у основним и средњим школама, као и други заинтересовани који се баве проблематиком еколошког васпитања и образовања.
Трајање програма:
Програм траје два дана, укупно 16 часова (два пута по 8 часова) васпитно-образовног и
интерактивног рада, током којег се учесници теоријски и практично оспособљавају за
организовање еко-педагошких активности и акција у локалном окружењу.
Број учесника у групи:
20–30.
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Аутори програма:
БРОЈ: 154
ОБАВЕЗАН
др Дијана Плут,
др Јелена Пешић,
др Драгица Павловић-Бабић,
др Зора Крњаић,
Култура критичког
др Душанка Лазаревић,
мишљења
др Јасмина Московљевић,
мр Ивана Степановић,
спец. псих. Видосава Граховац, Радмила Гошовић, Слободанка Јанковић-Антић.
Организације/институције које подржавају програм:
Институт за психологију, Филозофски факултет у Београду; група „Мост”.
Координатори:
мр Ивана Степановић, др Дијана Плут, Институт за психологију,
Филозофски факултет, Чика Љубина 18-20, 11000/Београд, тел.: 011/2639-724,
011/2185-301, факс: 011/2639-724, е-mail: istepano@f.bg.ac.yu, dplut@EUnet.yu
Реализатори:
аутори програма (наведени горе) и наставници инструктори (чланови стручног тима):
Александра Кузмић, Ката Симић-Мишић, Мирјана Стакић, Татјана Жигић, Мирјана
Нешић, Маја Угреновић, Јелена Поповић, Милица Трипковић, Даница Лепојевић,
Светлана Јевдоксић, Драгана Скриник, Весна Рашковић, Зорица Панић, Драгана
Кожовић, Биљана Николић, Горица Тричковић, Ружица Крљевић, Љиљана Живанић,
Зоран Башић, Загорка Аксентијевић, Тања Јовановић, Миланка Радић-Тадић,
Владимир Минић, Зоран Матић, Снежана Полугић, Вера Оцић, Каја Анђелковић,
Јасминка Чекић-Марковић, Милица Вуковић, Тајана Вујовић, Мирослава Костић.
Циљеви програма:
унапређивање школске праксе кроз развијање компетенција наставника за подстицање
способности и вештина критичког мишљења код ученика на обавезним наставним
садржајима друштвених предмета са циљем да се ученици оспособе за: а) селекцију
битних информација и њихово организовање; б) анализу и критичко процењивање
различитих врста информација у складу са контекстом у коме се јављају; в) продукцију
и анализу аргумената; г) изградњу метакогнитивних стратегија са циљем повећања
ефикасности сопствених мисаоних процеса; д) изградњу стратегија учења и решавања
проблема; ђ) изградњу виших нивоа знања која су повезана у систем, чинећи добру
основу за усвајање нових знања која су примењива на различите ситуације и дуже се
памте.
Теме које се обрађују:
Концепт – теоријско утемељење и дефинишуће карактеристике критичког мишљења;
Структура способности и вештина критичког мишљења; Демонстрација вежби намењених подстицању критичког мишљења – критичко мишљење уграђено у редовну
наставу; Методе рада на часовима критичког мишљења и добра решења из наставничке
праксе; Оцењивање на часовима критичког мишљења; Продуковање вежби критичког
мишљења.
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Циљна група:
средњошколски професори друштвених наука, матерњег и страних језика, географије,
уметности, као и стручни сарадници. (Крајњи корисници програма су ученици средњих
школа.)
Трајање програма:
три дана у трајању од 20 едукативних сати.
Број учесника у групи:
од 20 до 25 учесника.

Руковођење у образовању

ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ
Аутори програма:
проф. др Шефика Алибабић,
проф. др Јован Филиповић.
Организација/институција која
подржава програм:
Народни универзитет „Божидар Аџија”.
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БРОЈ: 155

ОБАВЕЗАН

Школа – кућа квалитета:
како управљати квалитетом
у школи

Координатор:
Жаклина Богавац, Радослава Грујића 3, 11000 Београд, тел.: 011/3443-569,
064/8851-502, факс: 011/2454-845, е-mail: kultura@bozidaradzija.com
Реализатори:
проф. др Шефика Алибабић, проф. др Јован Филиповић, Жаклина Богавац, андрагог.
Циљеви програма:
развијање и оснаживање компетенција директора школа, менаџмент тимова и наставника за успостављање система квалитета у школи и за управљање квалитетом, што је
услов побољшања статуса школе и радних резултата наставника и ученика.
Теме које се обрађују:
Појам и суштина квалитета, система квалитета, ТQМ; Принципи менаџмента квалитетом; Примена стандарда у образовању (тумачење стандарда за пословање образовне
институције – ISО 9000 и ISО 9001); Индикатори квалитета у образовању; Отворена
школа – кућа квалитета: а) квалитет школе/организације/институције, б) квалитет
образовног процеса у њој; Нивои управљања системом INSЕТ-а (In-service Education
for Teachers) као примарним индикатором квалитета у образовању; Појмови
сертификације и акредитације.
Циљна група:
директори школа, менаџмент тимови, наставници.
Трајање програма:
2 дана / 16 сати.
Број учесника у групи:
20–30.

ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ
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ИЗБОРНИ

БРОЈ: 156

Стратегије управљања
комуникацијом у образовању

Аутор програма:
Винка Филиповић.
Организација/институција која
подржава програм:
Факултет организационих наука.

Координатор:
Винка Филиповић, ФОН, Ј. Илића 154, 11040 Вождовац, Београд, тел.: 011/395-0891,
063/444-046, 064/8893-315, факс: 011/395-0891, е-mail: vinka@fon.bg.ac.yu
Реализатори:
В. Филиповић, М. Костић, В. Дамњановић, Р. Јаничић, С. Цицварић, T. Властелица, В.
Штављанин, М. Окановић, Г. Чапрић.
Циљеви програма:
Oпшти циљ: унапређење знања и вештина руководилаца за успостављање делотворних
модела комуникација у образовној установи. Специфични циљеви: стицање нових и
усавршавање постојећих знања и вештина из области управљања комуникацијом;
савладавање и примена основних стандарда у комуникацији у контексту образовања.
Теме које се обрађују:
Комуникациони аспекти савременог пословања (функције комуникације, модели
комуницирања, принципи добре комуникације); Примена комуникационог система с
посебним освртом на интерну комуникацију, интернет комуникацију и дизајнирање
институционалног интранета; Планирање комуникације (екстерне и интерне) са приказом програма комуникације за изабране циљне групе; Однос комуникација и неких
димензија управљања школом, токови комуникације; Унапређење комуникације и
препоруке за праксу у образовним институцијама.
Циљна група:
директори основних, средњих и високих школа, запослени у Градском секретаријату за
образовање, запослени у Министарству просвете.
Трајање програма:
jедном месечно, 2 дана по 7 часова, укупно 14 часова, 8 пута на годишњем нивоу,
изузимајући јуни, јули, август и cептембар.
Број учесника у групи:
од 20 до 35.

ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

Аутор програма:
Винка Филиповић.
Организација/институција која
подржава програм:
Факултет организационих наука.
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БРОЈ: 157

ИЗБОРНИ

Маркетинг у образовању

Координатор:
Винка Филиповић, ФОН, Ј. Илића 154, 11040 Вождовац, Београд, тел.: 011/395-0891,
063/444-046, 064/8893-315, факс: 011/395-0891, е-mail: vinka@fon.bg.ac.yu
Реализатори:
В. Филиповић, М. Костић, В. Дамњановић, Р. Јаничић, С. Цицварић, T. Властелица, В.
Штављанин, М. Окановић, Г. Чапрић.
Циљеви програма:
Oпшти циљ: унапређење знања и вештина за израду маркетинг стратегија образовне
установе и развоја услуга у складу са новим тенденцијма на тржишту рада и образовања. Специфични циљеви: упознавање са техникама и развијање вештина које се
односе на истраживање тржишта потенцијалних корисника услуга образовања и
тржишта рада; развој вештина маркетинг планирања у образовању; систематизација
елемената маркетинг микса који се користе у позиционирању одређене школе у свести
корисника; унапређење знања и вештина промоционих стратегија.
Теме које се обрађују:
Маркетинг у образовању; Истраживање окружења и тржишта образовања; Маркетинг
микс; Маркетинг планирање; Маркетинг стратегија; Развој стратегије брендирања
услуга образовања.
Циљна група:
директори основних, средњих и високих школа, запослени у Градском секретаријату за
образовање, запослени у Министарству просвете.
Трајање програма:
jедном месечно, 2 дана по 7 часова, укупно 14 часова, 8 пута на годишњем нивоу,
изузимајући јуни, јули, август и септембар, укупно 112 часова.
Број учесника у групи:
од 20 до 35.

ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ
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ОБАВЕЗАН

БРОЈ: 158

Менаџмент у образовању –
како управљати новом
школом I

Аутори програма:
професори и сарадници Факултета
организационих наука, стручњаци Завода
за вредновање квалитета образовања и
васпитања и други стручњаци из земље и
иностранства.

Организације/институције које
подржавају програм:
Факултет организационих наука Универзитета у Београду, Београд; Завод за
вредновање квалитета васпитања и образовања, Београд.
Координатори:
проф. др Мирјана
Дракулић
Факултет организационих
наука
Јове Илића 154
11000 Београд
тел./факс: 011/3950-854
е-mail:
mirjanad@fon.bg.ac.yu

проф. др Невенка Жаркић-Јоксимовић
Факултет организационих
наука
Јове Илића 154
11000 Београд
тел.: 011/3950-823
факс: 011/2461-221
е-mail: dekan@fon.bg.ac.yu

Гордана Чапрић
Завод за вредновање
квалитeта образовања и
васпитања
Фабрисова 10
11000 Београд
тел.: 011/2067-000
факс: 011/2067-009
е-mail: gcapric@ceo.edu.yu

Реализатори:
проф. др Мирјана Дракулић, проф. др Невенка Жаркић-Јоксимовић, проф. др Весна
Милићевић, проф. др Винка Филиповић, проф. др Драгана Бечејски-Вујаклија, доц. др
Радмила Јаничић, др Весна Дамњановић, мр Ратимир Дракулић, мр Славица Цицварић,
мр Тања Милић, Ана Никодијевић, Тијана Андрић, Вељко Дмитровић, Гордана
Чапрић, Милица Џодан, Јелена Најдановић-Томић, проф. др Шефика Алибабић, проф.
др Биљана Требјешанин, др Славко Каравидић, спец. Снежана Клашња, мр Марија
Кујачић, др Снежана Lawrence.
Циљеви програма:
Основни циљ уводног специјалистичког семинара је информисање, формирање основног корпуса знања из менаџмента неопходног за управљање модерном, динамичном и
ефикасном школом. У развијеним земљама образовање пружа конкурентну предност и
представља кључни чинилац развоја друштва заснованог на знању, те и ове концепте
који се код њих примењују треба применити и код нас. Специфични циљеви су везани
за подизање компетенција руководилаца образовних установа, унапређивање њихових
менаџерских вештина и оспособљавање за примену одговарајућих алата у складу са
посебним захтевима нашег образовног система.
Теме које се обрађују:
Специфичности менаџмента у образовању; Држава и образовни систем; Управљање
образовним процесом; Управљање школом – искуства других земаља; Управљање
ресурсима у образовању; Систем финансирања образовања; Финансијски аспекти
образовања; Маркетинг у образовању; Руковођење и мотивација у образовним установама; Пројектима до средстава; Информационо-комуникационе технологије у образовању и заштита података; Одговоран менаџер у образовању. Семинаром су обухваћене
и менаџмент вештине: изградња тимова, презентовање.

ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ
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Циљна група:
Семинар је намењен свима који се баве управљањем у образовању: директорима,
помоћницима директора, секретарима, стручним сарадницима, члановима школских
одбора, шефовима рачуноводстава, начелницима школских управа и другим запосленим у образовању.
Трајање програма:
3 дана по 8 сати.
Број учесника у групи:
од 20 до 35 полазника.

ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

200

ОБАВЕЗАН

БРОЈ: 159

Менаџмент у образовању –
како управљати новом
школом II

Аутори програма:
професори и сарадници Факултета
организационих наука, стручњаци Завода
за вредновање квалитета образовања и
васпитања и други домаћи стручњаци.

Организације/институције које
подржавају програм:
Факултет организационих наука
Универзитета у Београду, Београд; Завод
за вредновање квалитета васпитања и образовања, Београд.
Координатори:
проф. др Мирјана
Дракулић
Факултет организационих
наука
Јове Илића 154
11000 Београд
тел./факс: 011/3950-854
е-mail:
mirjanad@fon.bg.ac.yu

проф. др Невенка Жаркић-Јоксимовић
Факултет организационих
наука
Јове Илића 154
11000 Београд
тел.: 011/3950-823
факс: 011/2461-221
е-mail: dekan@fon.bg.ac.yu

Гордана Чапрић
Завод за вредновање
квалитeта образовања и
васпитања
Фабрисова 10
11000 Београд
тел.: 011/2067-000
факс: 011/2067-009
е-mail: gcapric@ceo.edu.yu

Реализатори:
проф. др Мирјана Дракулић, проф. др Невенка Жаркић-Јоксимовић, проф. др Винка
Филиповић, проф. др Ондреј Јашко, проф. др Слободан Ћамиловић, проф. др Драгана
Бечејски-Вујаклија, мр Ратимир Дракулић, мр Славица Цицварић, мр Марија Кујачић,
Ана Никодијевић, Гордана Чапрић, Јелена Најдановић-Томић.
Циљеви програма:
Формирање доброг менаџера представља континуирани процес доживотног образовања. Циљ семинара је подизање компетенције у одређеним областима управљања
савременом образовном установом. То се постиже подизањем нивоа знања, усавршавањем менаџерских вештина, оспособљавањем за примену менаџерских метода и
техника, као и оспособљавањем за изградњу одговарајућег „корпоративног” идентитета и пословног имиџа образовне установе и прихватањем одговарајућих тактика
односа с јавношћу у кризним ситуацијама, као и подизањем квалитета рада и управљања променама, људским ресурсима и процесом вредновања и самовредновања.
Теме које се обрађују:
Програм обухвата области: управљање променама; односи с јавношћу (PR); менаџмент
људских ресурса у образовној установи; управљање процесом вредновања и самовредновања. У програм су укључене и одређене менаџмент вештине: лидерство, oдлучивања.
Циљна група:
Семинар је намењен директорима, помоћницима директора, деканима, продеканима,
секретарима образовних установа, стручним сарадницима, шефовима рачуноводства,
начелницима школских управа и осталим заинтересованим. Представља наставак и
надоградњу базичног семинара „Менаџмента у образовању – како управљати новом
школом I“, али се може пратити и независно.

ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

Трајање програма:
2 дана по 8 сати.
Број учесника у групи:
од 20 до 35 полазника.
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Руковођење групом

Аутори програма:
др Новак Лакета,
др Данијела Василијевић,
мр Жана Бојовић.

Организација/институција која
подржава програм:
Учитељски факултет у Ужицу Универзитета у Крагујевцу.
Координатори:
Мирјана Илић
тел.: 063/455-714
е-mail: migiz@eunet.yu

Дарко Вукашиновић
тел.: 032/701-039, 064/642-80-94, 064/64280-93
факс:032/701-049
е-mail: agencija.prima@neobee.net

Реализатори:
др Новак Лакета, др Данијела Василијевић, мр Жана Бојовић.
Циљеви програма:
упознавање циљне групе са дужностима вође (административне дужности, вођење
дискусије, подршка напредовању групе); развијање хуманих односа у групи; потпуније
сагледавање друштвеног живота субјеката групе; оспособљавање циљне групе за
кооперативни, конструктивни и стваралачки рад; развијање смисла за заједнички рад и
поделу рада; проналажење најпоузданије социолошке форме рада.
Теме које се обрађују:
У теоријски оквир акредитационог програма спадају: административне дужности вође
(планирање активности, вођење активности, представљање групе, припрема писане
комуникације за групне активности – агенде); вођење дискусије обухвата писани
материјал који помаже вођењу дискусије (персоналне забелешке, забелешке у групној
активности, агенде, резолуције); подршка напредовању групе (помоћ индивидуалном
развоју сваком члану групе, успостављање поверења унутар групе, промоција тимског
рада и кооперације); избор проблема за дискусију; примена техника комуницирања у
малим групама (постизање консензуса, техника ризика, зуј групе, бура мозга, митраљеска паљба, обрни-окрени техника, разне форме дискусије).
Циљна група:
директори предшколских установа, основних и средњих школа, наставници основних и
средњих школа, васпитачи у предшколским установама и ђачким домовима, стручни
сарадници у предшколским установама, основним и средњим школама и ђачким
домовима.
Трајање програма:
16 сати / 2 радна дана.
Број учесника у групи:
Минималан број је 20 учесника. Максималан број је 30 учесника.

ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

Аутори програма:
Вучићевић Милан,
екстерни носилац промена;
Манчић Александар,
интерни носилац промена:
Јовановић Драгана,
кординатор школске комисије;
Николић Драган,
председник Удружења просветних
радника „ЛОГОС”.
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Идентификација и израда
пројекта

Организација/институција која подржава програм:
Млекарска школа са домом ученика „Др Обрен Пејић” из Пирота.
Координатор:
Вучићевић Милан, Николе Пашића 173, 18300 Пирот, тел.: 010/311-258, 064/1965-010,
факс: 010/311-258, е-mail: pimleksko@ ptt.yu
Циљеви програма:
Основни циљ ове обуке је оспособљавање наставника да идентификују и израде
пројекте по стандардима ЕУ, чиме ће унапредити образовно-васпитну праксу у својим
школама. Програм оспособљава полазнике за идентификацију идеја за писање пројеката, за израду стабла проблема, даје основна начела анализе логичког оквира и израду
матрице логичког оквира. Упуђује полазнике у циклус управљања временом и изради
буџета.
Циљна група:
Програм је намењен стручном усавршавању запослених у образовању и васпитању.
Трајање програма:
16 сати / 2 радна дана.
Број учесника у групи:
минимално 10–15, а максимално 20.

ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ
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Управљање наставним
процесом у основној школи –
Наставник као менаџер у
разреду

Аутори програма:
проф. др Ивица Радовановић,
проф. др Шефика Алибабић,
проф. др Вељко Банђур,
проф. др Александар Јовановић,
др Светлана Леви,
мр Вера Радовић.

Организација/институција која
подржава програм:
Учитељски факултет, Београд, Краљице Наталије 43.
Координатор:
проф. др Ивица Радовановић, Краљице Наталије 43, 11000 Београд, тел.: 011/2686-787,
011/2641-060, е-mail: ivica.radovanovic@uf.bg.ac.yu
Реализатори:
аутори и модератори радионица.
Циљеви програма:
Циљ програма је да се учитељи/наставници додатно оспособе за успешно обављање
наставничке професије: да учествују у пројектовању наставних планова и програма, да
буду успешни предавачи и координатори свих активности у разреду, да ваљано
вреднују постигнуће ученика, успостављају сарадњу са родитељима, односно да ефикасније управљају наставним процесом у основној школи.
Теме које се обрађују:
Појам и суштина управљања наставним процесом; Теорије учења и стилови учења
ученика; Вођење у процесу учења и поучавања; Комуникација у одељењу; Унапређивање рада школе; Руковођење одељењем; Мотивација и личност наставника као
фактор ефикасности управљања наставним процесом.
Циљна група:
учитељи и наставници чије је професионално опредељење рад у основној школи.
Трајање програма:
16 сати / 2 радна дана.
Број учесника у групи:
20–30 учесника.

ПРИРОДНЕ НАУКЕ

Природне науке

ПРИРОДНЕ НАУКЕ
Аутори програма:
Јовица Милисављевић,
Мијодраг Ђуришић.
Организација/институција која
подржава програм:
Рачунарска гимназија, Београд.
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Употреба савремених
програмских пакета у
настави природних наука

Координатор:
Јовица Милисављевић, Рачунарска гимназија, Кнеза Михаила 6/VI, 11000 Београд,
тел.: 064/4572-703, 064/3027-968, е-mail: mjovica@eunet.yu, djuramg@yahoo.com,
mjovica@yahoo.com
Реализатори:
Јовица Милисављевић, Мијодраг Ђуришић, Станка Матковић.
Циљеви програма:
унапређивање наставног процеса у природним и техничким наукама увођењем програмских пакета који се могу примењивати и као очигледно наставно средство; да се
наставници природних и техничких наука упознају са најновијим програмским алатима
и да се обуче да их успешно користе у настави.
Теме које се обрађују:
Mathematica; LabView; MultiSim; HemLab; Moodle. Упознавање са програмским
алатима и њихова употреба у савладавању и презентирању конкретних наставних
садржаја.
Циљна група:
наставници природних наука, информатике и техничког образовања у средњој и
основној школи, као и учитељи.
Трајање програма:
Програм ће бити реализован у трајању од три радна дана, дан за даном, по 8 школских
часова. Укупно 24 сата.
Број учесника у групи:
минимално 15, максимално 30.

ПРИРОДНЕ НАУКЕ
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Аутори програма:
проф. др Вељко Банђур,
редовни професор,
Учитељски факултет у Београду;
мр Сања Благданић,
Добар задатак у настави
асистент,
Учитељски факултет у Београду;
природе и друштва
Славица Јашић, професор разредне
наставе, просветни саветник,
Министарство просвете Републике
Србије; Весна Картал, професор разредне наставе, саветник координатор за
вредновање квалитета образовно-васпитног рада и установа у Заводу за вредновање
квалитета образовања и васпитања.

ИЗБОРНИ
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Организације/институције које подржавају програм:
Учитељски факултет у Београду; Завод за вредновање квалитета образовања и
васпитања.
Координатор:
Весна Картал, Фабрисова 10, тел.: 011/206-7005; 064/866-5036, факс: 011/206-7009,
е-mail: vkartal@ceo.edu.yu
Реализатори:
проф. др Вељко Банђур, редовни професор на Учитељском факултету у Београду; мр
Сања Благданић, асистент, Учитељски факултет у Београду; Славица Јашић, професор
разредне наставе, просветни саветник, Министарство просвете Републике Србије;
Весна Картал, професор разредне наставе, саветник координатор за вредновање
квалитета образовно-васпитног рада и установа у Заводу за вредновање квалитета
образовања и васпитања.
Циљеви програма:
унапређивање знања наставника разредне наставе у процесу састављања задатака за
писану проверу за предмете свет око нас и природа и друштво; унапређивање знања
наставника о правилима обликовања задатка и правилима при формулисању задатка;
увежбавање израде задатака према различитим нивоима знања (Блумова таксономија);
увежбавање израде различитих облика задатака; унапређивање знања наставника о
начину бодовања задатака који захтевају различите нивое знања.
Теме које се обрађују:
Правила обликовања задатака (релевантност, једноставност, организованост, једнозначност задатка); Правила при формулисању задатака (граматичка, правописна и
стилска исправност; јасно формулисани захтеви, уређивање по сложености и сличности); Категорије Блумове таксономије васпитно-образовних циљева у когнитивном
подручју у функцији израде задатака (знање, схватање, примена, анализа, синтеза,
евалуација); Основни облици задатака (задаци затвореног облика: задаци двочланог
избора, задаци вишеструког избора, задаци спаривања, задаци сређивања; задаци отвореног облика: задаци допуњавања, есејски задаци, есејски задаци продуженог
одговора); Бодовање задатака и ниво знања.
Циљна група:
наставници разредне наставе и стручни сарадници.

ПРИРОДНЕ НАУКЕ

Трајање програма:
8 сати /1 дан.
Број учесника у групи:
20–30.
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Свет око нас и ми у њему

Аутори програма:
Александар Оташевић,
Народна опсерваторија и Планетаријум
„Руђер Бошковић”, Београд;
Милан Јевтовић,
Основна школа „Јосиф Костић”, Лесковац;
Ана Златановић,
Планетаријум „Руђер Бошковић”, Београд.

Организације/институције које подржавају програм:
Математичкa гимназија, Београд; Основна школа „Јосиф Костић”, Лесковац;
Астрономско друштво „Руђер Бошковић”, Београд.
Координатор:
Марија Мишић, Горњи град 16, Калемегдан, 11000 Београд, тел.: 064/17-61-560,
011/30-32-133, е-mail: adrb@adrb.org
Реализатори:
Александар Оташевић, Народна опсерваторија и Планетаријум АД „Руђер Бошковић”,
Београд; Милан Јевтовић, Основна школа „Јосиф Костић”, Лесковац; Ана Златановић,
Планетаријум АД „Руђер Бошковић”, Београд; мр Наташа Станић, Планетаријум АД
„Руђер Бошковић”, Београд; Бранко Симоновић, Планетаријум АД „Руђер Бошковић”,
Београд; Ненад Трајковић, Планетаријум АД „Руђер Бошковић”, Београд.
Циљеви програма:
проширити ниво знања полазника из области астрономије и других природних наука и
познавања непосредног животног окружења; оспособити полазнике за активно посматрање космоса и непосредног природног окружења; оспособити полазнике за реализацију одређених програма у својим школама, вртићима и локалној средини из области
астрономије и других природних наука и познавања непосредног природног окружења;
унапредити квалитет наставе природних наука и подићи ниво оперативности наставника природних наука; оспособити полазнике за теренски рад; успоставити суштинске
и садржинске везе између предмета природних наука; указати на то да су стечена
знања из једног предмета применљива у контексту других предмета; враћање астрономије у школе; упознавање учесника са могућношћу укључења у пројекте поводом
2009. – међународне године астрономије.
Теме које се обрађују:
Препознавање небеских тела и појава и њихово тумачење; Методика астрономских
посматрања и практичан астрономски рад; Сунце – извор живота; Обновљиви извори
енергије – сунце и ветар као извори енергије; Метеорологија и клима; Мала тела
Сунчевог система; Особености теренског рада; Појаве и процеси у животној средини
(озонски омотач, киселе кише, вулкани, земљотреси, космичка прашина, муње и
громови); Инструменти, њихово коришћење и конструкција једноставнијих.
Циљна група:
непосредно: васпитачи, учитељи, наставници природних наука у основним и средњим
школама; посредно: млади људи, пре свега ученици свих узраста.
Трајање програма:
Програм траје 16 сати, односно 2 дана.

ПРИРОДНЕ НАУКЕ

Број учесника у групи:
од 20 до 30.
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Методолошко
осавремењавање и
спознавање новина у настави
природних наука

Аутори програма:
стручни тим ИСП-а у сарадњи са
програмским комисијама, које чине
стручњаци са универзитета у Београду,
Нишу, Новом Саду и Крагујевцу, под
надзором стручног савета у чијем су
саставу еминентни научни радници –
професори универзитета, истраживачи,
чланови САНУ-а.

Координатор:
Нина Јевтић, Истраживачка станица Петница, п. фах 6, 14104 Ваљево,
тел.: 014/251-180, 014/251-310, факс: 014/251-212, е-mail: nina@psc.ac.yu
Реализатор:
Истраживачка станица Петница.
Циљеви програма:
стручно-методичка помоћ наставницима за квалитетније извођење наставе природних
наука (хемија, биологија, географија, геологија); стицање нових практичних и теоријских знања из области природних наука; унапређење наставе, начина предавања и
повезивања са практичним радом у лабораторији и на терену.
Теме које се обрађују:
Хемија: Најновија достигнућа у хемији и хемијској технологији; Еколошка хемија /
Геохемија животне средине; Методика наставе хемије (дидактички потенцијал наставе
хемије, развој спонтаних појмова у хемијске научне појмове, рационалност и организација наставе хемије); Едукационе радионице (самоевалуација наставника и ученика у
процесу наставе хемије, активност ученика у функцији стицања знања при реализацији
часа хемије, илустрације у настави хемије, избор техника/метода у настави хемије из
програма културе критичког мишљења); Могућности примене рачунара у настави
хемије; Интернет као информациони ресурс у настави хемије; Огледи у настави хемије;
Хемија свуда око нас/ Хемија у свакодневном животу; Приказ ресурсног центра за
наставнике. Географија/ геологија: Основе геологије у настави географије (минерали,
стене, тектонска плоча, геолошка прошлост, фосили, палеовулканизам, сеизмичка
активност у Србији, геолошка карта); Геоаспекти заштите природе (клима, екогеологија, озонски омотач, загађење вода, вода за пиће, геотермални ресурси, геохемија );
Методе у настави географије (дидактичка функција планирања и програмирања
наставног рада, тимски рад у настави, провере знања и оцењивање у настави, основе
ГИС технологије, географско образовање засновано на доказима, учење и тестирање у
школској пракси, развојне карактеристике адолесцената); Едукационе радионице
(тимски рад и кооперативно учење за одређену наставну јединицу, тематско структуирање наставног садржаја, мотивација у настави географије, коришћење ГИС
гледача ); Настанак и еволуција живог света на Земљи (настанак и први облици
живота; палеогеографија, палеоекологија и карактеристике органског света; почетак
стварања континената и доминација диносауруса; обнова живог света после велике
катастрофе; ледена доба; митови и легенде); Могућности примене рачунара у настави
географије; Интернет као информациони ресурс у настави географије; Теренски рад
(упознавање рељефа, његових облика, геолошке грађе); Приказ ресурсног центра за
наставнике. Биологија: Биодиверзитет – концепт; Биодиверзитет – значај и очување;
Животињска ћелија и цитогенетика; Филогенија животиња; Биодиверзитет бескич-
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мењака – свет и Балкан; Примена техника молекуларне биологије у истраживањима
филогеније бескичмењака; Биолошке збирке – врсте и значај; Биолошке збирке –
сакупљањe, детерминацијa и организација материјала; Коришћење Интернета; Проналажење најновијих сазнања/концепата из области биологије на Интернету; Концепти
биоинформатике; Приказ ресурсног центра за наставнике.
Циљна група:
Програми су намењени наставницима и професорима хемије, хемијских технологија,
географије, геологије и биологије у основним и средњим школама (гимназије, средње
стручне школе).
Трајање програма:
24 сата / три радна дана.
Број учесника у групи:
17 – 25.
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ОБАВЕЗАН

БРОЈ: 167

Наука у природи

Аутори програма:
Јаблан Дојчиловић,
Драгица Крвавац,
Вера Бојовић,
Драгана Богавац,
Јасминка Королија.

Организација/институција која подржава програм:
Физички факултет Универзитета у Београду.
Координатор:
Драгица Крвавац, „L’IMAGINATION“ – Центар за развијање креативних способности
деце, Здравка Јовановића 99, 11000 Београд, тел.: 063/360-776.
Реализатори:
Јаблан Дојчиловић, Драгица Крвавац, Вера Бојовић, Љуба Мандић, Бранка Стевановић,
Драгана Богавац, Јасминка Королија.
Циљеви програма:
разрада изабраних садржаја са циљем да наставници добију шира знања која би им
омогућила да са ученицима постигну одређени ниво природнонаучне писмености;
упознавање наставника са методама, наставним средствима и облицима рада који се
могу применити при обради наставних садржаја из природних наука; подстицање и
развијање интересовања деце у области природних наука, развијање интелектуалних и
креативних способности деце (кооперативно учење), подучавање вербалној комуникацији и социјалним вештинама.
Теме које се обрађују:
Кретање у природи; Мерење и његов значај; Појаве у течностима; У свету електрицитета; Магнетне појаве; У свету хемије – супстанце у природи и у домаћинству (врсте
супстанци, њихове особине и промене); Јединство живе и неживе природе.
Циљна група:
запослени у предметној и разредној настави.
Трајање програма:
Планирано је да се едукација и обука просветних радника по овом програму реализује
у оквиру дводневних семинара који ће се одржавати једном месечно у току три месеца.
Трајање целог програма је три пута по два дана.
Број учесника у групи:
20 – 25.
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Аутори програма:
доц. др Станко Цвлетићанин,
доцент на Педагошком факултету у
Сомбору;
мр Наташа Бранковић,
асистент на Педагошком факултету у
Сомбору,
Марија Бошњак,
сарадник на Педагошком факултету у
Сомбору.
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БРОЈ: 168

ОБАВЕЗАН

Огледи и проблемско учење у
настави света око нас и
природе и друштва

Организација/институција која подржава програм:
Педагошки факултет у Сомбору, Подгоричка 4, 25000 Сомбор; тел: 025/22-030,
025/460-595.
Координатор:
мр Наташа Бранковић, Педагошки факултет, Подгоричка 4, 25000 Сомбор,
тел.: 025/22-030, 025/460-595, 064/325-1115, е-mail: natasa.brankovic@ucf.so.ac.yu
Циљеви програма:
Основни циљ програма је стручна едукација наставника (учитеља) на пољу креирања,
обликовања и примене савремених модела наставне организације рада у предметима
свет око нас и природа и друштво (садржаји о природи) ради повећања ефикасности
разредне наставе природе.
Теме које се обрађују:
Савремени приступ огледу у настави природе од I до IV разредa; Систем проблемске
наставе у предметима свет око нас и природа и друштво – моделовање наставних
часова; Облици диференцијације и индивидуализације наставе света око нас и природе
и друштва – конкретизација путем актуелних наставних садржаја; Терминолошко-појмовне неадекватности у програмским садржајима наставе света око нас и природе
и друштва.
Циљна група:
учитељи (наставници и професори разредне наставе) и студенти учитељских
факултета.
Трајање програма:
16 радних часова / два дана.
Број учесника у групи:
од 20 до 60 учесника.
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ИЗБОРНИ

БРОЈ: 169

Примена нових
информационих технологија
у образовању – виртуелна
инструментација и
електронска наставна
средства

Аутори програма:
Нарциса Станковић,
UNO-LUX NS д.о.о., Београд;
Јовица Милисављевић,
Математичка гимназија, Београд;
Марија Рађеновић,
Институт за физику,Земун;
Бранислав Рађеновић;
Институт за нуклеарне науке Винча.

Организације/институције које
подржавају програм:
Математичка гимназија, Београд; Електротехнички факултет Универзитета у Београду;
Иновациони центар Машинског факултета Универзитета у Београду; UNO-LUX NS
д.о.о., Београд.
Координатор:
Нарциса Станковић, Нисефора Ниепса 36, 11147 Београд, тел.: 011/333-03-78,
011/333-03-79, 011/25-11-122, факс: 011/25-11-122, е-mail: narcisa@uno-ns.co.yu
Реализатори:
Јовица Милисављевић, Математичка гимназија, Београд; Александар Поповић,
Нарциса Станковић, UNO-LUX NS д.о.о., Београд; Јасмина Лозановић, Иновациони
центар Машинског факултета Универзитета у Београду; Бранислав Рађеновић,
Институт за нуклеарне науке Винча.
Циљеви програма:
унапређивање информатичких знања наставника природних и техничких наука у
средњим и основним школама и оспособљавање наставника за примену стечених
знања; развијање и оснаживање компетенција професора и наставника за примену
нових савремених метода учења уз помоћ информационих технологија; постизање
применљивости теоријских знања кроз практичан рад са ученицима; стицање и усавршавање знања о могућностима примене рачунарских система у предметима природних
наука и мултидисциплинарности примене виртуелне инструментације; разумевање
суштине и значаја виртуелне лабораторије, упознавање са могућностима модификације
и креирања нових лабораторијских вежби.
Теме које се обрађују:
Концепт виртуелне инструментације и предности мерења базираног на PC рачунару у
односу на класичне мерне инструменте; Примери виртуелних инструмената који се већ
користе у настави; Аквизиционе картице и њихово повезивање са PC рачунаром;
LabView софтвер и реализација апликација; Типови сензора и прилагођавање сигнала
за аквизициону картицу; Проблеми које је могуће решити применом виртуелене
инструментације; Креирање једноставних виртуелних инструмената за симулацију
одређених појава из физике, хемије, биологије, техничких наука; Креирање једноставних виртуелних инструмената који омогућују аквизицију података (физика –
мерење напона, биологија – ЕКГ, хемија – мерење pH вредности, техничко образовање
– семафор контролисан рачунаром, предмети из стручних школа ).
Циљна група:
наставници природних и техничких наука из основних и средњих школа (наставници
физике, техничког образовања, информатике, биологије, хемије, наставници стручних
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предмета у оквиру којих има потребе за мерењем вредности неких физичких величина...).
Трајање програма:
2 радна дана по 8 сати.
Број учесника у групи:
15 – 20.
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ОБАВЕЗАН

БРОЈ: 170

Семинар о настави
природних наука за учитеље

Аутори програма:
др Душанка Обадовић,
др Мирјана Сегединац.
Организација/институција која
подржава програм:
Природно-математички факултет,
Департман за физику; Департман за
хемију из Новог Сада.

Координатор:
др Душанка Обадовић, ред. проф.; ПМФ, тел.: 021/485-28-09,
е-mail: obadovic@im.ns.ac.yu.
Циљеви програма:
Општи циљеви програма: стручна едукација учитеља из физике и хемије у циљу
реализације садржаја природних наука у оквиру предмета: свет око нас, природа и
изборног предмета рука у тесту – откривање света; обезбеђивање елементарних знања
из физике и хемије у циљу реализације интегрисаних садржаја наведених предмета.
Специфични циљеви програма: упознавање наставника са тематским приступом настави, који омогућује ученику поступност (од простијег ка сложенијем) у усвајању нових појмова применом различитих метода у настави са акцентом на усвајање концепта
научног метода; обука учитеља како да самостално припреме и изведу са ученицима
низ демонстрационих огледа, као и једноставних огледа типа „уради сам”.
Теме програма:
У оквиру предложеног програма биће обрађене теме везане за интегрисану наставу
природних наука (физике и хемије), чија реализација укључује уводна предавања типа
„кретање – шта треба знати из физике“, увођење једноставних експеримената типа
„уради сам”, као и научног метода у свакодневну школску праксу. Садржаји појединих
тема везани су за наставне програме од I до IV разреда основне школе. Предвиђене су
следеће теме: 1) Кретање – развој појма брзине; 2) Особине течности – вода; 3)
Особине гасова – ваздух.
Циљна група:
учитељи основних школа.
Трајање програма:
Предвиђени су једнодневни семинари (суботом) у трајању од 8 сати, сваки посвећен
једној од наведених тема. Семинари ће се одржавати сваког другог месеца, почев од
октобра 2008. Укупно трајање програма у току једне школске године је: 3×8=24 сата.
Број учесника у групи:
минимално 15, а максимално 20.
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Аутор програма:
Стеван Јокић,
научни саветник у Институту за
нуклеарне науке „Винча”.
Организација/институција која
подржава програм:
Институт за нуклеарне науке „Винча”,
П.О.Б. 522, 11001 Београд,
тел./факс:011/2455-041.
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БРОЈ: 171

ОБАВЕЗАН

Пројект Рука у тесту –
како кроз експериментални
приступ приближити науку и
технологију ученицима у
предшколском и прва четири
разреда основне школе

Координатор:
Стеван Јокић, Институт за нуклеарне науке „Винча”, П.О.Б. 522, 11001 Београд,
тел./факс: 011/2455-041, е-mail: sjokic@vin.bg.ac.yu

Реализатори:
Стеван Јокић, научни саветник, руководилац пројекта, уредник сајта; Љиљана Јокић,
професор, администратор мреже, наставник, научник, педагог, А.К.М. едукација; Вера
Бојовић, Министарство за просвету и спорт. У сваком региону Србије имамо сарадника
који је био на једнонедељном семинару у Паризу, или учествовао у раду једне од три
међународне школе о овом методу рада, или организовао са нама семинаре током
последње 3 године.
Циљеви програма:
Општи циљеви програма су припрема ученика за друштво засновано на знању и
укључивање свих релевантних актера: васпитача, наставника, родитеља, научника,
педагога, локалних и регионалних заједница. Специфични циљеви програма: експериментални приступ у предавању наука коришћењем ресурса који су на располагању;
заинтересовати што је могуће већи број ученика и у најнеопремљенијим школама за
науку и технологију; охрабрити наставнике да коришћењем Интернета представе своје
иновације и у другим земљама; остварити бољу повезаност између научника, наставника и педагога.
Теме које се обрађују:
Теме из области природних наука, васпитног рада и методологија у предшколском и
основном васпитању и образовању биће обрађиване у форми кратких предавања,
радионица базираних на ресурсима на српском језику који су дати у оквиру пројекта
Рука у тесту. Упознавање са постојећим ресурсима, текстовима о овом методу рада
(Просветни преглед );
Упознавање и помоћ при коришћењу сајта, e-mail:http://rukautestu.vin.bg.ac.yu (сајт још
није пуштен због ауторских формалности, али се материјали са њега користе и дају
учесницима); укључивање ОШ у међународне пројекте попут пројекта: Ератостен,
Живети са сунцем, Европа открића; представљање успешних педагошких иновација
наставника на сајту:
e-mail:http://rukautestu.vin.bg.ac.yu; прављење регионалних веб-сајтова.
Циљна група:
васпитачи, учитељи разредне наставе, а преко њих деца у предшколском и прва четири
разреда основне школе, као и наставници природних наука и технике у основним
школама.
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ПРИРОДНЕ НАУКЕ

Трајање програма:
Програм у непосредним семинарима траје 8 сати, односно један радни дан са групом
од 30 учесника у радионицама. Могуће је истог дана истовремено радити са 3 групе ако
буде толико заинтересовнаих.
Број учесника у групи:
30 учесника.

Биологија и екологија

ПРИРОДНЕ НАУКЕ
Аутор програма:
доц. др Јелена Станисављевић.
Организација/институција која
подржава програм:
Биолошки факултет Универзитета у
Београду.
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БРОЈ: 172

ОБАВЕЗАН

Увођење методичких
иновација у наставни процес
биологије

Координатор:
доц. др Јелена Станисављевић, Народних хероја 17/4, 11070 Нови Београд,
тел.: 011/2671-563, факс: 011/2638-500, е-mail: Ljstanis@Eunet.yu; Студентски трг 16,
11000 Београд, тел.: 011/2638-890, факс: 011/2638-500,
е- mail: Jelena.Stanisavljevic@bf.bio.bg.ac.yu
Реализатори:
доц. др Јелена Станисављевић, доц. др Љубиша Станисавњевић и Анита Лазаревић,
професор биологије (Биолошки факултет Универзитета у Београду).
Циљеви програма:
Општи циљ програма је упознавање наставника/професора биологије са појмом и
врстама методичких иновација у настави биологије. Специфични циљеви програма
подразумевају обучавање наставника биологије за планирање и примену тих иновација
у настави биологије. Све ово треба да допринесе унапређењу васпитно-образовног
процеса биологије у целини.
Теме које се обрађују:
Методичке иновације у настави биологије; Дефинисање појма; Категоризација и обрада; Дугорочно планирање; Дефинисање идејног и техничког пројекта; Израда и
примена инструмената за спровођење (стандардизовани и нестандардизовани тестови
знања, евиденциони картони, анкетни листови...); Реализација (увођење новина у наставну технологију), елаборација и дисеминација.
Циљна група:
наставници/професори биологије у основним и средњим школама.
Трајање програма:
8 сати / дан дан.
Број учесника у групи:
10–20 учесника.

ПРИРОДНЕ НАУКЕ
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ОБАВЕЗАН

БРОЈ: 173

Савремена настава биологије
у основној и средњим
школама

Аутори програма:
др Томка Миљановић,
ванредни професор
Природно-математичког факултета у
Новом Саду;
др Смиљка Шимић,
редовни професор
Природно-математичког факултета у
Новом Саду.

Организација/институција која подржава програм:
Природно-математички факултет, Департман за биологију и екологију, Нови Сад.
Координатор:
проф. др Томка Миљановић, ПМФ, Департман за биологију и екологију,
Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад, тел.: 021/4852-684, 064/16-10-201, факс:
021/450-620, е-mail: tomkam@ib.ns.ac.yu
Реализатори:
проф. др Mилица Матавуљ, проф. др Томка Миљановић, проф. др Смиљка Шимић,
проф. др Ружица Игић, проф. др Зорица Свирчев и др Драгана Обрехт, доцент.
Циљеви програма:
упознавање професора биологије са савременим достигнућима биолошке науке (кроз
излагања истакнутих научника који се у свом научном раду баве управо тим дисциплинама), што ће им омогућити да на адекватан начин реализују савремене биолошке
теме у раду са својим ученицима; оспособљавање професора биологије за реализацију
наставе биологије у основној и средњој школи интерактивним облицима и методама
рада; повећање квалитета и ефикасности наставе биологије у основним и средњим
школама.
Теме које се обрађују:
Пленарна тематска предавања са дискусијом, најновија сазнања из различитих области
биолошке науке, интердисциплинарно сагледавање актуелних биолошких тема:
Биодиверзитет различитих група организама и њихова улога у природи; Генетичко
инжењерство и биотехнологија; Генетски модификовани организми; Клонирање;
Савремена биолошка открића и њихов значај; Могућности њихове злоупотребе; Глобалне промене у биосфери и њихов утицај на природу и човека; Последице смањивања
озонског омотача на живи свет; Нове болести биљака, животиња и човека и узроци
њиховог настанка. Огледи и вежбе из различитих биолошких дисциплина у лабораторијама Департмана за биологију и екологију у Новом Саду. Према интересовањима
полазника програма реализовале би се вежбе из: морфологије, анатомије и систематике
биљака и животиња, хистологије, биохемије, физиологије биљака и животиња, екологије, микробиологије, хидробиологије и других биолошких дисциплина. Методички
део семинара (приказ конкретних примера реализације биолошких садржаја из
наставног програма основних и средњих школа активним облицима и методама рада).
Циљна група:
професори биологије основне школе, средњих стручних школа и гимназија.

ПРИРОДНЕ НАУКЕ
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Трајање програма:
Програм би се реализовао током три дана. Тематска предавања са дискусијом трајала
би 7 сати. Практичне вежбе из различитих области биологије у лабораторијама
Департмана за биологију и екологију трајале би 7 сати. Дидактичко-методички део
семинара трајао би 6 сати. За тродневни семинар признавало би се 20 ефективних сати.
Број учесника у групи:
20–40.

ПРИРОДНЕ НАУКЕ
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ИЗБОРНИ

БРОЈ: 174

Практикум из зоологије

Аутори програма:
др Душан Стевановић,
др Естер Поповић.
Организација/институција која
подржава програм:
Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за
биологију и екологију.

Координатор:
др Естер Поповић, Департман за биологију и екологију, Трг Доситеја Обрадовића 2,
21000 Нови Сад, тел.: 021/485-26-94, факс: 021/450-620, е-mail: oliverabc@ib.ns.ac.yu
Реализатори:
др Естер Поповић, мр Зорана Бановачки, мр Оливера Бјелић-Чабрило.
Циљеви програма:
стручна едукација полазника са циљем повећања практичне ангажованости ученика у
настави биологије из области зоологије и екологије; едукација полазника у области
увођења практичних вештина у настави биологије (зоологије) које се могу применити у
основним и средњим школама.
Теме које се обрађују:
Семинар обухвата следеће теме: 1) Методе сакупљања зоолошког материјала и израда
потребне опреме; 2) Методе фиксирања, препарирања и чувања материјала и израда
школских збирки; 3) Детерминација зоолошког материјала; 4) Методе гајења животиња за потребе лабораторијског рада; 5) Израда нативних и трајних in toto препарата и
основе метода бојења; 6) Анализа исхране и хелминтолошка претрага кичмењака.
Циљна група:
наставници биологије у основним и професори биологије у среднјим школама.
Трајање програма:
Програм траје три дана (петак, субота, недеља). Укупан фонд је 24 часа.
Број учесника у групи:
минимално 10, максимално 20.

ПРИРОДНЕ НАУКЕ

Аутор програма:
мр Предраг Радишић.
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БРОЈ: 175

ИЗБОРНИ

Организације/институције које
подржавају програм:
Полен свуда око нас
Природно-математички факултет, Нови
Сад, Универзитет у Новом Саду,
Лабораторија за палинологију, Департман за биологију и екологију; „Нафтагас”, Нови
Сад; „Др Јарић”, Нови Сад.
Координатор:
мр Предраг Радишић, Лабораторији за палинологију, Департман за биологију и
екологију, ПМФ, Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад,
тел.: 021/485-2668, факс: 021/450-620, е- mail: nspolen@yahoo.com, сајт:
www.nspolen.com.
Циљеви програма:
Општи циљ: сврсисходно увођење појма полена у образовни процес. Са једне стране,
едукација полазника о начину како да своје ученике усмере на примену знања о полену
која су стечена током образовања; са друге стране, постизање самосталности полазника
у осмишљавању праваца којима ће проблем полена бити презентован ученицима.
Специфични циљеви: препознавање биљних таксона од посебног значаја за људе;
аерополен и његова веза са алергијама (календар полена); репознавање симптома
алергијских реакција на полен; препознавање везе полена са пчелињим производима;
оспособљавање за примену основних палинолошких метода у васпитно-образовном
процесу у школама и додатној настави.
Теме које се обрађују:
Биљке – извор полена; Полен свуда око нас; Како полен изгледа – морфологија и
најважније особине; Полен – сведок историје Земље; Полен и алергија – шта о томе
треба знати; Алергијске болести дисајних путева.
Циљна група:
Програм стручног усавршавања „Полен свуда око нас” намењен је васпитачима и
стручним сарадницима домова за децу, учитељима разредне наставе, наставницима у
основним и професорима у средњим школама свих профила.
Трајање програма:
16 школских часова (два радна дана).
Број учесника у групи:
од 15 до 30 полазника.

ПРИРОДНЕ НАУКЕ
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ИЗБОРНИ

БРОЈ: 176

Аутори програма:
мр Бранко Шикопарија,
мр Предраг Радишић.

Организација/институција која
подржава програм:
Природно-математички факултет, Нови
Сад, Универзитет у Новом Саду,
Лабораторија за палинологију, Департман за биологију и екологију.

Примењена палинологија

Координатор:
мр Предраг Радишић, Лабораторији за палинологију, Департман за биологију и
екологију, ПМФ, Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад,
тел.: 021/485-2668, факс: 021/450-620, е- mail: nspolen@yahoo.com, сајт:
www.nspolen.com.
Циљеви програма:
Општи циљеви: едукација учесника о могућностима примене резултата добијених
анализом полена изолованог из различитих средина; постизање самосталности учесника у процесу осмишљавања и руковођења ученичким истраживачким пројектима.
Специфични циљеви: упознавање учесника са методама, тумачењем и применом резултата квантитативне и квалитативне анализе полена; обука учесника за спровођење
квантитативне и квалитативне анализе „пчелињег полена”, полена из меда, из ваздуха
и полена закаченог за животиње; презентација могућих праваца за покретање ученичких истраживачких пројеката који ће у својој основи имати палинолошку анализу.
Теме које се обрађују:
Палинологија као основна и примењена научна дисциплина; Квантитативна и квалитативна анализа полена суспендованог у ваздуху – аеропалинологија; Квантитативна и
квалитативна анализа полена присутног у меду – мелисопалинологија; Квантитативна
и квалитативна анализа полена закаченог на животињама – зоопалинологија.
Циљна група:
Понуђени програм је намењен учитељима разредне наставе, наставницима у основним
и професорима у средњој школи свих профила (посебно биологије и екологије) који су
завршили програм стручног усавршавања „Полен свуда око нас”.
Трајање програма:
8 ефективних радних сати (један радни дан).
Број учесника у групи:
од 10 до 12 полазника.

ПРИРОДНЕ НАУКЕ

Aутори програма:
проф. др Гoрдана Цвијић,
проф. др Лидија Раденовић,
проф. др Мирјана Стојиљковић,
доцент др Надежда Недељковић.
Организација/институција која
подржава програм:
Институт за физиологију и биохемију,
Биолошки факултет Универзитета у
Београду.
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БРОЈ: 177

ОБАВЕЗАН

Значај физиолошких процеса
у интеракцији организма са
околином

Координатор:
проф. др Лидија Раденовић, Институт за физиологију и биохемију, Биолошки
факултет, Студентски трг 16, п.ф.52, 11000 Београд, тел.: 011/3032-356,
факс: 011/2638-500, е-mail: lira@ibiss.bg.ac.yu.
Циљеви програма:
стицање нових практичних и теоријских знања из области физиологије на основу
савремених научних открића; освежавање раније стечених знања из области физиологије; освежавање раније стечених вештина и техника; обучавање у новим вештинама
и техникама; обука у руковању и коришћењу савремених електронских и дигиталних
инструмената у настави.
Теме које се обрађују:
Назив подтема: Синапса – место где ћелије разговарају; Ко и како прича (морфолошки
аспект); Молекулски ,,пољубац” (биохемијски аспект); Окидачи међућелијског разговора (биофизика јонских канала); Нервни импулс као језик комуникације (електрофизиолошки аспект); Споразуми и неспоразуми између ћелија (пластичност мозга и
поремећаји). Компјутерска радионица: Неурофизиологија на длану. Назив подтема:
СТРЕС – добар, лош, зао; Неуроендокрини медијатори стреса; Оксидативни стрес и
антиоксидативна заштита – како доживети стоту? Компјутерска радионица: Физиологија на длану. Суочавање са температурним изазовима средине; Биолошки ритмови –
значај за физиолошке процесе и понашање.
Циљна група:
наставници и професори биологије основних и средњих школа, учитељи (посебно значајно за извођење предмета свет око нас, чувари природе, образовање за животну средину и сл.).
Трајање програма:
Програм траје два дана, 14 сати са паузама (2 x 7), 12 сати ефикасног рада.
Број учесника у групи:
Предвиђени број учесника је 30.

ПРИРОДНЕ НАУКЕ
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Аутори програма:
др Јелена Кнежевић-Вукчевић, редовни
професор;
др Бранка Вуковић-Гачић, ванредни
професор;
Биологија микроорганизама др Славиша Станковић, доцент;
мр Драгана Митић-Ћулафић,
истраживач сарадник;
мр Тања Берић, асистент;
мр Биљана Опачић, асистент; мр Јасна Станојевић, истраживач сарадник.

ОБАВЕЗАН

БРОЈ: 178

Организација/институција која подржава програм:
Биолошки факултет.
Координатор:
мр Драгана Митић-Ћулафић, Студентски трг 16/II, 11000 Београд, тел.: 011/63-73-64,
е-mail: mdragana@bfbot.bg.ac.yu
Циљеви програма:
С обзиром на велику важност познавања биологије микроорганизама у односу на
целокупан живи свет, циљеви овог програма су стицање савремених знања о: месту и
значају бактерија у живом свету; грађи и функционисању прокариотске ћелије; еволуцији и систематици бактерија; биодиверзитету микроорганизама и еколошком значају;
ацелуларним формама живота.
Теме које се обрађују:
Принципи микробиологије; Вируси и патогени микроорганизми; Молекуларна биологија микроорганизама; Генетички инжењеринг и биотехнологија; Тестови за детекцију
генотоксичних агенаса; Биодиверзитет микроорганизама; Еволуција и систематика
микроорганизама.
Циљна група:
наставници и професори основних и средњих школа.
Трајање програма:
2 дана по 8 сати.
Број учесника у групи:
минимално 10, максимално 20.

ПРИРОДНЕ НАУКЕ

Аутор програма:
мр Зоран Николић,
асистент Биолошког факултета
Универзитета у Београду.
Организација/институција која
подржава програм:
Биолошки факултет, Универзитет у
Београду.
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Сакупљање, препарација и
формирање збирки
биолошког материјала

Координатор:
Институт за зоологију, Биолошки факултет, Студентски трг 16, 11000 Београд,
тел.: 011/2187-266, 064/180-63-15, факс: 011/2638-500, е-mail: zornik@bf.bio.bg.ac.yu
Реализатори:
др Пеђа Јанаћковић, др Љиљана Томовић, мр Зоран Николић, дипл. биолог Владан
Бједов, Ненад Лазаревић.
Циљеви програма:
побољшање наставе биологије у основним и средњим школама; унапређење практичног рада у програмима биологије у основним и средњим школама; повећање заинтересованости ученика за програме биологије; формирање валидних збирки које се могу
користити и за научни рад; увођење ученика и њихова обука за теренски и научни рад;
оспособљавање наставника и професора биологије за сакупљање и препарацију биолошког материјала; оспособљвање наставника и професора биологије за формирање
валидних збирки биолошког материјала; оспособљавање ученика за сакупљање и
препарацију биолошког материјала; оспособљвање ученика за формирање валидних
збирки биолошког материјала; увођење ученика и њихова обука за теренски и научни
рад.
Теме које се обрађују:
Методе теренског рада; Методе прикупљања биолошког материјала (биљног и
животињског); Методе препарације биљног и животињског материјала; Методе формирања биолошких збирки.
Циљна група:
наставници и професори биологије у основним и средњим школама.
Трајање програма:
Програм ће трајати 16 сати. Планирано је да се програм реализује током два дана са
трајањем од по 8 сати сваког дана. Током првог дана програма реализовао би се део
теоријских и практичних садржаја, а током другог дана поред овога реализовао би се и
теренски практични рад. Програм би се одвијао од марта до новембра месеца.
Број учесника у групи:
Минимални број учесника програма је 15, а максимални број учесника би се кретао око
40.

ПРИРОДНЕ НАУКЕ
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БРОЈ: 180

Програм осавремењавања
наставе зоологије – како да
настава зоологије буде
савремена и занимљива

Аутори програма:
др Бригита Петров,
др Вера Николић,
др Драгана Миличић,
мр Тамара Каран-Жнидаршич.
Организација/институција која
подржава програм:
Биолошки факултет Универзитета у
Београду, Студентски трг 16,
11000 Београд.

Координатор:
др Бригита Петров, Биолошки факултет, Студентски трг 16, 11000 Београд,
тел.: 011/2187-266, лок. 120; факс: 011/2638-500.
Циљеви програма:
оспособљавање наставника за савремену интерактивну наставу и индивидуални рад са
ученицима – како да настава зоологије постане савремена и занимљива, како ученике
мотивисати да кроз активно учешће стекну трајна и употребљива знања.
Теме које се обрађују:
Макрокласификација живих организама; Разноврсност једноћелијских организама;
Разноврсност мало познатих група животиња на нашим просторима; Препознавање и
узорковање појединих група животиња (са практичним/теренским радом); Могућности
самосталне израде одговарајућег прибора за узорковање; Детерминација и чување
различитих група животиња (са практичним радом); Коришћење интернета и других
извора података; Компјутерска припрема презентације градива (радионица).
Циљна група:
професори биологије у средњим школама, наставници биологије у основним школама,
наставници разредне наставе.
Трајање програма:
Програм траје 2 дана (16 радних часова).
Број учесника у групи:
од 10 до 20.

ПРИРОДНЕ НАУКЕ

Аутор програма:
др Пал Божа,
редовни професор.
Организација/институција која
подржава програм:
Департман за биологију и екологију,
Природно-математички факултет, Нови
Сад.
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ОБАВЕЗАН

Практикум из ботанике

Координатор:
др Пал Божа, Департман за биологију и екологију, Трг Доситеја Обрадовића 2,
Нови Сад 21000, тел.: 021/4852-663, факс: 021/450-620, е-mail: bozap@ib.ns.ac.yu.
Реализатори:
др Пал Божа, редовни професор; др Ружица Игић, редовни професор; др Јадранка
Луковић, ванредни професор; мр Лана Зорић, асистент; мр Драгана Вуков, асистент; мр
Горан Аначков, асистент.
Циљеви програма:
стручна едукација наставника биологије у циљу повећања практиче ангажованости
ученика у настави биологије (ботанике); стручно и научно оспособљавање за истраживања у ботаници савременим техникама; едукација наставника биологије у правцу
увођења практичних вештина у наставу биологије (ботанике) које се могу користити у
основним и средњим школама.
Теме које се обрађују:
Садржаји и активности предвиђени овим програмом могу се груписати у неколико
тема: 1) Рад на терену; Технике препарирања у хербаристици, формирање школских
ботаничких колекција; Школски хербаријум, збирке плодова и семена, ксилотека;
Формирање базе података школског хербаријума; 2) Детерминација биљака; 3) Методе
прављења микроскопских препарата (привремени и трајни микроскопски препарати од
свежег и фиксираног материјала); 4) Основне хистохемијске методе у ботаничкој
микротехници; 5) Употреба софтеверског програма за анализу слике микроскопских
препарата.
Циљна група:
наставници биологије у основним и средњим школама.
Трајање програма:
24 сата, три дана.
Број учесника у групи:
минимално 10, максимално 20.

ПРИРОДНЕ НАУКЕ
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БРОЈ: 182

Јавно здравље и заштита
животне средине

Аутор програма:
мр сци. Надежда Николић,
дипломирани биолог.
Организације/институције које
подржавају програм:
Институт за јавно здравље „Др Милан
Јовановић Батут”;
Министарство здравља Републике Србије;
Министарство просвете Републике Србије.

Координатор:
мр сци. Надежда Николић, Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”,
Др Суботића 5, 11000 Београд, тел.: 011/2684-566, локал 195; факс: 011/36-14-580,
е-mail: nadan@batut.org.yu
Реализатори:
мр сци. Надежда Николић, дипл. биолог; др Биљана Килибарда, спец. социјалне
медицине; мр сци. мед. Бранислава Матић, спец. хигијене.
Циљеви програма:
Општи циљеви: подизање нивоа знања о јавном здрављу, детерминантама здравља и
заштити животне средине; развијање одговорности појединца за јавно здравље, очување и унапређивање животне средине и еколошко понашање; унапређивање и очување здравља школске деце; стварање услова животне средине у школама и њиховим
непосредним окружењима који ће у свим фазама живота и рада са децом бити усмерени ка здрављу; остваривање активне сарадње школе са заједницом по питањима
јавног здравља и унапређења животне средине кроз обогаћивање школских садржаја.
Специфични циљеви: реализација и унапређивање образовања за заштиту животне
средине и еколошког васпитања у школама Србије; усавршавање наставника и професора у области мониторинга животне средине (испитивање квалитета воде и ваздуха);
оспособљавање и мотивација запослених у образовању за активности на образовању о
заштити животне средине и развијање сарадње/партнерских односа са родитељима;
унапређење услова рада у школама.
Теме које се обрађују:
Јавно здравље и детерминате здравља; 2) Човек и проблеми у животној средини; 3)
Угрожавање и заштита ваздуха; 4) Угрожавање и заштита воде; 5) Угрожавање и
заштита живог света и биодиверзитета; 6) Угрожавање и заштита земљишта и одржива
пољопривреда; 7) Енергија и животна средина; 8) Урбане средине и здравље људи; 9)
Образовање за заштиту животне средине у промоцији здравља; 10) Акције за заштиту
животне средине.
Циљна група:
Програм је намењен првенствено наставницима и професорима биологије и хемије, али
се препоручује и свим осталим наставницима и професорима у основним и средњим
школама.
Трајање програма:
Семинар траје 16 сати, односно два радна дана.
Број учесника у групи:
најмање 10, а највише 40 учесника.

ПРИРОДНЕ НАУКЕ

Аутори програма:
др Слободан Јовановић,
ванредни професор
Биолошког факултета Универзитета у
Београду;
Јелена Деспотовић,
професор Ваљевске гимназије.
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ОБАВЕЗАН

Национални паркови Србије
– природне вредности и
могућности за извођење
наставе у природи

Организације/институције које
подржавају програм:
Биолошки факултет, Институт за ботанику и Ботаничка башта „Јевремовац”,
Универзитет у Београду; Српско биолошко друштво.

Координатор:
Јелена Деспотовић, Кнеза Милоша 21, 14000 Ваљево, тел.: 014/230-777, 064/26-305-52,
014/221-622, е-mail: jdespot777@nadlanu.com
Реализатори:
др Владимир Стевановић, др Бранка Стевановић, др Слободан Јовановић, др Божидар
Ћурчић, др Дмитар Лакушић, др Гордана Томовић, мр Снежана Вукојичић, мр Данило
Стојановић.
Циљеви програма:
опште повећање квалитета и ефикасности наставе биологије, посебно екологије и
заштите животне средине; подизање општег и специфичног нивоа знања наставника;
унапређивање квалитета наставе коришћењем Power Point презентација; обука
наставника за правилно сакупљање и детерминацију биљних врста и израду школских
хербаријума; стицање нових практичних и теоријских знања и вештина; коришћење
Интернета у настави биологије; едукација о значају заштићених објеката природе;
значај националних паркова Србије у очувању, заштити и одрживом коришћењу биодиверзитета Србије; оспособљавање учесника семинара за квалитетније извођење
екскурзија и рекреативне наставе, односно наставе у природи; развијање еколошке
свести наставника и ученика и нужности очувања природе (биодиверзитета ).
Теме које се обрађују:
Категорије и преглед заштићених објектата природе у Србији; Национални паркови
Србије – центри биодиверзитета и рефугијуми угрожене флоре и фауне; Парк природе
,,Голија” – резерват биосфере у Србији; НП ,,Копаоник” – природне вредности и
могућност извођења наставе; НП ,,Фрушка гора” – природне вредности и могућност
извођења наставе; НП ,,Тара” – природне вредности и могућност извођења наставе; НП
,,Ђердап” – природне вредности и могућност извођења наставе; НП ,,Шар планина” –
природне вредности и могућност извођења наставе; Биљни ресурси Србије – значај и
могућност коришћења; Историјски преглед открића нових биљних врста у Србији;
Методологија сакупљања и детерминације биљака и израде школских хербаријума;
Могућности и начин коришћења биолошке и еколошке литературе преко Интернета;
резиме семинара.
Циљна група:
наставници и професори биологије, наставници и професори географије, наставници и
професори разредне наставе, као и васпитачи у предшколским установама.
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ПРИРОДНЕ НАУКЕ

Трајање програма:
18 сати / 2 радна дана. По договору, програм је могуће одржавати и ван Београда, чиме
се цена програма повећава.
Број учесника у групи:
30–40.

ПРИРОДНЕ НАУКЕ

Аутори програма:
др Томка Миљановић,
ванредни професор, ПМФ, Нови Сад;
др Естер Поповић,
редовни професор, ПМФ, Нови Сад.
Организација/институција која
подржава програм:
Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за
биологију и екологију.
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Реализација еколошких
садржаја у основнoj и
средњим школама

Координатор:
др Томка Миљановић, ПМФ, Департман за биологију и екологију,
Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад, тел.: 021/4852-684, 064/1610-201,
факс: 021/450-620, е-mail: tomkam@ib.ns.ac.yu
Реализатори:
др Естер Поповић, редовни професор; др Томка Миљановић, ванредни професор; др
Анте Вујић, редовни професор; др Снежана Радуловић, доцент; др Бранко Миљановић,
доцент.
Циљеви програма:
замена класичне предавачке наставе као доминантног начина рада у обради еколошких
садржаја и њена реализација интерактивним облицима и методама рада у основним и
средњим школама; подизање квалитета и ефикасности реализације садржаја из екологије и заштите животне средине на ниво који је примерен улози и значају екологије у
општем образовању и култури савременог човека.
Теме које се обрађују:
Једнодневни теренски семинар (рад са мањим групама професора): едукација
професора за извођење еколошких екскурзија са ученицима (сакупљање еколошког
материјала и израда збирки за потребе наставе). Вежбе у лабораторијама Департмана за
биологију и екологију ПМФ-а у Новом Саду (обрада сакупљеног материјала). Интерактивна настава екологије у основним и средњим школама (конкретни примери
реализације еколошких садржаја из наставних програма основних и средњих стручних
школа и гимназија – интерактивним методама рада). Пленарна тематска предавања:
Преглед основних типова екосистема на Земљи; Диверзитет екосистема Републике
Србије; Диверзитет и заштита флоре, фауне и микроорганизама Републике Србије;
Проблеми савремене екотоксикологије; Глобалне промене у биосфери и њихов утицај
на природу и човека; Проблеми загађења животне средине у нашој земљи; Преглед
ретких и реликтних врста у Републици Србији; Заштићени објекти природе у
Републици Србији; Конзервациона биологија; Значај концепта одрживог развоја;
Законска регулатива заштите ретких биљних и животињских врста; Понашање и
комуникација међу животињама; Биотички односи: паразит–домаћин; Фитопаразитски
организми.
Циљна група:
професори биологије у основној школи, професори биологије и екологије у средњим
стручним школама и гимназији.
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Трајање програма:
Програм би се реализовао као тродневни. Теренски семинар трајао би 8 сати. Обрада
сакупљеног материјала трајала би 4 сата. Дидактичко-методички део семинара трајао
би 6 сати. Пленарна тематска предавања са дискусијом трајала би 6 сати. За тродневни
семинар признавала би се 24 ефективна сата.
Број учесника у групи:
минималан 20, максималан 40.

ПРИРОДНЕ НАУКЕ

Аутор програма:
проф. др Мирко Цвијан,
Биолошки факултет,
Универзитет у Београду.
Организација/институција која
подржава програм:
Биолошки факултет, Универзитет у
Београду.
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Загађење воде и ваздуха,
биоиндикација и
биомониторинг

Координатор:
проф. др Мирко Цвијан, Биолошки факултет у Београду; тел.: 011/3244-847,
факс: 011/3243-603, е-mail: cvijan@bfbot.bg.ac.yu
Реализатори:
проф. др Мирко Цвијан, Биолошки факултет у Београду; доц. др Гордана Субаков-Симић, Биолошки факултет у Београду; мр Јелена Кризманић, Биолошки факултет у
Београду; дипл. биолог Милица Петровић-Ђурић, Биолошки факултет у Београду.
Циљеви програма:
подизање теоријских знања наставника о једном веома актуелном сегменту – сегменту
заштите животне средине; практично оспособљавање наставника да одређене лабораторијске поступке за утврђивање степена загађености животне средине примене у
школама, чинећи наставу много доступнијом и интересантнијом ученицима; подизање
укупне свести о загађености животне средине и потреби предузимања одговарајућих
мера за смањивање исте.
Теме које се обрађују:
Теоријски аспекти: Загађивање ваздуха – примарни и секундарни загађивачи; Глобалне
промене климе, смањивање озонског омотача, киселе кише; Негативно деловање
загађеног ваздуха на живе организме и неживу материју; Методе за утврђивање
степена загађености ваздуха; Загађивање слатке воде – примарни и секундарни загађивачи; Мере за заштиту воде од загађивања; Сапробност и токсичност; Систем
сапробности и токсичности; Методе за утврђивање степена загађености воде; Мониторинг систем; Биолошки мониторинг. Практични аспекти: Биолошки тестови токсичности за утврђивање степена токсичности воде коришћењем арпаџика и семена
ситносемених биљака; Биондикација степена загађености ваздуха урбаних средина
коришћењем лишаја као биоиндикатора (рад на терену).
Циљна група:
професори и наставници (биолози и еколози) у средњим и основним школама,
учитељи.
Трајање програма:
16 сати, два дана.
Број учесника у групи:
14–26.
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Eдукација за заштиту
животне средине за
наставнике основних школа

Аутори програма:
Славица Мусић,
Станка Брдар.
Организација/институција која
подржава програм:
Центар за социо-еколошка истраживања и
документацију (Eko центар).

Координатор:
Славица Мусић, Риге од Фере 4, 11000 Београд, тел.: 064/1658-992, 011/2183-178,
факс: 011/2638-941, е-mail: mslavic@eunet.yu, еkocentar@zaprokul.org.yu
Реализатори:
Славица Мусић, Станка Брдар, Дејан Загорац, Весна Крнајић-Митровић.
Циљеви програма:
Oпшти циљеви програма: стицање релевантних знања и информација неопходних зa
промишљен однос према окружењу; подстицај развоја свести о локалном и глобалном
окружењу; подстицај за формирање ставова о личном и одговорном односу према
животној средини; стварање здравих модела понашања према животној средини (зa
појединце, групе и друштво у целини). Специфични циљеви програма: преношење
знања и основних информација о најважнијим еколошким темама, као што су: рециклажа, дефорестација, биодиверзитет, глобално загревање, одрживи развој и слично;
радионичарске методе рада са групом и технике дебате, ролплеја, симулације, експеримената итд; примена еколошке парадигме унутар различитих наставних предмета и
наставних јединица.
Теме које се обрађују:
Савремена еколошка едукација настала је и развија се током последње три декаде као
образовање о брижљивом и разборитом понашању и његовим дугорочним
последицама на опстанак свих живих бића на Земљи. Унутар нашег времена, које
карактерише „трка катастрофе и образовања”, еколошка едукација околину посматра
као дидактичко поље, а усмерена је ка активирању и обједињавању знања и искустава,
мотивације и начина путем којих се појединац или група упућују ка релевантним
еколошким темама и проблемима и формирању ставова и одговорном понашању према
окружењу. Теме које семинар покрива су основне еколошке теме данашњице: рециклажа, дефорестација, биодиверзитет, глобално загревање, појам личне одговорности у
заштити животне средине и слично. Теме се обрађују интердисциплинарно, радионичарским методама рада (пленарно и у малим групама): дебатом, дискусијом, ролплејем,
симулацијом, експериментом итд.
Циљна група:
Програм је намењен свима који раде са децом у основним школама, од психолога и
педагога до наставника разредне наставе у нижим разредима и предметних наставника
у настави за ученике виших разреда.
Трајање програма:
Програм траје 16 сати, два радна дана, 2 x 8 сати.
Број учесника у групи:
минимално 12, а максимално 26.

ПРИРОДНЕ НАУКЕ

Аутори програма:
Ивана Петрић,
дипл. биолог заштите животне средине;
Мирослав Тадић,
дипл. биолог заштите животне средине.
Организације/институције које
подржавају програм:
Еколошко друштво „Ендемит”,
Завод за заштиту природе Србије.
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Научимо да живимо на
одрживи начин

Координатор:
Петрић Ивана, Браће Рибникара 17, 11000 Београд, тел.: 064/2082-900,
е-mail: endemit@office.org.yu
Реализатори:
Ивана Петрић, дипл. биолог заштите животне; Мирослав Тадић, дипл. биолог заштите
животне; Нада Ћосић, дипл. биолог заштите животне; Биљана Мацура, дипл. биолог
заштите животне; Биљана Стоиљковић, дипл. биолог заштите животне средине;
Наташа Панић, Завод за заштиту природе Србије.
Циљеви програма:
Општи циљеви програма: стицање знања и практичних вештина у области заштите
животне средине и одрживом начину живљења, као и преношење стечених знања на
будуће генерације. Већи број људи који не само што знају како се треба понашати и
шта не треба радити већ и примењују та правила у свакодневном животу, односно живе
у складу са природом и њеним захтевима.
Теме које се обрађују:
I област: Глобални проблеми у области животне средине; Људске делатности и животна средина; Промене климе и смањење озонског омотача; Губитак биодиверзитета;
Управљање отпадом. II област: Одрживи развој – шанса за живот у складу с природом;
Стратешко планирање одрживог развоја; Учешће у процесу доношења одлука о животној средини/право на здраву животну средину; Екоменаџмент – системи, инструменти
и технике; Одрживо управљање заштићеним природним добрима. III област: Здрав
живот – како и зашто; Здравље и животна средина; Здрава храна, органска пољопривреда, ГМО; Природа као извор здравља и здравог начина живота; Град као
екосистем.
Циљна група:
Сви професори основних и средњих школа. Екологија је мултидисциплинарна наука, а
на животну средину сви утичемо, уједно и сви од ње зависимо, тако да учесници
семинара могу бити професори свих предмета који имају интересовања за заштиту
животне средине.
Трајање програма:
21 сат, односно 3 дана.
Број учесника у групи:
20–25.
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Образовање за опстанак

Аутори програма:
др Вера Матановић,
мр Гордана Брун,
др Воислав Васић,
мр Верица Гбурчик.
Организација/институција која
подржава програм:
Удружење грађана „Школа за опстанак”.

Координатор:
мр Гордана Брун, Цвијићева 28, 11000 Београд, тел.: 011/768-472, 063/268-530,
е-mail: brungor@sbb.co.yu
Реализатори:
др Вера Матановић, мр Гордана Брун, др Воислав Васић, мр Верица Гбурчик, мр Оља
Васић, др Стева Прохаска, мр Марија Смедеревац, Мирослав Тадић, Синиша
Огњеновић.
Циљеви програма:
Oбука васпитача, учитеља и наставника да код деце, избором садржаја из области
заштите животне средине, екологије и одрживог развоја и активним методама рада,
утичу на стицање знања и формирање еколошке свести и савести и еколошки
пожељног понашања, који ће бити у функцији заштите животне средине, очувања
природних богатстава и одрживог развоја. Специфични циљеви стављају тежиште
усавршавања на активно учење, којим ће учитељи и наставници стећи знање и умеће да
презентују питања из области заштите животне средине и одрживог развоја према
узрасту детета, а у складу са циљевима и задацима у свим циклусима реформисане
школе. Основни приступ у организацији семинара у погледу избора тема, нивоа
презентације и метода рада примерен је претходном образовању васпитача, учитеља и
наставника, циљевима, задацима и садржајима које треба да реализују у раду са децом.
Посебна специфичност овог програма је обука за рад са децом у природи.
Теме које се обрађују:
Зашто је неопходно образовање за заштиту животне средине и одрживи развој и како
спречити продубљивање еколошке кризе; Нова философија живљења, еколошка етика
и одрживи развој – предуслови опстанка; Основни појмови екологије и заштите
животне средине; Глобално загађење атмосфере – процеси, узроци, последице и унапређења стања; Глобалне и локалне промене климе; Обновљиви извори енергије;
Слабљење озонског омотача и заштита од УВ зрачења; Биодиверзитет као биолошка
основа одрживог развоја; Геодиверзитет кроз примере; Одржива производња и потрошња; Заштита природних добара (национални паркови и др.); Натура и култура;
Град као екосистем (еколошки проблеми, бука, отпад, саобраћај итд.); Настава у
природи – садржаји и методе рада; Како организовати акције и заједнички рад са локалном заједницом и родитељима.
Циљна група:
васпитачи, учитељи, наставници основних и средњих школа, директори и запослени у
администрацији школе.
Трајање програма:
једнодневни семинар: 6 сати; дводневни: укупно 12 сати; тродневни: укупно 18 сати.

ПРИРОДНЕ НАУКЕ
Број учесника у групи:
15–40.
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Аутори програма:
др Драган Гајић,
редовни професор на Природно-математичком факултету у Нишу;
Соња Поповић,
Климатске промене и
дипломирани инжењер заштите животне
глобално загревање
средине;
Славица Томић,
дипломирани физичар; Зорица
Стоиљковић, дипломирани хемичар; Снежана Шундрић-Перић, психолог и Весна
Станојевић, професор српског језика.

ИЗБОРНИ
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Организације/институције које подржавају програм:
ОШ „Десанка Максимовић”, Чокот; Регионални центар, Ниш.
Координатор:
Снежана Шундрић-Перић, Максима Горког 1/63, 18000 Ниш, тел.: 064/190-49-41,
е-mail: tinasundric@yahoo.com
Реализатори:
Драган Гајић, Соња Поповић, Славица Томић, Зорица Стоиљковић, Снежана
Шундрић-Перић, Весна Станојевић.
Циљеви програма:
подршка увођењу принципа одрживог развоја у образовни процес; укључивање школа
у процес имплементације одредби UNECE – стратегије образовања за одрживи развој
које подразумевају сарадњу сектора просвете и сектора заштите животне средине;
подизање нивоа свести о важности одрживог развоја и личног ангажовања на пољу
бриге о природним ресурсима и активне заштите животне средине; унапређивање
интердисциплинарног приступа образовању за заштиту животне средине; едукација
наставника о климатским променама и глобалном загревању; интерактивно и практично повезивање знања биологије, екологије, физике, хемије и географије о климатским променама и глобалном загревању; развијање тимског, истраживачког и практичног рада код наставника; подизање нивоа еколошке културе и свести у циљу
проактивног деловања у локалној средини.
Теме које се обрађују:
Принципи одрживог развоја; Кјото протокол – предности и остваривост; Глобалне
климатске промене у XXI веку (могући сценарији и могућа решења); Утицај
климатских промена на разна подручја земаљске кугле – извештаји на основу истраживања; Истине и заблуде о глобалном загревању и климатским променама; Ефекат
стаклене баште; Гасови стаклене баште; Озонски омотач; Утицај глобалног загревања
на људску заједницу; Утицај глобалног загревања на биљни и животињски свет; Утицај
глобалног загревања на културно-историјске споменике; Спашавање шума за спас
атмосфере; Рециклирање; Алтернативни извори енергије; За и против нуклеарки;
Алтернативна горива; Индустријски гиганти за спас планете и њихови еко-производи –
највиши домети науке; Коришћење алтернативних извора енергије у нашој земљи и
окружењу; Уметнички ангажман на тему глобалног загревања и климатских промена;
Еколошки бонтон; Актуелни еко-покрети и организације у свету и код нас; Локалне
еко-организације или шта појединци могу да учине.

ПРИРОДНЕ НАУКЕ
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Циљна група:
наставници у основним и средњим школама и стручни сарадници заинтересовани за
образовање за одрживи развој и проактивно деловање на пољу заштите животне средине.
Трајање програма:
16 сати рада у току 2 радна дана.
Број учесника у групи:
20–25.

ПРИРОДНЕ НАУКЕ
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БРОЈ: 190

Свет у стаблу дрвета – стабло
као фактор здраве животне
средине

Аутори програма:
др Драган Остојић,
Наташа Панић,
Миланка Керкез.
Организације/институције које
подржавају програм:
Завод за заштиту природе Србије;
Дечји културни центар.

Координатор:
Наташа Панић, Завод за заштиту природе Србије, Др Ивана Рибара 91,
11070 Нови Београд, тел: 011/2093-857, факс: 011/2093-867, е-mail:
natasa@natureprotection.org.yu
Реализатори:
институције: Завод за заштиту природе и Дечји културни центар Београд; стручни тим:
др Драгана Остојић, проф. др Коста Богдановић, др Лидија Амиџић, Душка Димовић,
Дејана Лукић, Наташа Панић, Миланка Керкез.
Циљеви програма:
развој еколошке културе ученика оспособљавањем наставника да код деце развијају
разумевање и повезивање значаја сваког појединачног стабла и његове биосфере за
квалитет простора и живљења, како у биолошком и здравственом контексту, тако и са
социокултурног и естетског аспекта; креирање садржаја, модела и метода рада са
ученицима који ће водити развијању еколошке културе и ставова да је свако стабло од
велике вредности за квалитет живота у урбаним условима.
Теме које се обрађују:
Дрво као природни ресурс; Распрострањеност зелених површина и дрвених врста у
Београду; Зелена регулатива града; Значај и заштита Пионирског и Топчидерског парка
у Београду (историја настанка и веза са историјским и друштвеним догађањима у току
њиховог формирања, ботанички значај и естетска вредност за град); Дрво као свет у
малом (станиште биљних и животињских врста); Лишајеви и маховине као биоиндикатори здраве животне средине; Дрво као инспирација уметничког стваралаштва;
Препознавање дрвенастих врста у различитим зеленим зонама града (приобаља, паркови, градске шуме и природна добра у непосредној околини града); Заштита и развој
београдских излетишта.
Циљна група:
наставници биологије и географије.
Трајање програма:
20 сати / 3 дана.
Број учесника у групи:
30–50.

ПРИРОДНЕ НАУКЕ

Аутори програма:
Истраживачка станица Јелашница,
Институт за студије ,,Екоман”.
Организација/институција која
подржава програм:
Међународна асоцијација за урбану
екологију ,,Екоман”.
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БРОЈ: 191

ИЗБОРНИ

Одрживи развој сеоских
средина и станишта
лековитог биља

Координатор:
Стојановић Љубисав, 18206 Јелашница, тел.: 018/649-125,
е-mail: јelastanis@my-its.net
Реализатори:
проф. др Драгослав Пејчиновић, проф. др Радивоје Манчић, проф. др Даринка
Вучинић.
Циљеви програма:
едукација наставника, ђака, грађана и чланова сеоских домаћинстава о: одрживом
развоју села, заштити животне средине, развоју сеоског туризма, гајењу лековитог биља, заштити станишта лековитог биља, заштити станишта ендемских врста, неговању
народног стваралаштва.
Теме које се обрађују:
Лековито биље и заштита станишта; Здравствени значај боравка у природи; Сеоски
еко-етно туризам и одрживи развој.
Циљна група:
наставници, професори и ученици основних и средњих школа.
Трајање програма:
3 радна дана, укупно 24 сата.
Број учесника у групи:
20–30 учесника.

ПРИРОДНЕ НАУКЕ
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БРОЈ: 192

Природа Србије – значај и
аспекти заштите

Аутори програма:
др Лидија Амиџић,
др Биљана Пањковић,
Наташа Панић.
Организација/институција која
подржава програм:
Завод за заштиту природе Србије.

Координатор:
Наташа Панић, Завод за заштиту природе Србије, Др Ивана Рибара 91,
11070 Нови Београд, тел: 011/2093-857, факс: 011/2093-867, е-mail:
natasa@natureprotection.org.yu
Реализатори:
институција: Завод за заштиту природе; стручни тим: др Лидија Амиџић, др Биљана
Пањковић, др Душан Мијовић, мр Срђан Белиј, Душка Димовић, Биљана Јовановић,
Данко Јовић, Наташа Панић.
Циљеви програма:
Општи циљеви: повећање нивоа свести о значају и карактеристикама природне
баштине наше земље и изграђивање ставова и културе понашања у складу са потребама њеног очувања и унапређења, одрживог развоја и коришћења природних ресурса;
образовање еколошки одговорног грађанина као једног од основних предуслова
очувања и унапређења заштите животне средине. Специфични циљеви: омогућавање
наставницима да прате најновија сазнања у области заштите природе и животне
средине; размена искустава у области образовања за заштиту животне средине;
успостављање сарадње на релацији наставници – стручњаци; развијање способности за
примену нових сазнања у школској пракси; усавршавање вештина за примену међупредметног приступа у обрађивању тема из екологије и заштите природе; развијање
критичког приступа у образовању за очување животне средине и ширење свести
ученика о потреби њене заштите; посвећивање више простора у настави темама из
заштите природе; мотивисање наставника да се самостално професионално усавршавају.
Теме које се обрађују:
Природна добра Србије (врсте и систем заштите); Геодиверзитет и геонаслеђе Србије;
Споменици природе вегетацијског карактера у градовима (паркови, парк шуме,
дрвореди, појединачна стабла); Национални паркови, резервати и паркови природе
(мреже заштићених природних добара); Концепт заштите биодиверзитета са акцентом
на очувању ендемореликтних врста флоре и фауне; Заштита шумских екосистема и
њихових станишта; Одрживо коришћење природних ресурса – врсте под контролом
промета (на примеру лековитог биља); Принципи активног учења у природним
наукама; Херпетофауна; Промоција стручне литературе, видео и CD издања из области
екологије и заштите животне средине; Представљање заштићених природних добара
која се налазе на територији општине где се семинар изводи.
Циљна група:
наставници биологије и географије.
Трајање програма:
18 сата/ 2 дана.

ПРИРОДНЕ НАУКЕ

Број учесника у групи:
30–50.

249

ПРИРОДНЕ НАУКЕ

250

ИЗБОРНИ

БРОЈ: 193

Школа као партнер у
заштити животне средине
Координатори:
Снежана Станковић
Дечји културни центар
Таковска 8
11000 Београд
тел.: 011/3237-360, 011/3234-941
е-mail: decebgd@eunet.yu

Аутори програма:
др Лидија Амиџић,
Наташа Панић,
Миланка Керкез.
Организације/институције које
подржавају програм:
Завод за заштиту природе,
Дечји културни центар Београд.
Наташа Панић
Завод за заштиту природе Србије
Др Ивана Рибара 91
11070 Нови Београд
тел: 011/2093-857
факс: 011/2093-867
е-mail: natasa@natureprotection.org.yu

Реализатори:
институције: Завод за заштиту природе и Дечји културни центар Београд; стручни тим:
др Лидија Амиџић, др Биљана Пањковић, мр Срђан Белиј, Снежана Станковић, Душка
Димовић, Ненад Секулић, Маја Радосављевић, Марина Дрндарски, Миланка Керкез,
Наташа Панић.
Циљеви програма:
подизање нивоа свести о потреби заштите животне средине и природе са становишта
најновијих сазнања у области унапређења животне средине, очувања биодиверзитета и
одрживог развоја; оспособљавање наставника за коришћење сазнања из области
заштите животне средине и природе у контексту школе као дела локалне заједнице, и
то на плану: подизања еколошке културе, заштите здравља, унапређења животног
окружења, очувања природних добара и укључивање у процес доношења одлука
везаних за животну средину; обрада тема из области заштите животне средине и природе која ће водити, поред подизања нивоа свести ученика о значају животне средине,
и развоју вештина битних за компетентно укључивање у процес одрживог развоја.
Теме које се обрађују:
Екосистеми у Србији и концепт заштите природе биће обрађени кроз следеће теме:
Врсте и карактеристике екосистема у Србији (угроженост и мере заштите); Заштита
влажних станишта; Заштита високопланинских предела; Воде Србије – хидрографски
значај и угроженост; Заштита природе кроз концепт резервата биосфере и еколошке
мреже. Интерактивне методе и модели образовања у области заштите животне средине
и природе: Еко-школа – савремени трендови у образовању младих и примери добре
праксе; Улога музеја у наставном раду; Образовни центри у заштићеним природним
добрима. Изграђивање вештина за учешће у одлучивању о питањима везаним за заштиту животне средине и природе: Етика, образовање и законодавство у заштити животне средине и природе; Право на информацију о животној средини и путеви његовог
остваривања; Место и улога локалне самоуправе у јачању свести и образовању за
заштиту животне средине.

ПРИРОДНЕ НАУКЕ

Циљна група:
наставници биологије и географије.
Трајање програма:
22 сата / 3 дана.
Број учесника у групи:
30–50.
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Хемија

ПРИРОДНЕ НАУКЕ
Аутор програма:
др Мирјана Сегединац.
Организација/институција која
подржава програм:
Природно-математички факултет,
Департман за хемију из Новог Сада.
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ОБАВЕЗАН

Хемијски експерименти у
настави

Координатор:
др Мирјана Сегединац, ред. проф., ПМФ, 21000 Нови Сад, тел.: 021/485-27-35,
е-mail: mseg@ih.ns.ac.yu
Циљеви програма:
1) побољшање квалитета и повећање ефикасности наставе хемије на основама
савремених достигнућа методике наставе хемије; 2) стручна и методичка едукација
наставника хемије о потреби, значају и могућностима примене хемијских експеримената у савременој настави хемије; 3) поспешивање размене идеја, информација и
материјала у наставном процесу хемије и других наставних предмета у образовном
подручју природних наука; 4) помоћ при дефинисању нових норматива о опреми и
наставним средствима; 5) повезивање школа са научним институцијама.
Теме програма:
Предвиђа се да се програм семинара реализује кроз следеће теме: 1) Савремени
приступ хемијском експерименту у настави; 2) Логистичка подршка за хемијске
експерименте у настави (простор, кадрови, опрема, услови, припрема и друго); 3)
Посебне технике хемијских експеримената у настави хемије (хемијски експерименти уз
помоћ графоскопа, хемијски експерименти у обради); 4) Виртуални експеримент у
настави хемије (моделовање, симулације и анимације хемијских процеса помоћу компјутера, виртуални хемијски експеримент као подршка е-учењу хемије); 5) Хемијски
експерименти са посебном наменом у настави хемије (рад са даровитим ученицима и
хемијски експерименти у додатној настави). Садржаји појединих наставних тема
усклађени су са наставним програмима које полазници реализују у својој наставној
пракси.
Циљна група:
наставници хемије основних и средњих школа.
Трајање програма:
Планира се да се програм семинара реализује у укупном трајању од 24 сата и да се
одржава сваког другог месеца, почев од октобра 2008. године. Семинар ће се реализовати кроз три суботе од по 8 сати рада.
Број учесника у групи:
минимално 20, а максимално 30.

ПРИРОДНЕ НАУКЕ
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БРОЈ: 195

Хемијски поглед у три
димензије

Аутори програма:
Радмила Ђурђевић,
Милка Костић,
Ружица Ковачевић,
Олгица Петровић.

Организације/институције које
подржавају програм:
Универзитет у Београду, Хемијски факултет; VIII београдска гимназија.
Координатор:
Олгица Петровић, Школа за негу лепоте, Јована Суботића 2а, 11000 Београд,
тел.: 063/8244-920, 011/2606-577, е-mail: оljapetrovic39@yahoo.com
Реализатори:
Радмила Ђурђевић, Милка Костић, Ружица Ковачевић, Олгица Петровић.
Циљеви програма:
допринос компетентности наставника; побољшање квалитета наставе; популаризација
хемије.
Теме које се обрађују:
Руковођење одељењем; Структура атома; Хемијске везе; Својства супстанце као последице врсте хемијске везе.
Циљна група:
професори основних и средњих школа.
Трајање програма:
24 сата / три дана.
Број учесника у групи:
20 учесника.

ПРИРОДНЕ НАУКЕ

Аутори програма:
Лиа Стефан,
Игор Лазарој.
Организације/институције које
подржавају програм:
Регионални центар за професионални
развој запослених у образовању, Ниш;
Хемијско-медицинска школа, Вршац;
Основна школа „20. октобар”, Николинци.
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ИЗБОРНИ

Рачунарски софтвер у
настави хемије

Координатор:
Лиа Стефан, Хемијско-медицинска школа, Стеријина 113, 26300 Вршац,
тел.: 013/830-292, 013/655-136, 063/8315-631, е-mail: lia.stefan@vision.org.yu,
liastefanhms@gmail.com
Реализатори:
Лиа Стефан, Игор Лазарој, Барбара Тот.
Циљеви програма:
упознавање наставника са специјализованим софтверима у настави хемије; оспособљавање наставника за коришћење одабраних образовних рачунарских софтвера за
реализацију модерније и квалитетније наставе хемије, што би у већем проценту
омогућило остваривање задатих исхода, јер се на рачунарске технологије и Интернет
све више гледа као на ново наставно средство које би могло да промени изглед и
концепцију школе и процеса учења.
Теме које се обрађују:
Повезаност информатике и хемије – посебан осврт на могућност коришћења програма
Power Point-а, Excel-а; Програми за усвајање новог градива: опште и специјализоване
енциклопедије, интеракитвни уџбеници, интерактивна таблица периодног система
елемената и друге рачунарске апликације; Програми за цртање хемијских формула и
хемијских реакција, хемијске апаратуре и схема: познати специјализовани образовни
хемијски програми за писање хемијских формула и једначина хемијских реакција,
цртање структуре молекула у две (2D) или три димензије (3D) и њихова анимација на
екрану, цртање хемијске апаратуре и схема; Програми за симулацију хемијских огледа
и хемијских процеса: виртуелне лабораторије – симулација хемијских огледа. Ови
програми могу да се користе у срединама где не постоје услови за извоћење лабораторијских огледа, а у срединама где постоје лабораторије ови програми могу да се
користе за припрему реалних експеримената. Програми за хемијска израчунавања
користе се у научно-истраживачком раду и за сређивање резултата на експерименталним вежбама из хемије. Програми за тестирање и проверу знања: интерактивна
провера знања (тест ученик ради на компјутеру) и друге рачунарске апликације;
Програми за евиденцију и праћење успеха ученика: коришћење MS Excel-а и МS
Access-а; Интернет у настави хемије: врсте Интернет садржаја, проналажење материјала за учење на Интернету, непосредна комуникација преко Интернета (е-mail, chat...).
Циљна група:
наставници хемије основних и средњих школа, стручни сарадници.
Трајање програма:
16 сати / два дана.
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Број учесника у групи:
15 учесника.

ПРИРОДНЕ НАУКЕ

ПРИРОДНЕ НАУКЕ
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Аутори програма:
БРОЈ: 197
ИЗБОРНИ
Данијела Бјелица,
професор хемије у Техничкој школи
„Павле Савић”, Нови Сад;
Весна Гранула,
Занимљива хемија кроз
дипл. инж. електротехнике, професор
мултимедије
рачунарства и информатике у Техничкој
школи „Павле Савић”, Нови Сад;
Сања Голић, дипл. инж. електротехнике,
професор рачунарства и информатике у Техничкој школи „Павле Савић”, Нови Сад.
Организација/институција која подржава програм:
Техничкa школa „Павле Савић”, Нови Сад.
Координатор:
Данијела Бјелица, Шајкашка 34, 21000 Нови Сад, тел.: 064/2654-001,
факс: 021/6333-988, е-mail: tspavles_kurs1@yahoo.com, danijella_db@yahoo.com
Реализатори:
Данијела Бјелица, професор хемије у Техничкој школи ,,Павле Савић”, Нови Сад;
Весна Гранула, дипл. инж. електротехнике, професор рачунарства и информатике у
Техничкој школи ,,Павле Савић”, Нови Сад; Сања Голић, дипл. инж. електротехнике,
професор рачунарства и информатике у Техничкој школи ,,Павле Савић”, Нови Сад.
Циљеви програма:
Општи циљеви: повећање квалитета наставног процеса у школама коришћењем готових апликативних програма и употребом свих врста наставних материјала у настави
(који могу бити у e-форми или штампани); унапређење наставе коришћењем трансфера
знања у вези са израђеним наставним материјалом; олакшавање припрема за наставу
кроз тимски рад наставника у школи. Специфични циљеви: оспособљавање наставника
за самосталну израду и коришћење свих врста наставних материјала (у e-форми,
штампаних, мултимедијалних...); оспособљавање наставника за коришћење пројектора;
оспособљавање наставника за имплементацију електронске опреме и свих врста
наставних материјала у наставном процесу; оспособљавање за претраживање интернета и прикупљање и обраду наставних материјала; оспособљавање наставника за рад у
виртуелној лабораторији.
Теме које се обрађују:
Обука за рад на интернету; Обука за рад у Power Point-у; Обука за рад са пројектором и
рачунаром; Упознавање са трансфером знања и могућностима примене – везано за
наставне материјале, као и допуна online енциклопедије; Тимски рад приликом израде
наставних материјала; Обука за коришћење апликативних програма који су погодни за
проверу знања; Обука за рад са програмима који раде са хемијским формулама; Обука
за рад са виртуалном лабораторијом.
Циљна група:
наставници хемије у средњим стручним школама, гимназијама и основним школама.
Трајање програма:
24 сата, односно три радна дана.
Број учесника у групи:
од 8 до 16.

Физика

ПРИРОДНЕ НАУКЕ
Аутори програма:
проф. др Драгољуб Белић, Физички
факултет, Београд;
проф. др Мира Терзић, Департман за
физику, ПМФ, Нови Сад;
др Драган Маркушев, Институт за физику,
Београд, Земун;
др Љубиша Нешић, Одсек за физику,
ПМФ у Нишу.
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ОБАВЕЗАН

Еко физика

Организације/институције које подржавају програм:
Гимназија у Крушевцу; Физички факултет, Београд; Друштво физичара Србије,
Департман за физику, ПМФ, Нови Сад.
Координатори:
Драгана Милићевић и Иван Зорнић, Гимназија, Топличина 1, 37000 Крушевац,
тел.: 037/419-400, 064/130-11-18, факс: 037/427-179, е-mail: magicphy@ptt.yu
Реализатори:
Институт за физику, Београд: др Мирјана Тасић, др Михаило Рабасовић; Физички
факултет, Београд: др Горан Попарић; Департман за физику, ПМФ, Нови Сад: проф. др
Иштван Бикит, проф. др Мирослав Весковић; Одсек за физику, ПМФ, Ниш: проф. др
Томислав Павловић.
Циљеви програма:
едукација наставника из физике, хемије, биологије, техничког образовања и разредне
наставе у основним и средњим школама и њихово упознавање са садржајем и достигнућима физике околине у свету и код нас; методолошки и хронолошки приступ развоју
физике околине и њено повезивање и имплементација са наставним јединицама из
физике и осталих природних предмета у оквиру редовних и изборних школских програма и активности; активно учешће на семинарима путем интерактивних предавања и
директног учешћа на радионицама типа активног учења; осавремењивање наставног
процеса са јасним акцентом на велики значај апликативног аспекта савремене физике и
њеног утицаја на квалитет, контролу и очување животне средине.
Теме које се обрађују:
Физика и екологија – улога физике у заштити животне средине; Примена ласера у
заштити човекове околине; Фотоакустичка спектроскопија – физичке основе; Мерења
у физици, јединице и димензије, границе детекције; Заштита воде; Квалитет ваздуха у
урбаним срединама; Атмосферске аеросоли и њихова улога у заштити човекове
околине; PM 10 и PM 2.5 – честични материјали и њихов утицај на здравље. Организација часа и обрада наставне јединице: Извори енергије – коначни и обновљиви ресурси; Бука и загађење звуком; Соларна енергија – предности и мане; Настава ван
учионице – мерење саобраћајне буке. Организација часа и обрада наставне јединице:
Глобално загревање и ефекат стаклене баште. Практични проблеми реализације
наставе еко-физике: планови и програми, доступност, проналажење и обрада екоподатака; Примена рачунара у наукама о околини; Интернет у настави еко-физике,
учење на даљину; Креирање еко-web презентација и њихова улога; Радиоактивност око
нас и њено мерење; Мерење радона; Загађивање, заштита и пречишћавање ваздуха;
Штедња енергије и њен утицај на околину; Значај и утицај правилног и стручног екообразовања, предности и последице; Развој еколошке свести; Глобални ефекти загађења: ефекат стаклене баште, киселе кише, озонске рупе; Глобално загревање – најчешће постављена питања; Развој локалних еко-центара и њихова улога; Укључивање
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ПРИРОДНЕ НАУКЕ

у међународне системе глобалне заштите – предности и мане; Решавање еколошких
проблема насталих радом термоелектране „Никола Тесла” у Обреновцу; Електромагнетна поља у животној и радној средини; Физика и природне и друштвене науке –
еко-интеракција – комплементарна настава.
Циљна група:
наставници физике, хемије, биологије, техничког образовања и разредне наставе у
основним и средњим школама.
Трајање програма:
Програм траје три радна дана, сваки дан осам радних сати.
Број учесника у групи:
минимално 30, максимално 150.

ПРИРОДНЕ НАУКЕ

Аутори програма:
проф. др Јаблан Дојчиловић,
мр Саша Ивковић.
Организације/институције које
подржавају програм:
Физички факултет Универзитета у
Београду; Друштво физичара Србије.
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БРОЈ: 199

ИЗБОРНИ

Механика, осцилације и
таласи – демонстрациони
огледи

Координатор:
Јаблан Дојчиловић, Физички факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 12-16,
11000 Београд, тел.: 011/2630-152, 011/2638-919, 063/273-031, факс: 011/3282-619,
е-mail: jablan@ff.bg.ac.yu
Реализатори:
проф. др Јаблан Дојчиловић, мр Саша Ивковић, Драгица Ивковић, Милош Шћекић.
Циљеви програма:
Општи циљеви: упознавање наставника са методама, наставним средствима и облицима рада који се могу применити при обради наставних садржаја из области механике, осцилација и таласа; да наставници кроз обуку за извођење демонстрационих
експеримената стекну шира знања која би им омогућила да са ученицима стекну виши
ниво „писмености” из физике; подстицање и развијање интересовања деце у области
природних наука, развијање интелектуалних и креативних способности и вештина
деце, формирање просторне, временске, вредносне и естетске орјентације детета, подучавање деце вербалној комуникацији и социјалним умећима. Специфични циљеви:
развијање способности и умећа за методичко и техничко правилно извођење демонстрационих огледа; развијање способности и умећа за коришћење наставних средстава;
развијање способности за тимски рад и ефикасно представљање резултата рада групе;
формирање уверења о неопходности извођења демонстрационих огледа приликом
обраде и утврђивања наставних садржаја.
Теме које се обрађују:
Демонстрациони огледи и лабораторијске вежбе из физике: проблем избора теме,
методе рада и наставних средстава (учила); Оглед, експеримент и мерење у природним
наукама и њихов значај; Механика; Периодичне појаве (осциловања, таласи и сл.);
друге теме које се реализују и покажу примереним за овај програм.
Циљна група:
наставници физике у гимназијама, основним и средњим стручним школама (непосредно) и ученици, њихови родитељи, локална средина (посредно).
Трајање програма:
Планирано је да се цео програм реализује у оквиру дводневног семинара. Трајање целог програма је 15 часова.
Број учесника у групи:
20–30.

ПРИРОДНЕ НАУКЕ
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ИЗБОРНИ

БРОЈ: 200

Физика флуида и топлотна
физика – демонстрациони
огледи

Аутори програма:
проф. др Јаблан Дојчиловић,
мр Саша Ивковић.
Организације/институције које
подржавају програм:
Физички факултет Универзитета у
Београду; Друштво физичара Србије.

Координатор:
Јаблан Дојчиловић, Физички факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 12-16,
11000 Београд, тел.: 011/2630-152, 011/2638-919, 063/273-031, факс: 011/3282-619,
е-mail: jablan@ff.bg.ac.yu
Реализатори:
проф. др Јаблан Дојчиловић, мр Саша Ивковић, Драгица Ивковић, Милош Шћекић.
Циљеви програма:
Општи циљеви: упознавање наставника са методама, наставним средствима и облицима рада који се могу применити при обради наставних садржаја из области механике, осцилација и таласа; да наставници кроз обуку за извођење демонстрационих
експеримената стекну шира знања која би им омогућила да са ученицима стекну виши
ниво ,,писмености” из физике; подстицање и развијање интересовања деце у области
природних наука, развијање интелектуалних и креативних способности и вештина
деце, формирање просторне, временске, вредносне и естетске оријентације детета,
подучавање деце вербалној комуникацији и социјалним умећима. Специфични циљеви:
развијање способности и умећа за методичко и техничко правилно извођење
демонстрационих огледа; развијање способности и умећа за коришћење наставних
средстава; развијање способности за тимски рад и ефикасно представљање резултата
рада групе; формирање уверења о неопходности извођења демонстрационих огледа
приликом обраде и утврђивања наставних садржаја.
Теме које се обрађују:
Демонстрациони огледи и лабораторијске вежбе из физике: проблем избора теме,
методе рада и наставних средстава (учила); Оглед, експеримент и мерење у природним
наукама и њихов значај; Статика флуида; Динамика флуида; Топлотно ширење тела;
Топлотна проводљивост; Агрегатна стања; друге теме које се реализују и покажу
примереним за овај програм.
Циљна група:
наставници физике у гимназијама, основним и средњим стручним школама (непосредно) и ученици, њихови родитељи, локална средина (посредно).
Трајање програма:
Планирано је да се цео програм реализује у оквиру дводневног семинара. Трајање целог програма је 15 часова.
Број учесника у групи:
20–30.

ПРИРОДНЕ НАУКЕ

Аутори програма:
проф. др Јаблан Дојчиловић,
мр Саша Ивковић.
Организације/институције које
подржавају програм:
Физички факултет Универзитета у
Београду; Друштво физичара Србије.
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Електростатика и
електричне струје –
демонстрациони огледи

Координатор:
Јаблан Дојчиловић, Физички факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 12-16,
11000 Београд, тел.: 011/2630-152, 011/2638-919, 063/273-031, факс: 011/3282-619,
е-mail: jablan@ff.bg.ac.yu
Реализатори:
проф. др Јаблан Дојчиловић, мр Саша Ивковић, Драгица Ивковић, Милош Шћекић.
Циљеви програма:
Општи циљеви: упознавање наставника са методама, наставним средствима и облицима рада који се могу применити при обради наставних садржаја из области механике, осцилација и таласа; да наставници кроз обуку за извођење демонстрационих
експеримената стекну шира знања која би им омогућила да са ученицима стекну виши
ниво ,,писмености” из физике; подстицање и развијање интересовања деце у области
природних наука, развијање интелектуалних и креативних способности и вештина
деце, формирање просторне, временске, вредносне и естетске оријентације детета,
подучавање деце вербалној комуникацији и социјалним умећима. Специфични циљеви:
развијање способности и умећа за методичко и техничко правилно извођење
демонстрационих огледа; развијање способности и умећа за коришћење наставних
средстава; развијање способности за тимски рад и ефикасно представљање резултата
рада групе; формирање уверења о неопходности извођења демонстрационих огледа
приликом обраде и утврђивања наставних садржаја.
Теме које се обрађују:
Демонстрациони огледи и лабораторијске вежбе из физике: проблем избора теме,
методе рада и наставних средстава (учила); Оглед, експеримент и мерење у природним
наукама и њихов значај; Наелектрисавање тела; Електростатичка заштита; Појам потенцијала и електричног капацитета тела; Омови закони и Кирхофова правила;
Елементи струјног кола; Електрична струја у течностима; друге теме које се реализују
и покажу примереним за овај програм.
Циљна група:
наставници физике у гимназијама, основним и средњим стручним школама (непосредно) и ученици, њихови родитељи, локална средина (посредно).
Трајање програма:
Планирано је да се цео програм реализује у оквиру дводневног семинара. Трајање целог програма је 15 часова.
Број учесника у групи:
20–30.

ПРИРОДНЕ НАУКЕ
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Електромагнетизам и оптика
– демонстрациони огледи

Аутори програма:
проф. др Јаблан Дојчиловић,
мр Саша Ивковић.
Организације/институције које
подржавају програм:
Физички факултет Универзитета у
Београду; Друштво физичара Србије.

Координатор:
Јаблан Дојчиловић, Физички факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 12-16,
11000 Београд, тел.: 011/2630-152, 011/2638-919, 063/273-031, факс: 011/3282-619,
е-mail: jablan@ff.bg.ac.yu
Реализатори:
проф. др Јаблан Дојчиловић, мр Саша Ивковић, Драгица Ивковић, Милош Шћекић.
Циљеви програма:
Општи циљеви: упознавање наставника са методама, наставним средствима и облицима рада који се могу применити при обради наставних садржаја из области механике, осцилација и таласа; да наставници кроз обуку за извођење демонстрационих
експеримената стекну шира знања која би им омогућила да са ученицима стекну виши
ниво ,,писмености” из физике; подстицање и развијање интересовања деце у области
природних наука, развијање интелектуалних и креативних способности и вештина
деце, формирање просторне, временске, вредносне и естетске оријентације детета,
подучавање деце вербалној комуникацији и социјалним умећима. Специфични циљеви: развијање способности и умећа за методичко и техничко правилно извођење
демонстрационих огледа; развијање способности и умећа за коришћење наставних
средстава; развијање способности за тимски рад и ефикасно представљање резултата
рада групе; формирање уверења о неопходности извођења демонстрационих огледа
приликом обраде и утврђивања наставних садржаја.
Теме које се обрађују:
Демонстрациони огледи и лабораторијске вежбе из физике: проблем избора теме,
методе рада и наставних средстава (учила); Оглед, експеримент и мерење у природним
наукама и њихов значај; Магнетно поље; Електромагнетна индукција; Самоиндукција;
Фарадејеви закони и Ленцово правило; Геометријска оптика код сочива и огледала;
Таласна оптика; друге теме које се реализују и покажу примереним за овај програм.
Циљна група:
наставници физике у гимназијама, основним и средњим стручним школама (непосредно) и ученици, њихови родитељи, локална средина (посредно).
Трајање програма:
Планирано је да се цео програм реализује у оквиру дводневног семинара. Трајање целог програма је 15 часова.
Број учесника у групи:
20–30.

ПРИРОДНЕ НАУКЕ

Аутори програма:
проф. др Милан Распоповић,
Славица Арсеновић,
Јовица Милисављевић.
Организације/институције које
подржавају програм:
Математичка гимназија; Истраживачки
центар „Никола Тесла”, Друштво
физичара Србије.
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Савремени час наставе
физике (организација
наставе физике применом
савремене технологије и
методе)

Координатор:
Славица Арсеновић, Др Ивана Рибара 106, 11070 Нови Београд, тел.: 064/1225-284,
е-mail: dioscuri@eunet.yu
Реализатори:
проф. др Милан Распоповић, Славица Арсеновић, Љубомир Адамов, Јовица
Милисављевић.
Циљеви програма:
Општи циљеви: увођење савремених технологија у наставни процес и прелазак са
традиционалних метода на методе активне наставе; оспособљавање наставника за
употребу нових савремених уџбеника; подизање нивоа функционалности стечених
знања из природних наука. Специфични циљеви: оспособљавање полазника за коришћење савремених мултимедијалних средстава, пре свега Smart Board као најновије
технолошко достигнуће које је могуће применити у образовању; коришћење савремених наставних средстава повезаних са рачунаром у циљу подизања квалитета
наставе природних наука; коришћење едукативног софтвера и софтвера за презентацију наставних садржаја; координација савремених технолошких достигнућа са наставним планом и програмом и одговарајућим уџбеником; реализација часа на коме ће
се применити савремена технологија за демонстрационе огледе и презентацију садржаја.
Теме које се обрађују:
1) Анализа постојећег стања – радионица (традиционалне методе, недостатак експерименталног рада, нефункционалност стечених знања, мала заинтересованост ученика
за природне науке ); 2) Организација редовне наставе; 3) Комуникација са уџбеником;
4) Експеримент: одабрани демонстрациони експерименти из наставних програма за
основну/средњу школу – радионица; 5) Демонстрација једноставних примера презентације наставних садржаја; 6) Савремени уџбеник и његова усклађеност са примењеном технологијом; 7) Упознавање са технологијом Smart Board система; 8) Савремена наставна средства контролисана рачунаром.
Циљна група:
наставницима природних и техничких наука из основних и средњих школа (наставницима физике, техничког образовања, хемије, информатике...).
Трајање програма:
24 сата / 3 дана.
Број учесника у групи:
минимално 16, максимално 32.

ПРИРОДНЕ НАУКЕ
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Физика у медицинској
едукацији

Аутори програма:
др Слободанка Станковић,
редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у
Новом Саду;
др Мирослав Весковић,
редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у
Новом Саду.

Организација/институција која подржава програм:
Природно-математички факултет, Департман за физику, Универзитет у Новом Саду.
Координатор:
др Слободанка Станковић, редовни професор Природно-математичког факултета
Универзитета у Новом Саду, Департман за физику, Трг Доситеја Обрадовића 4,
21000 Нови Сад, тел.: 021/485-28-08, 021/485-28-00, фaкс: 021/459- 67,
е-mail: cica@uns.ns.ac.yu
Реализатори:
проф. др Слободанка Станковић; проф. др Мирослав Весковић; Оливера Клисурић,
асистент Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду; Гордана
Радованов, професор физике у Медицинској школи „7. април” у Новом Саду; Татјана
Марковић-Топаловић, професор физике у Медицинској школи „Др Андра Јовановић” у
Шапцу.
Циљеви програма:
да се професори физике у медицинским школама, који су завршили класичне студије
физике, упознају са основама и значајем примене физике у медицини кроз две основне
области: физика функционисања људског организма и физика инструментације, која се
користи у медицинској дијагностици и терапији; да се професори оспособе да у оквиру
предвиђеног програма физике (у свакој појединој области) примене основне законе
физике на бројне примере њиховог коришћења у медицини, чиме ће повећати заинтересованост ученика и доказати сврсисходност изучавања физике у медицинским
школама; да се професори физике оспособе да активно учествују у укупној активности
школе кроз креативно укључивање у реализацију других програма и садржаја (организовање секција, школских и међушколских такмичења, матурских радова и слично).
Теме које се обрађују:
Локомоторни систем човека; Кардиоваскуларни систем човека; Људски организам као
термодинамички систем; Биоелектрицитет, електрична струја, електрично и магнетно
поље у медицинској дијагностици и терапији; Биоакустика и ултразвук у медицинској
дијагностици и терапији; Физика ока и виђења; Јонизујуће зрачење у медицинској
дијагностици и терапији; Нуклеарна медицина.
Циљна група:
Програм је намењен професорима физике у медицинским школама.
Трајање програма:
20 сати ефективног рада / 2,5 радна дана.
Број учесника у групи:
максимално 32 учесника.

ПРИРОДНЕ НАУКЕ

Аутори програма:
др Душанка Обадовић,
др Мирјана Сегединац.
Организација/институција која
подржава програм:
Природно-математички факултет,
Департман за физику,
Департман за хемију из Новог Сада.
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Тематски приступ настави
физике и хемије у обавезном
основном и општем средњем
образовању

Координатор:
др Душанка Обадовић, ред. проф., ПМФ, 21000 Нови Сад, тел.: 021/485-28-09,
е-mail: obadovic@im.ns.ac.yu.
Циљеви програма:
1) стручна едукација наставника физике и хемије у циљу реализације интегрисаних
тема у оквиру појединачних, као и изборних предмета; 2) обезбеђивање хоризонталне и
вертикалне повезаности наставних садржаја физике и хемије; 3) упознавање наставника са тематским приступом настави, који омогућује ученику поступност (од простијег ка сложенијем) у усвајању нових појмова применом различитих метода у настави
са акцентом на усвајање концепта научног метода; 4) обезбеђивање очигледности у
излагању наставних садржаја увођењем једноставних експеримената – типа „уради
сам”.
Теме које се обрађују:
У оквиру предложеног програма биће обрађене теме везане за интегрисану наставу
физике и хемије, чија реализација укључује увођење једноставних експеримената типа
„уради сам”, као и научног метода у свакодневну школску праксу. Садржаји појединих
тема везани су за наставне програме учесника семинара. Сама организација семинара,
реализацијом тема кроз одабране једноставне експерименте, омогућује праћење развоја
појмова у физици и хемији, почев од њиховог увођења па до краја средње школе.
Предвиђене су следеће теме: 1) Развој кинематичких и динамичких појмова у физици и
хемији; 2) Развој појма температуре и топлотне равнотеже у физици и хемији; 3) Развој
појмова везаних за флуиде у физици и хемији.
Циљна група:
наставници физике и хемије основних и средњих школа.
Трајање програма:
Предвиђени су једнодневни семинари (суботом) у трајању од 8 сати, сваки посвећен
једној од наведених тема. Семинари ће се одржавати сваког другог месеца, почев од
октобра 2008. Укупно трајање програма у току једне школске године је: 3×8=24 сата.
Број учесника у групи:
минимално 15, а максимално 20.

ПРИРОДНЕ НАУКЕ
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Аутори програма:
проф. др Душанка Обадовић,
проф. др Илија Савић.

Организације/институције које
подржавају програм:
Друштво физичара Србије; Природно-математички факултет из Новог Сада;
Физички факултет из Београда; Институт за физику из Земуна; Институт за нуклеарне
науке Винча; Природно-математички факултет из Ниша.

Републички семинар о
настави физике

Координатор:
др Душанка Обадовић, ред. проф., ПМФ, 21000 Нови Сад, тел.: 021/485-28-09,
е-mail: obadovic@im.ns.ac.yu.
Циљеви програма:
стручна и научна едукација наставника физике основних и средњих школа; упознавање
наставника са различитим методама рада које се примењују у настави физике и
омогућују ученику поступност (од простијег ка сложенијем) у усвајању нових појмова;
обезбеђивање очигледности у излагању наставних садржаја увођењем различитих
типова експеримената (демонстрациони, класични, једноставни) у наставу физике у
основним и средњим школама; могућност да наставници прикажу своја достигнућа у
иновацији наставе физике – приказ индивидуалних радова у постер секцији.
Теме које се обрађују:
Предавање о Нобеловој награди из физике; научно-стручна предавања из актуелних
области физике; радионице (једноставни експерименти, наставна учила, наставне методе, стандарди, тестови знања); стручни радови приказани у постер секцији; изложбе
наставних средстава и учила; продајне изложбе публикација из физике.
Циљна група:
наставници физике основних и средњих школа.
Трајање програма:
Тродневни семинар који се одржава у Врњачкој Бањи за време пролећног распуста
траје 20 радних сати ( 2 x 8 + 1 x 4 ).
Број учесника у групи:
минимално 15, а максимално 25.

ПРИРОДНЕ НАУКЕ

Аутори програма:
др Љубиша Нешић,
проф. др Горан Ђорђевић,
проф. др Мирослав Николић, Одсек за
физику, Природно-математички
факултет у Нишу;
проф. др Југослав Карамарковић,
Грађевинско-архитектонски факултет у
Нишу.
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Рачунари у настави физике

Организације/институције које подржавају програм:
Друштво физичара Србије; Природно-математички факултет у Нишу; Подружница
Друштва физичара Србије, Ниш.
Координатор:
Љубиша Нешић, Вишеградска 33, Природно-математички факултет, 18000 Ниш,
тел.: 018/533-015, 018/533-014, е-mail: nesiclj@junis.ni.ac.yu
Реализатори:
Природно-математички факултет, Ниш: др Љубиша Нешић, проф. др Горан Ђорђевић,
проф. др Мирослав Николић, мр Дејан Алексић; Грађевинско-архитектонски факултет
у Нишу: проф. др Југослав Карамарковић; Институт за физику, Београд: др Драган
Маркушев.
Циљеви програма:
обучавање наставника за примену модерних наставних метода: коришћење рачунара и
виртуелних лабораторија, учење на даљину, учење уз помоћ рачунара коришћењем
постојећих едукационих софтвера; обука наставника за извођење демонстрационих
огледа из физике, извођење експеримента помоћу рачунара, коришћење интернета и
креирање простијих интернет презентација; оспособљавање за мултимедијално излагање наставних садржаја и проблема у настави физике.
Теме које се обрађују:
Едукативни софтвер; Програмски пакети од интереса за наставу физике; Физика на
Интернету; Примена рачунара у науци; Симулациони софтвер; Примена посебних
софтверских пакета у настави; Примена рачунара у мерењима; Учење на даљину;
Визуелна квантна физика и физика честица.
Циљна група:
наставници физике у основним и средњим школама.
Трајање програма:
два циклуса од по три радна дана, сваки дан осам радних сати.
Број учесника у групи:
минимално 15, максимално 30.

Географија

ПРИРОДНЕ НАУКЕ
Аутори програма:
др Марина Тодоровић,
Марко Милошевић.
Организација/институција која
подржава програм:
Географски институт „Јован Цвијић”,
САНУ.
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Елементарне непогоде и
настава географије

Координатор:
Марко Милошевић, Географски институт „Јован Цвијић”, САНУ, Ђуре Јакшића 9,
11000 Београд, тел.: 011/2636-276, факс: 011/2637-597, е-mail: gijcsanu@eunet.yu
Реализатори:
др Јасмина Ђорђевић, мр Милован Миливојевић, мр Драгана Миљановић, мр Ана
Милановић, Драгољуб Штрбац, мр Јелена Ћалић, Марко Милошевић.
Циљеви програма:
У протеклих неколико година Србија је суочена са великим бројем елементарних непогода које су причиниле велику материјалну и еколошку штету. Упућивање наставника
како да створе свест о постојању елементарних непогода и науче како да спроводе
елементарне мере заштите у циљу ублажавања могућих штета.
Теме које се обрађују:
Елементарне непогоде; Србија и елементарне непогоде; Поплаве; Клизишта; Земљотреси; Ерозија и бујице; Атмосферске елементарне непогоде; Последице елементарних
непогода; Методе детерминисања елементарних непогода у локалној средини; Теренска настава; Системи одбране од елементарних непогода; Активности за време трајања
елементарне непогоде; Образовни систем као интегративни део превентивних мера
заштите од елементарних непогода; Образовање као коректива потенцијалних стимулативних активности за развој елементарних непогода; Радионица.
Циљна група:
наставници географије у основним и средњим школама.
Трајање програма:
16 сати / 2 дана.
Број учесника у групи:
минимално 15, максимално 35.

ПРИРОДНЕ НАУКЕ
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Методика за ефикаснију
наставу географије

Аутори програма:
Катедра за методику наставе географије
Географског факултета у Београду.
Организација/институција која
подржава програм:
Географски факултет Универзитета у
Београду.

Координатор:
мр Јовановић Славољуб, Студентски трг 3, 11000 Београд, тел.: 011/2637-421,
063/8966-142, е-mail: slavce_alek@yahoo.com
Реализатори:
Србољуб Стаменковић, доктор географских наука, редовни
Зиндовић-Вукадиновић, доктор педагошких наука, ванредни
Смиљанић, доктор психолошких наука, доцент; Љиљана
географских наука, доцент; Славољуб Јовановић, магистар
асистент.

професор; Гордана
професор; Момчило
Живковић, доктор
географских наука,

Циљеви програма:
Општи циљеви: методичко усавршавање наставника географије ради повећања ефикасности наставе и учења; оспособљавање наставника за иновативне приступе у настави;
оспособљавање наставника за развијање самосталности и креативног учења код ученика. Специфични циљеви: способности примене метода активног учења; способности
развијања функционалне географске писмености ученика; вештине и способности
оспособљавања ученика за самостално учење; способности примене интердисциплинарног приступа у проучавњу географије.
Теме које се обрађују:
Уводна теоријска предавања: Значај наставе географије у образовању; Активно учење
у настави географије; Тематско планирање и припремање наставног рада. Радионице:
Развијање функционалне географске писмености (методе, облици и средства рада);
Оспособљавање ученика за самостално учење (коришћење различитих извора информације, прикупљање података, анализа, поређење, синтеза, генерализација и самоевалуација); Активна настава (планирање, методе, средства, евалуација).
Циљна група:
наставници географије у основној и средњој школи.
Трајање програма:
16 сати, два дана.
Број учесника у групи:
20 – 30.

ПРИРОДНЕ НАУКЕ

Аутори програма:
проф. др Милан Бурсаћ,
др Марина Тодоровић.
Организација/институција која
подржава програм:
Српско географско друштво.

279

БРОЈ: 210

ОБАВЕЗАН

Ка савременој настави
географије

Координатор:
др Марина Тодоровић, председник Друштва, Српско географско друштво, Студентски
трг 3, 11000 Београд, тел.: 011/2184-065, 065/44-222-42, е-mail: miomare@eunet.yu
Реализатори:
проф. др Милан Бурсаћ, др Марина Тодоровић, проф. др Србољуб Стаменковић, проф.
др Стеван Станковић, проф. др Мирко Грчић, проф. др Љиљана Живковић, мр
Милован Миливојевић, мр Радмила Милетић, мр Јелена Ћалић, Драгољуб Штрбац,
Марко Милошевић.
Циљеви програма:
побољшање квалитета наставе у складу са савременим захтевима образовања и савременим достигнућима географске науке; упутити наставнике како да створе креативну и
радну атмосферу на часовима географије у циљу мотивисања ученика да буду сарадници и активни учесници у наставном процесу.
Теме које се обрађују:
Примена активног учења у настави (Живковић); Примена савремених научних резултата у настави географије визуелним методама (Миливојевић); Научна и наставна
актуелност и практичне функције географије у Србији (Грчић); Просторна организација мреже насеља у Србији и европске препоруке (Стаменковић); Савремени приступ геоморфолошким садржајима у настави (Ћалић); Природна добра Србије (Милошевић); Методички приступ проучавању физичко-географских промена у локалној
средини (Живковић); Геополитички и регионални положај Србије (Грчић); Просторна
и социјална покретљивост становништва руралних области Србије (Тодоровић); Коридор 10 – значај и потенцијали (Бурсаћ); Индустрија у функцији регионалне интегрисаности Србије (Милетић); Савремена туристичка кретања и нови едукативни правци
екскурзија по Србији (Станковић); Неостваривост уравнотеженог регионалног развоја
Србије (Милетић); Методички приступ проучавању насеља и становништва у локалној
средини (Стаменковић); Географски информациони системи, даљинска детекција,
дигиталне карте, ГПС и сл. (Штрбац); Методички приступ проучавању квалитета
животне средине у локалној средини.
Циљна група:
наставници географије у основним и средњим школама.
Трајање програма:
16 сати / 2 дана.
Број учесника у групи:
минимално 15, максимално 35.

Техника

ПРИРОДНЕ НАУКЕ
Аутор програма:
проф. др Драган Голубовић.
Организација/институција која
подржава програм:
Технички факултет, Чачак.

283

БРОЈ: 211

ОБАВЕЗАН

Методика реализације
садржаја из информатичких
технологија у основном и
средњем образовању

Координатор:
Драган Голубовић, Стевана Првовенчаног 54, 32000 Чачак, тел.: 032/330-340,
063/8275-224, факс: 032/342-101, е-mail: golub.dragan2@nadlanu.com,
golubd@tfc.kg.ac.yu

Реализатори:
проф. др Драган Голубовић, Технички факултет, Чачак; проф. др Предраг Ружичић,
Технички факултет, Чачак; проф. др Синиша Ранђић, Технички факултет, Чачак; проф.
др Радомир Славковић, Технички факултет, Чачак; проф. др Миливоје Ћућиловић,
Технички факултет, Чачак; мр Иван Милићевић, Технички факултет, Чачак; Зоран
Јестровић, професор ТО, ОШ „Вук Караџић”, Чачак.
Циљеви програма:
иновирање знања наставника техничког образовања, информатике, физике и стручних
предмета.
Теме које се обрађују:
Програмска структура садржаја из информатичких технологија у основној и средњој школи;
База развоја информатичких технологија: материјали, микроелектроника, ласерска
техника, магнетни медији, PC рачунари; Управљање рачунаром: аутоматика, интерфејс
технологије, роботика; Транспорт и комуникације: савремена средства транспорта,
мобилна телефонија, интернет комуникације, GPS мрежа, гео-комуникације преко сателита; Компјутерско управљање машинама (CAD, CAM технологије); Роботи и манипулатори; Мехатроника као нови приступ у техничким системима – мултидисциплинарни системи подржани информатичким технологијама.
Циљна група:
професори техничког образовања, информатике, физике, стручних предмета и др.
Трајање програма:
24 сата / 3 дана.
Број учесника у групи:
за предавања до 50 кандидата, за аудиторне и лабораторијске вежбе до 15 кандидата;
однос предавања и вежби је 1:1 (50% предавања, 50% вежбе).

ПРИРОДНЕ НАУКЕ
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Пројектовањe помоћу
рачунара

Аутор програма:
мр Душица Хаџи-Пешић.
Организација/институција која
подржава програм:
ВЕТШ, Београд.

Координатор:
др Верица Васиљевић, Војводе Степе 283, 11000 Београд,
е-mail: vvasiljevic@vets.edu.yu
Реализатори:
мр Душица Хаџи-Пешић, мр Хана Поповић, Кристина Белимов, Стефановић Немања,
Ивана Влајић-Наумовска, Ана Милетић, Мирко Милошевић.
Циљеви програма:
стручно усавршавање из области пројектовања помоћу рачунара – упознавање и рад са
софтверским алатима: MS VISIO и AutoCAD.
Теме које се обрађују:
MS VISIO 2002: коришћење облика из шаблона, цртање дијаграма тока, блок
дијаграма, електричних шема, цртање сопствених облика; AutoCAD 2000: цртање
праве линије, команде: оffset, fillet, extend, trim, polyline, multiline; GRID и SNAP;
OSNAP критеријуми, команде: copy, rotate, move, mirror, array; цртање лука, круга,
елипсе; својства објеката; организација цртежа помоћу слојева; шрафуре и испуне; рад
са блоковима; котирање.
Циљна група:
професори информатичких предмета.
Трајање програма:
24 сата / 3 дана.
Број учесника у групи:
5 – 20.

ПРИРОДНЕ НАУКЕ

Аутори програма:
доц. др Бранислав Егић,
проф. Милош Соро, ментор.
Организација/институција која
подржава програм:
Регионално друштво за техничко
образовање, Зрењанин.
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Унапређење наставе кроз
примену модела и сумулације

Координатор:
Милош Соро, Топличина 2, 23000 Зрењанин, тел.: 023/536-339, 063/151-88-23,
е-mail: sorozr@ptt.yu
Реализатори:
доц. др Бранислав Егић, проф. Милош Соро, мр Ласло Пољак, дипл. инж. Нинослав
Грбић, проф. Горан Јовановић, проф. Зоран Јовановић.
Циљеви програма:
оспособљавање наставника за коришћење савремених наставних метода и облика рада;
успостављање корелације између физике и техничког образовања; овладавање знањима
из савремених технологија учења са посебним освртом на индивидуални рад ученика;
пружање помоћи наставницима у оцењивању ученика.
Теме које се обрађују:
Моделовање и симулације у функцији ефикасније наставе; Оцењивање ученика у ТО;
Систем за моделовање садржаја електронике; Софтверски модели; Коришћење Web ресурса; Практичан рад наставника на рачунару коришћењем симулационих програма
(Micro Cap, Virtual Labs Electricity).
Циљна група:
наставници техничког образовања у основним школама.
Трајање програма:
8 сати / 1 дан.
Број учесника у групи:
за фронтални рад 50 (делење на 2 групе по 25 учесника), минимално по 20 учесника у
групи.

ПРИРОДНЕ НАУКЕ
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БРОЈ: 214

Превенција у саобраћају

Аутори програма:
Маријана Бачанин,
Ненад Јовић,
Александра Грујић-Јанкулоски,
Слободан Поповић.
Организација/институција која
подржава програм:
Друштво наставника техничког
образовања Србије.

Координатор:
Маријана Бачанин, Љубомира Николића 13а, 18000 Ниш, тел.: 064/1248-041,
е-mail: dntos_nis@yahoo.com
Реализатори:
Маријана Бачанин, Ненад Јовић, Александра Грујић-Јанкулоски, Слободан Поповић.
Циљеви програма:
Главни циљ програма је унапређење нивоа саобраћајне културе код деце, родитеља,
учитеља и наставника ТО, а потом и изградња и развој трајног модела васпитања и
образовања деце (узраста од 7 до 15 година) за безбедно понашање у саобраћају.
Теме које се обрађују:
Дете у саобраћају – искуства, резултати, статистика; Специфичности појединих узрасних група, околности са којима се они најчешће срећу и карактеристике њиховог понашања у саобраћају; Ризици за децу у саобраћају; Методе и садржаји рада у циљу
унапређења саобраћајне културе и безбедног понашања; Неопходна знања и вештине –
правила понашања у саобраћају; Организација и садржај рада саобраћајне секције,
опремање саобраћајног кабинета, пројектовање и опремање саобраћајног полигона;
Процедура решавања конкретних спорних саобраћајних ситуација у циљу унапређења
нивоа безбедности (процена, могућа решења, пројектовање решења, надлежности);
Сарадња са саобраћајном полицијом, ауто-мото клубом и другим релевантим институцијама и организацијама у локалној средини – школска управа, општина, комунална
предузећа, медији; Планирање и реализација активности на нивоу школе и општине.
Циљна група:
наставници ТО, учитељи који се баве превенцијом и безбедним понашањем деце у
саобраћају, школски педагози.
Трајање програма:
24 сатa / 3 радна дана.
Број учесника у групи:
од 15 до 35.

ПРИРОДНЕ НАУКЕ

Аутори програма:
Александра Грујић-Јанкулоски,
Милан Санадер.
Организација/институција која
подржава програм:
Друштво наставника техничког
образовања Србије.
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ОБАВЕЗАН

Специјализовани семинар за
наставнике техничког
образовања

Координатор:
Александра Грујић-Јанкулоски, Булевар уметности 23/1, 11070 Нови Београд,
тел.: 064/2207-254, е-mail: aleksandra.grujic@eunet.yu
Реализатори:
Александра Грујић-Јанкулоски, Милан Санадер, Маријана Бачанин, Петар Падејски,
Слободан Поповић.
Циљеви програма:
стручна и методичка помоћ за подизање квалитета извођења наставе техничког образовања.
Теме које се обрађују:
Основе техничке писмености; Методичко упутство – питања која постављамо; Алтернативни извори енергије; Интернет комуникација. Опште теме: Анализа програма и
уџбеника за пети разред; Стандарди; Пропозиције такмичења; Конструкторско моделовање.
Циљна група:
професори техничког образовања.
Трајање програма:
16 сати / 2 радна дана.
Број учесника у групи:
од 20 до 35.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ
Аутор програма:
Биљана Вујанић,
наставник запослен на пословима рада са
ванредним ученицима и наставник
предмета прве помоћи.
Организације/институције које
подржавају програм:
Медицинска школа „Београд”,
Делиградска 31; Заједница медицинских
школа Србије.
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ОБАВЕЗАН

Едукација наставника и
стручних сарадника средњих
стручних школа Србије за
рад са ванредним ученицима
на пословима организације и
реализације програма рада

Координатор:
Јасмина Вучићевић, педагог, Делиградска 31, 11000 Београд,
тел.: 011/2687-166, 064/3351-608, факс: 011/2687-033, е-mail: mskola@eunet.yu,
jasmina.vucicevic@yahoo.com
Реализатори:
Биљана Вујанић, професор; Оливера Стојчић, професор; Јасмина Вучићевић, педагог.
Циљеви програма:
едукација наставника и стручних сарадника запослених у средњим стручним школама
на пословима организације и реализације програма рада са ванредниим ученицима, као
и унапређивање постојећих знања и вештина запослених који већ раде на овим пословима; уједначавање критеријума рада са ванредним ученицима у свим стручним школама Србије у складу са важећим законима и правилницима који регулишу овакав вид
школовања.
Теме које се обрађују:
1) Образовање одраслих у средњим стручним школама; 2) Законска регулатива рада са
ванредним ученицима; 3) Обрасци евиденције у средњој школи; 4) Јавне исправе које
издаје средња школа; 5) Планирање рада са ванредним ученицима на годишњем нивоу
(настава, испитни рокови, унапређење рада); 6) Унапређивање рада са ванредним
ученицима у средњим стручним школама.
Циљна група:
наставници и стручни сарадници који обављају послове организације и реализације
програма рада са ванредним ученицима у средњим стручним школама Србије.
Трајање програма:
12 сати ( 2 дана по 6 сати).
Број учесника у групи:
најмање 20, највише 30 учесника.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

292

ИЗБОРНИ

БРОЈ: 217

Кроз средњу школу – на
прагу живота

Аутор програма:
др Емина Копас-Вукашиновић.
Организација/институција која
подржава програм:
Техничка школа, Кикинда.

Координатор:
др Емина Копас-Вукашиновић, Војводе Путника 22, 23300 Кикинда,
е-mail: kopas@businter.net
Циљеви програма:
помоћ професорима средњих стручних школа да што боље припреме ученике за
будуће занимање; њихово оспособљавање за уочавање и превазилажење актуелних
проблема у организацији наставе и увођење у моделе конструктивне комуникације са
ученицима и њиховим родитељима.
Теме које се обрађују:
Педагошки проблеми организације наставе; Припрема и организација часа; Дисциплинованост ученика и њихова слобода; Подстицање унутрашње мотивације код ученика; Однос професор – ученик – родитељ.
Циљна група:
Професори средњих стручних школа, пре свега ужестручних профила, који у систему
свог универзитетског образовања нису стекли довољна педагошка и дидактичко-методичка знања, која су неопходна за адекватно планирање и организацију наставних
активности.
Трајање програма:
10 сати ефективног рада / два дана (други дан подразумева супервизијски састанак, пар
месеци након реализације семинара).
Број учесника у групи:
15 – 25 учесника.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

Аутор програма:
Владимир Божић,
дипл. инж. прехрамбене технологије,
професор стручних предмета, систем
администратор у Техничкој школи
„Павле Савић”, Нови Сад.
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ИЗБОРНИ

Имплементација пројектног
и пословног размишљања и
начина рада у васпитно-образовне установе

Организације/институције које
подржавају програм:
Техничка школа „Павле Савић”, НС;
Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова.

Координатор:
Владимир Божић, Корнелија Станковића 14, 21000 Нови Сад, тел.: 063/554-044,
е-mail: wladimiroff@neobee.net
Реализатори:
Владимир Божић, дипл. инж. прехрамбене технологије, професор стручних предмета,
систем администратор у Техничкој школи „Павле Савић”, Нови Сад; Светлана Грујић-Фодор, професор физике, интерни тренер у Техничкој школи „Павле Савић”, Нови
Сад; мр Мила Костић, магистар технолошких наука, помоћник директора, екстерни
тренер у Техничкој школи „Павле Савић”, Нови Сад.
Циљеви програма:
Општи циљ је повећање квалитета наставног процеса у школама кроз обезбеђење
активности које то омогућавају, као што су: обезбеђење додатног финансирања и набавка опреме за установу или укључивање у активности које ће донети нова знања и
повезивање са партнерима, које омогућавају рад на пројектима; унапређење и
побољшање услова рада у школама; увођење нових идеја и активности које ће настати
као резултат рада на пројектима; реализација пословних планова за које ће наставници
бити обучени. Специфични циљеви: развијање начина мишљења применљивог на пројекте и применљивост тога у школама; оспособљавање полазника за проналажење
фондова и начина долажења до финансијских средстава; стицање потребних знања за
попуњавање пројектних апликација; стицање способности за учествовање у тимовима;
стицање знања потребних за израду пословног плана.
Теме које се обрађују:
Од идеје до пројекта – развијање пројектног мишљења; Како обезбедити средства;
Упознавање са пројектним апликацијама; Тимски рад и улоге у тимовима; Појам,
елементи и структура пословног плана; Имплементација пројектног и пословног
размишљања и начина рада у васпитно-образовне установе.
Циљна група:
руководства школа, чланови педагошког колегијума, чланови стручних служби у
школама, наставници који изводе ваннаставне активности, као и наставници школа из
свих подручја рада.
Трајање програма:
16 сати, односно два радна дана.
Број учесника у групи:
од 20 до 30 учесника.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ
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ТРИЗ – средњoшколски ниво
(учење и примена ТРИЗ-а уз
помоћ процедуре)

Аутори програма:
мр Божидар Жакула, дипл. маш. инж.;
др Велибор Јовановић, дипл. маш. инж.;
Јелица Поповић, дипл. маш. инж.

Организације/институције које
подржавају програм:
Предузеће за културу, образовање,
издаваштво и маркетинг „Ђуро Салај”,
Београд, Немањина 28; Предузеће за истраживање и развој инвентивне делатности
„СИГ” д.о.о., Београд, Црнотравска 1А/49.
Координатор:
Јелица Поповић, Булевар Авноја 59/19, 11070 Београд, тел.: 011/311-09-69,
064/270-25-29, е-mail: zeks@verat.net
Реализатори:
мр Божидар Жакула, др Велибор Јовановић, Јелица Поповић, дипл. инж. машинства.
Циљеви програма:
Општи циљеви: подстицање стваралачког мишљења и развијање способности
креативног решавања проблема наставника и ученика путем овладавања технологијом
решавања иновативних задатака (ТРИЗ). Специфични циљеви: усвајање основних
појмова и стицање знања о примени ТРИЗ метода и алата у решавању иновативних
проблема; стицање знања о процедурама решавања иновативних проблема у ТРИЗ-у;
развијање способности (стицање знања и развијање вештине) за решавање задатака у
складу са процедуром; стицања сазнања и развијање вештине за укључивање деце у
ТРИЗ учење; ширење свести о применљивости ТРИЗ-а у свим обастима и ситуацијама
и подстицај развоја ТРИЗ кружока.
Теме које се обрађују:
ТРИЗ основе; Процедура решавања задатака у ТРИЗ-у; Практична примена ТРИЗ
процедуре за решавање проблема; Информације о могућности примене ТРИЗ-а у
нетехничким областима.
Циљна група:
наставици средњих стручних школа (техничке струке).
Трајање програма:
24 сата (3 дана по 8 сати).
Број учесника у групи:
14–20.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

Аутори програма:
Ђокић-Остојић Ана, дипл.биолог;
Селаковић Јелица, дипл. биолог;
проф. др Љиљана Чомић.
Организације/институције које
подржавају програм:
Школска управа, Крагујевац; Природно-математички факултет, Крагујевац.
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ОБАВЕЗАН

Стручно-методичко
усавршавање за наставнике у
средњим стручним школама
у подручју рада трговина,
угоститељство и туризам

Координатор:
Чомић Љиљана, Асоцијација експерата у еко-руралном туризму (АЕЕРТ), Природно-математички факултет, Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, тел.: 064/1993-324,
факс: 034/335-040, е-mail: ljilja@kg.ac.yu

Реализатори:
чланови Асоцијације експерата у еко-руралном туризму (АЕЕРТ), Крагујевац;
професори Природно-математичког факултета, Крагујевац.
Циљеви програма:
Општи циљеви: осавремењивање и унапређење квалитета наставе у средњим стручним
школама (у делатности трговина, угоститељство и туризам) развојем нових компетенција наставника. Специфични циљеви: подизање нивоа стручног и практичног знања наставника у средњим стручним школама у подручју рада трговина, угоститељство
и туризам; иновирање приступа наставним садржајима; упознавање наставника са
могућностима које пружају нове технологије и њихово оспособљавање за примену
савремених наставних технологија (интернет, израда презентација и сл.); подстицај
испољавању креативних потенцијала професора и ученика кроз развијање тимског рада
и коришћење иновативних метода и техника рада; повезивање и размена искустава у
настави између наставника у средњим стручним школама.
Теме које се обрађују:
1) Туризам и одрживи развој – примери добре праксе, студије случаја; 2) Биљни и
животињски свет као туристички мотиви; 3) Примена савремених технологија у
реализацији наставних садржаја (ППП, интернет); 4) Одрживи туризам и заштићена
подручја Србије; 5) Улога ботаничке баште и акваријумa у развоју локалног туристичког производа; 6) Примена тимског рада, корелација међу предметима, самостални
рад ученика и самооцењивања ученика у реализацији наставних садржаја; 7) Микробиолошки аспекти квалитета туристичког производа; 8) Комуникације у наставном
процесу.
Циљна група:
наставници средњих стручних школа у подручје рада трговина, угоститељство и
туризам (за предмете биологија, хигијена, основи туризма и угоститељства, економика
туризма, познавање роба...). Програм је намењен превасходно оним наставницима који
током иницијалног образовања на својим факултетима нису имали педагошку обуку.
Трајање програма:
16 сати / два дана.
Број учесника у групи:
15–20 полазника.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ
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Знање, алати и искуство за
успешно руковођење
стручном школом – мудрост
добрих менаџера

Аутор програма:
Радован Живковић,
дипломирани инжењер,
сертификовани ЦЕФЕ – International
тренер.
Организација/институција која
подржава програм:
Центар за менаџмент и развој људских
ресурса, Београд.

Координатор:
Радован Живковић, Радничка 39/33, 11000 Београд, тел.: 011/2684-735,
011/357-11-36, факс: 011/2684-735, е-mail: radovan.zivkovic@mps.sr.gov.yu
Реализатори:
Радован Живковић, Милорад Гавриловић, Владимир Иванковић, Душанка Милошевић.
Циљеви програма:
унапређење васпитно-образовне праксе; унапређење стручних и професионалних
компетенција директора школа, помоћника директора школа, организатора практичне
наставе у стручној школи и чланова педагошког колегијума стручне школе; развој
школског менаџмента у Републици Србији као инструмента трајног развоја стручних
школа; подршка директорима стручних школа, руководиоцима стручних већа и члановима педагошког колегијума за стварање подстицајне организационе климе у школама
ради њихове спремност за ефикасну трансформацију у складу са потребама локалне
привреде.
Теме које се обрађују:
Организације и потребе за менаџментом; Процес менаџмента; Типови менаџера; МТК
– основне идеје и дефинисање квалитета; Развој визије школе; Дефинисање мисије
школе; Промене и управљање променама; Управљање помоћу циљева (МBO –
management by objectives); Циљеви и постављање смарт циљева; Планирање и стратешки менаџмент; Организациона култура и менаџмент организационих промена;
Дизајнирање школске организације; Моћ и дистрибуција ауторитета (делегирање);
Вођење организације (интерпретација, обликовање, мобилизација, инспирација) и
стилови вођења; Кадрови и кадровски развој у школи (професионални развој кадрова);
Мотивација; Комуницирање и преговарање; Решавање конфликата.
Циљна група:
директори, помоћници директора, организатори практичне наставе и чланови
педагошког колегијума стручне школе.
Трајање програма:
три радна дана / 24 часа.
Број учесника у групи:
минимално 12, а максимално 24 учесника.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

Аутор програма:
Славиша Петровић,
проф. рачунарства и информатике.
Организације/институције које
подржавају програм:
Пољопривредна школа „Шуматовац” из
Алексинца; Заједница школа подручја
рада пољопривреда, производња и прерада
хране.
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Настава за будућност

Координатор:
Славољуб Величковић, психолог, Војске Југославије 40/1-8, 18220 Алексинац,
тел.: 018/800-792, 064/934-57-35, факс: 018/800-793 018/805-175,
е-mail: polskol@medianis.net
Циљеви програма:
едукација наставног особља средњих стручних школа у избору наставног модела; примена савремене образовне технологије; креирање савремене наставе кроз развијање
креативности и њено ширење нa остале чиниоце образовања; приближавање теорије и
праксе у средњим стручним школама.
Теме које се обрађују
Настава уз помоћ рачунара (Computer Assisted Instruction, CAI) – користи рачунар као
самосталну наставну машину за презентацију појединих лекција; Настава под контролом рачунара (Computer Managed Instruction, CMI) – користи рачунар за организацију
наставе и праћење знања ученика; Образовање посредством рачунара (Computer
Mediated Instruction, CME) – описује рачунарску апликацију која олакшава наставу,
примери оваквих апликација: електронска пошта, рачунарске конференције уживо и
Wеб апликације; Преношење и дистрибуција електронске документације и публикације; Израда PDF документације.
Циљна група:
наставници и стручни сарадници у средњим стручним школама.
Трајање програма:
24 сата / 3 недеље.
Број учесника у групи:
минимално 10 + 1 гратис (сарадник из педагошко-психолошке службе која вреднује
ефекте програма), максималано 13 + 1 гратис (сарадник из педагошко-психолошке
службе која вреднује ефекте програма).

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ
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Едукација едукатора у циљу
унапређења наставе у
средњим ветеринарским и
пољопривредним школама
Србије и припреме предавача
за изборну наставу

Аутори програма:
проф. др Витомир Ћупић,
проф. др Драгиша Траиловић.
Организација/институција која
подржава програм:
Факултет ветеринарске медицине
Универзитета у Београду.
Координатор:
проф. др Витомир Ћупић,
Факултет ветеринарске медицине,
Београд, Булевар ослобођења18,
тел./факс: 011/2685-052
е- mail: vcupic@vet.bg.ac.yu

Реализатори:
проф. др Витомир Ћупић, проф. др Никола Поповић, проф. др Драгиша Р. Траиловић,
проф. др Тихомир Петрујкић, проф. др Маријана Вучинић, проф. др Радмила
Ресановић, доц. др Војислав Илић, др Радмила Марковић, мр Ружица Траиловић, мр
Владимир Димитријевић.
Циљеви програма:
унапређење наставе у средњим пољопривредним и ветеринарским школама у циљу
подстицања реформе средњошколског образовања у складу са европским стандардима.
Најважнији циљ овог програма јесте припрема предавача за извођење наставе из новоуведених изборних предмета у оквиру ,,пилот програма” у средњим ветеринарским
школама у Србији.
Теме које се обрађују:
Кинологија; Спортско коњарство; Узгој, патологија и терапија егзотичних животиња.
Циљна група:
професори у средњим пољопривредним и ветеринарским школама Србије, затим
дипломирани ветеринари у наставним базама (ветеринарске станице и амбуланте,
ергеле, одгајивачнице) у којима ученици обављају део практичне наставе.
Трајање програма:
Сваки од појединачних програма би трајао по један радни дан (8 часова), укупно 3 дана
или 24 часа.
Број учесника у групи:
од 10 до 30 ( уз могућност понављања у случају већег интересовања).

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

Аутор програма:
проф. др Драгиша Р. Траиловић.
Организација/институција која
подржава програм:
Факултет ветеринарске медицине
Универзитета у Београду.
Координатор:
проф. др Драгиша Р. Траиловић,
Факултет ветеринарске медицине,
Београд, Булевар ослобођења 18, тел.:
011/3611-810, факс 011/3611-809,
е-mail: dtrailovic@vet.bg.ac.yu
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Едукација едукатора у циљу
унапређења наставе у
средњим ветеринарским
школама Србије,
дефинисања списка вештина
и лакшег савладавања
основних вештина у
појединим областима рада
ветеринарских техничара

Реализатори:
др Драгиша Р. Траиловић, др Тихомир
Петрујкић, др Хореа Шаманц, др Тодор Палић, др Никола Поповић, др Санда
Димитријевић, др Миодраг Лазаревић, др Радмила Ресановић, др Никола Крстић, др
Вања Крстић, др Саша Траиловић, др Бранислав Прокић, др Војислав Илић, др Милан
С. Јовановић, др Мирјана Лазаревић-Мацановић, др Ненад Андрић и мр Владимир
Магаш.
Циљеви програма:
унапређење образовања у средњим пољопривредним и ветеринарским школама као
основа за њихову трансформацију у савремене образовне центре, из којих ће излазити
добро обучени кадрови – способни да одмах пронађу запослење у областима за које су
се школовали; дефинисање листе вештина према потенцијалним областима рада
ветеринарских техничара и оспособљавање професора да током редовног школовања
омогуће ефикасну обуку и савладавање сваке од наведених вештина.
Теме које се обрађују:
1) Основне клиничке процедуре у дијагностици и терапији обољења социјалних
животиња (малих животиња и коња); 2) Основне клиничке процедуре у дијагностици и
терапији обољења фармских животиња; 3) Основне клиничке процедуре у дијагностици, интензивној терапији и нези болесних животиња.
Циљна група:
професори средњих ветеринарских школа и ветеринари у наставним базама у којима
ученици обављају део праксе.
Трајање програма:
3 дана / 24 радна сата, плус додатна практична обука у наставним базама Факултета у
складу са процењеним потребама сваког учесника.
Број учесника у групи:
од 10 до 20 (уз могућност понављања радионица у случају већег интересовања).

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ
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Аутори програма:
Светлана Грујић-Фодор,
професор физике, интерни тренер у
Техничкој школи „Павле Савић”, Нови
Обука за израду
Сад;
мр Мила Костић,
мултимедијалних наставних
магистар технолошких наука, помоћник
материјала за наставнике
директора, екстерни тренер у Техничкој
средњих стручних школа
школи „Павле Савић”, Нови Сад;
Владимир Божић,
дипл. инж. прехрамбене технологије,
професор стручних предмета, систем администратор у Техничкој школи „Павле
Савић”, Нови Сад.

ИЗБОРНИ
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Организација/институција која подржава програм:
Техничка школа „Павле Савић”, Нови Сад.
Координатор:
Светлана Грујић-Фодор, Париске комуне 15, 21000 Нови Сад, тел.: 065/555-8642,
факс: 021/6333-988, е-mail: greenh@nspoint.net
Реализатори:
Светлана Грујић-Фодор, професор физике, интерни тренер у Техничкој школи „Павле
Савић”; мр Мила Костић, магистар технолошких наука, помоћник директора, екстерни
тренер у Техничкој школи „Павле Савић”, Нови Сад; Владимир Божић, дипл. инж.
прехрамбене технологије, професор стручних предмета, систем администратор у
Техничкој школи „Павле Савић”, Нови Сад.
Циљеви програма:
повећање квалитета наставног процеса у школама кроз употребу мултимедијалних
наставних материјала у настави; унапређење наставе коришћењем трансфера знања у
вези са израђеним наставним материјалима; олакшавање припреме за наставу кроз
тимски рад наставника у школама. Специфични циљеви: оспособљавање наставника за
самосталну израду мултимедијалних материјала; оспособљавање наставника за употребу електронске опреме у настави (дигиталне камере, фотоапарата, пројектора и
рачунара); оспособљавање наставника за имплементацију електронске опреме и мултимедијалних наставних материјала у наставни процес; оспособљавање наставника за
претраживање интернета и прикупљање наставних материјала; трансфер знања између
наставника примењен на наставне материјале; тимски рад у школама приликом израде
наставних материјала.
Теме које се обрађују:
Обука за рад у Power Point-у; Обука за рад на интернету; Обука за рад са дигиталном
камером, фотоапаратом, пројектором и рачунаром; Упознавање са трансфером знања и
могућностима примене – везано за наставне материјале и тимски рад приликом израде
наставних материјала.
Циљна група:
наставници средњих стручних школа из подручја рада: пољопривредна производња и
прерада хране; хемија неметала и графичарство; личне услуге.
Трајање програма:
24 сата / три радна дана.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ
Број учесника у групи:
од 8 до 15.
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Алтернативна горива –
биодизел као алтернативно и
еколошко течно гориво у
дизел моторима

Аутори програма:
др Славко Кеврешан,
др Тимофеј Фурман.
Организације/институције које
подржавају програм:
Пољопривредни факултет, Нови Сад;
Пољопривредна школа са домом ученика,
Футог.

Координатор:
др Славко Кеврешан, Милоша Црњанског 4, 21205 Сремски Карловци,
тел.: 021/485-3272, 021/450-857, е-mail: kevresan@polj.ns.ac.yu
Реализатори:
др Славко Кеврешан, др Тимофеј Фурман, др Ратко Николић, мр Милан Томић,
др Борис Поповић.
Циљеви програма:
перманентно стручно образовање наставника о значају и могућностима примене алтернативних горива; повећање квалитета и ефикасности наставе на основама савремених
достигнућа науке; повезивање школа са научним институцијама; поспешивање размене
идеја и информација корисних за наставни процес предмета наведеног образовног
подручја; повећање стручне компетенције наставника; развијање специфичних методичких компетенција наставника за планирање, организацију и извођење наставе из
производње и примене алтернативних горива.
Теме које се обрађују:
1) Перспективе примене алтернативних горива; 2) Природни естри као сировине за
производњу биодизела; 3) Хемијске особине естара са посебним освртом на реакцију
трансестерификације као основе за производњу биодизела; 4) Производња биодизела;
5) Примена биодизела као алтернативног и еколошког течног горива; 6) Реакције
трансестерификације, добијање биодизела, одређивање карактеристика биодизела
(лабораторијска вежба); 7) Добијање биодизела у полуиндустријском постројењу
(групни демонстрациони експеримент); 8) Упоредно тестирање рада дизел мотора са
дизел горивом Д-2 и биодизелом ( групни демонстрациони експеримент).
Циљна група:
наставици хемије, екологије, пољопривредих машина, мотора и саобраћаја средњих
школа.
Трајање програма:
16 сати / два радна дана по 8 сати.
Број учесника у групи:
максимално 30, а минимално 20.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

Аутори програма:
проф. др Мирко Урошевић,
Пољопривредни факултет, Београд;
проф. др Раде Радојевић,
Пољопривредни факултет, Београд;
дипл. инж. Јово Ћато,
Средња пољопривредно-прехрамбена
школа, Сомбор.
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БРОЈ: 227

ОБАВЕЗАН

Унапређење наставе
пољопривредне технике

Организације/институције које подржавају програм:
Средња пољопривредно-прехрамбена школа, Сомбор; Заједница средњих
пољопривредно-прехрамбених школа Републике Србије.
Координатор:
дипл. инж. Љубица Прибић-Јовичић, директор Средње пољопривредно-прехрамбене
школе, Сомбор, Хаџића Светића 18, 25000 Сомбор, тел.: 025/22-388, факс: 025/29-355,
е-mail: sspolskosom1@ptt.yu
Циљеви програма:
унапређивање стручних знања, вештина и способности професора средњих пољопривредних школа, што је неопходно за остваривање циљева и исхода образовања.
Специфични циљеви програма: упознавање професора са најновијим конструкцијама
трактора, прикључних машина и комбајна; овладавање новим методама одржавања
радне исправности пољопривредне технике; оспособљавање да се сложене конструкције и сложене функције појединих система пољопривредне технике приближе ученицима; оспособљавање за изналажење оптималних наставних садржаја, којима ће се
најефикасније реализовати задати циљеви и исходи; оспособљавање за коришћење
савремене пољопривредне технике у практичној настави и пољопривредној производњи.
Теме које се обрађују:
Конструкције, принципи рада и тенденције развоја пољопривредне технике − 3 часа;
Примена хидраулике, електронике и аутоматике у пољопривредној техници (одабране
теме) − 3 часа; Уређаји и технике наводњавања (одабране теме) − 1 час; Алтернитивни
извори енергије − 1 час; Руковање, подешавање и одржавање пољопривредне технике
(трактори, прикључне машине и комбајни различитих произвођача) − 8 часова.
Циљна група:
професори средњих пољопривредних школа који реализују теоријску и практичну
наставу пољопривредне технике.
Трајање програма:
16 сати.
Број учесника у групи:
30.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ
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ОБАВЕЗАН

БРОЈ: 228

Иновације у технологији
шећера

Аутори програма:
др Стеван Радивојевић,
мр Јасна Грбић,
мр Рада Јевтић-Мучибабић.
Организације/институције које
подржавају програм:
Институт за прехрамбене технологије,
Булевар цара Лазара 1, Нови Сад;
Техничка школа „Павле Савић”, Нови
Сад.

Координатор:
Звонко Њежић, Научни институт за прехрамбене технологије, Бул. цара Лазара 1,
21000 Нови Сад, тел.: 063/516-772, 021/485-3791, 021/6350-120, факс: 021/6350-133,
е-mail: zvonko.njezic@fins.ns.ac.yu
Реализатори:
мр Јасна Грбић, мр Рада Јевтић-Мучибабић.
Циљ програма:
приказ иновација у домаћој и светској индустрији производње шећера из шећерне репе.
Теме које се обрађују:
Технолошки квалитет репе; Принципи фаза процеса прераде репе: екстракције репиних
резанаца, чишћења дифузионог сока, филтрације, упаравања ретког сока и кристализације; Иновације у наведеним фазама − посебни осврт на процес кристализације као
последњу фазу која у великом степену одређује принос и квалитет шећера; Квалитет
шећера и меласе; Лабораторијско праћење процеса производње шећера – методи и
теоријске основе метода.
Циљна група:
наставници средњих школа.
Трајање програма:
први и други дан: 3 пута по 1,5 сат методичке обуке – пленарно предавање, два сата
радионица, индивидуални рад и рад у групама, 1 сат округли сто – дискусија по
темама; трећи дан: 2 сата методичке обуке – пленарно предавање, 2 сата радионица,
индивидуални и групни рад, 2 сата писмена провера стечених знања и вештина, 2 сата
округли сто: анализа и оцена обуке, подела сертификата.
Број учесника у групи:
15–35.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

Аутори програма:
проф. др Ратко Николић,
доц. др Лазар Савин.
Организације/институције које
подржавају програм:
Пољопривредни факултет, Нови Сад;
Пољопривредна школа са домом ученика,
Футог.
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БРОЈ: 229

ИЗБОРНИ

Мотори, трактори и возила –
стање и тенденције развоја и
коришћења

Координатор:
проф. др Ратко Николић, Булевар Јована Дучића 3, 21000 Нови Сад, тел.: 021/4853-301,
021/459-989, е-mail: nikratko@polj.ns.ac.yu
Реализатори:
проф. др Ратко Николић, доц. др Лазар Савин, проф. др Тимофеј Фурман, проф. др
Радојка Глигорић, др Милан Томић, мр Мирко Симикић.
Циљеви програма:
Општи циљеви: 1) перманентно стручно образовање наставника о значају квалитетног
избора и коришћења мотора, трактора и транспортних возила у циљу остварења
економичности и заштите животне средине; 2) повећање квалитета наставе на основу
примене савремених достигнућа науке у области развоја мобилне технике; 3) успостављање континуалне сарадње између наставника и научно-образовних високошколских институција, расадника најважнијих достигнућа у области наведеног
подручја; 4) поспешивање размене идеја и информација неопходних за унапређење
наставе. Специфични циљеви: 1) повећање стручне компетенције наставника у области
трансфера знања из мотора, трактора и транспортних возила; 2) развијање специфичних компетенција наставника за планирање, организацију и извођење наставе из
наведеног подручја; 3) развијање специфичних компетенција наставника у области
преноса знања у пољу планирања, избора и коришћења мобилне технике базиране на
еколошким принципима.
Теме које се обрађују:
1) Достигнути ниво развоја мотора и правци даљег развоја; 2) Достигнути ниво развоја
трактора и правци даљег развоја; 3) Достигнути ниво развоја транспортних возила и
правци даљег развоја; 4) Испитивање мотора, трактора и транспортних возила са
циљем утврђивања перформанси и могућности заштите животне средине – методе,
опрема, процедуре, формирање извештаја; 5) Дефинисање метода избора наведене
технике сходно условима коришћења, а са циљем остваривања максималног профита;
6) Дефинисање метода коришћења мобилне технике сходно условима примене са
циљем максималне заштите животне средине у пољопривреди и производњи здравствено безбедне хране; 7) Дефинисање метода опреме за одржавање, дијагностику и
ремонт пољопривредне технике; 8) Оптимизација састава машинског парка у пољопривреди, водопривреди и шумарству.
Циљна група:
наставници мотора, трактора, моторних возила, пољопривредних машина, саобраћајних возила, ремонта и одржавања и други наставници техничких предмета у
средњим школама: пољопривредна, прехрамбена, технолошка, техничка, машинска,
саобраћајна, шумарска и др.
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Трајање програма:
24 часа / три дана по 8 сати.
Број учесника у групи:
максимално 30, а минималано 10.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

Аутори програма:
др Јасна Мастиловић,
др Ђорђе Псодоров,
др Јован Влашки,
мр Звонко Њежић.
Организације/институције које
подржавају програм:
Научни институт за прехрамбене
технологије, Нови Сад; Техничка школа
„Павле Савић”, Нови Сад.
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БРОЈ: 230

ИЗБОРНИ

Заштита животне средине и
здравља

Координатор:
Звонко Њежић, Научни институт за прехрамбене технологије, Булевар цара Лазара 1,
21000 Нови Сад, тел.: 063/516-772, 021/485-3791, 021/6350-120, факс: 021/6350-133,
е-mail: zvonko.njezic@fins.ns.ac.yu
Реализатори:
др Јасна Мастиловић, др Ђорђе Псодоров, др Милорад Милорадов, др Горан Вујић,
др Јован Влашки, др Драган Катанић, др Ирена Дошеновић, мр Звонко Њежић.
Циљеви програма:
Наставници ће се оспособити да кроз своја предавања изврше едукацију ученика и
повећају њихову заинтересованост и учешће у програмима заштите животне средине и
здравља. Кроз тај програм би се створила критична маса еко-активиста за активности и
спровођење програма приближавања ЕУ стандардима у области ЗЖС-а и производње и
потрошње здравствено безбедне хране. Оспособљавање наставног кадра да на адекватан начин приђе еколошким и здравственим проблемима и питањима, а публиковани образовни материјал ће се употребити као ефикасно наставно средство.
Еколошке теме уградити у све предмете са којима имају додира како би се при избору
технологија, опреме, средстава рада и других активности у практичним животним
ситуацијама изабрала еколошко прихватљива решења.
Теме које се обрађују:
1) Класификациони систем описивања квалитета површинских вода, пречишћавање
отпадних вода – иновације, нова сазнања; 2) Стратегија управљања отпадом; 3) Комунални отпад, санитарне депоније, рециклажа; 4) Катастар загађивача; 5) Здравствено
безбедна храна; 6) Енергетске потребе у исхрани; 7) Дијабетес и исхрана.
Циљна група:
професори из средњих школа: пољопривредне, прехрамбене, медицинске, хемијско-технолошке, техничке струке и других који препознају интерес за обуку.
Трајање програма:
24 сата / 3 радна дана
Број учесника у групи:
15–35.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ
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ИЗБОРНИ

БРОЈ: 231

Узгој расада на води
(хидропонија) и израда
бизнис плана

Аутори програма:
дипл. инж. пољопр. Раде Бараћ,
професор стучних предмета у
Пољопривредној школи у Футогу;
дипл. инж. пољопр. Нада Перић,
проф. стручних предмета у
Пољопоривредној школи у Футогу.

Организације/институције које
подржавају програм:
Центар за развој и примену науке, технологије и информатике из Новог Сада; Савез
информатичара Војводине.
Координатор:
проф. др Слободан Попов, Булевар ослобођења 39, 21000 Нови Сад,
тел./факс: 021/442-352, е-mail: spopov@ptt.yu
Реализатори:
дипл. инж. пољопр. Раде Бараћ, професор стучних предмета у Пољопривредној школи
у Футогу; дипл. инж. пољопр. Нада Перић, професор стручних предмета у
Пољопоривредној школи у Футогу.
Циљеви програма:
обука наставника и сарадника за реализацију програма из области производње расада
повртарских, лековитих, зачинских и цвећарских култура савременом методом на води
(хидропонија).
Теме које се обрађују:
Производња расада на води – ,,float sistem”; Израда бизнис плана за производњу расада
хидропонијом.
Циљна група:
наставници и сарадници средњих пољопривредних школа који реализују теоријску и
практичну наставу из стручних предмета.
Трајање програма:
16 часова / два дана.
Број учесника у групи:
15 полазника.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

Аутори програма:
Анамарија Мандић,
Александра Мишан,
Mаријана Сакач.
Организације/институције које
подржавају програм:
Научни институт за прехрамбене
технологије, Нови Сад;
Техничка школа „Павле Савић”, Нови Сад.
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БРОЈ: 232

ОБАВЕЗАН

Функционална храна

Координатор:
Анамарија Мандић, Булевар цара Лазара 1, 21000 Нови Сад, тeл.: 021/485-3823,
факс: 021/6350-133, е-mail: anamarija.mandic@fins.ns.ac.yu
Реализатори:
Анамарија Мандић, Александра Мишан, Mаријана Сакач, Јасна Мастиловић, Жарко
Кеврешан, Ивана Седеј, Младенка Песторић, Миљана Стојановић.
Циљеви програма:
Оспособљавање наставника да кроз своја предавања изврше едукацију ученика и повећају њихову заинтересованост и учешће у програмима савремене производње хране и
да стечена знања примењују у пракси.
Теме које се обрађују:
1) Квалитет хране и здравље (уводно предавање); 2) Функционални састојци хране
(уводно предавање); 3) Дијетна влакна; 4) Пробиотици; 5) Антиоксиданти; 6) Функционални пекарски производи; 7) Сензорна прихватљивост функционалнe хране.
Циљна група:
професори гимназија и средњих школа: пољопривредне, прехрамбене, медицинске и
хемијско-технолошке.
Трајање програма:
први и други дан: 3 пута по 1,5 сат методичке обуке – пленарно предавање, два сата
радионица, индивидуални рад и рад у групама, 1 сат округли сто – дискусија по темама; трећи дан: 2 сата методичке обуке – пленарно предавање, 2 сата радионица,
индивидуални и групни рад, 2 сата писмена провера стечених знања и вештина, 2 сата
округли сто: анализа и оцена обуке, подела сертификата.
Број учесника у групи:
15–35.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ
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ИЗБОРНИ

БРОЈ: 233

SRPS ISO/IEC 17025:2006 –
акредитација лабораторија

Аутори програма:
др Маријана Сакач,
др Јасна Мастиловић,
мр Младенка Песторић,
мр Ивана Седеј,
мр Милица Појић.
Организација/институција која
подржава програм:
Научни институт за прехрамбене

технологије у Новом Саду, Нови Сад.
Координатор:
мр Маријана Сакач, Булевара цара Лазара 1, 21000 Нови Сад, тел.: 021/485-3772,
063/48-49-00, е-mail: marijana.sakac@fins.ns.ac.yu
Реализатори:
др Маријана Сакач, мр Младенка Песторић, мр Ивана Седеј, мр Милица Појић.
Циљеви програма:
Наставници ће се оспособити да кроз своја предавања изврше едукацију ученика о
захтевима које савремене акредитоване лабораторије за испитивање, сходно стандарду
SRPS ISO/IEC 17025:2006, морају да задовоље како би компетентно вршиле испитивања неке врсте производа (нрп. прехрамбених производа) и биле признате у области
контроле квалитета на домаћем и ино-тржишту.
Теме које се обрађују:
Основне стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006; Општи захтеви за компетентност лабораторија за испитивање и лабораторија за еталонирање – неопходност, термини, дефиниције; Захтеви који се односе на менаџмент; Технички захтеви.
Циљна група:
професори из средњих школа: пољопривредне, прехрамбене, хемијско-технолошке и
других који препознају интерес за обуку.
Трајање програма:
24 сата / 3 радна дана.
Број учесника у групи:
15–35.
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Аутори програма:
БРОЈ: 234
ИЗБОРНИ
др Марија Бодрожа-Соларов,
др Александра Торбица,
мр Милица Појић,
Позиционирање и
мр Бојана Филипчев,
мр Јелена Филиповић,
перспектива развоја
Оливера Шимурина, дипл.инж.,
индустрије прераде жита
Драган Живанчев, дипл.инж.,
Небојша Спасојевић, дипл.инж.
Организације/институције које подржавају програм:
Научни институт за прехрамбене технологије, Нови Сад; Техничка школа „Павле
Савић”, Нови Сад.
Координатор:
Марија Бодрожа-Соларов, Научни институт за прехрабене технологије, Нови Сад,
Булевар цара Лазара 1, е-mail: marija.bodroza@fins.ns.ac.yu
Реализатори:
др Марија Бодрожа-Соларов, др Александра Торбица, мр Милица Појић, мр Бојана
Филипчев, мр Јелена Филиповић, дипл. инж.Оливера Шимурина, дипл.инж. Драган
Живанчев, дипл.инж. Небојша Спасојевић.
Циљеви програма:
перманентно подизање нивоа и актуелности знања образовног и наставничког кадра
средње стручних школа, и то као резултат носи квалитетнију наставу и задовољнијег
ученика; испитивање могућности боље сарадње образовних институција са привредним субјектима и научно-истраживачким институцијама.
Теме које се обрађују:
Здраствено-безбедоносни аспект сировинске базе индустрије прераде жита; Иновације
у технологији производње кондиторских производа; Савремени приступ пријему
ускладиштене пшенице; Функционални пекарски производи са нутритивно вредним
сировинама (обогаћени пекарски производи); Иновације у технологији производње
екструдираних производа; Технолошки процес замрзаавања – новине; Финални производи млевења пшенице; Савремени дијаграм млевења пшенице; Прерада алтернативних врста жита.
Циљна група:
професори из средњих школа: пољопривредне, прехрамбене, хемијско-технолошке,
техничке струке и других који препознају интерес за обуку.
Трајање програма:
први и други дан: 3 пута по 60 мин. методичке обуке – предавање, 4 пута по 60 мин.
радионица, индивидуални рад и рад у групама; трећи дан: 2 пута по 45 мин. методичке
обуке – предавање, писмена провера стечених знања и вештина, округли сто – анализа
и оцена обуке, подела сертификата.
Број учесника у групи:
15–35.
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ОБАВЕЗАН

БРОЈ: 235

Нови трендови у методама
конзервисања, паковања и
складиштења намирница у
циљу продужeња њихове
трајности

Аутор програма:
др Ђорђе Окановић.
Организације/институције које
подржавају програм:
Научни институт за прехрамбене
технологије, Нови Сад;
Техничка школа „Павле Савић”,
Нови Сад.

Координатор:
Звонко Њежић, Научни институт за прехрамбене технологије, Булевар цара Лазара 1,
21000 Нови Сад, тел.: 063/516-772, 021/485-3791, 021/6350-120, факс: 021/6350-133,
е-mail: zvonko.njezic@fins.ns.ac.yu
Реализатори:
дипл. инж. Предраг Иконић, дипл. инж. Татјана Тасић, дипл. инж. Јасмина Губић.
Циљеви програма:
1. Наставници ће се оспособити да кроз своја предавања едукују ученике информацијама о новим методама и опремама за конзервисање, чување и складиштење
намирница којима се штити њихов квалитет. 2. Повећати заинтересованост ученика за
захтеве савременог тржишта прехрамбених производа и омогућити да се стечена знања
примене у пракси, чиме ће осигурати квалитет сопственог рада. 3. Упућивање наставног кадра на савремена стручна сазнања о развоју нових техника за постизање здраве,
безбедне и квалитетне хране. Посебно ће се говорити о примени различитих метода
конзервисања (стерилизацији, хлађењу, смрзавању, сушењу, лиофилизацији, концентрисању, примени додатака и комбинованих метода), као и о новим достигнућима у
паковању прехрамбених производа у модификованој атмосфери (МАП), редукованом
кисеонику (РОП), контролисаној атмосфери (ЦАП), вакум-паковању и примени нових
амбалажних материјала. Оспособљавање кадра омогући ће адекватан публиковани
образовни материјал, који ће се употребити као ефикасно наставно средство.
Теме које се обрађују.
Методе конзервисања (стерилизација, хлађење, смрзавање, сушење, лиофилизација,
концентрисање, примена додатака и комбинованих метода); Нова достигнућа у паковању прехрамбених производа, као што су: модификована атмосфера (МАП), редуковани кисеоник (РОП), контролисана атмосфера (ЦАП), вакум-паковање и примена
најновијих амбалажних материјала.
Циљна група:
професори из средњих школа: пољопривредне, прехрамбене, хемијско-технолошке,
техничке струке и других који препознају интерес за обуку.
Трајање програма:
први и други дан: 2 пута по 1,5 сат методичке обуке – пленарно предавање, 2 пута по
два сата радионица, индивидуални рад и рад у групама, 1 сат округли сто, дискусија по
темама; трећи дан: 2 сата методичке обуке – пленарно предавање, 2 сата радионица,
индивидуални и групни рад, 3 сата писмена провера стечених знања и вештина, 1 сат
округли сто – анализа и оцена обуке, подела сертификата. 24 сата / 3 радна дана.
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Број учесника у групи:
15–35.
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ОБАВЕЗАН

БРОЈ: 236

Сензорна својства и оцена
намирница

Аутори програма:
мр Младенка Песторић,
др Јасна Мастиловић.
Организација/институција која
подржава програм:
Научни институт за прехрамбене
технологије у Новом Саду, Нови Сад.

Координатор:
мр Младенка Песторић, Булевар цара Лазара 1, 21000 Нови Сад, тел.: 021/485-3782,
063/8008-753, е-mail: mladenka.pestoric@fins.ns.ac.yu
Реализатори:
мр Младенка Песторић, др Јасна Мастиловић, др Петар Докић, дипл. инж. Татјана
Тасић.
Циљеви програма:
Наставници ће се оспособити да кроз своја предавања изврше едукацију ученика и
повећају њихову заинтересованост и учешће у програмима сензорне оцене прехрамбених производа – како би стечено знање применили у пракси.
Теме које се обрађују:
Савремени приступ вредновања сензорних својстава прехрамбених производа; Појам
сензорне анализе; Методи сензорне анализе; Реолошко понашање структуралних
прехрамбених система; СРПС ISO стандарди из области сензорне анализе; Значај
хедонске оцене на прихватљивост прехрамбених производа.
Циљна група:
професори из средњих школа: пољопривредне, прехрамбене, хемијско-технолошке и
других који препознају интерес за обуку.
Трајање програма:
24 сата / 3 радна дана.
Број учесника у групи:
15–35.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

Аутори програма:
др Јасна Мастиловић,
др Ђорђе Псодоров, дипл.биол.,
Александра Новаковић,
мр Петар Јовановић.
Организација/институција која
подржава програм:
Научни институт за прехрамбене
технологије у Новом Саду, Нови Сад.

315

БРОЈ: 237

ОБАВЕЗАН

Савремени трендови у
управљању процесом
производње безбедног
производа – HACCP и ISO
22000 стандарди

Координатор:
Александра Новаковић, Булевар цара Лазара 1, 21000 Нови Сад, тел.: 021/485-3770,
064/201-5137, е-mail: aleksandra.novakovic@fins.ns.ac.yu
Реализатори:
др Јасна Мастиловић, др Ђорђе Псодоров, дипл.биолог Александра Новаковић, мр
Петар Јовановић, мр Ивана Седеј, мр Жарко Кеврешан, дипл. инж. Драгана Плавшић.
Циљеви програма:
Наставници ће се оспособити да кроз своја предавања изврше едукацију ученика о
савременим захтевима у производњи здравствено-безбедног производа, као и о трендовима и законским обавезама у руковању храном (производни погони, трговачки
објекти, угоститељски објекти).
Теме које се обрађују:
Савремени захтеви у производњи здравствено-безбедног производа; Основни принципи HACCP-a и ISO 22000; Упознавање са свим начелима производње здравствено-безбедног производа – национални стандарди и правилници, кодекс алиментаријуса,
добре хигијенске и произвођачке праксе.
Циљна група:
професори из средњих школа: пољопривредне, прехрамбене, хемијско-технолошке и
других који препознају интерес за обуку.
Трајање програма:
24 сата / 3 радна дана.
Број учесника у групи:
15–35.
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ОБАВЕЗАН

БРОЈ: 238

Улога микроорганизама у
прехрамбеној индустрији

Аутори програма:
др Марија Шкрињар,
дипл.инж. Љубиша Шарић,
дипл.инж. Драгана Плавшић,
дипл.инж. Ана Варга.
Организације/институције које
подржавају програм:
Институт за прехрамбене технологије,
Нови Сад; Технолошки факултет, Нови
Сад.

Координатор:
дипл.инж. Љубиша Шарић, Грачаничка 26, 21000 Нови Сад, тел.: 064/297-41-61,
021/6350-120, е-mail: skrinjarm@uns.ns.ac.yu, ljubishash@yahoo.com
Реализатори:
др Марија Шкрињар, дипл. инж. Љубиша Шарић, дипл. инж. Драгана Плавшић, дипл.
инж. Ана Варга.
Циљеви програма:
1. Наставници ће се оспособити да кроз своја предавања изврше едукацију ученика и
повећају њихову заинтересованост за значај здравствено-безбедне хране, за микроорганизме и њихове токсичне метаболите који се могу наћи у намирницама или
сировинама за њихову производњу, изазивајући њихов квар, као и за корисне микроорганизме (стартер културе) који се користе у појединим гранама прехрамбене
технологије. 2. Оспособљавање наставног кадра да на адекватан начин приђе наведеним проблемима и питањима, а публиковани образовни материјал ће се употребити
као ефикасно наставно средство. 3. Средњошколска популација да усвоји што више
сазнања о неопходности исхране високо здравствено-безбедном храном.
Теме које се обрађују:
Микробиологија намирница биљног порекла; Микробиологија намирница анималног
порекла; Микробиологија воде за пиће; Санитација у погонима прехрамбене индустрије; Интоксикације и токсикоинфекције храном; Законска регулатива; HACCP;
Корисни микроорганизми (стартер културе).
Циљна група:
професори из средњих школа: пољопривредне, прехрамбене, медицинске, хемијско-технолошке, техничке струке и других који препознају интерес за обуку.
Трајање програма:
24 сата /3 радна дана.
Број учесника у групи:
15–35.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

Аутори програма:
др Ђорђе Окановић,
др Јасна Мастиловић,
мр Јасна Чордаш.

317

БРОЈ: 239

Нови
Организације/институције које
подржавају програм:
Научни институт за прехрабене
технологије, Нови Сад, Булевар цара
Лазара 1; Техничка школа „Павле Савић”, Нови Сад.

ОБАВЕЗАН

адитиви у прехрамбеној
индустрији

Координатор:
Звонко Њежић, Научни институт за прехрамбене технологије, Булевар цара Лазара 1,
21000 Нови Сад, тел.: 063/516-772, 021/485-3791, 021/6350-120, факс: 021/6350-133,
е-mail: zvonko.njezic@fins.ns.ac.yu
Реализатори:
др Ђорђе Окановић, мр Александра Мишан, др Љубица Докић, Предраг Иконић,
Драган Живанчев.
Циљеви програма:
1. Наставници ће се оспособити да кроз своја предавања изврше едукацију ученика и
повећају њихову заинтересованост и учешће у програмима савремене производње
хране, да стечена знања примењују у пракси. 2. Оспособљавање наставног кадра да на
адекватан начин упозна нова технолошка решења кроз употребу адитива и додатака
најновије генерације и да се упозна са новом законском регулативом из области
адитива, а публиковани образовни материјал ће се употребити као ефикасно наставно
средство. 3. Ове теме да се уграде у све предмете са којима имају додира како би се
при избору технологија, опреме, средстава рада и других активности у практичним
животним ситуацијама избегли проблеми неадекватне примене адитива и додатака.
Теме које се обрађују:
Адитиви у прехрамбеној индустрији; Додаци и зачини у прехрамбеној индустрији;
Специфичности употребе адитива у прехрамбеној индустрији; Законска регулатива у
области адитива.
Циљна група:
професори из средњих школа: пољопривредне, прехрамбене, медицинске, хемијско-технолошке, техничке струке и других који препознају интерес за обуку.
Трајање програма:
24 сата / 3 радна дана.
Број учесника у групи:
15–35.
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ОБАВЕЗАН

БРОЈ: 240

Нови трендови у технологији
намирница анималног
порекла

Аутори програма:
др Ђорђе Окановић,
др Милутин Ристић,
др Слободан Тојагић,
Предраг Иконић.
Организације/институције које
подржавају програм:
Научни институт за прехрамбене
технологије, Нови Сад; Техничка школа
„Павле Савић”, Нови Сад.

Координатор:
Звонко Њежић, Научни институт за прехрамбене технологије, Булевар цара Лазара 1,
21000 Нови Сад, тел.: 063/516-772, 021/485-3791, 021/6350-120, факс: 021/6350-133,
е-mail: zvonko.njezic@fins.ns.ac.yu
Реализатори:
др Ђорђе Окановић, др Милутин Ристић, Предраг Иконић, Татајана Тасић, Јасмина
Губић.
Циљеви програма:
1. Наставници ће се оспособити да кроз своја предавања изврше едукацију ученика и
повећају ниво њиховог интересовања за учешћем у савременим технолошким процесима производње намирница анималног порекла, те да стечена знања на прави начин
примењују у пракси. 2. Наставни кадар ће на адекватан начин осавременити своја
знања из области технологија производње и прераде меса и млека – осврт на квалитет и
безбедност производа, нова техничка решења, заштиту животне средине и добробит
животиња. 3. Теме везане за производњу намирница анималног порекла да се уграде у
све предмете са којима имају додира како би се при избору технологија, опреме,
средстава рада и других активности у практичним животним ситуацијама изабрала
најприхватљивија решења и избегли евентуални проблеми.
Теме које се обрађују:
1) Добробит фармских животиња; 2) Могућности искоришћења и нешкодљивог
уклањања пратећих производа клања; 3) Нова техничка решења у процесима производње; 4) Безбедност и квалитет производа; 5) Производи од млека и меса са функционалним карактеристикама.
Циљна група:
професори из средњих школа: пољопривредне, прехрамбене, медицинске, хемијско-технолошке, техничке струке и других који препознају интерес за обуку.
Трајање програма:
24 сата / 3 радна дана.
Број учесника у групи:
15–35.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

Аутори програма:
др Радојка Размовски,
др Јелена Додић,
мр Јасна Чордаш,
мр Звонко Њежић.
Организације/институције које
подржавају програм:
Научни институт за прехрамбене
технологије, Нови Сад; Техничка школа
„Павле Савић”, Нови Сад.
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БРОЈ: 241

ОБАВЕЗАН

Актуелности технологије
производње етанола и
жестоких алкохолних пића

Координатор:
Звонко Њежић, Научни институт за прехрамбене технологије, Булевар цара Лазара 1,
21000 Нови Сад, тел.: 063/516-772, 021/485-3791, 021/6350-120, факс: 021/6350-133,
е-mail: zvonko.njezic@fins.ns.ac.yu
Реализатори:
др Радојка Размовски, др Јелена Додић, мр Јасна Чордаш, мр Звонко Њежић.
Теме које се обрађују:
Конвенционалне и алтернативне сировине за производњу етанола и савремене технике
њихове припреме; Унапређење појединих фаза процеса производње етанола; Примена
етанола у циљу заштите животне средине; Примена етанола у производњи жестоких
алкохолних пића; Законска регулатива у производњи етанола и жестоких алкохолних
пића; Класификација жестоких алкохолних пића; Сензорна оцена жестоких алкохолних пића; Организација и реализација практичне наставе технологије етанола и
жестоких алкохолних пића.
Циљна група:
средње школе.
Трајање програма:
први и други дан: 3 пута по 1,5 сат методичке обуке – пленарно предавање, два сата
радионица, индивидуални рад и рад у групама, 1 сат округли сто, дискусија по темама;
трећи дан: 2 сата методичке обуке – пленарно предавање, 2 сата радионица, индивидуални и групни рад, 2 сата писмена провера стечених знања и вештина, 2 сата округли
сто – анализа и оцена обуке, подела сертификата.
Број учесника у групи:
15–35.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ
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ОБАВЕЗАН

БРОЈ: 242

Нутритивна и храњива
вредност намирница

Аутори програма:
др Јасна Мастиловић,
др Ђорђе Псодоров,
мр Јасна Чордаш,
мр Звонко Њежић.
Организације/институције које
подржавају програм:
Научни институт за прехрамбене
технологије, Нови Сад; Техничка школа
„Павле Савић”, Нови Сад.

Координатор:
Звонко Њежић, Научни институт за прехрамбене технологије, Булевар цара Лазара 1,
21000 Нови Сад, тел.: 063/516-772, 021/485-3791, 021/6350-120, факс: 021/6350-133,
е-mail: zvonko.njezic@fins.ns.ac.yu
Реализатори:
др Јасна Мастиловић, др Ђорђе Псодоров, мр Јасна Чордаш, мр Звонко Њежић.
Циљеви програма:
1. Наставници ће се оспособити да кроз своја предавања изврше едукацију ученика и
повећају њихову заинтересованост и учешће у програмима правилне исхране, да
стечена знања примењују у пракси. 2. Оспособљавање наставног кадра да на адекватан
начин приђе нутритивним проблемима и питањима, а публиковани образовни материјал ће се употребити као ефикасно наставно средство. 3. Нутритивне теме да се
уграде у све предмете са којима имају додира како би се при избору технологија,
опреме, средстава рада и других активности у практичним животним ситуацијама
избегли проблеми поремећаја исхране средњошколске популације.
Теме које се обрађују:
Принципи здраве исхране; Нутритивна вредност намирница; Енергетска вредност
намирница; Прорачун.
Циљна група:
средње школе.
Трајање програма:
први и други дан: 2 пута по 1,5 сат методичке обуке – пленарно предавање, 2 пута по
два сата радионица, индивидуални рад и рад у групама, 1 сат округли сто, дискусија по
темама; трећи дан: 2 сата методичке обуке – пленарно предавање, 2 сата радионица,
индивидуални и групни рад, 3 сата писмена провера стечених знања и вештина, 1 сат
округли сто – анализа и оцена обуке,подела сертификата.
Број учесника у групи:
15 – 35.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

Аутор програма:
дипл.инж. Михајло Настасић;
фабрика „Сунце” а.д., Сомбор.
Организације/институције које
подржавају програм:
Средња пољопривредно-прехрамбена
школа, Сомбор; Заједница средњих
пољопривредно-прехрамбених школа
Републике Србије.
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БРОЈ: 243

ОБАВЕЗАН

Безбедна храна од њиве до
трпезе

Координатор:
дипл. инж. Љубица Прибић-Јовичић, директор Средње пољопривредно-прехрамбене
школе Сомбор, Хаџића Светића 18, 25000 Сомбор, тел.: 025/22-388, факс: 025/29-355,
е-mail: sspolskosom1@ptt.yu
Реализатори:
дипл. инж. Габриела Настасић; дипл. инж. Владимир Поповић; дипл. инж. Слободан
Лазић.
Циљеви програма:
Општи циљеви: унапређивање стручних знања, вештина и способности професора
средњих пољопривредно-прехрамбених школа неопходних за остваривање циљева и
исхода образовања. Специфични циљеви програма: упознавање професора са принципима хигијене хране у целокупном ланцу исхране (укључујући примарну производњу,
све до крајњег потрошача) како би храна била безбедна и подесна за људску исхрану;
упознавање са препорукама кодекса о храни (HACCP) као средства за повећање
безбедности хране; упућивање на специфичне прописе који могу бити потребни за
делове прехрамбеног сектора, процеса или робе ради опширнијег увида у специфичне
хигијенске захтеве за те области; оспособљавање професора за контролисање контаминаната, штеточина и болести животиња и биљака на начин да то не представља
претњу безбедности хране.
Теме које се обрађују:
1) Кодекс општих принципа хигијене хране (1 час); 2) Примена кодекса у примарној
производњи (1 час); 3) Инфрастуктура: обезбеђење адекватних објеката и њихов дизајн
(1 час); 4) Контрола свих процеса у производњи хране (1 час); 5) Хигијена производних
објеката и лична хигијена запослених (1 час); 6) Транспорт и дистрибуција прехрамбених производа (1 час); 7) Информација о производу и потрошачка свест (1 час); 8)
Обука и едукација учесника у производном процесу (1 час); 9) Историја и порекло
HACCP система (1 час); 10) Формирање HACCP тима, израда описа производа са
идентификацијом његове намене и израда дијаграма тока производног процеса са
његовим потврђивањем (2 часа); 11) Одређивање листе свих потенцијалних опасности
за све фазе производног процеса, спровођење анализе опасности и разматрање свих
мера контроле за идентификовање опасности (2 часа); 12) Принципи HACCP система –
одређивање CCP-а, утврђивање њихових критичних граница, успостављање надзорног
система, одређивање корективних акција, утврђивање процедура верификације и
подесне документације (3 часа).
Циљна група:
професори средњих пољопривредно-прехрамбених школа који реализују теоријску и
практичну наставу пољопривредне и прехрамбене технологије.
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Трајање програма:
16 сати.
Број учесника у групи:
30.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

Аутори програма:
мр Драгана Павловић,
професор, Медицинска школа „Београд”,
Београд;
др Љубица Алексић,
стручни сарадник за програм прве помоћи,
Црвени крст Србије.
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БРОЈ: 244

ОБАВЕЗАН

Стручно усавршавање
наставника у
имплементацији савремених
ставова из области прве
помоћи

Организације/институције које
подржавају програм:
Удружење медицинских школа Републике Србије; Црвени крст Србије; Медицинска
школа „Београд”, Београд.
Координатор:
др Златко Вежа, Медицинска школа „Београд”, Делиградска 31, 11000 Београд,
тел.: 011/2684-544, 063/1063-720, факс: 011/2687-003, е-mail: zlatko@drenik.net

Реализатори:
проф. др Драган Радовановић, прим. др Срђан Солдатовић, др Јелена Пешић, др
Љубица Алексић, Златко Нинић, Нада Панић, Невенка Радисављевић и мр Драгана
Павловић.
Циљеви програма:
Општи циљ: повећање стручне компетенције наставника реализатора програма прве
помоћи.Специфични циљеви: унапређивање теоријских знања, унапређивање практичних вештина из прве помоћи, унапређивање методологије обуке.
Теме које се обрађују:
Поступак на месту несреће и утврђивање стања (преглед) повређених/оболелих; Тријажа; Поремећаји свести; Основна животна потпора (кардиопулмонална реанимација,
поступак код бесвесног стања и акутне опструкције горњих дисајних путева – загушења); Крварења и ране; Примена завојног материјала; Повреде костију и зглобова;
Технике имобилизације; Термичке повреде и повреде електрицитетом; Хемијске и
биолошке повреде; Краш и бласт повреде; Саобраћајни трауматизам; Политраума;
Изненада настале тегобе и болести.
Циљна група:
наставници прве помоћи у средњим школама.
Трајање програма:
24 сата, 3 дана по 8 сати.
Број учесника у групи:
минимално 20, максимално 40 учесника.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ
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ОБАВЕЗАН

БРОЈ: 245

Корелација у настави
стручних предмета подручја
рада здравство и социјална
заштита

Аутори програма:
др Славица Бошковић,
спец. инфектологије;
Гордана Врачар-Деги,
психолог.

Организације/институције које
подржавају програм:
Удружење медицинских школа Републике
Србије; Школа општег здравља и лепоте „Милутин Миланковић”, Београд;
Медицинска школа, Вељка Дугошевића б.б., Београд.
Координатор:
Гордана Врачар-Деги, Кнеза Вишеслава 27, 11000 Београд, тел.: 011/3530-624,
064/8866-900, факс: 011/3530-618, е-mail: sboskovic@infosky.net
Реализатори:
др Славица Бошковић, спец. инфектологије; Гордана Врачар-Деги, психолог; Љиљана
Филиповић, фармацеут; др Снежана Милановић, спец. епидемиологије; др Славица
Петровић, спец.опште медицине; Мика Поњавић, виша медицинска сестра; Биљана
Васић, фармацеут; Дубравка Виторовић-Главоњић, спец. физикалне медицине; Ивана
Пашић, фармацеут.
Циљеви програма:
Подстицање наставника да на часовима користе корелацију – везе унутар стручних
предмета и са другим предметима/областима/активностима у циљу успешног остваривања програма наставног предмета и ефикасног рада са ученицима. Оспособљавање
наставника за активан интердисциплинарни приступ у раду са ученицима; подстицање
на сарадњу и тимски рад наставника у оквиру својих стручних већа. Овакав начин
активне наставе код ученика развија способности комуницирања и дијалога, способности повезивања знања из различитих области и способност примене стечених знања
у новим ситуацијама и усвајање умећа коришћења извора информација.
Теме које се обрађују:
Корелација у настави; корелација између стручних предмета у средњим медицинским
школама. Приказ часова: Употреба и злоупотреба анаболичких стероида и Значај
ултрасонографског праћења величине слезине у току природног тока инфективне
мононуклеозе – са акцентом на корелацију између стручних предмета. Радионичарски
рад: примена корелације – израда нацрта часа према свом избору (у Power Point-u).
Учесници ће добити презентације часова које су израдили у току семинара. Уколико
тренутно нису задовољени технички услови, презентације ће им бити послате у року од
седам дана на адресу школе. Програм је осмишљен на тај начин да је, у зависности од
професионалног састава и потреба(жеља) учесника семинара, могуће представити
друге теме у оквиру предвиђене презентације часова: Акутни вирусни хепатитиси,
Антихипертензивни лекови, Терапија бола, Утапање и електрични удар, Алкохолни
синдром, Цереброваскуларни инсулт, Нега и чување функције коже, Болести које се
преносе сексуалним путем.
Циљна група:
наставници и стручни сарадници средњих медицинских школа.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

Трајање програма:
18 сати / два дана.
Број учесника у групи:
од 15 до 25 учесника
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БРОЈ: 246

Корелација наставних
садржаја стручних предмета
– здрављем до лепоте

Аутори програма:
Матовић Светлана,
Јелена Живојиновић,
Валентина Простран.
Организације/институције које
подржавају програм:
Школа за оштећене слухом/наглуве
„Стефан Дечански”; Друштво дефектолога
Београда; Клуб фризера, Београд.

Координатор:
Светлана Матовић, Гандијева 140/46, 11070 Нови Београд,
е-mail: Matovic140@gmail.com
Реализатори:
Матовић Светлана, Јелена Живојиновић, Валентина Простран.
Циљеви програма
допринос унапређивању наставе стручних предмета у подручју рада личне услуге;
едукација просветних радника за рад на корелацији стручних предмета и унапређивању
практичних вештина држања савремене интерактивне наставе (комбиновање теорије са
вежбама, коришћење искуства и знања ученика, дискусија, сагледавање различитих
гледишта, коришћење рачунара, тестови, текстуални материјал итд.); медијска едукација наставника стручних предмета и практичне наставе и развијање одговорности у
унапређивању и очувању здравља и лепоте.
Теме које се обрађују:
Анализа косе: познавањем анатомске грађе и хемијског састава длаке, упознавањем са
свим процесима који се дешавају на длаци и у длаци; Новија истраживања о узроцима
оштећења косматог дела главе и косе (дијагностика косе – тип косе и коже зависи од
генетских фактора, исхране, климе, деловања сунца, влажности ваздуха, промена у
хормоналном и нервном систему, лучење жлезда и других чинилаца); Уметничко обликовање косе шишањем. (Сваки облик има свог специјалисту и одговарајућа модна
правила везана за тип шишања тако да стилиста мора континуирано да пролази процес
усавршавања). Алергија и бојење косе, преосетљивост коже на боје. (Алергија је све
учесталија и задаје велике проблеме произвођачима козметичких средстава за бојење
косе, који састављају препарате са што мање присутних супстанци које изазивају
преосетљивост коже. Узроци алергија се налазе у храни, препаратима, прашини, цветном праху итд.). Бојење косе и обликовање уметничких фризура. (Висока фантазија
или уметничке фризуре служе за показивање мајсторске вештине на фризерским
ревијама и такмичењима, а та дисциплина је и највиши домет фризерског стваралаштва.)
Циљна група:
наставницима стручних предмета – познавање препарата, хигијена, основе дерматологије и практична настава са технологијом струке.
Трајање програма:
један дан / 10 сати.
Број учесника у групи:
15–25 учесника.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

Аутори програма:
Милена Грубор, Биљана Димитријевић-Мирић, Јован Ђуковић, Снежана
Милановић, Стојан Алексов, Милена
Стојичић, Добрила Јовановић,
Александра Христић, Споменка
Јовановић, Ана Мршуља
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ОБАВЕЗАН

Третман и одлагање
медицинског отпада

Организација/институција која
подржава програм:
Медицинска школа у Београду, Вељка Дугошевића б.б.
Координатор:
Александра Христић, Димитрија Нешића 29, 11050 Београд, тел.: 063/7448-775,
011/3047-432, 011/3808-653, е-mail: sandra_hristic@yahoo.com
Реализатори:
Снежана Милановић, Стојан Алексов, Милена Стојичић, Добрила Јовановић,
Александра Христић, Споменка Јовановић, Ана Мршуља.
Циљеви програма:
заштита животне средине и подизања нивоа еколошке свести; едукација наставника у
медицинским школама о безбедном управљању медицинским отпадом.
Теме које се обрађују:
Дефиниција медицинског отпада, састав, последице његовог неодговарајућег третмана
и одлагања и утицај на јавно здравство и животну средину; Законодавство у овој
области код нас и свету; Национални програм решавања проблема опасног
медицинског отпада; Израда плана и програма управљања опасним медицинским
отпадом; Смањење, рециклажа и сепарација медицинског отпада пре третмана и
одлагања; Поступци руковања, одлагања и транспорта медицинског отпада; Примена
метода третмана и одлагања медицинског отпада које се користе у свету; Решавање
проблема отпадних вода које настају у медицинским установама; Заштита здравља
особља које је у контакту са медицинским отпадом и поступци у случају непредвиђених незгода; Обука кадра који рукује медицинским отпадом; Методе, опрема и
технологије које се користе у свету код третмана опасног медицинског отпада и
његовог одлагања и могућа примена код нас; Услови за пројектовање, израду и коришћење депонија медицинског отпада (могуће и у оквиру постојећих санитарних депонија
комуналног чврстог отпада); Закључна разматрања, дискусије и препоруке.
Циљна група:
наставници стручних предмета у медицинским школама.
Трајање програма:
16 сати / 2 дана.
Број учесника у групи:
15–20 учесника.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ
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БРОЈ: 248

Ендоскопске операције у
торакалној и абдоминалној
хирургији

Аутори програма:
др Дејан Илинчић,
спец. грудне хирургије, Клиника за грудну
хирургију, Сремска Каменица;
Бранислав Вулетић,
наставник Медицинске школе у
Сремској Митровици.

Организације/институције које подржавају програм:
Медицинска школа, Сремска Митровица; Здравствени центар, Сремска Митровица;
Клиника за грудну хирургију у Сремској Каменици.
Координатор:
Бранислав Вулетић, Школска 14, 22426 Јарак, тел.: 022/262-555, 064/1535-960,
факс: 022/624-200, е-mail: vuleticc@ptt.yu
Реализатори:
др Горан Ивић, начелник хируршке службе, ЗЦ Сремска Митровица, спец. опште
хирургије; др Мирјана Кендришић, начелник Анестезије са реаниматологијом, ЗЦ
Сремска Митровица; др Дејан Илинчић, грудни хирург, Институт за плућне болести
КЦВ, Клиника за грудну хирургију; др Гордана Коњевић, спец. анестезије са
реаниматологијом, наставник клиничких предмета у Медицинској школи ,,Драгиња
Никшић”; Бранислав Вулетић, наст. здравствене неге, Медицинска школа.
Циљеви програма:
подизање нивоа стручних знања наставника клиничких предмета из теорије и вежби из
наведених области, као и овладавање вештинама за извођење програма; овладавање
дидактичким моделима за извођење теоријске наставе и вежби; усаглашавање стандарда о моделу и концепцији часа вежби, начину вредновања знања и практичних
умећа ученика.
Теме које се обрађују:
Ендоскопска хирургија грудног коша и абдомена данас; Приказ огледног часа вежби из
хирургије са негом; Посета операционој сали и упознавање са радом лапароскопског
тима/торакоскопског.
Циљна група:
наставници клиничких предмета, теорије и вежби, посебно хирургије са негом.
Трајање програма:
8 сати / један дан.
Број учесника у групи:
минимално 15, максимално 30.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

Аутори програма:
Бранислав Вулетић,
наставник Медицинске школе у
Сремској Митровици;
др Златко Фишер,
лекар спец. ургентне медицине,
секретар ЕРЦ-а за Србију.
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Методика наставе прве
помоћи и савремени
принципи пружања прве
помоћи

Организација/институција која
подржава програм:
Медицинска школа „Драгиња Никшић”, 22000 Сремска Митровица, Јупитерова 26,
022/624-200.
Координатор:
Јасмина Берић, Јупитерова 26, 22000 Сремска Митровица, тел.: 022/624-200,
е-mail: sm.medsm@neobee.net

Реализатори:
Бранислав Вулетић, инструктор прве помоћи; др Златко Фишер, секретар ЕРЦ-а за
Србију; Јасмина Берић, инструктор прве помоћи; Јелена Дамјановић, инструктор прве
помоћи.
Циљеви програма:
проширивање базе стручњака у медицинским и школама личних услуга оспособљених
да врше обуку ученика за указивање прве помоћи; подизање нивоа теоријских знања и
постизање неопходних практичних вештина у указивању неодложне помоћи код
наставника који врше обуку ученика за указивање прве помоћи; провера теоријских
знања и практичних вештина, те овладавање дидактичким моделима за извођење
наставе ради доделе звања предавача и инструктора прве помоћи онима који испуне
утврђене критеријуме.
Теме које се обрађују:
Увод: Савремена наставна технологија и њена примена у настави прве помоћи;
Критеријуми и начини одабира метода рада у различитим етапама обуке (врсте метода
и прилагодљивост за специфичне наставне садржаје); Поступак на месту несреће и
мере безбедности; Поступак код различитих врста несрећа; Животно угрожавајућа стања и мере за непосредно спасавање живота; БЛС, АЕД – рад на тренажерима; Специфичности БЛС-а код утапања, хипотермије, анафилактичког шока и срчаног застоја
удруженог са траумом; Прва помоћ код бесвесног стања; Прва помоћ код крвављења,
ране, савремени завојни материјал и технике обуке у примени истог; Нагла појава
болести и мере прве помоћи, технике симулирања и методологија процене усвојених
вештина; Прва помоћ код повреде костију и зглобова – методе и средства за симулацију повреда и проверу стечених знања; Посебни облици повреда и стања; Обука екипа
прве помоћи, методологија оцењивања индивидуалног и групног рада, организација
рада у екипи; Организовање такмичења у првој помоћи и евалуација постигнућа
ученика; Рад учесника на задатом полигону по темама: 1) учињено-пропуштено, 2)
задати полигон суседној подгрупи, 3) уради полигон по сопственом избору; Завршни
испит (индивидуални и групни рад, конципирати такмичарски полигон са листама,
материјалом и текстом за замишљену супозицију), учешће у практичном збрињавању и
евалуацији учињеног; Писмени тест (излазни) и полагање за ЕРЦ сертификат. Округли
сто на тему: Унапређење наставе прве помоћи применом савремених европских
достигнућа и доктрина са посебним освртом на наставне методе, технике и средства.
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Циљна група:
наставници који изводе наставу прве помоћи у медицинским и школама личних услуга,
односно наставници који припремају екипе за такмичења.
Трајање програма:
24 сата / три дана.
Број учесника у групи:
минимално 20, максимално 40.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

Аутори програма:
В. Младеновић, Д. Симин, М. Поњевић,
С. Милановић, А. Мршуља, А. Христић,
С. Бошковић, Љ. Соро.
Сарадници: Р. Обрадовић, психолог;
Ј. Павићевић, педагог.
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ОБАВЕЗАН

Превенција
интрахоспиталних инфекција
и методе савремене
стерилизације

Организације/институције које
подржавају програм:
Удружење медицинских школа Србије –
секција здравствене неге; Медицинска школа, Београд; Медицинска школа
„7.април”,Нови Сад.

Координатор:
Викторија Младеновић, Чедомиља Митровића 12, 11050 Београд,
тел.: 064/1127-584, 011/3467-413, 011/3468-303, 011/3808-653, факс: 011/2415-443,
е- mail:vitka_st@yahoo.com
Реализатори:
В. Младеновић, Д. Симин, М. Поњевић, С. Милановић, А. Мршуља, А. Христић,
С. Јовановивић, Љ. Сорo.
Циљеви програма:
1) проширивање стручног знања наставника код превенција интрахоспиталних
инфекција и коришћење савремених метода стерилизације; 2) подизање нивоа теоријских знања и подизање неопходних практичних вештина у коришћењу савремених
метода и апарата за за стерилизацију, антисептичних метода и других облика рада у
превенцији и сузбијању интрахоспиталних инфекција; 3) провера теоријских знања и
практичних вештина и овладавање дидактичким методама за извођење наставе ради
доделе сертификата за стручно усавршавање наставника у медицинским школама.
Теме које се обрађују:
Интрахоспиталне инфекције – превенција; Хигијена руку; Дезинфекција; Савремене
методе у стерилизаци.
Циљна група:
наставници здравствене неге и наставници стручних предмета у медицинским
школама.
Трајање програма:
20 сати / 2 дана.
Број учесника у групи:
15–20 учесника.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ
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БРОЈ: 251

Култура исхране у функцији
обуке наставника за
препознавање, развој и
примену здравих стилова
живота

Аутор програма:
Горанка Дамјановић.
Организације/институције које
подржавају програм:
Пољопривредно-прехрамбена школа,
Обреновац; Школа за оштећене
слухом/наглуве „Стефан Дечански”;
Друштво дефектолога Београда.

Координатор:
Горанка Дамјановић, Гандијева 182/20, 11070 Нови Београд, тел.: 063/8053-024,
011/3179-162, е-mail: filipp@verat.net
Реализатори:
Горанка Дамјановић, Светлана Матовић, Милијана Симоновић.
Циљеви програма:
стицање теоретских и практичних знања о здравој исхрани и култури исхране; превенција поремећаја исхране (анемије, хиперлипемије, хипертензије, гојазност); обука наставника да препозна и помогне у кориговању погрешних модела „културе исхране”;
дефинисање фактора важних за здраву исхрану; усвајање основних принципа правилне
исхране; унапређење здравља ученика кроз примену усвојених принципа правилне
исхране; развој креативног приступа здравом начину живота; развој самопоштовања
кроз превазилажење проблема насталих претходним моделима исхране; развој способности увиђања личног напредовања.
Теме које се обрађују:
1) увод (општи подаци о начину рада и реализацији семинара); 2) представљање
учесника семинара и приказ циља и задатака семинара; 3) тестирање учесника
семинара (увид у ниво знања); 4) предавања: Људске потребе за учењем – појам и
функција; Проблеми (тешкоће) у учењу; Подстицаји на активно учење (мотивација,
темперамент); Хигијена и исхрана; Основни принципи правилне исхране (храна,
намирнице); Поремећаји понашања у исхрани и њихова процена; Превенција у циљу
спречавања појаве поремећаја исхране (гојазност, хипертензија, хиперлипемија, анемија); Предлози за превазилажење проблема понашања у исхрани (координација рада
наставник–родитељ–лекар–социјална средина); Превазилажење незадовољства сопственим моделом исхране, развој самопоштовања и усвајање позитивних модела у
исхрани; 5) радионице (А,Б,Ц,Д,Е); 6) тестирање учесника семинара и провера
новоусвојених знања о култури исхране; 7) евалуација рада учесника семинара кроз
радионице и упоређивање резултата иницијалног и финалног теста и обавештење
учесника о оствареним резултатима.
Циљна група:
наставници основних и средњих школа.
Трајање програма:
20 сати / два дана.
Број учесника у групи:
од 15 до 20.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

Аутори програма:
мр Биљана Јовановић-Главоњић,
Бојан Радић.
Организација/институција која
подржава програм:
Медицинска школа „Надежда Петровић”,
Наде Димић 4, 11080 Земун;
тел./факс: 011/ 2618-058,
е-mail: medskola@net.yu,
medskola@gmail.com
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Примена нових
информационих технологија
у здравству

Координатор:
мр Биљана Јовановић-Главоњић, Наде Димић 4, 11080 Земун,
тел./факс: 011/2618-058, 064/2130-222, е-mail: medskola@net.yu, medskola@gmail.com,
brankogl@net.yu
Реализатори:
мр Биљана Јовановић-Главоњић, Бојан Радић, Хилда Манојловић; др Михајло
Миленковић и Олга Каришић као сарадници.
Циљеви програма:
стицање нових теоријских и практичних знања из примене савремене информационе
технологије у здравству; подизање општег нивоа информатичких знања наставника
при извођењу наставе и реализацији садржаја који су предвиђени наставним планом и
програмом.
Теме које се обрађују:
Медицинска информатика – појам и задаци; Примена рачунара у здравству – електронски здравствени картон, здравствене установе, медицинске лабораторије, апотеке,
фондови здравственог осигурања; Здравствени информациони систем (ЗИС) – повезивање свих учесника здравствене заштите (здравствене установе, фондови здравственог осигурања, Министарство здравља, Влада, осигуравајућа друштва и професионална удружења) у јединствен информациони систем; Примена савремене информационе технологије у дијагностиковању (ЦТ-скенери, ПЕТ-скенери, магнетна резонанца); Телемедицина – дефиниција телемедицине, развој телемедицине, подела (телеконсултације, теледијагностика, телемориторнинг, телеедукација, теленега, телехирургија).
Циљна група:
наставници здравствене неге, наставници лекари и наставници рачунарства и информатике у медицинским школама.
Трајање програма:
Програм траје 1 дан (8 сати).
Број учесника у групи:
минимално 15, максимално 20.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ
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БРОЈ: 253

Савремени дијагностичко-терапијски поступци и
здравствена нега код
обољења у токсикологији,
ендокринологији и
хематологији

Аутори програма:
Олга Каришић,
координатор стручне наставе у
Mедицинској школи „Надежда Петровић”;
проф. др Мирјана Животић-Вановић,
начелник Сектора за школовање и НИР
ВМА;
др Верица Миловановић,
начелник одељења за
здравствену негу ВМА;
Светлана Трикић,
психолог у Mедицинској школи
„Надежда Петровић”, Земун.

Организације/институције које подржавају програм:
Удружење медицинских школа Србије; Медицинска школа „Надежда Петровић”,
Земун; Војномедицинска академија.
Координатор:
Олга Каришић, Наде Димић 4, 11080 Земун, тел.: 063/463-666, 011/2618-058,
е-mail: medskola@net.yu
Реализатори:
Предавачи: пук. доц. др Зоран Шегрт, начелник Клинике за ургентну и клиничку
токсикологију ВМА; Сњежана Ступар-Петко, главни медицински техничар Клинике за
токсикологију; пук. доц. др сци. мед. Зоран Анђелковић, начелник Клинике за
ендокринологију ВМА. Сарадници: Зорица Танасић, одељење интезивне неге, Клиника
за ургентну и клиничку токсикологију ВМА; Зорица Илић, одељење за реанимацију и
тријажу Клинике за ургентну и клиничку токсикологију ВМА; Стана Ђурашиновић,
главна сестра Клинике за ендокринологију ВМА; Милица Јагодић, запослена на
Клиници за ендокринологију ВМА; пук. доц. др сци. мед. Слободан Марјановић,
начелник Клинике за хематологију ВМА; проф. др Драгана Стаматовић, начелник
одељења за трансплантацију и интензивну негу ВМА; Ружица Тодоровић, главни
медицински техничар Клинике за хематологију ВМА; Радмила Лацмановић, главни
медицински техничар првог одељења Клинике за хематологију ВМА; Анђа Грубишић,
главни медицински техничар одељења за трансплантацију и интензивну негу.
Циљеви програма:
Општи циљ: стицање нових теоријских и практичних знања, умећа и вештина из
токсикологије, ендокринологије и хематологије. Специфични циљ програма: подизање
нивоа стручне компетентности наставника при реализацији наставног плана и
програма.
Теме које се обрађују:
Основни принципи дијагностиковања и лечења акутно отрованих хемијским материјама; Амбулантни третман акутно отрованих хемијским материјама; Акутна тровања
супстанцама злоупотребе; Организација рада и активности Националног центра за
контролу тровања ВМА; Савремени принципи дијагностиковања и лечења оболелих од
шећерне болести; Функционална дијагностика оболелих од шећерне болести; Терапијски поступци код шећерне болести; Принципи трансплантације матичних ћелија
хематопоезе; Примена цитостатика у терапији малигних обољења и мере заштите;
Здравствена нега болесника пре и после трансплантације и нега ЦВК-а.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ
Циљна група:
здравствени радници запослени у медицинским школама Србије.
Трајање програма:
Програм траје два дана (20 сати).
Број учесника у групи:
од 30 до 45 учесника (подељени у 6 група).
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Значај микробиолошке
исправности воде за пиће и
хране на здравље људи

Аутори програма:
др мед. сци. Анђелка Светозаревић-Николић, специјалиста микробиолог;
мр мед. сци. Љиљана Кривокапић,
специјалиста микробиолог;
др Богојевић Зоран, специјалиста
микробиолог;
дипл. биолог Немања Станковић,
специјалиста микробиолог.

Организација/институција која подржава програм:
Институт за јавно здравље, Ниш.
Координатор:
Немања Станковић, Византијски булевар 94/23, 18000 Ниш, тел.: 018/277-214,
064/86-36-830, е-mail: nemanjastanko@jotel.co.yu
Реализатори:
др мед. сци. Анђелка Светозаревић-Николић,специјалиста микробиолог; мр мед. сци.
Љиљана Кривокапић, специјалиста микробиолог; др Богојевић Зоран, специјалиста
микробиолог; дипл. биолог Немања Станковић, специјалиста микробиолог.
Циљеви програма:
Упознавање наставника, професора биологије и учитеља разредне наставе са микробиологијом воде за пиће и хране. Едукација има за циљ да едуковано наставно особље
младим категоријама становништва предочи могуће ризике по здравље који се јављају
као последица загађења природних ресурса вода и хране. Један од циљева је и упутити
становништво како да исправно поступа са храном и водом за пиће, као и шта урадити
у случају сумње на њихову неисправност. Такође, потребно је подићи свест о основним
хигијенским принципима везаним за производњу хране и воде за пиће.
Теме које се обрађују:
Микробиолошка исправност хране; Микробиолошка исправност воде за пиће.
Циљна група:
наставници микробиологије, прехрамбене технологије и практичне наставе у области
производње и прераде хране.
Трајање програма:
6 сати теоретске наставе и 6 сати практичне наставе у току два дана.
Број учесника у групи:
од 10 до 20.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

Аутори програма:
др Гордана Чоловић,
др Данијела Пауновић,
др Горан Савановић.
Организација/институција која
подржава програм:
Школа за дизајн текстила, Београд.
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Савремени технолошки
системи у одевној индустрији

Координатор:
др Горан Савановић, Висока струковна текстилна школа за дизајн, технологију и
менаџмент, Старине Новака 24, 11000 Београд, тел.: 011/3234-002, факс: 011/3234-002,
е-mail: vtts@eunet.yu
Реализатори:
др Гордана Чоловић, др Данијела Пауновић, др Горан Савановић.
Циљеви програма:
упознавање наставника са тенденцијама развоја у одевној индустрији, односно савременим технолошким системима и новим техникама у конструкцији одеће.
Теме које се обрађују:
Нове технике у конструкцији одеће; Технике конструкције одеће за бебе; Методе система квалитета у одевној индустрији – метода 7 корака и метода 5 S; Савремене машине и уређаји у одевној индустрији; Савремени технолошки системи.
Циљна група:
наставници текстилних школа и школа за дизајн текстила.
Трајање програма:
2 дана по 6 часова.
Број учесника у групи:
од 15 до 30.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ
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Конструкцијска припрема
производње одеће применом
CAD система

Аутори програма:
дипл. инж. Шљапић Лидија,
наставник;
Војнић Тунић-Зденка,
професор педагогије.
Организација/институција која
подржава програм:
Хемијско-технолошка школа, Суботица.

Координатор:
Шљапић Лидија, Хемијско-технолошка школа, Максима Горког 53, 24000 Суботица,
тел.: 024/0644-111, е-mail: hemijska@tippnet.co.yu
Реализатори:
дипл. инж. Лидија Шљапић, наставник; дипл. инж. Аида Шабић, наставник; Зденка
Војнић-Тунић, професор педагогије.
Циљеви програма:
едукација наставника за примену савремених софтвера за конструкцијску припрему
производње одеће; обука наставника стручних предмета и практичне наставе на
подручју рада текстилство и кожарство за коришћење рачунара у струци; стицање
практично примењивих знања и умећа; популарисање нових начина организације
наставе, припреме за наставу и презентацију наставних садржаја који су подржани
информатичким технологијама; извођење вежби и практичне наставе коришћењем
програмских алата, што ће омогућити ученицима лакше разумевање конструкције,
моделовања, градирања и уклапања кројних делова у кројну слику; повећање нивоа
стручне оспособљености наставника и ученика, што ће допринети њиховом брзом
укључивању и равноправном учешћу у раду и преузимању одговорности у производном процесу; размена стручних искустава у области индустријског начина израде
одеће.
Теме које се обрађују:
Основна конструкција одевних предмета у PDS програму; Дигитализација ручно
израђених кројева; Дефинисање кројних делова и модела; Комплетирање кројних
делова одевних предмета; Градирање и припрема кројних делова за серијску производњу; Моделовање кројних делова; 3Д визуализација конструисаних и моделованих
одевних предмета; Израда кројних слика и њихово штампање у природној величини;
Прилагођавање кројних делова телу; Програм за израду кројева на основу појединачних димензија тела; Израда техничке документације у моделарници.
Циљна група:
Наставници стручних предмета конфекцијске струке. Погодан је за оне који имају или
немају искуства у раду са рачунаром и који у настави користе или не користе програм
за цртање Corel DRAW или неки други програм исте или сличне намене.
Трајање програма:
24 сатa (3 радна дана).
Број учесника у групи:
Минимални број учесника је 10, а максимални 12.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

Аутори програма:
дипл. инж. Шљапић Лидија,
наставник,
Војнић Тунић-Зденка,
професор педагогије.
Организација/институција која
подржава програм:
Хемијско-технолошка школа, Суботица.
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ОБАВЕЗАН

Примена софтвера за дизајн
текстила и одеће

Координатор:
Шљапић Лидија, Хемијско-технолошка школа, Максима Горког 53, 24000 Суботица,
тел.: 024/0644-111, е-mail: hemijska@tippnet.co.yu
Реализатори:
дипл. инж. Лидија Шљапић, наставник; дипл. инж. Аида Шабић, наставник; Зденка
Војнић-Тунић, професор педагогије.
Циљеви програма:
едукација наставника за примену савремених софтвера за дизајн текстила и одеће;
обука наставника стручних предмета на подручју рада текстилство и кожарство за
коришћење рачунара у струци; стицање практично примењивих знања и умећа;
популарисање нових начина организације наставе, припреме за наставу и презентацију
наставних садржаја који су подржани информатичким технологијама; извођење вежби
коришћењем програмских алата, што омогућава ученицима лакше разумевање индустријског начина дизајнирања текстила и одеће и приказ колекције на савремен начин,
када дизајнеру стоје на располагању савремена средства рачунарске технике; повећање
нивоа стручне оспособљености наставника и ученика, што ће допринети њиховом
брзом укључивању и равноправном учешћу у раду и преузимању одговорности у
производном процесу; размена стручних искустава у области индустријског начина
дизајнирања текстила и одеће.
Теме које се обрађују:
Програм за дизајнирање одеће; Примене рачунара у индустријском начину дизајнирања текстила и одеће; Програм за дизајнирање одеће и израду техничких скица;
Програм за дизајнирање тканина; Програм за дизајнирање плетенина; Програм за
израду техничких скица; Начини презентовања дизајнираних производа на савремен
начин.
Циљна група:
Наставници стручних предмета конфекцијске и дизајнерске струке. Погодан је за оне
који имају или немају искуства у раду са рачунаром и који у настави користе или не
користе програм за цртање Corel DRAW или неки други програм исте или сличне
намене.
Трајање програма:
24 сатa (3 радна дана).
Број учесника у групи:
Минимални број учесника је 10, а максимални 12.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ
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БРОЈ: 258

Аутор програма:
професор Александар Савић,
дипл.ел.инж.

Организације/институције које
подржавају програм:
Дигитална фотографија
Висока школа за електротехнику и
рачунарство струковних студија;
Заједница електротехничких школа
Србије; Електротехничка школа „Раде Кончар”; GUARNERIUS – Центар лепих
уметности Јована Колунџије.
Координатор:
Александар Савић, дипл.ел.инж.; ЕТШ „Раде Кончар”, Браће Грим 32, 11000 Београд,
тел.: 063/470-555, 011/322-11-44, е-mail: a.savic@r.koncar.edu.yu
Реализатори:
Вулета Радинка, дипл. инж.; Зоран Милинковић, дипл. маш. инж.; Александар Савић,
дипл. ел. инж.
Циљеви програма:
популарисање културе фотографије; обука наставника за рад са дигиталним фотоапаратима; обука наставника за чување и обраду фотографија на рачунару; обука
наставника за правилан избор опреме неопходне за рад фото-кино клубова; подстицање повратка фото-кино клубова у школе; формирање комисије за организовање
републичког такмичења из дигиталне фотографије за основне и средње школе.
Теме које се обрађују:
Увод у дигиталну фотографију; Избор дигиталног фотоапарата; Отвор бленде Ф-број;
Затварач, брзина затварача и време експозиције; Оштрина и замућеност фотографије;
Замућеност фотографије код снимања објеката у покрету; Фокусирање; Дубинска
оштрина поља; Боје и баланс белог; Како боје утичу на људско опажање; Контраст на
фотографијама; Блиц; Макрофотографија; Правила фотографске композиције; Повезивање и чување фотографија на рачунару; Основни поступци при обради фотографија;
Поступци при оснивању и организавању рада фото-кино клубова.
Циљна група:
Програм је намењен свим професорима заинтересованим за фотографију, визуелизацију својих наставних садржаја, унапређивање наставе, оснивање и организовање
фото-кино клубова у школама и успостављење републичког такмичења из области
фотографије за основне и средње школе.
Трајање програма:
Програм траје један дан, 8 сати.
Број учесника у групи:
минимално 12, максимално 15.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

Аутор програма:
Јелена Пауновић.
Организације/институције које
подржавају програм:
Висока школа електротехнике и
рачунарства струковних студија,
Војводе Степе 283, Београд; Заједница
електротехничких школа, 18000 Ниш,
Београдска 16.
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ИЗБОРНИ

Израда илустрација и
анимација за наставни
материјал

Координатор:
Јелена Пауновић, Гандијева 49Б/49, 11070 Нови Београд, тел.: 011/152-887,
064/3766-674, е-mail: lela14@yubc.net.
Реализатори:
Јелена Пауновић, Габријела Димић, Кристијан Кук, Мирко Ступар, Ана Милетић.
Циљеви програма:
стручно оспособљавање професорa за израду илустрација и анимација за наставни
материјал.
Tеме које се обрађују:
Развијање визуелне перцепције, креативности и вештине изражавања 2Д графиком;
Развијање способности да се природни процеси транспонују у симболе; Разматрање
улогe цртежа и анимације у наставном материјалу; Схватање важности концепта и
развоја идеје као основе рада на графичким и дизајнерским решењима; Хијерархијa
елемената у графичкој композицији; Цртање векторске графике и брзе измене на
цртежу; Употребa узорaка боје и градијента на објекту; Коришћење специјалних
симбола; Цртање помоћу шаблона; Сликање, клонирање и брисање; Промена величине
слике и рeзолуције; Начини мешања боје; Рад са вишеслојном графиком; Рад са
каналима и маскама; Мењање провидности и начина преклапања боја; Подешавање
хистограма и нивоа; Примена специјалних колор-ефеката на слику; Додавање и
уклањање ефекaта у стил; Померање, копирање и постављање селекције на слој;
Конверзијa битмап-слике у векторску и обрнуто; Рад са филтримa; Рад са текстом;
Форматирање текста; Едитовање текста; Убацивање текста на површину и дуж путање;
Израдa колона и редова; Постављање текста између објеката и око објекта; Модификовање слова као графичких објеката; Израдa анимације, слика по слика у слојевима; Израдa анимација помоћу кључних кадрова; Задавање кадрова и њихова измeна;
Спецификацијa петље и променa брзине анимације; Схватање промене 2Д облика,
положаја и боје у времену; Креирање Web графике; Оптимизација и меморисање Web
графике; Компресија Web графике; Оптимизацијa анимације; Експортовање и
импортовање анимација.
Циљна група:
наставници основних и средњих школа који израђују наставни материјал са илустрацијама.
Трајање програма:
24.
Број учесника у групи:
10 – 20.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ
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Машине и опрема за
дигиталну штампу

Аутор програма:
проф.мр Миодраг Тодоровић.
Организације/институције које
подржавају програм:
Висока школа струковних студија –
Београдска политехника;
Средња графичка школа „Милан Ракић”.

Координатор:
проф. мр Миодраг Тодоровић, Висока школа струковних студија, Београдска
политехника, Бранкова 17, 11000 Београд, тел.: 063/777-66-22, 011/2632-341,
е-mail: printland@nadlanu.com
Реализатори:
проф. мр Миодраг Тодоровић, проф. мр Милена Огњановић, Петар Радосављевић.
Циљеви програма:
упознавање са технологијом и анализа машина за дигиталну штампу computer to press;
упознавање са технологијом и анализа машина за дигиталну штампу computer to print.
Теме које се обрађују:
Врсте дигиталне штампе; Технологија и машине за дигиталну штампу computer to press
у техници равне и сито штампе; Технологија и машине за дигиталну штампу computer
to print у техници електрофотографије, магнетографије, ink-jet, термалне штампе.
Циљна група:
наставници техничких школа – графичка технологија.
Трајање програма:
12 часова / 2 дана.
Број учесника у групи:
од 10 до 20.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

Аутор програма:
проф.мр Миодраг Тодоровић.
Организације/институције које
подржавају програм:
Висока школа струковних студија –
Београдска политехника;
Средња графичка школа „Милан Ракић”.
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Ротације за равну, дубоку и
флексо штампу

Координатор:
проф. мр Миодраг Тодоровић, Висока школа струковних студија, Београдска
политехника, Бранкова 17, 11000 Београд, тел.: 063/777-66-22, 011/2632-341,
е-mail: printland@nadlanu.com
Реализатори:
проф. мр Миодраг Тодоровић, проф. мр Милена Огњановић, Петар Радосављевић.
Циљеви програма:
упознавање са конструкцијом и технолошким карактеристикама основних склопова и
система ротација за равну, дубоку и флексо штампу.
Теме које се обрађују:
Уређај за улагање; Штампарске јединице за равну, дубоку и флексо штампу; Уређај за
сушење; Уређај за сечење и савијање (фалц-апарат); Управљање и елементи погона;
Додатна опрема.
Циљна група:
наставници техничких школа – графичка технологија.
Трајање програма:
12 часова / 2 дана.
Број учесника у групи:
од 10 до 20.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ
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CNC технологије за израду
плочастог намештаја

Аутори програма:
мр Зоран Ђуришић,
др Градимир Данон.
Организација/институција која
подржава програм:
Универзитет у Београду,
Шумарски факултет, Београд, Центар за
машине и алате у обради дрвета.

Координатор:
мр Зоран Ђуришић, Шумарски факултет, Београд, Кнеза Вишеслава 1, 11030 Београд,
тел.: 011/3553-122, факс: 011/2545-484, е-mail: zant@sezampro.yu
Реализатори:
мр Зоран Ђуришић; др Градимир Данон; Горан Милутиновић, машински инж.
Циљеви програма:
упознавање учесника са могућностима примене ЦНЦ машина у финалној преради
дрвета, њиховим функционисањем и програмирањем, као и помоћ око припреме за
пренос ових знања на ученике.
Теме које се обрађују:
Конструкција и основни принципи рада машина са ЦНЦ управљањем; Основни типови
машина са ЦНЦ управљањем које се користе у изради плочастог намештаја; Процес
програмирања машинама са ЦНЦ управљањем; Избор операција за обраду на машинама са ЦНЦ управљањем; Позиционирање обрадака и план извођења операција;
Концепт програмирања и планирање посла; Основни кодови; CAD/CAM системи;
Програмирање и практичан рад на машинама са ЦНЦ управљањем.
Циљна група:
наставници у средњим стручним школама из области прераде дрвета.
Трајање програма:
три дана по 8 сати, укупно 24 сата.
Број учесника у групи:
Минимални број учесника је 10.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

Aутори програма:
проф. др Милка Главендекић,
проф. др Љубодраг Михајловић,
доц. др Бојан Стојнић,
Рената Гагић, дипл. инж. п. а.,
Слађана Ђоровић, дипл. инж. шумарства.
Организација/институција која
подржава програм:
Удружење за пејзажну хортикултуру
Србије
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ИЗБОРНИ

Фитомедицина у пејзажној
хортикултури – први циклус:
штеточине украсних биљака
и њихово сузбијање

Координатор:
проф. др Милка М. Главендекић, Кнеза Вишеслава 1, 11030 Београд,
тел.: 011/3053-883, факс: 011/254-5485, е-mail: gmilka@EUnet.yu
Циљеви програма:
едуковање наставника средњих стручних школа који предају предмете из заштите
шума, дрвећа, жбуња и цвећа у заштићеном и отвореном простору.
Теме које се обрађују:
Штеточине шумског и украсног дрвећа и жбуња – појам, размножавање, начини сузбијања; Нове инвазивне штеточине у цвећарству и на урбаном зеленилу; Методе сузбијања кртица и ситних глодара; Заштита цвећа у заштићеном простору. Радионице: А –
препознавање штеточина уз помоћ слика, слајдова, инсектаријума; Б – препознавање
инвазивних штеточина уз помоћ слика, слајдова, инсектаријума; Ц – приказ и дискусија о актуелностима са одабраних симпозијума).
Циљна група:
наставници средњих пољопривредних и шумарских школа за област хортикултуре,
пејзажне архитектуре, шумарства; вртлар, цвећар и сл. занимања и усмерења.
Трајање програма:
16 сати ефективног рада, два дана.
Број учесника у групи:
20.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ
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БРОЈ: 264

Савремене технологије
друмског и железничког
саобраћаја уз примену
интернета и израду
презентација

Аутори програма:
Алексић Дејан,
професор саобраћајне групе предмета;
Радосављевић Златко,
професор електротехничке групе
предмета.
Организација/институција која
подржава програм:
Железничка техничка школа, Београд,
Здравка Челара 14.

Координатор:
Алексић Дејан, Љутице Богдана 2/48, 11000 Београд, тел.: 011/2661-516, 063/8714-997,
факс: 011/2762-876, е-mail: aleksicdejan@sbb.co.yu
Реализатори:
Алексић Дејан, професор саобраћајне групе предмета; Радосављевић Златко, професор
електротехничке групе предмета; Митић-Петковић Зорица, професор саобраћајне
групе предмета.
Циљеви програма:
употреба савремених информационих технологија ради побољшања квалитета наставног процеса; упознавање са комбинованим (друмско-железничким) саобраћајем; модернизација наставног процеса; повезивање теорије и праксе са подстицајем на самостално практично стварање; проучавање везе између различитих видова саобраћаја.
Теме које се обрађују:
Коришћење Internet-a; Комбиновани транспорт – ROLA (тehnologija A); Microsoft
Office Power Point.
Циљна група:
наставници саобраћајне групе предмета у средњим стручним школама.
Трајање програма:
16 сати, односно 2 радна дана.
Број учесника у групи:
8 – 12.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

Аутори програма:
Бранка Митић,
Јелена Петровић,
Татјана Должан-Милисављевић.
Организација/институција која
подржава програм:
Ваздухопловна академија, Булевар војводе
Бојовића 2, 11000 Београд.
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ОБАВЕЗАН

Човек у радном окружењу –
саобраћај

Координатор:
Бранка Митић, Булевар војводе Бојовића 2, 11000 Београд, тел.: 011/2182-965,
011/2183-008, е-mail: miticbranka@yahoo.com
Реализатори:
Бранка Митић, Јелена Петровић, Татјана Должан-Милисављевић.
Циљеви програма:
1) да се наставници сабраћајне и машинске групе предмета упознају са улогом човека у
радном окружењу у разним видовима саобраћаја; 2) оспособити наставнике да код
ученика током школовања развије свест о личној одговорности у будућем извођењу
посла; 3) да наставници пренесу стечена знања на семинару у свакодневне планиране
активности на часу.
Теме које се обрађују:
1) Улога запослених у систему безбедности ваздушног, друмског, железничког и
водног саобраћаја; 2) Радна средина и њен утицај на радну ефикасност; 3) Утицај човека на карактеристике саобраћајних средстава; 4) Утицај човека запосленог у саобраћају у заштити животне средине; 5) Методе успешне интерне комуникације; 6) Типови
грешака у ваздушном, друмском, железничком и водном саобраћају; 7) Стратегије за
превенцију људских грешака у саобраћају.
Циљна група:
наставницима саобраћајне и машинске групе предмета.
Трајање програма:
8 сати / 1 дан.
Број учесника у групи:
10 – 15.
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БРОЈ: 266

Систем управљања
сигурношћу у ваздушном
саобраћају

Аутор програма:
мр Оља Чокорило,
дипл. инж.саобраћаја, асистент на
Саобраћајном факултету у Београду,
Одсек за ваздушни саобраћај и транспорт.

Организације/институције које
подржавају програм:
Саобраћајни факултет Универзитета у
Београду, Војводе Степе 305, 11000 Београд; Ваздухопловна академија, Булевар
војводе Бојовића 2, 11000 Београд.
Координатор:
Срђан Чокорило, дипл. инж. саобраћаја, Војислава Илића 123/3, 11000 Београд,
тел.: 064/208-48-98, факс: 011/2182-948, е-mail: scokorilo@yahoo.com
Реализатори:
проф. др Слободан Гвозденовић, дипл. инж. саобраћаја, редовни професор на
Саобраћајном факултету у Београду; мр Оља Чокорило, дипл. инж. саобраћаја,
асистент на Саобраћајном факултету у Београду; Срђан Чокорило, дипл. инж.
саобраћаја, професор на Ваздухопловној академији у Београду; мр Петар
Миросављевић, дипл. инж. саобраћаја, асистент на Саобраћајном факултету у
Београду.
Циљеви програма:
усвајање знања и вештина у функцији постизања стручне компетентности у области
сигурности ваздушног саобраћаја са посебним освртом на потенцијалне ризике и
хазарде и значај едукације ваздухопловног особља у циљу превенције појава нежељених последица, које би могле угрозити одвијање ваздушног саобраћаја.
Теме које се обрађују:
Основни концепт сигурности у ваздушном саобраћају; Увод у менаџмент сигурности;
Хазарди; Ризици; Законска реугулатива система управљања сигурношћу; Увод у систем управљања сигурношћу; Планирање система управљања сигурношћу; Спровођење
система управљања сигурношћу; Фазни приступ имплементације система управљања
сигурношћу.
Циљна група:
професори средњих стручних школа у ваздухопловству, ваздухопловно стручно
особље.
Трајање програма:
дводневни курс, 8 сати ефективног рада дневно.
Број учесника у групи:
5–18.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

Аутор програма:
Ненад Милутиновић,
дипл. инжењер саобраћаја, Техничка
школа за машинство и саобраћај,
Крагујевац.
Организација/институција која
подржава програм:
Техничка школа за машинство и
саобраћај, Крагујевац, Косовска 8,
тел: 034/335-175, 341-031, факс: 034/335-176.
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ОБАВЕЗАН

Примена софтвера за
симулацију саобраћајних
незгода

Координатор:
Зоран Јелић, Владе Багата 13, 34000 Крагујевац, тел.: 034/340-412, 064/225-3712,
е-mail: jzoca@yahoo.com
Реализатори:
Ненад Милутиновић, дипл. инжењер саобраћаја, Техничка школа за машинство и
саобраћај, Крагујевац; Зоран Јелић, дипл. инжењер саобраћаја, Техничка школа за
машинство и саобраћај, Крагујевац; Владимир Ерац, дипл. инжењер саобраћаја,
Техничка школа за машинство и саобраћај, Крагујевац.
Циљеви програма:
Циљ програма је оспособљавање наставника за примену софтвера за симулацију
саобраћајних незгода, припрему и реализацију мултимедијалне наставе, као и за
унапређење теоријске и практичне наставе у области саобраћаја. Након курса наставници ће бити у могућности да користе програмски пакет Virtual Crash у анализи
саобраћајних незгода. Наставни процес се осавремењује увођењем мултимедија. Примена ових програма у извођењу наставе треба да олакша и приближи ученицима
градиво из области безбедности саобраћаја, а наставнику омогући квалитетнију и
садржајнију наставу. Визуелним приказивањем тока саобраћајне незгоде и њеном компјутерском анализом ученицима ће бити олакшано разумевање наставе из предмета у
којима се обрађују саобраћајне незгоде, а самим тим наставници ће бити у могућности
да обуче децу.
Теме које се обрађују:
Обрађују се следеће области: рад са датотекама и У/И уређајима (1); обука за рад у
програмском пакету Virtual Crash (10); вежбе – израда симулација саобраћајних незгода (4); вредновање (1). Обрађују се следеће теме: Прикључивање компонената
рачунарског система (штампач, скенер, пројектор); Употреба улазно-излазних јединица
и медијума за памћење података; Скенирање графике; Аудио и видео запис (типови
датотека); Програми за емитовање; Појам презентације; Рад са програмским пакетом
Virtual Crash.
Циљна група:
наставници саобраћајне групе предмета у средњим саобраћајним школама који желе да
продубе и унапреде своје знање у вези са саобраћајним незгодама, као и судски вештаци саобраћајне струке.
Трајање програма:
Укупно 16 сати, односно два радна дана. У договору са полазницима курс ће се
реализовати на један од следећа три начина: 4 полудневна тренинга по 4 сата или 2
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тренинга по 8 сати (суботом, током две недеље) или дводневни курс за време распуста.
Сертификат се издаје на 10 сати.
Број учесника у групи:
6 – 20 (у зависности од расположивих капацитета).
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Аутори програма:
БРОЈ: 268
ИЗБОРНИ
проф. др Слободан Гвозденовић,
дипл.инж. саобраћаја, редовни професор
на Саобраћајном факултету у Београду;
мр Оља Чокорило,
Техничко-технолошка
дипл.инж. саобраћаја, асистент на
регулатива у школовању
Саобраћајном факултету у Београду;
ваздухопловног особља
Срђан Чокорило,
дипл.инж.саобраћаја, професор на
Ваздухопловној академији у Београду;
мр Петар Миросављевић, дипл.инж. саобраћаја, асистент на Саобраћајном факултету у
Београду.
Организације/институције које подржавају програм:
Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Војводе Степе 305, 11000 Београд;
Ваздухопловна академија, Булевар војводе Бојовића 2, 11000 Београд.
Координатор:
Срђан Чокорило, дипл.инж.саобраћаја, Војислава Илића 123/3, 11000 Београд,
тел.: 064/208-48-98, факс: 011/2182-948, е-mail: scokorilo@yahoo.com
Реализатори:
проф. др Слободан Гвозденовић, дипл. инж. саобраћаја, редовни професор на
Саобраћајном факултету у Београду; мр Оља Чокорило, дипл. инж. саобраћаја,
асистент на Саобраћајном факултету у Београду; Срђан Чокорило, дипл. инж.
саобраћаја, професор на Ваздухопловној академији у Београду; мр Петар
Миросављевић, дипл. инж. саобраћаја, асистент на Саобраћајном факултету у
Београду.
Циљеви програма:
усвајање знања у функцији постизања стручне компетентности у имплементацији
међународне регулативе у национални оквир школовања ваздухопловног особља, и то
у циљу потпуне хармонизације школовања овог кадра са европским стандардом.
Теме које се обрађују:
Међународне организације у ваздухопловству; ICAO – анекс 1; Лиценцирање ваздухопловног особља, ЈАR-66 (part 66); Ваздухопловно-техничко особље одржавања
ваздухоплова, ЈАR-147 (part 147); Организација која врши обуку и проверу знања
ваздухопловно-техничког особља одржавања ваздухоплова; Законска реугулатива за
школовање осталог ваздухопловног особља.
Циљна група:
професори средњих стручних школа у ваздухопловству, ваздухопловно-стручно
особље.
Трајање програма:
дводневни курс, 8 сати ефективног рада дневно.
Број учесника у групи:
5 – 18 учесника.
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БРОЈ: 269

Комуникација: управљачки
рачунар – интелигентна
мерна опрема

Аутори програма:
проф. др Синиша Ранђић,
др Александар Пеулић, доцент.
Организација/институција која
подржава програм:
Технички факултет, Чачак.

Координатор:
Синиша Ранђић, Светог Саве 65, 32000 Чачак, тел.: 032/302-721, 064/124-78-08, факс:
032/342-101, е-mail: rasin@tfc.kg.ac.yu
Реализатори:
Синиша Ранђић, Александар Пеулић, Урош Пешовић, Владе Максимовић.
Циљеви програма:
унапређивањe наставног процеса у техничким наставним дисциплинама; упознавање
наставника са актуелним начинима повезивања управљачког рачунара и интелигентне
мерне опреме; упознавање наставника са потребама и могућностима комуникације
између рачунара, бежичних сензора, микроконтролерских мерних уређаја, као и
међусобне комуникације интелигентних мерних уређаја; усвајање знања и оспособљавања наставника за успостављање комуникације на бази RS-232, RS-485, USB,
CAN и Ethernet протокола између рачунара и интелигентних мерних уређаја, као и
интелигентних мерних уређаја међусобно.
Теме које се обрађују:
Значај, улога и могућности коришћења рачунара у управљању; Значај комуникације
између рачунара и интелигентних мерних уређаја; Упознавање са комуникационим
протоколима: RS-232, RS-485, USB, CAN, Ethernet; Демонстрација практичног повезивања рачунара са мерном опремом; Самостално успостављање комуникације између
рачунара и интелигентне мерне опреме за сваки од разматраних протокола; Успостављање корелације теоријска знања – вежбе – самосталан рад.
Циљна група:
наставници електротехничке и машинске струке у средњим стручним школама који
предају предмете из области аутоматског управљања, управљања процесима, мерно-регулационе технике, примене рачунара у управљању и комуникација, наставници
рачунарства и информатике.
Трајање програма:
16 сати / 2 дана.
Број учесника у групи:
од 12 до 18, оптимално према стандарду: 1 човек – 1 рачунар.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

Аутори програма:
Удружење грађана професора средњих
школа „Доситеј”:
Симка Ђурић-Јеличић,
дипломирани економиста;
Биљана Каурин,
дипломирани економиста;
Ивана Аврамовић, дипломирани
економиста; Силва Мишљеновић,
дипломирани математичар.
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Обука из области
предузетништва – ниво 1

Организације/институције које подржавају програм:
Удружење грађана професора средњих школа „Доситеј”; GTZ – Немачка oрганизација
за техничку сарадњу; Министарство просвете Републике Србије – сектор за средње
стручно образовање; Заједница економских школа; Конференција директора школа у
огледу.
Координатор:
Ивана Аврамовић, Радомира Новаковића, 32210 Мрчајевци, тел.: 064/425-45-91,
е-mail: biro@ekonomska-cacak.edu.yu
Реализатори:
Удружење грађана „Доситеј”; Симка Ђурић-Јеличић, наставник економске групе
предмета у Економско-трговинској школи у Параћину; Биљана Каурин, наставник
економске групе предмета у Економској школи у Сомбору; Ивана Аврамовић,
наставник економске групе предмета у Економској школи у Чачку; Силва
Мишљеновић, саветник у Министарству просвете – сектор за средње стручно
образовање.
Циљеви програма:
обука наставника за реализацију програма из области предузетништва.
Теме које се обрађују:
Развој предузетничких способности и стратегија; Трагање за пословним идејама; Елементи маркетинга; Истраживачки рад и израда маркетинг плана.
Циљна група:
наставници средњих стручних школа, гимназија и основних школа за образовање
одраслих.
Трајање програма:
Програм траје 3 дана, укупно 24 сата.
Број учесника у групи:
минимум 15, максимум 20 учесника.
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БРОЈ: 271

Аутори програма:
Раденко Марковић,
Иван Ђоковић,
Ивана Аврамовић.

Предметна дидактика – увод
у економију

Организације/институције које
подржавају програм:
Удружење грађана професора средњих
школа „Доситеј”; Министарство просвете
Републике Србије – сектор за средње
стручно образовање; ГТЗ – Немачка организација техничку сарадњу; Економски
факултет Универзитета у Нишу; Заједница економских школа; Конференција
директора школа у огледу.
Координатор:
Раденко Марковић, Немањина 175, 31000 Ужице, тел.: 031/520-300, 064/306-92-92,
факс: 031/513-462, е-mail: radenkoad@ptt.yu
Реализатори:
Раденко Марковић, Иван Ђоковић, Ивана Аврамовић
Циљеви програма:
оспособљавање за самостално планирање, реализовање и вредновање наставе оријентисане на деловање из предмета увод у економију; изградња и/или побољшање
методске компетенције наставника, упознавање са различитим врстама метода наставничког рада који могу бити коришћени у реализацији наставе из предмета увод у
економију.
Теме које се обрађују:
Упознајемо се и представљамо програм семинара; Презентујемо час активне наставе из
предмета увод у економију; Процењујемо виђену наставу; Пут ка теми у предмету увод
у економију; Тематско планирање – шта је то; Ми правимо једну ситуацију за учење;
Како планирати час активне наставе у премету увод у економију; Микро настава –
изводимо претходно испланирану наставу; Правимо избор начина процене постигнућа
ученика у уводу у економију.
Циљна група:
наставници економских шлола који предају или који ће предавати предмет увод у
економију.
Трајање програма:
24 сата, односно 3 радна дана.
Број учесника у групи:
15 минимално, а 20 максимално.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

Аутори програма:
Удружење грађана професора средњих
школа „Доситеј”: Славица Пајовић-Дукић, Љиљана Савић, Драгана Ћурчић,
Даница Кончар, Раденко Марковић,
Ангелина Пекић, Невенка Жежељ.
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Настава оријентисана на
деловање у средњим
стручним школама

Организације/институције које
подржавају програм:
Удружење грађана професора средњих школа „Доситеј”; Министарство просвете
Републике Србије – сектор за средње стручно образовање; ГТЗ – Немачка организација
техничку сарадњу; Економски факултет Универзитета у Нишу; Заједница економских
школа; Конференција директора школа у огледу.
Координатор:
Савић Љиљана, Пушкинова 48 а, 23000 Зрењанин, тел.: 063/8277–173,
е-mail: saviclj@ekonomskazr.edu.yu, savicljilja@yahoo.com

Реализатори:
Љиљана Савић, Драгана Ћурчић, Даница Кончар, Оливера Анђелковић, Весна Ратков,
Раденко Марковић.
Циљеви програма:
развити способности наставника за планирање и спровођење наставе оријентисане на
деловање у средњим стручним школама; развити методске компетенције наставника;
развити социјалне компетенције наставника за рад у тиму; овладавање наставника
савременим методама рада и учења; анализа и развој инструмената за планирање
наставе оријентисане на деловање.
Теме које се обрађују:
I модул: Предметна дидактика; II модул: Учење нових метода; III модул: Модел за
планирање наставе; IV модул: Планирање, извођење, посматрање и анализа наставе
оријентисане на деловање.
Циљна група:
наставници средњих економских школа.
Трајање програма:
Семинар траје 12 дана, и то 4 модула по 3 дана, укупно 96 сати.
Број учесника у групи:
од 15 до 20 учесника.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ
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БРОЈ: 273

Предметна дидактика –
основи права

Аутори програма:
Раденко Марковић,
Мирјана Лазовић,
Анита Малешевић,
Виолета Трајковић.

Организације/институције које
подржавају програм:
Удружење грађана професора средњих
школа „Доситеј”;
Министарство просвете Републике Србије – сектор за средње стручно образовање; ГТЗ
– Немачка организација техничку сарадњу; Економски факултет Универзитета у Нишу;
Заједница економских школа; Конференција директора школа у огледу.
Координатор:
Мирјана Лазовић, Николе Пашића 26, 31000 Ужице, тел.: 064/208-97-77,
факс: 031/513-462, е-mail: lindos@neobee.net
Реализатори:
Мирјана Лазовић, Анита Малешевић, Виолета Трајковић.
Циљеви програма:
оспособљавање за самостално планирање, реализовање и вредновање наставе оријентисане на деловање из предмета основи права; изградња и/или побољшање методске
компетенције наставника, упознавање са различитим врстама метода наставничког
рада који могу бити коришћени у реализацији наставе из предмета основи права.
Теме које се обрађују:
Упознајемо се и представљамо програм семинара; Презентујемо час активне наставе из
предмета основи права; Процењујемо виђену наставу; Пут ка теми у предмету основи
права; Тематско планирање – шта је то; Ми правимо једну ситуацију за учење; Како
планирати час активне наставе у предмету основи права; Микро настава – изводимо
претходно испланирану наставу; Правимо избор начина процене постигнућа ученика у
предмету основи права.
Циљна група:
наставници економских школа који предају или који ће предавати предмет основи
права.
Трајање програма:
24 сата, односно 3 радна дана.
Број учесника у групи:
15 минимално, а 20 максимално.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

Аутори програма:
др Аца Марковић,
мр Владимир Микић,
мр Никола Јанчев,
дипл. инж. Љубомир Адамов.
Организације/институције које
подржавају програм:
Правно-пословна школа, Београд;
Развојно-образовни центар Београд; МСТ
Гајић д.о.о, Београд, АГЕ д. о. о., Београд.
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Савремени час наставе
економске, правно-пословне
и трговачке струке у средњим
школама

Координатор:
Томислав Гајић, Добрачина 73, 11000 Београд, тел.: 011/3281-246, 011/3283-217,
е-mail: toma@mstgajic.com
Реализатори:
др Аца Марковић, мр Владимир Микић, мр Никола Јанчев, дипл. инж. Љубомир
Адамов.
Циљеви програма:
Општи циљеви програма: модернизација садржаја предмета новим објашњењима и
приближавање материје непосредним животним искуствима у друштвеном окружењу
ученика; унапређење наставе савременим наставним средствима и новим мултимедијалним садржајима; унапређивање компетенција професора за коришћење, избор и
евалуацију уџбеника; стручно усавршавање професора правно-пословне и економске
струке за области: ефикасност пословања, државна управа и правни систем, банкарство
и трговина. Специфични циљеви програма: испитивање посебних поља интересовања
појединих ученика и њихово довођење у везу са материјом предмета; мотивисање
ученика за самостално истраживање и укључивање у наставу; осавремењивање метода
оцењивања ученика; упућивање ученика на коришћење литературе на страним језицима и информатичко обавештавање о односној материји; стварање предуслова за
коришћење рачунара за наставне предмете правно-пословне и економске струке.
Теме које се обрађују:
1) Примена мултимедијалних интерактивних технологија у савременом наставном
процесу; 2) Менаџмент као наука, професија и вештина; 3) Лидерство и ефикасност
пословања; 4) Транзиција у Србији; 5) Е-learning, комуникације, видео-конференцијски
системи; 6) Устав и права грађана; 7) Међународно право – европско право; 8)
Заједница за енергетику југоисточне Европе – на путу остваривања паневропског
тржишта електричне енергије.
Циљна група:
наставници економске, правно-пословне и трговачке струке у средњим школама.
Трајање програма:
16 сати / 2 дана.
Број учесника у групи:
минимално 16, максимално 32.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ
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Аутори програма:
Удружење грађана професора средњих
школа „Доситеј”:
Снежана Делић,
професор економске групе предмета у
Економској школи у Кули;
Обука у бироу – ниво 1
Биљана Каурин,
професор економске групе предмета у
Економској школи у Сомбору;
Олга Дорословачки, професор економске групе предмета у Економској школи у Бечеју;
Љубинка Динић, професор економске групе предмета у Економској школи у Зајечар;
Ангелина Пекић, педагог, Аранђеловац.

ОБАВЕЗАН

БРОЈ: 275

Организације/институције које подржавају програм:
Удружење грађана професора средњих школа „Доситеј”; ГТЗ – Нeмачка владина
организација за техничку помоћ и сарадњу; Министарство просвете Републике Србије
– сектор за средње стручно образовање; Заједница економских школа; Конференција
директора школа у огледу.
Координатор:
Делић Снежана, Вељка Влаховића 4Б, 25230 Кула, тел.: 064/1617-640,
е-mail: delicsnezana@neobee.net.
Реализатори:
професори економске групе предмета: Снежана Делић, Кула; Љубинка Динић, Зајечар;
Нада Јовановић, Стара Пазова.
Циљеви програма:
развијање компетенција за рад у бироима за учење у економским школама у Србији;
развити способности наставника за планирање и спровођење наставе у бироима за
учење у економским школама; развити методске компетенције наставника; развити
социјалне компетенције наставника за рад у тиму; анализа и развој инструмената за
оцењивање наставе у бироима за учење.
Теме које се обрађују:
I модул: Обука у бироу – фаза јединственог рада; II модул: Обука у бироу – фаза
подељених послова; III модул: Оцењивање.
Циљна група:
наставници средњих економских школа.
Трајање програма:
Семинар траје 9 дана, и то 3 модула по 3 дана, укупно 72 сата.
Број учесника у групи:
минимум 15, а максимум 20 учесника по семинару.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

Аутор програма:
Аутор и власник интелектуалне својине
над предложеним програмима је Junior
Achievement Worldwide, глобална
организација за образовање младих у
бизнису и предузетништву. Ексклузивно
право за њихову имплементацију у
Србији има НВО Достигнућа младих у
Србији, чији је овлашћено лице др
Звонко Брњас, извршни директор
организације.
Организација/институција која
подржава програм:
Секретаријат за образовање, Београд.
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Обука средњошколских
наставника за извођење
програма Достигнућа младих у
Србији – ДМуС за образовање
младих у предузетничким и
бизнис вештинама по
методологији глобалне
организације Junior
Achievement Worldwide

Координатор:
Звонко Брњас, НВО „Достигнућа младих у Србији”, Цариградска 3, 11000 Београд.
Реализатори:
НВО ,,Достигнућа младих у Србији”: др Звонко Брњас, извршни директор ДМуС-а;
Ирена Комазец, дипл. ек. спец., менаџер за финансије и развој програма у ДМуС-у;
Љиљана Ашковић, дипл. ек., наставник економских предмета у Трговачкој школи у
Обреновцу и инструктор ДМуС-а; Драгана Богојевић, дипл. ек., наставник хемије у
Средњој пољопривредној школи у Александровцу и инструктор ДМуС-а.
Циљеви програма:
Општи циљеви: стварање услова за увођење нових садржаја у средње школе у Србији
(стицање знања и вештина предузетништва и пословања) и нових наставних метода
(интерактивне методе наставе, искуствено учење). Специфични циљеви: оспособљавање наставника да изводе три кључне компоненте ДМуС програма за образовање
младих у предузетништву и бизнису: ученичка компанија, примењена економија и
рачунарска симулација МЕСЕ.
Теме које се обрађују:
Садржај и методологија извођења наставе из 3 основне компоненте програма
„Достигнућа младих” у образовању средњошколаца у предузетништву и бизнису:
примењена економија; ученичка компанија; МЕСЕ.
Циљна група:
средњошколски наставници свих профила.
Трајање програма:
4 дана по 6 сата = 24 сата.
Број учесника у групи:
минимално 20, максимално 35.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ
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AutoCAD 3D у настави
техничких стручних школа

Аутор програма:
Саша Живковић.
Организација/институција која
подржава програм:
Друштво за пружање интелектуалних
услуга ,,Абел” д.о.о.

Координатор:
Ана Митровић, Јурија Гагарина 48/17, 11070 Нови Београд, тел.: 011/3444-758,
факс: 011/3830-702, е-mail: ana.mitrovic@abel.edu.yu.
Реализатори:
Саша Живковић, Зорица Полић, Александар Недић.
Циљеви програма:
Побољшање и модернизација професионалних вештина, знања и способности
наставника којима недостају знања и вештине из модерних рачунарских технологија.
Овом едукацијом наставници су оспособљени да квалитетније и потпуније пренесу
знања и вештине ученицима, док ученицима то користи при бржем проналажењу посла
након завршетка школовања и/или им је то неопходно за даље школовање.
Сертификација наставног кадра.
Теме које се обрађују:
3D моделовање; Мењање модела; Цртежи за производњу и 3Д модели; Алати за
визуелизацију.
Циљна група:
Програм је намењен наставницима техничких предмета у средњим стручним школама
за образовање следећих струка: архитектура, грађевина, машинство, геодезија, електротехника, шумарство, просторно планирање, дизајн...
Трајање програма:
16 часа (2 дана по 8 часова).
Број учесника у групи:
минимално 4, а максимално 8.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

Аутор програма:
Саша Живковић.
Организација/институција која
подржава програм:
Друштво за пружање интелектуалних
услуга ,,Абел” д.о.о.
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AutoCAD 2D у настави
техничких стручних школа

Координатор:
Ана Митровић, Јурија Гагарина 48/17, 11070 Нови Београд, тел.: 011/3444-758,
факс: 011/3830-702, е-mail: ana.mitrovic@abel.edu.yu.
Реализатори:
Саша Живковић, Зорица Полић, Александар Недић.
Циљеви програма:
Побољшање и модернизација професионалних вештина, знања и способности наставника којима недостају знања и вештине из модерних рачунарских технологија. Овом
едукацијом наставници су оспособљени да квалитетније и потпуније пренесу знања и
вештине ученицима, док ученицима то користи при бржем проналажењу посла након
завршетка школовања и/или им је то неопходно за даље школовање. Сертификација
наставног кадра.
Теме које се обрађују:
Упознавање се AutoCAD-ом; Креирање једноставнијих цртежа; Манипулисање објектима; Организација цртежа и команде за испитивање цртежа; Мењање објеката; Означавање цртежа; Шрафирање објеката; Котирање; Рад са вишеструко употребљивим
објектима; Креирање додатних објеката у цртежу; Прикази за штампање и штампање;
Креирање шаблонских цртежа.
Циљна група:
Програм је намењен наставницима техничких предмета у средњим стручним школама
за образовање следећих струка: архитектура, грађевина, машинство, геодезија, електротехника, шумарство, просторно планирање, дизајн...
Трајање програма:
24 часа (3 дана по 8 часова).
Број учесника у групи:
минимално 4, а максимално 8.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ
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Power Pоint у настави – табла
без креде

Аутор програма:
Александар Савић, дипл. ел. инж.
Организације/институције које
подржавају програм:
Заједница електротехничких школа,
18000 Ниш, Београдска 16,
тел: 018/588-583, ЕТШ „Раде Кончар”,
11000 Београд, Браће Грим 32.

Координатор:
Александар Савић, Браће Грим 32, 11000 Београд, тел.: 011/322-11-44, 063/470-555,
е-mail: a.savic@r.koncar.edu.yu, savica@ptt.yu
Реализатори:
Александар Савић, дипл. ел. инж.; Вулета Радинка, дипл. инж.; Снежана Тодоровић,
дипл. инж.; Зоран Милинковић, дипл. маш. инж., проф.
Циљеви програма:
Циљеви програма (Power Point у настави – табла без креде) су: да обучи професоре за
израду Power Point презентација, упозна и упути полазнике за учешће у конкурсу
Креативна школа, оспособи за руковање видео бимом, упути у техничка решења
опремања учионица видео бимом и видео сплитерима, упозна са начинима најбоље
реализације наставе у учионицама које су опремљене са мултимедијалном опремом.
Теме које се обрађују:
Рад са опремом неопходном за успешне PPT презентације; Начини и поступци при
опремању кабинета за PPT презентације; Рад са графичком таблом; Рад на рачунарима
уз предавање реализатора – обука полазника за покретање Power Point-a и основне
технике израде PPT презентација, обука полазника за напредне технике израде презентације, представљање радова (PPT презентација) полазника; евалуација и дискусија.
Циљна група:
професори средњих школа и гимназија са елементарним познавањем рачунара
(Windows, Word).
Трајање програма:
1 дан / 8 сати.
Број учесника у групи:
10–30 учесника.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

Аутор програма:
Драган Кнежевић, дипл. инж. орг. рада.
Организације/институције које
подржавају програм:
Електротехничка школа „Раде Кончар”,
Београд; Заједница електротехничких
школа Србије; Висока школа
електротехнике и рачунарства струковних
студија, Београд.
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MS WORD и примена у
образовању уз коришћење
напредних техника

Координатор:
Драган Кнежевић, Браће Грим 32, 11000 Београд, тел.: 011/208-4598, 064/2294-706,
факс: 011/2763-062, е-mail: dk@r.koncar.edu.yu, koncar@beotel.yu
Реализатори:
Драган Кнежевић, Радинка Вулета, Снежана Тодоровић, Рада Вулић.
Циљеви програма:
Унапређење наставе и информисаности учесника у наставним процесу подизања нивоа
рачунарске писмености. Циљ курса је упознање полазника у најширем могућем
погледу са напредним техникама MS WORD-а. По завршеном курсу, полазници ће
јасно и детаљно бити упознати са свим напреднијим техникама у MS WORD-у.
Полазници су по завршетку курса обучени да користе све наведене напредне технике.
Теме које се обрађују:
Креирање и форматирање табеле; Увоз (Еxcel) података и графика; Разврставање
текста у колоне; Креирање формулара; Креирање outline стилова; Чување у HTLM
формату; Обрада слика; Постављање bookmark-a; Коришћење стилова; Постављање
унакрсних референци, индекса и Mail Merge-a; Примена ових техника у настави и за
наставу; Вежбе писање наставних планова, припрема за наставу; кратки тест, евалуација.
Циљна група:
професори који су у свом рсду користили рачунар и наишли на проблеме у обради
докумената.
Трајање програма:
један дан / 8 сати.
Број учесника у групи:
10–15.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ
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Израда наставног софтвера
за интранет и интернет
окружење уз коришћење
MOODLE портала

Аутори програма:
Драган Кнежевић, дипл. инж. орг. рада,
Јанев Срђан, дипл. инж.
Организације/институције које
подржавају програм:
Електротехничка школа „Раде Кончар”,
Београд, Заједница електротехничких
школа Србије.

Координатор:
Драган Кнежевић, Браће Грим 32, 11000 Београд, тел.: 011/208-4598, 064/2294-706,
факс: 011/2763-062, е-mail: dk@r.koncar.edu.yu, koncar@beotel.yu
Реализатори:
Тимчић Данијела, Лука Стошић, Вулета Радинка, Драган Кнежевић, Марија Остојић,
Снежана Тодоровић.
Циљеви програма:
обезбеђење услова за унапређење наставе и информисаности учесника у наставном
процесу коришћењем наставног софтвера на серверима заштићене школске мреже
(интранет) нa MOODLE порталу; оспособљавање већег броја наставника за коришћење
школских система за израду и постављање е-лекција; оспособљавање наставника
информатичке групе предмета за планирање, пројектовање, имплементацију и одржавање система електронских лекција на школском серверу MOODLЕ; оспособљавање
полазника да даље обучавају колеге да израђују е-лекције и користе школске компјутерске ресурсе у настави.
Теме које се обрађују:
Увод и тестирање знања полазника; Креирање и поставка курса и лекција; Креирање
лекција (различити типови лекција); Креирање тестова; Оцењивање уз помоћ Мооdle-a;
Статистика тестова; Креирање речника; Комуникација са корисницима лекција; Припрема конкретних (унапред припремљених) лекција и поставка на Moodle сервер (за
оне који се припремају за администрацију); Инсталирање Moodle-a; Администрирање
Moodle сајта.
Циљна група:
професори информатике, професори рачунара и наставници задужени рачунарима,
рачунарским кабинетима и опремом, помоћници директора и лица која ће бити
задужена за школски информациони систем.
Трајање програма:
три дана по 8 сати, укупно 24 часа.
Број учесника у групи:
10–15.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

Аутор програма:
Драгољуб Перковић.
Организације/институције које
подржавају програм:
Техничка школа „Јован Вукановић”, Нови
Сад; Факултет техничких наука, Нови
Сад, Департман за грађевинарство.
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Учење активним
коришћењем база знања

Координатор:
Пламенка Лаћарац, Рибарска 58, 21411 Бегеч, тел.: 063/8936-712, факс: 021/443-444,
е-mail: plamicak63@gmail.com
Реализатори:
Драгољуб Перковић, Иван Петровић, Бибијана Лонцо, Војислав Ђурђевац.
Циљеви програма:
упознавање наставника са концептом слободне размене знања посредством Интернета;
упознавање са етичким начелима у слободној размени знања; обука за примену савремених алата у слободној размени знања; процена квалитета информација у постојећим
базама знања и њихова применљивост у настави; самостално креирање докумената за
неку од постојећих база знања.
Теме које се обрађују:
Концепт слободне размене знања; Могућа примена Интернета у настави; Истраживање
– претраживање; Критеријуми на основу којих се формира садржај и форма рада –
намењени бази знања; Обука за примену потребних техника и алата.
Циљна група:
наставници средњих школа.
Трајање програма:
16 сати у току 2 дана.
Број учесника у групи:
15 – 20.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ
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Основе Јава програмирања

Аутор програма:
мр Матеја Опачић.
Организација/институција која
подржава програм:
Факултет информационих технологија,
Трг Републике 3, Београд, 011/3287-540,
063/481-650.

Координатор:
Оливера Лазаревић, Трг Републике 3, 11000 Београд, тел.: 011/3287-540,
064/270-43-09, 011/3287-540, е-mail: olivera.lazarevic@fit.edu.yu
Реализатори:
мр Матеја Опачић, проф. др Мирослав Трајановић, мр Миодраг Страк.
Циљеви програма:
Општи циљеви: обезбеђивање услова за унапређење наставе (израда наставног материјала у електронском облику) и информисаности учесника у наставном процесу.
Специфични циљ: упознавање наставника информатике са Јава програмским језиком.
Теме које се обрађују:
Принципи објектно оријентисаног програмирања; Синтакса Јава језика; Контролне
струкуре; Основе гуи-а.
Циљна група:
наставници информатике.
Трајање програма:
3 дана, односно 22 сата (6+8+8 сати).
Број учесника у групи:
12–15.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

Аутор програма:
мр Драгорад Миловановић, дипл. инж.
Организација/институција која
подржава програм:
Факултет информационих технологија,
Трг Републике 3, Београд,
011/3287-540, 063/481-650.
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Информационо-комуникационе технологије:
рачунарске мреже и
Интернет

Координатор:
Оливера Лазаревић, Трг Републике 3,
11000 Београд, тел.: 011/3287-540,
064/270-43-09, 011/3287-540, е-mail: olivera.lazarevic@fit.edu.yu

Реализатори:
мр Драгорад Миловановић, дипл.инж.; мр Миодраг Страк; мр Матеја Опачић.
Циљеви програма:
упознавање учесника са савременим информационо-комуникационим технологијама и
захтевима умрежавања рачунара, укључујући технологије рачунарских мрежа и телекомуникација; обезбеђивање услова за унапређење наставе (израда наставног материјала) и информисаности учесника у наставном процесу (школске интранет мреже),
као и интерактивне наставе, наставе на даљину и програмиране наставе.
Теме које се обрађују:
Програм Информационо-комуникационе технологије: рачунарске мреже и Интернет
обухвата разрађен план извођења обуке у три целине: увод у рачунарске комуникације
(LAN/MAN/WAN мреже и мрежни модели, пројектовање и администрација мрежа);
oснове умрежавања (физички слој и Ethernet слој везе података, Интернет – мрежни и
транспортни слој) и мултимедијалне комуникације и системи (мултимедијалне апликације, управљање и безбедност мрежа).
Циљна група:
наставници огледа електротехничар мултимедија, као и наставници и стручни сарадници који образују ученике на предметима техничко образовање, електротехника, телекомуникације, информатика и рачунарство.
Трајање програма:
3 дана, односно 22 сата (6+8+8 сати).
Број учесника у групи:
12–15.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ
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Аплети у настави

Аутор програма:
Горан Јовишић, професор информатике.
Организација/институција која
подржава програм:
Покрајински секретаријат за образовање и
културу Војводине, Нови Сад.

Координатор:
Горан Јовишић, Стефана Првовенчаног 25, 21000 Нови Сад, тел.: 064/3020-748,
е-mail: goranjovisic@yahoo.com
Реализатори:
Горан Јовишић, професор информатике; Дејан Стакић, професор информатике;
Милена Трпчевић, професор информатике.
Циљеви програма:
извођење наставног процеса употребом бесплатног софтвера и аплета олакшава припрему наставе, ученицима приближава процесе у техници и природним наукама,
поједностављују се наставни садржаји; могућности и начин креирања часа помоћу
аплета; проналажење, чување и обрада аплета; коришћење неких готових бесплатних
програма у настави појединих предмета; виртуелно извођење огледа и процеса у
природи и техници који су компликовани, скупи и опасни.
Теме које се обрађују:
Настава у виртуелној учионици, упознавање са појмом аплета; Зашто и како се могу
аплети применити у настави; Величина аплета; Домет аплета; С ким аплет може
комуницирати; Параметри аплета; Атрибути ознаке APPLET; Убацивање аплета у
WEB страницу; Обрада аплета, превођење аплета; Демонстрација аплета из разних
области; Демонстрација часа са коришћеним аплетом; Како креирати час помоћу
аплета; Упознавање са готовим инжењерским програмима.
Циљна група:
наставници који предају групу предмета из области машинства, електротехнике,
саобраћаја, хемије, хемијске и прехрамбене технологије, грађевинарства и других
стручних предмета, наставници који предају практичну наставу у овим областима.
Трајање програма:
Програм траје два дана, један дан 8 сати и други дан 8 сати. Полазник може да се
определи да ли ће да слуша један дан програма у трајању од 8 сати или оба дана.
Укупно програм траје 16 сати за оба дана.
Број учесника у групи:
минимално 10, максимално 20.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

Аутор програма:
мр Драгорад Миловановић, дипл. инж.
Организација/институција која
подржава програм:
Факултет информационих технологија,
Трг Републике 3, Београд,
011/3287-540, 063/481-650.
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Мултимедијалне технологије:
апликације, стандарди и
системи

Координатори:
мр Драгорад Миловановић, дипл. инж.; Оливера Лазаревић, Трг Републике 3,
11000 Београд, тел.: 011/3287-540, 064/270-43-09, 011/3287-540,
е-mail: olivera.lazarevic@fit.edu.yu
Реализатори:
мр Драгорад Миловановић, дипл. инж.; мр Миодраг Страк; мр Матеја Опачић.
Циљеви програма:
Упознавање учесника са савременим мултимедијалним техникама и технологијама.
Мултимедијалне технике интегрисано обрађују и манипулишу дискретним (текст,
графика) и континуалним (аудио, видео) медијима – сагласно стандардима. Мултимедијални системи су привукли посебну пажњу информатичког друштва, посебно са
развојем рачунара и Интернета, као и променама у телекомуникацијама. Обезбеђење
услова за унапређење наставе (израда наставног материјала) и информисаности учесника у наставном процесу (школске интранет мреже), као и интерактивне наставе,
наставе на даљину и програмиране наставе.
Теме које се обрађују:
Програм Мултимедијалне технологије: апликације, стандарди и системи обухвата
разрађен план извођења обуке у три целине: мултимедијални системи и сервиси
(формати, дигитална обрада сигнала, стандарди); мултимедијалне технике (дигитални
аудио/видео, текст, графика, анимација); производња мултимедијалног садржаја
(DTV/DVD продукција и дистрибуција).
Циљна група:
наставници мултимедија и стручни сарадници који образују ученике на предметима
информатика и рачунарство, електротехника, телекомуникације, техничко образовање.
Трајање програма:
3 дана, односно 22 сата (6+8+8 сати).
Број учесника у групи:
12–15.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ
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Информационо-комуникационе технологије:
сигурност и заштита
рачунара и Интернета

Аутор програма:
мр Драгорад Миловановић, дипл. инж.
Организација/институција која
подржава програм:
Факултет информационих технологија,
Трг Републике 3, Београд,
011/3287-540, 063/481-650.

Координатор:
Оливера Лазаревић, Трг Републике 3, 11000 Београд, тел.: 011/3287-540, 064/270-43-09,
011/3287-540, е-mail: olivera.lazarevic@fit.edu.yu
Реализатори:
мр Драгорад Миловановић, дипл. инж.; мр Миодраг Страк; мр Матеја Опачић.
Циљеви програма:
упознавање полазника курса са савременим информационо-комуникационим технологијама и захтевима сигурности и заштите рачунарских мрежа и Интернета,
обезбеђивање услова за унапређење наставе (израда наставног материјала) и информисаности учесника у наставном процесу.
Теме које се обрађују:
Програм Информационо-комуникационе технологије: сигурност и заштита рачунара и
Интернета обухвата разрађен план извођења обуке у три целине: увод у сигурност и
методе заштите (ризик – рањивост система, напади/претње, криптографски системи);
безбедност рачунара (сигурност софтвера и заштита апликација, безбедност оперативних система и база података); безбедност рачунарских мрежа (мрежне баријере и
операциона безбедност рачунарских мрежа, сигурност бежичних и мобилних мрежа,
електронско пословање и сигурност на Интернету).
Циљна група:
наставници и стручни сарадници који образују ученике на предметима информатика и
рачунарство, електротехника, телекомуникације, техничко образовање.
Трајање програма:
3 дана, односно 22 сата ( 6+8+8 сати).
Број учесника у групи:
12–15.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

Аутор програма:
Јелена Пауновић.
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Организације/институције које
подржавају програм:
Израда наставног
Висока школа електротехнике и
рачунарства струковних студија,
Војводе Степе 283, Београд;
Заједница електротехничких школа, 18000 Ниш, Београдска 16.

ИЗБОРНИ

софтвера за
Интернет

Координатор:
Јелена Пауновић, Гандијева 49Б/49, 11070 Нови Београд, тел.: 011/152-887,
064/3766-674, факс: 011/2471-099, 011/2471-369, е-mail: lela14@yubc.net
Реализатори:
Јелена Пауновић, Габријела Димић, Кристијан Кук, Мирко Ступар, Ана Милетић.
Циљеви програма:
стручно оспособљавање професорa за израду наставног материјала у формату Web
презентацијe.
Tеме које се обрађују:
Тумачење улоге Интернета у настави; Kреативно писањe наставног материјала;
Вештинa комуникације и преношења идеја другим особама; Значај способности
поистовећивања професора са ученицима којима су лекције упућенe; Психолошка
анализа циљне групе; Осмишљавање стратегије за покретање маштe читаоца.
Планирање и дизајнирање наставног Web сајта; Oсмишљавање насловне странице
школског сајта; Постављање наставног материјала на странице; Форматирање текста;
Уметање графичких елемената на страну; Додавање Flash дугмади и анимацијa; Израдa
фото-албума за Web лекције; Израдa лекција помоћу табелa, oквира и шаблона;
Одређивање стила лекције; Прављење графичких и хипертекстуалних веза између
лекција; Прегледање лекција на читачу Web-a; Израдa библиотеке наставног
материјала. Постављање образаца у наставни материјал; Додавање поља за текст и
поља за потврду; Тестирање образаца; Израдa менија са хипервезама. Тестирање и
постављање мултимедијалног наставног материјала на сервер; Провера мапе
међусобне повезаности лекција. Слање датотека на удаљену локацију; Прављење
серверских веза; Тестирање доступности презентације; Проверa компатибилности са
читачима; Проверa хипервеза у наставној презентацији. Тимски рад на изради
наставног софтвера; Откључавање послатих и закључавање преузетих датотека за
остале професоре тима; Омогућавање компатибилности при тимском раду.
Циљна група:
наставници основних и средњих школа који израђују наставни софтвер.
Трајање програма:
24.
Број учесника у групи:
10–20.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ
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Наставникoва Интернет
презентација

Аутор програма:
Светозар Токовић.
Организација/институција која
подржава програм:
Хемијско-технолошка школа, Суботица.

Координатор:
Светозар Токовић, Прашка 34, 24000 Суботица, тел.: 024/530-279, е-mail:
sveto@tippnet.co.yu
Реализатори:
Светозар Токовић, Стеван Рајовић, Драган Петровић.
Циљеви програма:
упознавање наставника са интернет технологијама и могућностима њихове примене;
израда и поставка презентације наставника са садржајима предмета; приближавање
садржаја предмета (основних, додатних и допунских) ученицима на њима занимљив
начин; пружање могућности ученицима да самостално надокнаде евентуално пропуштене теме из градива, да добију додатне и допунске информације о градиву предмета;
могућност да ученици провере степен у коме су овладали градивом предмета уз помоћ
теста знања; могућност да ученик изнесе предлоге и примедбе.
Теме које се обрађују:
Интернет технологије, презентације; Израда динамичке, интерактивне Интернет
презентације; МySQL – база података; Програмски језик PHP.
Циљна група:
наставници средње школе.
Трајање програма:
20 сати у току три дана.
Број учесника у групи:
10 – 18.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

Аутор програма:
Мирослав М. Пејчић, дипл. инж.
електронике, професор Електротехничке
школе „Никола Тесла”, Ниш,
тел.: 018/530-192, 063/8043-950,
е-mail: mika@etstesla.ni.ac.yu,
pelek@nadlanu.com
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PLC контролери

Организације/институције које подржавају програм:
Електротехничка школа „Никола Тесла”, Ниш; Заједница електротехничких школа
Србије.
Координатор:
Мирјана Јовановић, дипл. инж. елeктронике, Благоја Паровића 12/52, 18000 Ниш,
тел.: 018/532-255, 063/8147-810, факс: 018/530-192, е-mail: mirjana@etstesla.ni.ac.yu,
mirjanajov@yahoo.com
Реализатори:
Мирослав М. Пејчић, дипл. инж. ел., професор Електротехничке школе „Никола Тесла”
из Нишa; Мирјана Јовановић, дипл. инж. ел., професор Електротехничке школе
„Никола Тесла” из Ниша; мр Драган Милосављевић, дипл. инж. ел., професор
Електротехничке школе „Никола Тесла” из Нишa.
Циљеви програма:
упознавање наставника средњих стручних школа са PLC контролерима; стицање неопходних теоријских и практичних знања о PLC контролерима и њиховом програмирању; увођење усвојених знања у педагошку праксу (посебно за образовне профиле
средњих школа електротехничке струке); упознавање са PLC контролерима и начинима програмирања PLC-а; овладавање ледер софтвером за програмирање PLC-а;
израда примера програма у ледеру погодних за вежбање са ученицима; упознавање са
SCADА софтвером и израдом једноставних графичких интерфејса; оспособљавање за
израду графичких интерфејса за претходно урађене примере за рад са ученицима.
Теме које се обрађују:
први дан (8 сати): Рачунар, микроконтролер, PC, PLC; Врсте индустријских сигнала;
PLC контролери; Основе ледер програмирања; Макета за рад са PLC –ом; Софтвер за
програмирање у ледеру; други дан (8 сати): Самостална израда већег броја примера
програма у ледеру; трећи дан (8 сати): Упознавање са SCADA системима; Софтвер за
израду SCADA програма; Графички и контролни објекти; Тачке; Израда графичког
интерфејса за већ урађен пример програма у ледеру.
Циљна група:
професори електротехничке групе предмета у средњим стручним школама.
Трајање програма:
Програм траје 24 сата, односно три дана по 8 сати.
Број учесника у групи:
од 8 до 12

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ
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C#, VB.NET, Visual Web
Developer – алати визуелног
програмирања

Аутори програма:
проф. др Владе Урошевић,
проф. Ђокић Аца,
дипломирани математичар.
Организације/институције које
подржавају програм:
Техничка школа за машинство и
саобраћај, Крагујевац;
ОШ ,,Живадинка Дивац”, Крагујевац.

Координатор:
Аца Ђокић, Кнеза Михајла 109, 34000 Крагујевац, тел.: 064/589-34-72, 034/311-012,
034/323-421, е-mail: upiskg@gmail.com, oszdivac@еуnet.yu
Реализатори:
Ђокић Аца, дипл. математичар, професор стручних предмета; Трифуновић Миланка,
проф. ТШМС, Крагујевац; Радовић Слободан, проф. ТШМС, Крагујевац.
Циљеви програма:
стицање нових знања, као и стручно оспособљавање професора за коришћење нових
софтверских технологија и алата из области визуелног програмирања применом C#,
VB.NET-a, Visual Web Developer-а.
Теме које се обрађују:
Основе NЕТ платформе; Увод у Visual C#, NЕТ и VB.NЕТ; Дизајн контрола; Догађаји у
визуалним апликацијама; Увод у Xml; Web сервиси; Прављење апликација Web
образаца; Рад са Web објектима.
Циљна група:
наставници свих средњих стручних школа које у својим програмима рада имају наставне предмете информатичког садржаја, студентима/асистентима информатичких
факултета, као и наставницима виших разреда основних школа који предају предмет
основе информатике и рачунарства и техничко образовање, као и свима који желе да
примене нове ИТ визуелног програмирања.
Трајање програма:
24 сата, односно у 3 дана по 8 сати.
Број учесника у групи:
од 8 до 16.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

Аутори програма:
Шандор Нађ, Стево Стевановић,
Техничка школа, Суботица;
проф. др Золтан Јегеш,
Висока техничка школа, Суботица.
Организације/институције које
подржавају програм:
Техничка школа, Суботица;
Висока техничка школа, Суботица.
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Савремени системи мерењa,
управљањa и надзирањa
(PLC, SCADA, HMI) –
радионица у опремљеном
тpенинг-центру

Координатор:
Шандор Нађ, дипл. инж.; Техничка школа, Суботица, Трг Лазара Нешића 9,
24000 Суботица, тел.: 024/552-031, 024/571-099, факс: 024/552-031,
е-mail: messc@tippnet.co.yu, abelsu@eunet.yu
Реализатори:
проф. др Золтан Јегеш, Висока техничка школа, Суботица; Шандор Нађ, Стево
Стевановић, Ласло Лисак, Данијел Мандић, Ото Бучу, сви дипл. инж., наставници
стручних предмета, Техничка школа, Суботица.
Циљеви програма:
повезивање теорије и праксе; подстицање на самостално практично стварање; подстицај за опремање школских кабинета; популаризовање и учење рутинских послова
високог нивоа.
Теме које се обрађују:
Савремени системи управљањa и надзора (PLC, SCADA, HMI); представљање опреме у
тpенинг-центру: развојни системи Easy51 за 8051MCU; развојни системи EasyPIC4 за
PIC микроконтролере; програмабилни уређаји (LOGO! – Siemens и C-Control Station);
програмабилни логички контролер опремљен за тренирање (SIMATIC S-200,
CPU+DIO+АIO+RS485+GSM+GPRS); роботска рука са 5 степени слободе; колекција
сензора и извршних органа; неколико реализованих модела; представљање досада
изведених апликација: алармни систем; систем за мерење физичких способности
ученика; систем за точење пића; аутоматизовани модел лифта; регулација температуре;
управљање електромоторима; роботска рука итд. Предлагање нових апликација (кроз
дискусују и стручни договор). Учесници могу да бирају техничка средства и
програмске алате (језике) са којима ће радити. Реализација конкретних апликација по
групама (помоћ организатора и модератора). Водиће се рачуна о томе да задаци буду
прилагођени могућностима учесника.
Циљна група:
наставници информатичких и стручних предмета (основе аутоматског управљања,
микроконтролери са програмирањем, елeктрична мерења итд.) у средњим стручним
школама, наставници информатике и техничког образовања у основним школама.
Трајање програма:
тродневни курс по 6 сати ефективног рада дневно – укупно 18 сати.
Број учесника у групи:
минимално 5, оптимално 10, максимално 15 (укупно 5 радних места).

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ
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Информатичка писменост по
европском ECDL (European
Computer Driving Licence)
стандарду

Аутор програма:
мр Биљана Ђокић, дипл. инж. ел.
Организација/институција која
подржава програм:
Предузеће за услуге и образовање
одраслих „EDUCON” д.o.o., Коларчева
4/7, Београд.

Координатор:
мр Биљана Ђокић, дипл. инж. ел., Коларчева 4/7, 11000 Београд, тел.: 011/3036-505,
064/2720-543, 063/1223-356, факс: 011/3036-506, е-mail: djokicb@eunet.yu
Реализатори:
мр Биљана Ђокић, дипл. инж. ел.; Јулијана Мирчевски, дипл. инж. ел.; Чедомил
Вишњић, дипл. инж. ел.
Циљеви програма:
усклађивање информатичког образовања наставника у основним и средњим школама
са ECDL (European Computer Driving Licence) стандардом и стицање међународно
признатог сетификата за рад на рачунару; упознавање наставника са новим могућностима у сфери образовања употребом информационо-комуникационих технологија и
са могућностима примене информацино-комуникационих технологија у њиховим
наставним предметима; разрада и примена постојећих идеја и решења која су доступна
у електронском облику и употреба методе познате у свету као ,,решавање ситуације”,
што би довело до побољшања искоришћености рачунарске опреме која је на
располагању у школама.
Теме које се обрађују:
Стандардни ECDL програм се састоји од 7 модула: модул 1 – Основе информационих
технологија; модул 2 – Употреба рачунара и рад са датотекама (оперативни систем
Windows); модул 3 – Обрада текста (Word); модул 4 – Табеларне калкулације (Excel);
модул 5 – Базе података (Access); модул 6 – Презентације и графика (Power Point);
модул 7 – Информације и комуникације (Internet Explorer, Outlook Express). Постоје два
нивоа полагања: старт ECDL – подразумева обавезно полагање било која 4 модула;
стандард ECDL – подразумева обавезно полагање свих 7 модула.
Циљна група:
наставници основних и средњих школа, будући ECDL инструктори (наставници
информатичке групе предмета) и остали учесници наставног процеса.
Трајање програма:
Трајање програма зависи од модула који се похађа и то: 1. модул траје 8 сати, односно
1 дан; 2. модул траје 24 сата, односно 3 дана; 3. модул траје 24 сата, односно 3 дана; 4.
модул траје 24 сата, односно 3 дана; 5. модул траје 24 сата, односно 3 дана; 6. модул
траје 24 сата, односно 3 дана; 7. модул траје 8 сати, односно 1 дан. Тестирање за ECDL
старт сертификат траје 4 сата, односно 1 дан; тестирање за ECDL стандард сертификат
траје 7 сати, односно 1 дан.
Број учесника у групи:
7–15.
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Аутор програма:
др Славица Маринковић.
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БРОЈ: 294

Организација/институција која
подржава програм:
Висока школа електротехнике и
рачунарства струковних студија у
Београду.

ИЗБОРНИ

Електроника

Координатор:
др Славица Маринковић, Војводе Степе 283, 11000 Београд,
е-mail:smarinkovic@vets.edu.yu
Реализатори:
др Славица Маринковић; др Петар Бошњаковић; мр Борислав Хаџибабић; Ненад
Толић, инж.; Милутин Нешић, инж.; Радослав Јекић, инж.
Циљ програма:
стручно усавршавање из области електронике.
Теме које се обрађују:
Уводно предавање (стручни профил инжењера струковних студија – област електроника, организација и садржај курса, веза са другим предметима); Eлектроника – значај,
основне области примене, историјски преглед развоја области; Атомска структура
материје, основне особине проводника, полупроводника и изолатора; Компоненте
електронских кола: отпорници, кондензатори, калемови; Интегратор, диференцијатор,
компоненте електронских уређаја: трансформатори, релеа, кристал кварца; PN спој,
диоде; Биполарни транзистори; Транзистори са ефектом поља (ЈFET, MOSFET);
Појачавачки степени: једностепени појачавачи са биполарним транзисторима и са
транзисторима са ефектом поља, вишеслојне силицијумске компоненте – тиристори;
Операциони појачавач: основна кола са операционим појачавачима; Извори за
напајање: исправљачи, линеарни прекидачки стабилизатори и конвертори; Логичка
кола – принцип рада и основне карактеристике; Елементарни склопови са комбинационим и секвенцијалним логичким колима; Осцилатори: RC и осцилатори са
кварцом.
Циљна група:
професори електронике и сродних предмета основних и средњих школа.
Трајање програма:
16 сати / 2 дана.
Број учесника у групи:
максимално 20.
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ОБАВЕЗАН

БРОЈ: 295

Аутор програма:
професор Александар Савић, дипл. ел.
инж.

Организације/институције које
подржавају програм:
Електротехнички факултет у Београду;
Пољопривредни факултет у Београду;
Агенција за енергетску ефикасност;
Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија; Заједница
електротехничких школа Србије; Електротехничка школа „Раде Кончар”.

Обновљиви извори енергије
(ОИЕ)

Координатор:
Александар Савић, дипл. ел. инж.; ЕТШ „Раде Кончар”, Браће Грим 32, 11000 Београд,
е-mail: a.savic@r.koncar.edu.yu
Реализатори:
проф. др Миодраг Златановић, Електротехнички факултет у Београду; проф. др Марко
Стојановић, Институт за нуклеарне науке Винча; др Предраг Милановић, дипл. инж.,
Институт за хемију, технологије и металургију; проф. мр Оливера Ећим,
Пољопривредни факултет у Београду; мр Миомира Лазовић, Агенција за енергетску
ефикасност; Селена Пјешивац, дипл. инж., Агенција за енергетску ефикасност; мр
Бојан Ковачић, дипл. маш. инж., Агенција за енергетску ефикасност; мр Растислав
Крагић, Агенција за енергетску ефикасност; Слободан Вукчевић, дипл. маш. инж.,
предузеће Етаж; Бранко Чалија, дипл. ел. инж., АБС ,,Минел”; Биљана Гачановић,
философ и публициста, професор ЕТШ ,,Раде Кончар”; Зоран Милинковић, дипл. маш.
инж., професор ЕТШ ,,Раде Кончар”; Александар Савић, дипл. ел. инж., професор
ЕТШ ,,Раде Кончар”.
Циљеви програма:
Циљ програма Обновљиви извори енергије (ОИЕ) је промоција обновљивих извора
енергије, енергетске ефикасности и заштите животне средине. Исто тако, предвиђено је
покретање иницијативе за шире увођење ОИЕ у школство Републике Србије. Специфични циљеви: методе и начини рада представљања предмета ОИЕ; представљање
конвенционалних извора енергије Републике Србије; упознавање са тренутним стањем
коришћења обновљивих извора енергије; представљање могућности Републике Србије
у области ОИЕ; упознавање са начинима и могућностима повећања енергетске
ефикасности; значај заштите животне средине.
Теме које се обрађују:
Енергетска ефикасност (Агенција за енергетску ефикасност), Соларна енергија
(Електротехнички факултет, Пољопривредни факултет, ЕТШ „Раде Кончар”),
Фотонапонска конверзија (Електротехнички факултет, ЕТШ „Раде Кончар”), Енергија
ветра (Електротехнички факултет, ЕТШ „Раде Кончар”), Геотермална енергија,
(Пољопривредни факултет), Биодизел и биомаса (Пољопривредни факултет, ПКБ,
Viktoria Oil a.d.), Остали видови ОИЕ (Електротехнички факултет, ЕТШ „Раде
Кончар”), Заштита животне средине (ЕТШ „Раде Кончар”), Увођење наставног
предмета обновљиви извори енергије (ЕТШ „Раде Кончар”).
Циљна група:
Програм је намењен свим професорима који су заинтересовани за промоцију
обновљивих извора енергије, енергетске ефикасности и заштите животне средине, као
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и свима онима који желе да се укључе у унапређивање наставе и увођење одговарајућих области из ОИЕ, енергетске ефикасности и заштите животне средине у
наставне планове и програме предмета у основној и средњој школи.
Трајање програма:
Програм траје један дан, односно 8 сати.
Број учесника у групи:
минимално 12, максимално 24.
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ОБАВЕЗАН

БРОЈ: 296

Аутор програма:
професор Александар Савић, дипл. ел.
инж.

Пројектовање електричних
инсталација и осветљења на
рачунару

Организације/институције које
подржавају програм:
Електротехнички факултет, Београд;
Висока школа електротехнике и
рачунарства струковних студија;
Фабрика светиљки ,,Minel-Schreder” д.о.о.; Заједница електротехничких школа Србије;
Електротехничка школа „Раде Кончар”.
Координатор:
Александар Савић, дипл. ел. инж.; ЕТШ „Раде Кончар”, Браће Грим 32, 11000 Београд,
е-mail: a.savic@r.koncar.edu.yu
Реализатори:
др Златан Стојковић, редовни професор Електротехничког факултета у Београду;
Зоран Стојановић, дипл. ел. инж., асистент Електротехничког факултета у Београду;
Ана Дрндаревић, дипл. ел. инж., руководилац бироа за пројектовање Фабрике
светиљки ,,Minel-Schreder”; Андреј Ђуретић, дипл. ел. инж., пројектант Фабрике
светиљки ,,Minel-Schreder”; Весна Пуртић, дипл. ел. инж., професор; Зоран
Милинковић, дипл. маш. инж.; Бранко Чалија, дипл. ел. инж., пројектант; Душан
Милошевић, дипл. ел. инж., пројектант; Александар Савић, дипл. ел. инж., професор.
Циљеви програма:
Циљ програма Пројектовање електричних инсталација и осветљења на рачунару је да
полазнике уведе у основе софтверских алата који се данас користе при пројектовању,
прикаже примере из праксе најбољих пројектантских предузећа, уведе у начине избора
светиљки за јавну расвету, обучи за припрему, разраду, паковање и поступке при
одобравању и ревизију пројекта на готовим пројектима, обучи за поступке опремања и
одржавања кабинета за извођење наставе, упозна са поступцима добијања лиценци
одговорног пројектанта и извођача радова пред Инжењерском комором Србије.
Теме које се обрађују:
Могућности реализације наставе прилагођене конкретним школама; Одржавање
кабинета са рачунарима (искуства из праксе); Припрема, реализација, паковање, одобравање и ревизија пројеката; Поступци добијања лиценци одговорног пројектанта и
извођача радова пред Инжењерском комором Србије; Основе програма за пројектовање електричних инсталација на рачунару (ACAD); Пројектовање електричних инсталација на рачунару на готовим основама; Основе програма за пројектовање осветљења
отворених простора (улице, тргови, паркова, спортски терени, фасаде, споменици итд.);
Начин одабира светиљки према условима пројекта; Промоција радова полазника
семинара и дискусија.
Циљна група:
Програм је намењен електроинжењерима, професорима електро-енергетске групе
предмета, посебно онима који предају предмет електричне инсталације и осветљење
и/или пројектовање електричних инсталација и осветљења.
Трајање програма:
Програм траје један дан, односно 8 сати.
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Број учесника у групи:
минимално 12, максимално 14.
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ИЗБОРНИ

БРОЈ: 297

Савремени електронски
системи управљања на
возилу и мотору

Аутори програма:
мр Драган Тарановић, дипл.инж.елек.;
мр Предраг Миленковић, дипл.инж.маш.;
Зоран Марковић, дипл.инж.елек.;
Томислав Стојановић, дипл.инж.елек.
Организације/институције које
подржавају програм:
Прва техничка школа, Крагујевац;
Застава аутомобили; Институт за
аутомобиле, Крагујевац.

Координатор:
Томислав Стојановић, дипл.инж.елек.; Радоја Домановића 8, 34000 Крагујевац,
тел.: 034/335-093, 064/254-2458, факс: 034/332-769, е-mail: Prvateh.zam@eunet.yu
Реализатори:
мр Драган Тарановић, дипл.инж.елек.; мр Предраг Миленковић, дипл.инж.маш.; мр
Ненад Витошевић, дипл.инж.маш.; Андрија Савчић, дипл.инж.маш.; Зоран Марковић,
дипл.инж.елек.; Љубомир Станковић, дипл.инж.елек.; Саша Јовановић, дипл.инж.елек.;
Дарко Миленић, дипл.инж.елек.
Циљеви програма:
едукација наставног особља и сервисера из области аутоелектронике.
Теме које се обрађују:
Модул 1: Моторна возила и мотори СУС: основни принципи рада мотора СУС
(бензински, дизел), рад мотора СУС у пресеку, расклапање/склапање мотора
(бензински, дизел), системи на возилу за: кочење, управљање, ослањање, напајање
горивом, серво итд. – савремени приступ. Модул 2: Електрични и електронски системи
на возилу: савремене електричне инсталације и осветљење на возилу (оптички каблови,
bus системи, ксено-фарови), електричне инсталације на возилима Заставе (класична,
Motronic, РСМ, Тоуота), читање електричне шеме, означавање компоненти, табела
кодова грешака и означавање, основни принципи рада електричних машина и уређаја
на возилу (електропокретач, алтернатор, електромотори за брисаче, пумпице, подизачи
стакла, централно закључавање, расклапање/склапање неких уређаја, испитивање
електричних уређаја возила). Модул 3: Давачи на возилу, системи убризгавања:
основни принципи система електронског паљења и убризгавања Motronic-а, основни
елементи система Motronic-а (давачи, актуатори, напајање горивом, паљење) –
карактеристике, основни принципи оптимизације система Motronic-а, основни
алгоритми управљања М4.6 и подешавање основних мапа, испитивања и оптимизација
система Motronic-а, дијагностика система Motronic-а, основни принципи рада
дијагностичких уређаја.
Циљна група:
наставници и стручни сарадници који изводе наставу у стручним школама и сервисери
који користе дијагностичку опрему.
Трајање програма:
Програм се реализује кроз три модула. Сваки модул траје два радна дана по осам сати.
Број учесника у групи:
минимално 6, а максимално 10.
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Аутор програма:
Мирослав М. Пејчић,
дипл. инж. електронике,
професор Електротехничке школе
„Никола Тесла”, Ниш,
тeл.: 018/ 530-192, 063/8043-950
е-mail: mika@etstesla.ni.ac.yu,
pelek@nadlanu.com
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ОБАВЕЗАН

Микроконтролери

Организације/институције које подржавају програм:
Електротехничка школа „Никола Тесла”, Ниш; Заједница електротехничких школа
Србије.
Координатор:
Мирјана Јовановић, дипл. инж. елeктронике, Благоја Паровића 12/52, 18000 Ниш,
тел.: 018/532-255, 063/8147-810, факс: 018/530-192, е-mail: mirjana@etstesla.ni.ac.yu,
mirjanajov@yahoo.com
Реализатори:
Мирослав М. Пејчић, дипл. инж.ел., професор Електротехничке школе „Никола Тесла”
из Нишa; Андрија Пешић, дипл. инж.ел., професор Електротехничке школе „Никола
Тесла” из Ниша; мр Милосављевић Драган, дипл. инж, ел., професор Електротехничке
школе „Никола Тесла” из Нишa.
Циљеви програма:
повећање нивоа теоретских и практичних знања о микроконтролерима наставника
средњих стручних школа; стицање неопходних практичних знања о микроконтролерима и њиховом хардверском и софтверском окружењу; програмирање микроконтролера; увођење усвојених знања у педагошку праксу (посебно за образовне
профиле средњих школа електротехничке струке); стручно и практично усавршавање
професора из области конструкције уређаја на бази микроконтролера; увођење
усвојених знања у педагошку праксу (посебно за образовне профиле средњих школа
електротехничке струке).
Теме које се обрађују:
први дан (8 сати): Рачунар, микропроцесор, микрорачунар, микроконтролер, PC рачунар; Врсте индустријских сигнала; Микроконтролери; U/I подсистем микроконтролера
(дигитални U/I, тајмери, бројачи, A/D, D/A, PWM, брзи бројачи, комуникација); Извори
прекида; Рад микроконтролера у реалном времену; Начини рада микроконтролера;
Програмирање микроконтролера; Поступак приликом пројектовања хардвера и софтвера микроконтролерског уређаја; Упознавање са архитектуром и репертоаром
наредби конкретног микроконтролера (PIC16F84); Упознавање са хардвером развојног
система; Упознавање са програмирањем микроконтролера у асемблеру C или паскалу
(преводиоци); Писање првог програма за микроконтролер; други дан (8 сати):
Упознавање са готовим потпрограмима за развојни систем, који ће као такви моћи да
се користе у примерима; Обезбеђивање рада микроконтролера у реалном времену;
Самостална израда одређеног броја примера за рад са ученицима.
Циљна група:
професори електротехничке групе предмета у средњим стручним школама.
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Трајање програма:
Програм траје 16 сати, односно два дана по 8 сати.
Број учесника у групи:
од 8 до 12.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

Аутор програма:
Иван Станковић, дипл. инж. ел.
Машинско-електротехничка школа,
Параћин,
тел.: 035/563-142, 061/1546-209,
е-mail: stankovic.ivan1@gmail.com
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ИЗБОРНИ

Елeктрични и електронски
системи на возилима нове
генерације

Организације/институције које
подржавају програм:
Заједница електротехничких школа
Србије; Заједница машинских школа Србије; Машинско-електротехничка школа,
Параћин, тел./факс: 035/563-445; е-mail: mespnsr@ptt.yu, Александра Ђорђевић, дипл.
псих., директор школе.
Координатор:
Раде Марковић, дипл. маш. инж.; Машинско-електротехничка школа, Параћин,
тел.: 035/569-572, 063/7105-041, е-mail: mespnsr@ptt.yu

Реализатори:
Станковић Иван, дипл. ел. инж., Машинско-електротехничка школа, Параћин;
Миловановић Мирослав, дипл. маш. инж., Машинско-електротехничка школа,
Параћин; Михајловић Славољуб, дипл. ел. инж., Машинско-електротехничка школа,
Параћин.
Циљеви програма:
подршка реформи средњестручног образовања кроз обуку наставника; вертикално и
хоризонтално ширење ускостручног знања и вештина и њихова примена у процесу
васпитања и образовања коришћењем програмских пакета за аутоелектронику аутодијагностичких уређаја и опреме.
Теме које се обрађују:
Увод у електронске системе на возилима; Сензори и актуатори на возилима; Системи
паљења бензинских мотора; Системи континуалног убризгавања бензина; Системи
прекидног убризгавања бензина; Електронски системи управљања радом дизел мотора
нове генерације (Comon Rail, UPS, UIS); Електронски системи за управљање радом
дизел мотора (EDC-системи); Системи стабилности и сигурности на возилу (АBS,
ASR, ESP...), остали електронски системи на возилу; Коришћење аутодијагностичких
уређаја и опреме за аутоелектрику и аутомеханику.
Циљна група:
наставници електро и машинске групе предмета који су укључени у рад са одељењима
аутоелектричара и аутомеханичара.
Трајање програма:
24 сата (16 сати теоријског рада + 8 сати практичног рада), односно 3 дана.
Број учесника у групи:
минимално 6, максимално 12.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ
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БРОЈ: 300

Савремени приступ
дизајнирању
високотехнолошких
производа

Аутори програма:
проф. др Слободан Ступар,
проф. др Златко Петровић,
доц. др Часлав Митровић,
доц. др Небојша Петровић.
Организација/институција која
подржава програм:
Машински факултет Универзитета у
Београду.

Координатор:
доц. др Часлав Митровић, Краљице Марије 16, 11120 Београд, тел.: 011/3302-279, факс:
011/3370-364, е-mail: cmitrovic@mas.bg.ac.yu
Реализатори:
проф. др Слободан Ступар; проф.др Златко Петровић; доц. др Часлав Митровић; доц.
др Небојша Петровић; мр Драгољуб Бекрић; мр Александар Симоновић; Огњен
Пековић, дипл. инж.; Марија Станојевић, дипл. инж.
Циљеви програма:
повећање нивоа знања, вештина и способности наставника у имплементацији стручних
предмета у циљу повећања ефикасности наставног процеса у средњим стручним
машинским и другим техничким школама; лакше савладавање и разумевање наставне
материје, као и ефикасније усвајање вештина, умећа и знања релевантних за будућу
професију ученика; развој перманетног стручног усавршавања наставника; корелација
наставе између општих, општестручних и ускостручних предмета; повезивање наставника са научницима и школа са научним институцијама у циљу бољег и бржег протока
нових знања и информација; стварање подлоге за даље усавршавање наставних планова и програма; оспособљавање наставника да сагласно врсти високотехнолошког
производа одабере адекватан приступ дизајнирању његове конструкције, његове аеродинамике и његове опреме и система; оспособљавање наставника да умећа, знања,
вештине и способности ученика из савладаних/положених наставних јединица и
предмета што боље искористи при објашњавању и разјашњавању феномена нових
наставних садржаја; дефинисање критеријума за проверу знања (оцењивање) ученика;
перманентна подршка полазницима семинара при имплементацији садржаја програма
семинара у наставни процес и у вредновању знања ученика.
Теме које се обрађују:
Опште о потребама дизајнирања високотехнолошких производа; Одабир адекватног
приступа дизајнирању сагласно врсти високотехнолошког производа; Анализа и примена приступа за дизајнирање конструкције, аеродинамике и опреме и система високотехнолошког производа.
Циљна група:
наставници средњих техничких школа који предају стручне и ужестручне предмете. То
су првенствено предмети који спадају у групу стручних предмета из подручја рада
машинства у области: ваздухопловства, бродоградње, железничког машинства и мотора и моторних возила.
Трајање програма:
2 дана по 8 сати, укупно 16 сати.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

Број учесника у групи:
од 6 до 20.
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Аутори програма:
проф. др Звонимир Југовић,
Технички факултет, Чачак;
др Снежана Драгићевић,
доцент, Технички факултет, Чачак;
Мултимедија у
др Жељко М. Папић,
интерактивној настави
Регионални центар за професионални
машинства
развој запослених у образовању, Чачак;
мр Миломир Мијатовић,
Техничка школа, Трстеник;
проф. др Радомир Славковић, Технички факултет, Чачaк; мр Марко Поповић, асистент
Техничког факултета у Чачку.

ИЗБОРНИ

БРОЈ: 301

Организација/институција која подржава програм:
Технички факултет, Чачак.
Координатор:
проф. др Звонимир Југовић, Технички факултет, Светог Саве 65, 32000 Чачак,
тел.: 032/302-710, 063/8200-027, факс: 032/342-101, е- mail: zvonko@tfc.kg.ac.yu
Реализатори:
проф. др Звонимир Југовић, редовни професор Техничког факултета у Чачку;
др Снежана Драгићевић, доцент Техничког факултета у Чачку; проф. др Радомир
Славковић, редовни професор Техничког факултета у Чачку; мр Марко Поповић,
асистент Техничког факултета у Чачку; мр Миломир Мијатовић, професор Техничке
школе у Трстенику.
Циљеви програма:
повећање ефикасности наставе применом савремених метода и наставних средстава уз
стицање знања и вештина у коришћењу мултимедијалних презентација у настави;
развијање способности наставника за реализовање наставе у којој ће активност ученика
бити разноврсна и истраживачка, као и стварање основа за даље усавршавање наставника и подизање квалитета наставе у средњим стручним школама.
Теме које се обрађују:
Специфичности учења и наставе машинства; Критеријуми селекције и начини интегрисања анимација, симулација и других мултимедијалних садржаја у наставу предмета
машинске струке; Демонстрација и обликовање наставе коришћењем мултимедијалних
презентација у интерактивној настави техничке групе предмета; Оспособљавање
наставника за самостално коришћење приказаних садржаја у настави и индивидуални
рад наставника на интеграцији тих садражаја у наставне предмете; Обликовање примера часова у тиму; Могућности евалуирања мултимедијално обликованих часова.
Циљна група:
професори и наставници машинске групе предмета који су запослени у средњим
стручним школама.
Трајање програма:
24 сата / 3 дана.
Број учесника у групи:
16–20 учесника.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

Аутор програма:
дипл. инж. маш. Огризовић Милутин.
Организација/институција која
подржава програм:
Техничка школа ,,Стара Пазова”, Стара
Пазова.
Координатор:
Тричковски Раде,
Краља Петра Карађорђевића 51,
тел./факс: 022/310-641,
e-mail: tskola@nadlanu.com
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Израда управљачких
(извршних) фајлова за
покретање CNC машина из
ProEngineer-овог
програмског модула
Manufacturing (креирање
технолошких секвенци
обраде)

Реализатори:
Огризовић Милутин, Дудуковић Горан, Дражета Владимир.

Циљеви програма:
обука наставника машинске струке, смерова за моделирање машинских конструкција и
компјутерско управљање, за примену програмског модула ,,ProEngineer/Manufacturing”,
којим се креира директни управљачки фајл (tap files) за покретање CNC машина
(глодалицa, стругова и обрадних центара).
Теме које се обрађују:
Креирање параметара за избор, подешавање типа машине и формирање припремка;
Технике избора и ,,конструкције” алата; Технике израде основних технолошких секвенци обраде (равно, профилно, запрем.глод.); Специјалне технике за оптимизацију
процеса програмирања, симулацију кретања алата и креирање директног управљачког
фајла за покретање CNC машина.
Циљна група:
наставници предмета модел.маш.ел. и конструкција, смер МТКК; наставници групе
предмета смера за компјутерско управљање (програмирање CNC машина, симулација
кретања, контрола и преношење извршног фајла у управљачку јединицу машине);
наставници предмета технологија обраде за четворогодишње смерове маш. струке.
Трајање програма:
3 радна дана, односно 22–24 радна сата.
Број учесника у групи:
6–12. Поштујући чињеницу да се ради о специјализованом курсу, апсолутно смо
спремни и на мањи број полазника јер нам је материјална страна потпуно
занемарљива!

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

390

ИЗБОРНИ
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Solid Edge V19 – програм за
компјутерско моделирање

Аутор програма:
Драгана Шимић, дипл. инж. машинства,
наставник стручних машинских предмета.
Организација/институција која
подржава програм:
Техничка школа, Суботица.

Координатор:
Драгана Шимић, Лањи Ернеа 9, 24413 Палић, тел.: 024/755-584, 063/8451-225,
е-mail: simicdr@nadlanu.com
Реализатори:
Драгана Шимић, дипл. инж. машинства; Старек Лила, дипл. инж. машинства; Пољак
Бела, дипл. инж. машинства.
Циљеви програма:
обучавање наставника за рад у програму за компјутерско моделирање; осавремењивање начина преношења градива.
Теме које се обрађују:
1) Дводимензионално цртање радионичких цртежа, електрошема и других цртежа по
потреби; 2) Тродимензионално моделирање машинских, електроделова и виртуелан
изглед готових делова; 3) Основе моделирања склопова и машинских конструкција; 4)
Анимација рада (кретање) машине или склопа.
Циљна група:
наставници машинских и електро предмета, наставници практичне наставе и
наставници техничког образовања.
Трајање програма:
Програм траје 18 сати ( три дана по шест сати).
Број учесника у групи:
од 4 до 10 учесника.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

Аутори програма:
Вукашин Братић,
Владан Бугариновић,
Александар Јовановић.
Организације/институције које
подржавају програм:
Техничка школа, Смедерево;
Заједница машинских школа Србије.
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Аутоматско програмирање
CNC глодалица применом
CAD/CAM концепта

Координатор:
Верица Петровић-Манић, Вука Караџића 13, 11300 Смедерево, тел.: 026/617-389,
факс: 026/617-386, е-mail: tehsd@eunet.yu
Реализатори:
Вукашин Братић, Владан Бугариновић, Александар Јовановић.
Циљеви програма:
подизање професионалних компетенција наставника машинске групе предмета и
наставника практичне наставе за коришћење CNC технологије и коришћење савремених наставних средстава у теоријској и практичној настави машинства.
Теме које се обрађују:
Аутоматско програмирање CNC глодалица применом CAD/CAM концепта у најзаступљенијим CAD и CAM апликацијама са генерисањем NC кода у облику прилагођеном
DIN/ISO систему кодирања.
Циљна група:
наставници машинске групе предмета и наставницима практичне наставе у подручју
рада машинство и обрада метала.
Трајање програма:
Програм траје 24 часа, а реализује се у два викенда – 3 дана по 8 часова.
Број учесника у групи:
од 8 до 12.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ
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ИЗБОРНИ

БРОЈ: 305

Аутоматско програмирање
CNC стругова применом
CAD/CAM концепта

Аутори програма:
Вукашин Братић,
Владан Бугариновић,
Александар Јовановић.
Организације/институције које
подржавају програм:
Техничка школа, Смедерево;
Заједница машинских школа Србије.

Координатор:
Верица Петровић-Манић, Вука Караџића 13, 11300 Смедерево, тел.: 026/617-389,
факс: 026/617-386, е-mail: tehsd@eunet.yu
Реализатори:
Вукашин Братић, Владан Бугариновић, Александар Јовановић.
Циљеви програма:
подизање професионалних компетенција наставника машинске групе предмета и
наставника практичне наставе за коришћење CNC технологије и коришћење савремених наставних средстава у теоријској и практичној настави машинства.
Теме које се обрађују:
Аутоматско програмирање CNC стругова применом CAD/CAM концепта у најзаступљенијим CAD и CAM апликацијама са генерисањем NC кода у облику прилагођеном
DIN/ISO систему кодирања.
Циљна група:
наставници машинске групе предмета и наставници практичне наставе у подручју рада
машинство и обрада метала.
Трајање програма:
Програм траје 24 часа, а реализује се у два викенда – 3 дана по 8 часова.
Број учесника у групи:
од 8 до 12.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

Аутори програма:
др Мирослав Трајановић, ред. проф.
Машинског факултета у Нишу;
мр Милош Стојковић, асистент
Машинског факултета у Нишу.
Организација/институција која
подржава програм:
Машински факултет, Универзитет у
Нишу.
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БРОЈ: 306

ИЗБОРНИ

Реверзно моделирање помоћу
рачунара (Reverse
Engineering: модули Catia или
Pro/Engineer)

Координатор:
др Драган Милчић, Александра Медведева 14, 18000 Ниш, тел.: 018/500-642,
факс: 018/588-244, е-mail: milcic@masfak.ni.ac.yu
Реализатори:
др Мирослав Трајановић, ред. проф. Машинског факултета у Нишу; мр Милош
Стојковић, асистент МФН-а; мр Јелена Миловановић, асистент МФН-а; Никола
Витковић, сарадник МФН-а.
Циљеви програма:
омогућити средњим техничким школама у Србији да уведу квалитетан и савремен
програм обуке у области реверзног моделирања помоћу рачунара (RE); омогућити
развитак и унапређење постојећих веза са индустријским предузећима на основу знања
које ученици могу да понуде у практичном раду у сарадњи са индустријским предузећима (као техничари на пракси).
Теме које се обрађују:
Скенирање 3D модела на машини за механичку дигитализацију облика MDX-20
(координатно-мерна машина); Обрада облака тачака; Израда и обрада мозаичког
модела; Реверзибилно моделирање површине модела; Израда солид модела коришћењем добијене површине; Припрема излазне датотеке за прототипску израду путем
Rapid Prototyping процеса.
Циљна група:
наставници средњетехничких машинских школа који намеравају да уведу наставне
јединице у области реверзног моделирања помоћу рачунара (RE) или унапреде
постојећи приступ у настави у области реверзног моделирања помоћу рачунара;
посредно: ученици, будући оператери на тзв. CMM машинама (Coordinate Measuring
Machines) и инжењери.
Трајање програма:
Програм обуке предвиђа 24 сати (4 дана по 6 сати рада).
Број учесника у групи:
од 6 до 12.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ
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ИЗБОРНИ

БРОЈ: 307

Програмирање нумерички
управљаних машина алатки
– sinutrain програм за обуку
за рад са siemens sinumerik
810/840 управљачким
јединицама

Аутори програма:
др Миодраг Манић,
ред. проф. Машинског факултета у Нишу;
мр Милош Стојковић,
асистент Машинског факултета у Нишу.
Организација/институција која
подржава програм:
Машински факултет, Универзитет у
Нишу.

Координатор:
др Драган Милчић, Александра Медведева 14, 18000 Ниш, тел.: 018/500-642,
факс: 018/588-244, е-mail: milcic@masfak.ni.ac.yu
Реализатори:
др Миодраг Манић, ред. проф. Машинског факултета у Нишу; мр Милош Стојковић,
асистент МФН-а; мр Никола Коруновић, асистент МФН-а; Милан Трифуновић,
сарадник МФН-а.
Циљеви програма:
омогућити средњим техничким школама у Србији да уведу квалитетан и савремен
програм обуке у области програмирања и контроле рада нумерички управљаних
машина алатки помоћу тзв. in-shop CAM пакета (sinutrain за siemеns-ове управљачке
јединице најсавременије класе 810/840); омогућити развитак и унапређење постојећих
веза са индустријским предузећима на основу знања које ученици могу да понуде у
практичном раду у сарадњи са индустријским предузећима (као техничари на пракси).
Теме које се обрађују:
Упознавање са окружењем програмског пакета; Припрема заглавља програма
(технолошког поступка); Креирање и подешавање технолошких операција; Планирање
и крерање стругарских захвата; Планирање и крерање захвата израде отвора и рупа;
Планирање и крерање глодачких захвата; Симулација управљачког (G) кода.
Циљна група:
професори средњетехничких машинских школа који намеравају да уведу нови курс
или унапреде постојећи у области пројектовања технолошког поступка помоћу
рачунара (in-shop CAM); посредно: ученици, будући оператери НУМА, машински
техничари и инжењери.
Трајање програма:
Програм обуке предвиђа 18 сати (3 дана по 6 сати рада).
Број учесника у групи:
од 6 до 12.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

Аутори програма:
др Миодраг Манић, ред. проф.
Машинског факултета у Нишу;
мр Милош Стојковић, асистент
Машинског факултета у Нишу.
Организација/институција која
подржава програм:
Машински факултет, Универзитет у
Нишу.
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БРОЈ: 308

ОБАВЕЗАН

Пројектовање технолошких
поступка помоћу рачунара
(CAM модули Catia и
ProEngineer)

Координатор:
др Драган Милчић, Александра Медведева 14, 18000 Ниш, тел.: 018/500-642,
факс: 018/588-244, е-mail: milcic@masfak.ni.ac.yu
Реализатори:
др Миодраг Манић, ред. проф. Машинског факултета у Нишу; мр Милош Стојковић,
асистент МФН-а; мр Никола Коруновић, асистент МФН-а; Милан Трифуновић,
сарадник МФН-а.
Циљеви програма:
омогућити средњим техничким школама у Србији да уведу квалитетан и савремен
програм обуке у области пројектовања технолошког поступка (CAМ); омогућити
развитак и унапређење постојећих веза са индустријским предузећима на основу знања
које ученици могу да понуде у практичном раду у сарадњи са индустријским
предузећима (као техничари на пракси).
Теме које се обрађују:
Упознавање са окружењем програмског пакета; Технике избора и манипулације са
објекатима; Припрема производног модела; Креирање и подешавање технолошких
операција; Пројектовање стругарских захвата; Пројектовање захвата израде отвора и
рупа; Пројектовање операције глодања; Постпроцесирање CL података.
Циљна група:
професори средњетехничких машинских школа који намеравају да уведу или унапреде
постојећи приступ у настави у области пројектовања технолошког поступка помоћу
рачунара (CAM); посредно: ученици, будући машински техничари и инжењери.
Трајање програма:
Програм обуке предвиђа 24 сати (4 дана по 6 сати рада).
Број учесника у групи:
од 6 до 12.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ
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ИЗБОРНИ

БРОЈ: 309

Стручно усавршавање
наставника за реализацију
наставе из области
производног машинства –
савремене технологије обраде
материјала

Аутори програма:
др Мирослав Радовановић, ред. проф.
Машинског факултета у Нишу;
др Бојан Ранчић, ред. проф.
Машинског факултета у Нишу;
др Велибор Маринковић, ред. проф.
Машинског факултета у Нишу;
др Драгољуб Лазаревић, ред. проф.
Машинског факултета у Нишу;
мр Предраг Јанковић, асист. Машинског
факултета у Нишу.

Организација/институција која подржава програм:
Машински факултет у Нишу, Александра Медведева 14, 18000 Ниш.
Координатор:
др Драган Милчић, Александра Медведева 14, 18000 Ниш, тел.: 018/500-642,
факс: 018/588-244, е-mail: milcic@masfak.ni.ac.yu
Реализатори:
др Мирослав Радовановић, ред. проф. Машинског факултета у Нишу; др Бојан Ранчић,
ред. проф. Машинског факултета у Нишу; др Велибор Маринковић, ред. проф.
Машинског факултета у Нишу; др Драгољуб Лазаревић, ред. проф. Машинског
факултета у Нишу; мр Предраг Јанковић, асист. Машинског факултета у Нишу.
Циљеви програма:
Општи циљ је развој програма перманентног стручног усавршавања наставника у
средњим школама, што за циљ има повећање њиховог нивоа умећа, знања, вештина и
способности у имплементацији нових савремених знања у наставне садржаје из области производних технологија. Специфични циљеви су повећање ефикасности наставно-образовног процеса и лакше савладавање и разумевање наставне материје предмета
производних технологија, као и ефикасније усвајање вештина, умећа и знања релевантних за професију ученика – машински техничар и електротехничар. Машински
факултет у Нишу на овај начин посредно припрема потенцијалне студенте машинства
за обавезе које их очекују током студија и касније, као инжењере у индустрији.
Теме које се обрађују:
Технологије обраде материјала и обрадни системи; Савремене технологије обраде
резањем; Савремене технологије обраде деформисањем; Савремене неконвенционалне
технологије обраде; Савремене мерне технике.
Циљна група:
наставници у техничким, машинским и електротехничким школама.
Трајање програма:
осамнаест сати, односно три дана.
Број учесника у групи:
минимално 10, мaксимално 20.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

Аутори програма:
др Миодраг Стојиљковић, ред. проф.
Машинског факултета у Нишу;
мр Владислав Благојевић, асистент
Машинског факултета у Нишу.
Организација/институција која
подржава програм:
Машински факултет, Ниш.

397

БРОЈ: 310

ИЗБОРНИ

Аутоматизације производних
процеса помоћу
програмабилних логичких
контролера

Координатор:
др Драган Милчић, Александра Медведева 14, 18000 Ниш, тел.: 018/500-642,
факс: 018/588-244, е-mail: milcic@masfak.ni.ac.yu
Реализатори:
др Миодраг Стојиљковић, ред. проф. Машинског факултета у Нишу; др Ненад Т.
Павловић, доц. Машинског факултета у Нишу; мр Владислав Благојевић, асист.
Машинског факултета у Нишу.
Циљеви програма:
Општи циљеви програма: развој и примена модуларних програма стручног образовања
који су засновани на потребама тржишта рада за знањима и вештинама у области
аутоматизације производних процеса; подстицај развоју образовног програма из области аутоматизације производних процеса који задовољава развојне потребе и потребе
за генеричким и животним вештинама ученика; подстицај развоју наставе и учења у
области аутоматизације производних процеса у односу на прецизно дефинисане
циљеве и исходе, који омогућавају индивидуалан приступ учењу и који уважавају
развојне потенцијале и могућности ученика; подстицај развоју модела социјалног
партнерства путем програмског и организационог повезивања средњих стручних
школа из области индустријске аутоматизације са компанијама, тржиштем рада и
локалном заједницом. Специфични циљеви програма: унапређење стручних и педагошких компетенција професора средњих школа и наставника општетехничког
образовања у основним школама у области аутоматизације производних процеса;
подстицај реализацији модуларних програма из области аутоматизације производних
процеса кроз различите организационе облике наставе (теоријска настава, рачунске
вежбе, лабораторијске вежбе, израда пројектних задатака); успостављање функционалне везе између садржаја предмета у средњим школама и предмета на Машинском
факултету у Нишу из области принципа дигиталних система; повећање броја уписаних
студената на Машинском факултету у Нишу.
Теме које се обрађују:
Програм се састоји из следећих области: Задаци, примена и видови аутоматизације
производних процеса помоћу ПЛК-а; Основе програмабилних логичких контролера;
Структура, системске компоненте и модули ПЛК-а; Програмски језици и начини
програмирања; Концепт решавања компактног дигиталног управљања за индустријске
процесе.
Циљна група:
професори средњих стручних школа образовног профила: мaшински техничар мерне и
регилационе технике, техничар за компјутерско управљање, електротехничар
процесног управљања, техничар хидраулике и пнеуматике, техничар мехатронике и
сл., и наставници општетехничког образовања у основним школама.
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Трајање програма:
Програм траје три дана по 6 часова дневно.
Број учесника у групи:
минимално 8, максимално 12.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

Аутор програма:
проф. др Драган Милчић.
Организација/институција која
подржава програм:
Машински факултет у Нишу,
Александра Медведева 14,
18000 Ниш.
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БРОЈ: 311

ИЗБОРНИ

Стручно-методичко
усавршавање наставника за
реализацију наставе из
области конструисања

Координатор:
др Драган Милчић, Александра Медведева 14, 18000 Ниш, тел.: 018/500-642,
факс: 018/588-244, е-mail: milcic@masfak.ni.ac.yu

Реализатори:
проф. др Властимир Ђокић; проф. др Војислав Милтеновић; проф. др Драган Милчић;
доц. др Бобан Анђелковић; Мирослав Мијајловић, дипл. инж. маш.; Милан Банић,
дипл. инж. маш.; Игор Василев, дипл. инж. маш.
Циљеви програма:
Општи циљ је развој програма перманентног стручног усавршавања наставника у
средњим школама, што за циљ има повећање њиховог нивоа умећа, знања, вештина и
способности у имплементацији нових савремених знања у наставне садржаје из области конструисања. Специфични циљеви су повећање ефикасности наставно-образовног
процеса и лакше савладавање и разумевање наставне материје предмета конструисање,
као и ефикасније усвајање вештина, умећа и знања релевантних за професију ученика –
конструктора. Машински факултет у Нишу на овај начин посредно припрема потенцијалне студенте машинства за обавезе које их очекују током студија и касније, као
инжењере у индустрији.
Теме које се обрађују:
Конструисање и структура процеса конструисања; Конципирање техничких система;
Обликовање производа; Израда техничке документације; Примена рачунара у процесу
конструисања; Виртуелни приступ процесу конструисања; Примена рачунара за прорачун: веза вратило-главчина (везе клином, пресовани спојеви, жлебне везе, везе чивијом); Прорачун елемената за пренос снаге (зупчасти преносници – цилиндрични, конусни и пужни, каишни и ремени преносници, ланчани преносници); Прорачун елемената
за обртно кретање (вратила, клизни и котрљајни лежаји); Параметарско конструисање;
Примери виртуелног процеса конструисања (конструисање зупчастог преносника
снаге).
Циљна група:
наставници у техничким, машинским и електромашинским школама, које имају смер
техничар за компјутерско конструисање, који држе наставу из предмета компјутерска
графика, конструисање, геометријско моделирање.
Трајање програма:
три дана по шест школских часова.
Број учесника у групи:
минимално 10, максимално 20.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ
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Стручно-методичко
усавршавање наставника за
реализацију наставе из
области геометријског
моделирања

Аутори програма:
доц. др Ненад Т. Павловић,
проф. др Драган Милчић.
Организација/институција која
подржава програм:
Машински факултет у Нишу,
Александра Медведева 14,
18000 Ниш.

Координатори:
доц. др Ненад Т. Павловић, др Драган Милчић, Александра Медведева 14, 18000 Ниш,
тел.: 018/500-642, факс: 018/588-244, е-mail: milcic@masfak.ni.ac.yu
Реализатори:
доц. др Ненад Т. Павловић; проф. др Драган Милчић; проф. др Миомир Јовановић;
доц. др Милош Милошевић; Мирослав Мијајловић, дипл. маш. инж.
Циљеви програма:
Општи циљеви: развој програма перманентног стручног усавршавања наставника;
повећање нивоа умећа, знања, вештина и способности наставника средњих стручних
машинских и других техничких школа у имплементацији нових знања у наставне
садржаје из области геометријског моделирања применом софтверских пакета Solid
Works и Autodesk Inventor. Специфични циљеви: повећање ефикасности наставног
процеса и лакше савладавање и разумевање наставне материје из области геометријског моделирања, као и ефикасније усвајање вештина, умећа и знања релевантних за будућу професију ученика.
Теме које се обрађују:
Како се у техничким школама у настави предмета из области геометријског
моделирања врши обука ученика у различитим софтверским CAD пакетима, то је овај
семинар је замишљен као 2 независне радионице, које ће радити у зависности од
интересовања полазника семинара. У свакој радионици радиће се са једним од два
софтвера: Solid Works и Autodesk Inventor. Предвиђени садржај: CAD/CAE технологије; Геометријско моделирање; CAE модул – анализа напонско-деформационог стања делова; Склапање – израда подсклопова и склопова и примена база стандардних
делова; Израда техничке документације.
Циљна група:
наставници у техничким, машинским и електромашинским школама које имају смерове: машински техничар за компјутерско конструисање, техничар за компјутерско
управљање, техничар за роботику, техничар за роботику и флексибилне производне
системе, техничар мехатронике, техничар нумерички управљаних машина, а на којима
се одвија настава из области геометријског моделирања (техничко цртање, компјутерска графика, моделирање машинских елемената и конструкција, моделирање са
анализом елемената и механизама, конструисање применом рачунара).
Трајање програма:
три дана по шест школских часова.
Број учесника у групи:
минимално 10, максимално 20.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

Аутори програма:
Надежда Поповић, дипл. маш. инж.;
Љиљана Брашован, дипл. маш. инж.
Организације/институције које
подржавају програм:
Машинска школа „Радоје Дакић”,
Београд;
Машинска школа „Панчево”, Панчево;
Заједница средњих машинских школа
Републике Србије.
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ИЗБОРНИ

Основе програмирања CNC
машина

Координатор:
Надежда Поповић, Славонских бригада 6, 11030 Београд, тел.: 011/2513-950,
063/1738-259, факс: 011/3581-200, е-mail: nadezda_popovic@yahoo.com
Реализатори:
Надежда Поповић, дипл. маш. инж.; Љиљана Брашован, дипл. маш. инж.; Никола
Брашован, маш. инж.; Милован Чобанов, дипл. маш. инж.
Циљеви програма:
Општи циљеви: повећање нивоа знања и вештина наставника у имплементацији нових
знања; развијање способности наставника за реализовање наставе из области CNC
технологије; стварање основа за даље усавршавање наставника и подизање квалитета
наставе у средњим стручним машинским и другим техничким школама; стварање
предуслова за даље усавршавање наставних планова и програма. Специфични циљеви:
упознавање наставника са основама програмирања CNC машина; оспособљавање
наставника за самостално програмирање CNC машина; оспособљавање наставника за
самосталну проверу програма симулацијом на рачунару.
Теме које се обрађују:
Коодринатни системи и карактеристичне тачке; Појам програма и структура програма;
Врсте речи и адресе; Главне, помоћне и технолошке функције; Дефинисање техничко-технолошке документације; Писање једноставнијих програма; Уношење, исправка и
симулација програма на рачунару.
Циљна група:
професори и наставници средњих машинских и других техничких школа који предају
опште и ужестручне предмете.
Трајање програма:
24 сата, односно 3 дана.
Број учесника у групи:
10–12.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ
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БРОЈ: 314

Аутоматска програмирања
CNC машина

Аутори програма:
Љиљана Брашован, дипл. маш. инж.;
Надежда Поповић, дипл. маш. инж.
Организације/институције које
подржавају програм:
Машинска школа „Панчево”, Панчево;
Машинска школа „Радоје Дакић”,
Београд;
Заједница машинских школа Србије.

Координатор:
Љиљана Брашован, Машинска школа „Панчево”, Браће Јовановић 103, 26000 Панчево,
тел.: 013/316-396, 064/19-14-274, факс: 013/514-024, е-mail: ljbras@gmail.com
Реализатори:
Љиљана Брашован, дипл.маш.инж.; Надежда Поповић, дипл.маш.инж.; Чобанов
Милован, дипл.маш.инж.; Никола Брашован, маш.инж.
Циљеви програма:
Општи циљеви: повећање нивоа знања и вештина наставника у имплементацији нових
знања; развијање способности наставника за реализовање наставе из области CNC
технологије; стварање основа за даље усавршавање наставника и подизање квалитета
наставе у средњим стручним школама и установама за образовање. Специфични циљеви: упознавање наставника са аутоматским програмирањем CNC машина; оспособљавање наставника за примену рачунара при изради програма за CNC машине;
оспособљавање наставника за проверу програма симулацијом на рачунару.
Теме које се обрађују:
Језици за аутоматско програмирање; Структура АРТ програма; АРТ геометрија; АРТ
кинематика; Место и улога постпроцесора у аутоматском програмирању; Појам, основни концепт и структура CAD/CAM система; Дефинисање путање алата применом CAM
програма; Дефинисање технолошких параметара при обради стругањем и глодањем;
Постпроцесирање; Симулација процеса обраде.
Циљна група:
професори и наставници средњих машинских и других техничких школа који предају
опште и ужестручне предмете.
Трајање програма:
3 дана по 8 сати, укупно 24 сата.
Број учесника у групи:
10–12 учесника.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

Аутори програма:
Љиљана Брашован, дипл. маш. инж.;
Надежда Поповић, дипл. маш. инж.
Организације/институције које
подржавају програм:
Машинска школа „Панчево”, Панчево;
Машинска школа „Радоје Дакић”,
Београд;
Заједница машинских школа Србије.
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ИЗБОРНИ

Програмирање и управљање
CNC струговима

Координатор:
Љиљана Брашован, Машинска школа „Панчево”, Браће Јовановић 103, 26000 Панчево,
тел.: 013/316-396, 064/19-14-274, факс: 013/514-024, е-mail: ljbras@gmail.com
Реализатори:
Љиљана Брашован, дипл. маш. инж.; Надежда Поповић, дипл. маш. инж.; Никола
Брашован, маш. инж.; Милован Чобанов, дипл. маш. инж.
Циљеви програма:
Општи циљеви: повећање нивоа знања и вештина наставника у имплементацији нових
знања; развијање способности наставника за реализовање наставе из области примене
CNC технологије; стварање основа за даље усавршавање наставника и подизање
квалитета наставе у средњим стручним школама и установама за образовање. Специфични циљеви: упознавање наставника са напредним техникама програмирања,
припреме и управљања CNC машинама; упознавање наставника са израдом технолошке и радионичке документације; оспособљавање наставника за примену рачунара
при изради програма и документације за CNC машине; оспособљавање наставника за
припрему CNC машине, алата и прибора; оспособљавање наставника за проверу
програма симулацијом, тестирање и израда радних предмета.
Теме које се обрађују:
Технике напредног програмирања CNC машина; Примена рачунара при изради програма за CNC машина; Технолошка и радионичка документација; Провера програма
симулацијом на рачунару; Припрема и подешавање CNC машина, алата и прибора;
Провера услова за тестирање и израду дела на CNC машини; Тестирање програма на
машини; Израда „првог комада”; Израда радних предмета, појединачно и серијски.
Циљна група:
професори и наставници средњих машинских и других техничких школа који предају
опште и ужестручне предмете.
Трајање програма:
3 дана по 8 сати, укупно 24 сата.
Број учесника у групи:
10–12 учесника.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ
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Програмирање и управљање
CNC глодалицама

Аутори програма:
Надежда Поповић, дипл. маш. инж.;
Љиљана Брашован, дипл. маш. инж.
Организације/институције које
подржавају програм:
Машинска школа „Радоје Дакић”,
Београд;
Машинска школа „Панчево”, Панчево;
Заједница машинских школа Србије.

Координатор:
Надежда Поповић, Славонских бригада 6, 11030 Београд, тел.: 011/2513-950,
063/1738-259, факс: 011/3581-200, е-mail: nadezda_popovic@yahoo.com
Реализатори:
Надежда Поповић, дипл. маш. инж.; Љиљана Брашован, дипл. маш. инж.; Никола
Брашован, маш. инж.; Милован Чобанов, дипл. маш. инж.
Циљеви програма:
Општи циљеви: повећање нивоа знања и вештина наставника у имплементацији нових
знања; развијање способности наставника за реализовање наставе из области примене
CNC технологије; стварање основа за даље усавршавање наставника и подизање квалитета наставе у средњим стручним школама и установама за образовање. Специфични
циљеви: упознавање наставника са напредним техникама програмирања, припреме и
управљања CNC машинама; упознавање наставника са израдом технолошке и радионичке документације; оспособљавање наставника за примену рачунара при изради
програма и документације за CNC машине; оспособљавање наставника за припрему
CNC машине, алата и прибора; оспособљавање наставника за проверу програма
симулацијом, тестирање и израда радних предмета.
Теме које се обрађују:
Технике напредног програмирања CNC машина; Примена рачунара при изради
програма за CNC машине; Технолошка и радионичка документација; Провера програма симулацијом на рачунару; Припрема и подешавање CNC машина, алата и
прибора; Провера услова за тестирање и израду дела на CNC машини; Тестирање
програма на машини; Израда „првог комада”; Израда радних предмета, појединачно и
серијски.
Циљна група:
професори и наставници средњих машинских и других техничких школа који предају
опште и ужестручне предмете.
Трајање програма:
3 дана по 8 сати, укупно 24 сата.
Број учесника у групи:
10–12 учесника.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

Аутори програма:
Богдан Мандарић, дипл. маш. инж,
Машинска школа „Радоје Дакић”,
Београд;
Милован Чобанов, дипл. маш. инж.,
Машинска школа „Панчево”, Панчево.
Организације/институције које
подржавају програм:
Машинска школа „Радоје Дакић”,
Београд;
Машинска школа „Панчево”, Панчево;
Заједница машинских школа Србије.
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ИЗБОРНИ

Програмирање и управљање
флексибилном производном
ћелијом

Координатор:
Богдан Мандарић, дипл. маш. инж.; Јурија Гагарина 176/63, 11070 Нови Београд,
тел.: 063/633-823, 011/158-463, е-mail: bogdan.m@yubc.net
Реализатори:
Богдан Мандарић, дипл. маш. инж.; Милован Чобанов, дипл. маш. инж.; Мирјана
Пртина, дипл. маш. инж.
Циљеви програма:
повећање ефикасности наставе стицањем знања из области флексибилне аутоматизације; разумевање структуре флексибилне производне ћелије; упознавање са основама
програмирања флексибилне производне ћелије; стицање вештина у коришћењу
флексибилне производне ћелије; стварање основа за даље усавршавање наставника и
подизање квалитета наставе у средњим стручним школама.
Теме које се обрађују:
Специфичности структуре флексибилне производне ћелије; Специфичности CNC
глодалица и стругова у флексибилној производној ћелији; Анализа заједничког рада
CNC струга, глодалице и роботског система; Дефинисање програма за CNC струг и
глодалицу; Дефинисање позиција робота; Алгоритам рада роботског система; Писање
програма и потпрограма за робота; Израда технолошке документације; Припрема CNC
машина за рад у флексибилној производној ћелији; Израда радног предмета на
флексибилној производној ћелији.
Циљна група:
професори и наставници средњих машинских и других техничких школа који предају
опште и ужестручне предмете.
Трајање програма:
24 сата, односно 3 дана.
Број учесника у групи:
10–12.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ
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ИЗБОРНИ

БРОЈ: 318

Основе програмирања и
управљања роботом

Аутори програма:
Богдан Мандарић, дипл. маш. инж,
Машинска школа „Радоје Дакић”,
Београд;
Милован Чобанов, дипл. маш. инж.,
Машинска школа „Панчево”, Панчево.

Организације/институције које
подржавају програм:
Машинска школа „Радоје Дакић”, Београд; Машинска школа „Панчево”, Панчево;
Заједница машинских школа Србије.
Координатор:
Милован Чобанов, дипл. маш. инж.; Машинска школа „Панчево”, Панчево,
Браће Јовановића 103, 26000 Панчево, тел.: 013/316-396, 063/1915-833,
е-mail: cobanovm@yahoo.com
Реализатори:
Милован Чобанов, дипл. маш. инж.; Богдан Мандарић, дипл. маш. инж.; Мирјана
Пртина, дипл. маш. инж.
Циљеви програма:
повећање ефикасности наставе стицањем знања из области роботике; разумевање
структуре роботског система; упознавање са основама програмирања роботског система; стицање вештина у коришћењу роботских система; стварање основа за даље
усавршавање наставника и подизање квалитета наставе у средњим стручним школама.
Теме које се обрађују:
Историјат и подела робота; Специфичности структуре роботског система; Анализа
роботских подсистема (кинематски, погонски, управљачки, мерни систем); Дефинисање координатних система и начина кретања робота; Дефинисање задатих позиција
,,учењем” робота и снимање позиција; Упознавање са софтвером; Програмирање за
кретање од тачке до тачке; Писање једноставнијих програма; Улазни и излазни сигнали
и њихова примена; Писање сложенијих програма.
Циљна група:
професори и наставници средњих машинских и других техничких школа који предају
опште и ужестручне предмете.
Трајање програма:
24 сата, укупно 3 дана.
Број учесника у групи:
10–12.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

Аутори програма:
Иван Хајзлер, дипл. мат.;
Мира Јовановић, д.и.а.;
мр Исидора Амиџић, д.и.а.
Организације/институције које
подржавају програм:
Техничка школа „Јован Вукановић”;
Факултет техничких наука,
одсек архитектура.
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БРОЈ: 319

ИЗБОРНИ

Обука наставника за
примену 3Д технологија

Координатор:
Иван Хајзлер, Пушкинова 17, 21000 Нови Сад, тел./факс: 021/6368-499,
е-mail: hicad@sbb.co.yu
Реализатори:
Жолт Иванович, д.и.а. (Нови Сад), Милан Бркић (Београд), Дејан Рудић (Суботица),
Томислав Јовић (Ниш). Реализација семинара вршила би се према регионима Србије.
Циљеви програма:
оспособљавање наставника за примену рачунара у архитектонском и урбанистичком
пројектовању; оспособљавање наставника за примену основних принципа моделовања
коришћењем 3Д технологија; оспособљавање наставника за примену рачунара у настави.
Теме које се обрађују:
Уводно предавање; Основна начела и елементи; Базе симбола и података, материјала и
слојева; Релативне и геометријске методе цртања; Алат и подешавања (зид, стуб, греда,
плоча, прозори и врата, кров, комуникација); Развијање форме зграде; Модификовање
и едитовање елемената цртежа; Разрада пројекта; Изглед; Пресек; Додавање детаља;
Дефинисање описа и намене просторија; Котирање објеката; Постављање зграде у
окружење; Веза ArchiCAD-овог и AutoCAD-овог цртежа; Архитектонска визуализација; Прелом листа за презентацију.
Циљна група:
наставници архитектонске, грађевинске, геодетске и уметничке групе предмета.
Трајање програма:
24 сати, односно 3 дана.
Број учесника у групи:
20–30.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

408

ОБАВЕЗАН

БРОЈ: 320

Унапређење капацитета
наставника архитектонских и
грађевинских средњих школа
за коришћење 3Д технологија
у настави

Аутори програма:
Иван Хајзлер, дипл. мат.;
Мира Јовановић, д.и.а.;
мр Исидора Амиџић, д.и.а.
Организација/институција која
подржава програм:
Техничка школа „Јован Вукановић”.
Координатор:
Иван Хајзлер, Пушкинова 17,
21000 Нови Сад, тел./факс: 021/6368-499,
е-mail: hicad@sbb.co.yu

Реализатори:
Жолт Иванович, д.и.а.; Драган Пантовић, д.и.г.; Јасмина Армуш, д.и.г.; Миријана
Смиљанић, педагог; Мира Јовановић, д.и.а.; мр Исидора Амиџић, д.и.а.
Циљеви програма:
унапређење наставе из архитектонске и грађевинске групе предмета (предмети: разрада
пројеката, организација грађења, кућне инсталације, пејзажна архитектура, ентеријер,
презентација пројеката...); унапређење интердисциплинарног приступа настави; повећање компетенција наставника за планирање и реализацију наставе у школи.
Теме које се обрађују:
Примена рачунара у архитектонском и урбанистичком пројектовању; Рачунарска графика – примена 3Д технологија у настави; Критеријуми и методе оцењивања;
Припрема вежбе; Размена искуства са наставе, утисци.
Циљна група:
наставници архитектонске, грађевинске, геодетске и уметничке групе предмета.
Трајање програма:
8 сати, односно 1 дан.
Број учесника у групи:
20–30.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

Аутор програма:
Војислав Хорват, дипл.инж.грађ.
Организација/институција која
подржава програм:
Грађевинска техничка школа,
Београд, Хајдук Станка 2.
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ИЗБОРНИ

МS Project у настави

Координатор:
Војислав Хорват, Вјекослава Ковача 8, 11000 Београд, тел.: 011/2428-130, 063/655-387,
факс: 011/2423-441, е-mail: horvat@sbb.co.yu
Реализатори:
Војислав Хорват, дипл. инж. грађ.; Мирјана Марковић, дипл. инж. грађ.; Гордана
Марковић, дипл. инж. грађ.
Циљеви програма:
модернизација и унапређење образовног процеса у оквиру наставних садржаја предмета организација грађења уз помоћ софтверског пакета MS Рroject, којим је могуће
вршити планирање и контролу реализације различитих типова пројеката; усвојити
основна знања и технике планирања и управљања пројектима на примерима из грађевинске струке.
Теме које се обрађују:
Упознавање са радним окружењем MS Рroject-а; Управљање временом пројекта (веза
између MS Рroject-a и мрежног плана); Управљање ресурсима; Управљање трошковима; Израда извештаја; Примена MS Рroject-a на конкретне примере из праксе;
Прилагођавање MS Рroject-a потребама полазника, као и њихово оспособљавање за
будућу примену овог програма у настави.
Циљна група:
наставници стручних предмета грађевинске струке, дипломирани инжењери архитектуре и грађевине.
Трајање програма:
3 дана, односно 18 сати.
Број учесника у групи:
минимално 10, максимално 18.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ
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БРОЈ: 322

Увод у рад са програмабилно-логичким контролерима

Aутор програма:
проф. др Стеван Станковски.
Организација/институција која
подржава програм:
Факултет техничких наука, Нови Сад.

Координатор:
проф. др Стеван Станковски, Трг Доситеја Обрадовића 6, 21000 Нови Сад,
тел.: 021/455-011, факс: 021/459-536, е-mail: stevan@uns.ns.ac.yu
Реализатори:
проф. др Драган Шешлија, проф. др Стеван Станковски, мр Гордана Остојић,
мр Слободан Дудић.
Циљеви програма:
унапређење знања из области познавања и примене програмабилно-логичких контролера у управљачким системима.
Теме које се обрађују:
Системске компоненте ПЛК; Пријем и издавање сигнала; Основе програмирања.
Циљна група:
средњошколски професори из области мехатронике, машинства, електротехнике и
управљања техничким системима.
Трајање програма:
3 радна дана, односно 24 часа.
Број учесника у групи:
минималано 6, максималано 16.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

Аутори програма:
мр Дејан Таникић, дипл. маш. инж.;
мр Миодраг Страк, дипл. маш. инж.
Организација/институција која
подржава програм:
Технички факултет у Бору, Универзитет у
Београду, ВЈ 12, 19210 Бор.
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ОБАВЕЗАН

Примена метода вештачке
интелигенције у мехатроници

Координатор:
мр Дејан Таникић, ВЈ 12, 19210 Бор, тел.: 030/424-555, факс: 030/421-078,
е-mail: dtanikic@tf.bor.ac.yu
Реализатори:
мр Дејан Таникић, дипл. маш. инж.; мр Миодраг Страк, дипл. маш. инж.; проф. др
Миодраг Манић, дипл. маш. инж.
Циљеви програма:
упознавање учесника са савременим трендовима у области мехатронике и примене
метода вештачке интелигенције; методе вештачке интелигенције, посебно са развојем
рачунара, постају стандард нарочито у домену управљања и регулације система;
обезбеђење услова за унапређење наставе из области мехатронике у средњим школама
и информисаности учесника у наставном процесу.
Теме које се обрађују:
У току извођења, поред упознавања са основним концептима везаним за вештачку
интелигенцију, биће обрађена примена неуронских мрежа, fuzzy логике и Петријевих
мрежа.
Циљна група:
професори средњих школа које имају образовни профил техничар мехатронике.
Трајање програма:
3 радна дана = 8+8+8 = 24 сата.
Број учесника у групи:
10–24.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ
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БРОЈ: 324

Примена робота као
наставних средстава у
лабораторијској настави

Аутори програма:
др Милош Милошевић,
доц. Машинског факултета у Нишу;
мр Бобан Милошевић,
виши педагошки саветник,
Машинска техничка школа „15. мај” у
Нишу;
мр Данило Оклобџија, професор
Машинске техничке школе „15. мај” у
Нишу;
Драган Јовановић, истр.сар. Машинског
факултета у Нишу.

Организација/институција која подржава програм:
Машински факултет, Ниш.
Координатор:
др Драган Милчић, Александра Медведева 14, 18000 Ниш, тел.: 018/500-642,
факс: 018/588-244, е-mail: milcic@masfak.ni.ac.yu
Реализатори:
др Милош Милошевић, доц. Машинског факултета у Нишу; мр Бобан Милошевић,
виши педагошки саветник, Машинска техничка школа ,,15. мај” у Нишу; мр Данило
Оклобџија, професор Машинске техничке школе ,,15. мај” у Нишу; Драган Јовановић,
истр.сар. Машинског факултета у Нишу.
Циљеви програма:
Општи циљеви: упознавање наставника са најновијим научним и развојним достигнућима у области роботике; oсавремењавање и побољшање квалитета наставе, као и
популаризација наставног процеса заснована на примени савремених технологија;
повезивање теоријских знања и практичних остварења; подстицање креативности и
самосталности код ученика практичним оспособљавањем кроз индивидуалне или
групне пројекте; подстицај опремања школских кабинета савременим наставним
средствима; подстицај развоју модела социјалног партнерства путем програмског и
организационог повезивања наставног процеса са радним организацијама, тржиштем
рада, локалном заједницом и другим социјалним партнерима. Специфични циљеви:
унапређење стручних и педагошких компетенција наставника и сарадника машинских
и електротехничких средњих стручних школа и наставника техничког образовања у
основним школама у области роботике; успостављање функционалних веза садржаја
између предмета у основним и средњим школама и предмета на факултетима из
области роботике; реализација научно-популарних модуларних програма из области
роботике кроз различите организационе облике наставе (теоријска настава, рачунске
вежбе, лабораторијске вежбе, израда пројектних задатака); повећање заинтересованости ученика за изучавањем ове техничке дисциплине, стварање конструктивне
жеље за наставак образовања на техничким факултетима.
Теме које се обрађују:
Упознавање са најновијим достигнућима у области роботике; Приказ стечених
искустава о ефектима који се постижу применом робота као наставних средстава у
лабораторијској настави; Садржај и могућности Lego Mindstorms кoмплeтa, кoји јe зa
упoтрeбу у шкoлaмa пoзнaт пoд имeнoм Robolab; Рaд сa PCX eлeмeнтoм, мoтoримa
јeднoсмeрнe струјe и сeнзoримa нa дoдир и свeтлo, кoји су сaстaвни дeo Lego кoмплeтa;
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Изрaдa, прoгрaмирaњe и тeстирaњe пoтпунo aутoнoмних пoкрeтних рoбoтских
кoнструкцијa пoмoћу Lego Mindstorms кoмплeтa; Упознавање са едукативним роботом
Robed 01; Програмирање робота за кретање од тачке до тачке; Програмирање робота за
праћење континуалне путање (праволинијска и кружна интерполација); Кооперативни
рад робота са уређајима у окружењу.
Циљна група:
наставници и сарадници средњих машинских и електротехничких стручних школа који
реализују теоријску и практичну наставу из области: аутоматизоване производње,
аутоматизованих система, роботике, мехатронике, нумерички управљаних машина
кроз наставне предмете: а) у подручју рада машинство и обрада метала: аутоматизација
производње, аутоматизација производње и флексибилни производни системи, аутоматизација и роботика, аутоматско управљање, дигитални системи и процесни рачунари, програмирање нумерички управљаних машина; б) у подручју рада електротехника: аутоматско управљање, техничка механика са механизмима, мехатронски
системи; ц) у основним школама: техничко образовање.
Трајање програма:
8 часова, односно 1 дан.
Број учесника у групи:
минимално 10, максимално 15.
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БРОЈ: 325

Аутор програма:
Катарина Вељковић.

Организације/институције које
подржавају програм:
Техничка школа за машинство и
саобраћај, Крагујевац, Косовска 8,
тел: 034/301-495, факс: 034/335-178,
е-mail: pomocnik@tsms.kg.edu.yu, веб
адреса: www.tsms.kg.edu.yu; Maшински факултет, Крагујевац, Сестре Јањић 6, тел.:
034/335-990, факс: 034/333-192, веб адреса: www.mfkg.kg.ac.yu

Визуелно програмирање и
примена – програмирање
робота

Координатор:
Катарина Вељковић, Светогорска 11/25, 34000 Крагујевац, тел.: 064/260-89-82,
034/347-214, е-mail: kaja76@gmail.com, katarina.veljkovic@hotmail.com
Реализатори:
Катарина Вељковић, професор информатике; Драгана Вучићевић, професор
електротехнике и електронике; Небојша Стевановић, професор информатике.
Циљеви програма:
осавремењавање наставног процеса коришћењем нових софтверских (Микрософт роботикс студио) и хардверских (Лего НХТ робот) алата доступних школи; мотивисање
наставника за примену нових технологија у настави.
Теме које се обрађују:
Микрософт роботикс студио – увод; Шта је потребно за коришћење датог програмског
пакета; Развојно окружење (линије менија и алатки, Basic Activities, Services, Project,
Properties...); Увод у визуелни програмски језик (ВПЛ); Креирање једноставног
програма; Типови података; Променљиве; Изрази и оператори; Коментари; Наредбе за
контролу токова података; Реализација цикличне структуре у оквиру програмског тока;
Наредбе за рад са листама; Дефинисане активности; Главни делови робота; Електромотор (принцип рада електромотора, манипулисање робота помоћу електомотора,
калибрација електромотора); Контактни сензори (принцип рада контактног сензора,
пример примене контактног сензора, кретање робота кроз лавиринт); Оптички сензор
(принцип рада оптичког сензора, пример примене оптичког сензора); Звучни сензор
(принцип рада звучног сензора, пример примене звучног сензора); Ултразвучни сензор
(принцип рада ултразвучног сензора, навођење робота помоћу ултразвучног сензора);
Инсталација Лего НХТ робота; Креирање роботског програма; Извршавање програма
на Лего НХТ роботу; Тестирање у симулираном окружењу.
Циљна група:
Програм је предвиђен за наставнике који предају рачунарство и програмирање у средњим школама и за наставнике стручних предмета у области машинства и електротехнике.
Трајање програма:
Програм се реализује у току два дана са фондом од 16 часова. Препоручена динамика:
субота и недеља.
Број учесника у групи:
минимално 10, максимално 20.

СТРАНИ ЈЕЗИК

СТРАНИ ЈЕЗИК
Аутори програма:
Миодраг Србљак,
просветни саветник, Школска управа,
Краљево;
мр Радмила Пауновић-Штајн,
предавач за енглески језик Филилошко-уметничког факултета у Крагујевцу,
Природно-математички факултет у
Крагујевцу.
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Be Yourself, Walk the Talk

Организација/институција која подржава програм:
Организација семинара је преко Српског биолошког друштва „Стеван Јаковљевић”,
Крагујевац.
Координатор:
Наталија Николић, професор енглеског језика у Првој крагујевачкој гимназији,
тел.: 034/347-641, 064/485-2053, 034/336-223, 034/335-039,
е-mail: nveselin@microskz.net, zikic@kg.ac.yu
Циљеви програма:
помоћ и подршка наставницима основних и средњих школа у функционалном коришћењу својих способности и свог окружења на унапређивању и осавремењавању програма наставе енглеског језика и евалуацији резултата/исхода; подршка активностима
на заштити и очувању живог и неживог света у човековом окружењу кроз садржаје
програма наставе енглеског језика.
Теме које се обрађују:
1) Програм за енглески језик – избор и прилагођавање садржаја; 2) Приступ планирању
по својој мери (ученици, садржаји, простор, средства, методологија и евалуација); 3)
Персонализација садржаја и активности, искуствено учење, свакодневни ,,моменти
истине”; 4) Коришћење ,,неупотребљивих” материјала у настави; ,,приче” са пута од
куће до школе као мозгалице и загревалице; 5) Процењивање исхода рада, њихова
евиденција, формативна и сумативна оцена.
Циљна група:
наставници енглеског језика из основних и средњих школа.
Трајање програма:
Три једнодневна семинара од осам радних сати или укупно 24 радних сати на
семинарима и исто толико радних сати разних припрема у школи и кући. Семинари се
одржавају у размацима од месец дана између сваког једнодневног семинара. У том
међувремену индивидуално се припремају садржаји и активности по плану за рад на
самом семинару.
Број учесника у групи:
18–22.

СТРАНИ ЈЕЗИК
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Развијање и неговање
матерњег и нематерњег
језика и интеркултуралности
код деце у Војводини

Аутор програма:
проф. др Меланија Микеш,
a реализатор Педагошки завод Војводине
Организације/институције које
подржавају програм:
Центар за методику, Нови Сад;
Предшколска установа „Радосно
детињство”, Нови Сад.

Координатор:
Ленка Ердељ, Булевар Михајла Пупина 6, 21000 Нови Сад, тел./факс: 021/472-03-72,
е-mail: lenkee@pzv.org.yu
Циљеви програма:
Општи циљ програма је развијање и неговање матерњег и нематерњег језика, културног идентитета припадника националних заједница, индивидуалне мултикултуралности, толеранције и активног узајамног прихватања у вишекултурној заједници
код деце у Војводини.
Теме које се обрађују:
Усвајање, развијање и неговање матерњег и нематерњег језика код деце предшколског
и основношколског узраста – српског, мађарског, словачког, румунског и русинског
језика као језика друштвене средине; Развијање и неговање немачког и енглеског
језика код деце предшколског узраста; Социолингвистичка истраживања о употреби
матерњег и нематерњег језика, ставовима према тим језицима.
Циљна група:
учитељи, наставници, стручни сарадници и аутори наставних планова и програма
ангажовани у образовању националних мањина на матерњем језику.
Трајање програма:
Осамнаест радних сати у току три радна дана.
Број учесника у групи:
од 10 до 30 учесника.

СТРАНИ ЈЕЗИК
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Аутори програма:
БРОЈ: 328
ОБАВЕЗАН
проф. др Марјанца Пакиж, Одељење за
класичне науке Филозофског факултета
Универзитета у Београду, Булевар војводе
Мишића 31, 11000 Београд, тел.: 011/2647Креативна настава
478, е-mail: mpakiz@f.bg.ac.yu;
класичних језика
доц. др Милена Јовановић, Катедра за
неохеленистику Филолошког факултета
Универзитета у Београду, Мајора Бранка
Вукосављевића 16, 11077 Нови Београд, тел.: 011/2270-857, е-mail: jmilena@eunet.yu;
мр Драгана Димитријевић, Одељење за класичне науке Филозофског факултета
Универзитета у Београду, Топличин венац 13, 11000 Београд, тел.: 011/2636-786,
е-mail: dragana_dim77@hotmail.com; мр Борис Пендељ, Одељење за класичне науке
Филозофског факултета Универзитета у Београду, Фрушкогорска 3, 11000 Београд,
тел.: 011/2184-767, е-mail: bpendelj@f.bg.ac.yu
Организације/институције које подржавају програм:
Филозофски факултет и Филолошки факултет Универзитета у Београду.
Координатор:
мр Драгана Димитријевић, Одељење за класичне науке Филозофског факултета
Универзитета у Београду, Топличин венац 13, 11000 Београд, тел.: 011/2636-786,
063/8385-547, е-mail: dragana_dim77@hotmail.com.
Циљеви програма:
Циљ програма је усавршавање методичко-дидактичких компетенција професора и
упознавање са најновијим трендовима у настави класичних језика.
Теме које се обрађују:
Интерактивна настава; Употреба медија у настави; Организовање ваннаставних активности.
Циљна група:
професори латинског језика у гимназијама и средњим стручним школама.
Трајање програма:
два пута по 16 сати, два пута по 2 радна дана.
Број учесника у групи:
20–50.
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Аутори програма:
Александра Бреу, Александра Беговић,
Илдико Врачарић, Иванка Фајфер-Чагоровић, Персида Ћуић, Мирица Тома,
Стручно усавршавање
Леонора Ракићевић, Зузана Попов, Ева
Ујхази, Соња Урошевић, Биљана
наставника немачког језика
Репашић, Николета Момчиловић,
Валерија Јона-Андрејевић, Вирџинија
Паску; референти које ангажују стране издавачке куће: Klett, Hueber, Langenscheidt.

ОБАВЕЗАН
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Организације/институције које подржавају програм:
Министарство просвете; Удружење наставника немачког језика Србије; Гете институт,
Београд.
Координатор:
Александра Бреу, Београдски кеј 25, 21000 Нови Сад, тел.: 064/1870-800, 021/424-057,
е-mail: breua@eccf.su.ac.yu, rance@ptt.yu
Реализатори:
Александра Бреу, предавач немачког језика на Економском факултету у Суботици и
председник УННЈС-а; Николета Момчиловић, предавач немачког језика на
Филозофском факултету у Нишу.
Циљеви програма:
методичко-дидактичко усавршавање наставника немачког језика; упознавање са најновијим достигнућима и новинама у настави страног језика које су базиране на потребама
наставника.
Теме које се обрађују:
Језичке вештине (аудитивно разумевање, разумевање прочитаног текста, писање и
говор); Граматика у настави немачког језика; Књижевност у настави немачког језика;
Слике, игре и песме у настави немачког језика; Лексика; Европски језички оквир и
језички портфолио; Тестирање и оцењивање, Култура земаља немачког језичког
подручја; Планирање наставног процеса, циљеви наставе, методе у настави немачког
као страног језика.
Циљна група:
професори основних и средњих школа и предавачи на нефилолошким групама
Универзитета.
Трајање програма:
једнодневни семинар у трајању од 8 сати.
Број учесника у групи:
10–20.

СТРАНИ ЈЕЗИК

Аутори програма:
У име Славистичког друштва Србије
програм су саставили:
проф. др Вучина Раичевић и мр Јелена
Гинић.
Организације/институције које
подржавају програм:
Славистичко друштво Србије, Филолошки
факултет у Београду, Руски културни
центар, Руски дом у Београду.
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Зимска школа: семинар за
стручно усавршавање
наставника и професора
руског језика

Координатор:
мр Јелена Гинић, Миће Радаковића 6/12, 11080 Земун, тел.: 011/2193-160; 063/449-108,
е-mail: jginic@yahoo.com
Реализатори:
У име Славистичког друштва Србије програм ће реализовати: проф. др Богољуб
Станковић, проф. др Ксенија Кончаревић, проф. др Корнелија Ичин. Очекује се и
долазак неколико предавача из Русије, стручњака за руски језик као страни.
Циљеви програма:
повећање нивоа практичног владања језиком у свим сферама усменог и писменог
изражавања; проширивање и систематизација знања у области савременог руског
језика, методике његовог учења и усвајања; продубљивање и проширивање социокултурних и лингвокултуролошких знања наставника; вештина коришћења савремених
информационих и комуникативних технологија; изграђивање и усавршавање педагошко-психолошке компетенције и опште културе наставника; што потпуније схватање
суштине наставе предмета: страни језик – руски језик који се предаје у нашим школама, његово место и улога у савременом свету и у нашем школском систему наставних предмета; максимално активирање теоријских знања и усавршавање постојећих
навика, умећа и способности наставника да адекватно анализирају различите факторе
наставе и наставних ситуација, да успешно и ефикасно решавају појединачне конкретне наставне задатке у реализацији стратегије и постављених циљева наставног
процеса, сагласно конкретним условима наставе; сагледавање нашег методичког наслеђа и достигнућа савремене методике и њихово креативно коришћење у наставној
пракси; разрађивање система задатака истраживачког карактера које треба уводити у
наставни процес.
Теме које се обрађују:
Учење и усвајање језика; Планирање наставних садржаја; Језик и култура; Евалуација
и самоевалуација наставне делатности и постигнућа њених учесника; Развијање и
усавршавање фонетско-фонолошких, граматичких, лексичких навика и умећа; Развијање говорних навика (аудирање усменог и писменог изражавања) и навика читања;
Когнитивни и комуникативни приступ настави страног језика као средства комуникације; Учење страног језика у „дијалогу култура”; Управљање комуникативно оријентисаним образовним процесом: системност као фактор управљања, наставник као субјект
управљања; Технологија комуникативне наставе страног језика и њена средства:
методи и поступци као јединице технологије, педагошко-психолошке карактеристике
разреда/одељења као основа технолошке индивидуализације наставе, ученик као
субјект наставног процеса, организација и конкретизација процеса овладавања иностраном културом посредством језика и друго.
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Циљна група:
наставници и професори руског језика у основним и средњим школама.
Трајање програма:
24 сата, односно три дана.
Број учесника у групи:
до 25 за практична вежбања, до 100 за предавања.

СТРАНИ ЈЕЗИК

Аутор програма:
Удружење наставника енглеског језика
(ЕЛТА).
Организације/институције које
подржавају програм:
Британски савет, Америчка амбасада.
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Конференција за стручно
усавршавање наставника
енглеског језика (ЕЛТА)

Координатори:
Маја Шимрак-Грбић, Татјана Глушац,
Наташа Јоновић, Маријана Чулић, Аница Ђокић, Немањина 28, 11000 Београд,
тел.: 011/361-644, лок.110, 063/210-723, 063/210-460,
е-mail:conferencemanager@elta.org.yu, office@elta.org.yu

Реализатори:
наставници и професори енглеског језика из основних и средњих школа и факултета из
земље и иностранства.
Циљеви програма:
унапређење наставе енглеског језика на свим нивоима образовања; разматрање актуелних тема у настави енглеског језика; стручно усавршавање наставника кроз примену
најсавременијих метода и техника које се користе у настави; размена искустава;
унапређивање сарадње између наставника у земљи и иностранству.
Теме које се обрађују:
Четири језичке вештине – читање, писање, слушање и говор; Приступи настави: од
најмлађег узраста до факултетске наставе, настава прилагођена сваком ученику –
кинестетички приступ, рад са великим групама ученика, рад са ученицима различитих
нивоа знања и компетенција у истој групи; Настава уз употребу рачунара и интернета;
Интеграција тема из других наставних предмета у часове енглеског; Култура и језик;
Мотивација; Приступи у исправљању грешака; Специфичности тестирања у поређењу
са наставом; Подстицање самосталног учења; Развој критичког мишљења; Кооперативно учење; Планирање часа, евалуација и самоевалуација; Рефлективни приступ
настави; Употреба аутентичних материјала; Специфичности у настави енглеског за
посебне намене (пословни, медицински, војни итд.); и многе друге теме.
Циљна група:
наставници енглеског језика на свим нивоима образовања (од наставе на најмлађем
узрасту до факултетске наставе).
Трајање програма:
3 дана / 20 сати стручног усавршавања.
Број учесника у групи:
до 600 за пленарна предавања, до 35 за радионице, дискусије и презентације.

СТРАНИ ЈЕЗИК
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БРОЈ: 332

Ка бољем разумевању

Аутори програма:
тренери који су завршили Summer Institute
Trainer Training, програм обуке спољних
сарадника Министарства просвете за
припрему и извођење семинара за
наставнике енглеског језика запослене у
средњим школама у Србији.

Организације/институције које подржавају програм:
Удружење наставника енглеског језика Србије – ЕЛТА; Америчка амбасада.
Координатори:
Вера Савић
Младена Миленковића 30
35000 Јагодина
тел.: 063/7015-105,
035/245-629
е-mail: savic@milnet.co.yu,
vera.savic@pefja.kg.ac.yu

Драгана Миланковић
Боривоја Стевановића 1
11000 Београд
тел.: 063/86-111-60,
011/4886-923
е-mail:
dmilankovic@gmail.com

Милица Савић
Филипа Вишњића 1/6
18000 Ниш
тел.: 064/241-4345,
018/255-816
е-mail:
savic.milica@gmail.com

Реализатори:
тренери који су завршили Summer institute trainer training, програм обуке спољних
сарадника Министарства просвете за припрему и извођење семинара за наставнике
енглеског језика који су запослени у средњим школама у Србији.
Циљеви програма:
унапређење наставе енглеског језика у средњим школама у Србији; подизање свести
наставника о потреби и могућностима осавремењивања наставе енглеског језика; подизање нивоа теоријских и практичних знања енглеског језика за рад са старијим ученицима (тинејџери/адолесценти).
Теме које се обрађују:
Настава језичких вештина (читање, писање, говор и слушање), граматике, речника,
изговора, као и интегрисање језичких вештина у настави; Наставне технике (настава
усмерена на ученика, рад са ученицима различитих нивоа знања, употреба поезије,
прича, глуме, драмског текста, песама, диктата); Култура и језик; Тестирање и
оцењивање ученика; Аутономија ученика у учењу језика; Вишеструка интелигенција;
Планирање часа; Мотивација; Психолошки аспект учења; Комуникативна настава;
Настава језика кроз садржај других предмета; Рефлективни приступ настави;
Професионално усавршавање; Улоге наставника; Смех и хумор у настави, као и
организација рада на часу (рад у групи, стилови учења, кооперативно учење, развој
критичког мишљења, дисциплина на часу, исправљање грешака, диктат, коришћење
табле, динамика рада на часу).
Циљна група:
наставници енглеског језика запослени у гимназијама и средњим стручним школама у
Србији.
Трајање програма:
24 сата / 3 дана.

СТРАНИ ЈЕЗИК
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Број учесника у групи:
Број учесника у групи за извођење радионица може да варира од 15 до 25 и може се
изводити у две групе паралелно. (Укупан број учесника у том случају може бити од 30
до 50.)
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БРОЈ: 333

Летњи републички семинар
за наставнике енглеског
језика

Аутори програма:
надлежне службе Министарства просвете
за стручно усавршавање наставника
страних језика.

Организације/институције које
подржавају програм:
Министарство просвете Републике
Србије; Катедра за англистику
Филолошког факултета у Београду; Оxford
University Press, Macmillan Education и The English Book.

Координатор:
Љиљана Јаничић, The English Book, Старо сајмиште 29, 11070 Нови Београд,
тел.: 011/3131-044, 065/3131-044, факс: 011/3131-066,
e-mail: ljiljana@englishbook.co.yu
Реализатори:
Марк Ендријус, Џулијета Шенман, Кен Вилсон, Нина Лаудер, Сајмон Џил и други.
Циљеви програма:
перманентно методичко и језичко усавршавање наставника енглеског језика; осавремењивање наставе енглеског језика у складу са исказаним потребама наставника;
обрада тема које су релевантне за наставу страних језика уз примену принципима
интерактивног и комуникативног приступа у савладавању планом и програмом
предвиђеног градива.
Теме које се обрађују:
На семинарима се детаљно обрађују три теме: две општије теме из методике наставе
које се бирају на основу најчешће исказаних потреба самих наставника и трећа која се
одређује на основу праћења предавања и расправа на међународним конференцијама
наставника енглеског језика у протеклој години.
Циљна група:
наставници који предају енглески језик у основним и средњим школама, односно они
који раде са ученицима старосне доби од 6 до 19 година.
Трајање програма:
38 сати ефективног рада у току пет дана.
Број учесника у групи:
максимално 40.

СТРАНИ ЈЕЗИК

Аутор програма:
Раинер Паул.
Организација/институција која
подржава програм:
Гете институт, Београд.
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РАЛФ пројекат – стручно
усавршавање наставника
немачког језика

Координатор:
Гете институт, Кнез Михаилова 50,
11000 Београд, тел.: 011/3031-810,
факс: 011/2636-746, e-mail: Ingrid.Kaiser@belgrad.goethe.org,
homepage: www.goethe.de/belgrad.

Реализатори:
Соња Урошевић, професор немачког језика; Иванка Фајфер-Чагоровић, професор
немачког језика; Ерика Амбруш, професор немачког језика; Тинде Кадар, професор
немачког језика.
Циљеви програма:
методичко-дидактичко усавршавање немачког језика; упознавање наставника са најважнијим методама у настави немачког језика, као и њихова примена приликом
коришћења нових уџбеника, где је заступљен комуникативни приступ; планирање и
организовање часова немачког језика; упознавање са радом наставника и наставом, као
и педагошким концептима и пројектима у Немачкој.
Теме које се обрађују:
Граматика и лексика у настави немачког језика; Интегрисање језичких вештина –
комуникација и креативност; Вежбе и задаци – увежбавање; Планирање наставе; Култура земаља немачког језичког подручја; Рад наставника и настава, као и педагошки
концепти и пројекти у Немачкој.
Циљна група:
наставници и професори немачког језика у основним и средњим школама.
Трајање програма:
1. јединица: прва недеља језичког усавршавања (30 сати); 2. јединица: 5 дидактичко- методичких модула (50 сати – 5 семинара по 10 сати); 3. јединица: друга недеља
језичког усавршавања (30 сати); 4. јединица: планирање и извођење наставе (10 сати);
практична настава – планирање, извођење наставе и дискусија; 4 планирања и извођења часова (26 сати); 5. јединица: две недеље хоспитовања у основним и средњим
школама у Немачкој у јулу 2009. око 30 сати, по повратку евалуација и уручење
сертификата (јесен 2009. године).
Број учесника у групи:
две групе од по 10 до 20 учесника.
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БРОЈ: 335

Зимски републички семинар
за наставнике енглеског
језика

Аутори програма:
Министарство просвете, односно његове
надлежне службе за стручно усавршавање
наставника страних језика.
Организације/институције које
подржавају програм:
Министарство просвете Србије;
Филолошки факултет у Београду, Катедра
за англистику; Оxford University Press,
Macmillan Education и The English Book.

Координатор:
Љиљана Јаничић, The English Book, Старо сајмиште 29, 11070 Нови Београд,
тел.: 011/3131-044, 065/3131-044, факс: 011/3131-066,
e-mail: ljiljana@englishbook.co.yu
Реализатори:
Џон Роџерс, Тим Вард, Адриан Тенант, Гордон Луис, Нина Лаудери други.
Циљеви програма:
перманентно методичко и језичко усавршавање наставника енглеског језика; осавремењивање наставе енглеског језика у складу са исказаним потребама наставника; обрада
тема које су релевантне за наставу страних језика уз примену принципа интерактивног
и комуникативног приступа у савладавању планом и програмом предвиђеног градива.
Теме које се обрађују:
На семинарима се детаљно обрађују три теме: две општије теме из методике наставе
које се бирају на основу најчешће исказаних потреба самих наставника и трећа која се
одређује на основу праћења предавања и расправа на међународним конференцијама
наставника енглеског језика у претходној години..
Циљна група:
наставници који предају енглески језик у основним и средњим школама, односно они
који раде са ученицима старосне доби од 6 до 19 година.
Трајање програма:
30 сати ефективног рада у току пет дана.
Број учесника у групи:
максимално 40.

СТРАНИ ЈЕЗИК

Аутор програма:
Reinhard Donath, Kampenland 19, 26605
Aurich, BRD
e-mail: reinhard.donath@emsnet.de
Организација/институција која
подржава програм:
Удружење наставника немачког језика
Републике Србије.
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Multimedia-Führerschein D:
курс на даљину за
усавршавање наставника
немачког језика

Координатор:
Кармелка Барић, Петра Лековића 5/1, 24000 Суботица, тел.: 064/1150-170,
е-mail: kbaric@eunet.yu
Реализатори:
Вирђинија Паску; Kармелка Барић; Тинде Кадар.
Циљеви програма:
Тежиште и циљ курса је преношење дидактичких и методичких компетенција ради
интеграције интернета у наставу немачког језика као страног. Преносе се потребна
техничка знања, али у средишту стоји њихово коришћење у настави, и методе које
учесници курса могу да упознају и у оквиру курса сами да примене.
Теме које се обрађују:
ММФ1: Комуникација преко е-поште; Е-mail пројекти; Информације са интернета;
Планирање и спровођење интернет пројеката са разредом. ММФ2: Сарадња на
интернету; Проналажење и вредновање вежби и дидактичког материјала на интернету;
Култура и обичаји на интернету; WebQuest и презентационе технике. ММФ3: Интернет
и нови облици учења; Кооперативно учење са другим становницима земаљске кугле;
Мултимедијалне могућности интернета.
Циљна група:
Курс је намењен свим наставницима немачког језика у основним, средњим, вишим и
високим школама који предају немачки као страни језик.
Трајање програма:
Курс траје 4 месеца, 60 сати ефективног рада. Задаци се раде индивидуалним темпом
током тих месеци у време када учесницима одговара.
Број учесника у групи:
10–20, број група неограничен.
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БРОЈ: 337

Нови хоризонти – савремене
теорије у наставној пракси
енглеског језика

Аутори програма:
др Слободанка Китић,
ванредни професор методике наставе
енглеског језика на Универзитету у Нишу;
мр Милица Савић,
ангажована као сарадник на методици
наставе енглеског језика и виши лектор на
Универзитету у Нишу;
Душица Стошић,
професор енглеског језика у Гимназији у
Нишу.

Организација/институција која подржава програм:
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш.
Координатор:
мр Милица Савић, виши лектор, Филозофски факултет, Ћирила и Методија 2,
18000 Ниш, тел.: 064/41-43-45, факс: 018/521-424, е-mail: savic.milica@gmail.com
Реализатори:
др Слободанка Китић, ванредни професор; мр Милица Савић, виши лектор; Душица
Стошић, професор енглеског језика.
Циљеви програма:
упознавање са новим теоријама и приступима у настави енглеског језика кроз искуствено учење; унапређивања наставе и ефикасније учења; стицање неопходних знања и
вештина за самостални рад на сопственом професионалном развоју наставника.
Теме које се обрађују:
Како придобити ученике од самог почетка – моћ првог контакта; Језик у свом културном контексту – технике предавања културе за боље међукултурно разумевање;
Музика, поезија, књижевност – култура у служби наставе језика; Индивидуалне
разлике, стратегије учења и теорија вишеструких интелигенција – чему све то; Креативно и критичко мишљење – захтев новог доба; Аутентични наставни материјал свуда
око нас – посебно на интернету; Оцењивање знања и вештина ученика – зашто
класично кад може алтернативно; Професионални развој наставника – рефлективна
настава, партнерство у професионалном развоју – неопходност и значај.
Циљна група:
професори енглеског језика државних и приватних школа, основних и средњих.
Трајање програма:
24 сата / 3 дана.
Број учесника у групи:
12–20.
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Аутори програма:
Анамарија Вичек,
Данијела Станојевић.
Организације/институције које
подржавају програм:
ОШ „Петефи Шандор”,
Нови Сад;
Центар за методику,
Нови Сад.

БРОЈ: 338

ОБАВЕЗАН

Иновативне методе у настави
страних језика са посебним
освртом на ученике са
тешкоћама у читању и
писању

Координатор:
Ленка Ердељ, Булевар Михајла Пупина 6, 21000 Нови Сад, тел./факс: 021/472-03-72,
е-mail: lenkee@pzv.org.yu
Реализатори:
Анамарија Вичек, логопед; Данијела Станојевић, професор енглеског језика; Маргит
Чањи, професор немачког језика.
Циљеви програма:
Општи циљ: повећање компетенција наставника енглеског и немачког језика усвајањем
теоријских и практичних знања у области савремених метода и техника подучавања
страних језика у нижим и у вишим разредима основне школе. Специфични циљеви:
идентификација најефикаснијих индивидуалних начина учења/савладавања страних
језика; идентификација фактора који позитивно утичу на развој способности и вештина
неопходних за успешно савладавање страних језика и подстицање њиховог развоја;
проналажење начина за неутралисање деловања фактора који неповољно утичу на
језички развој; подстицање и поновно мотивисање демотивисаних ученика услед
сталних неуспеха; пружање стручне помоћи запосленима у васпитно-образовним
институцијама за извођење активности на страним језицима; унапређивање наставе и
активности које се реализују на страним језицима.
Теме које се обрађују:
Различити начини учења/савладавања страних језика; Фактори који позитивно/негативно утичу на језички развој; Мотивација ученика; Иновативне методе, приказ и примена мултисензорних и других дидактичких материјала за извођење активности на
страним језицима; Унапређивање наставе и активности које се реализују на страним
језицима; Значај језичких, говорних и комуникативних способности за свеукупни
развој деце школског узраста; Невербална комуникација; Развојне игре и активности за
развој језичких вештина; Методе и материјали за подучавање читања и писања на
енглеском и немачком језику – са посебним нагласком на подстицање развоја когнитивних базних способности; Развијање комуникативних вештина на енглеском и
немачком језику; Стицање комуникативног искуства комуникативно-искуственом
методом; Усвајање матерњег језика, фазе и веза са усвајањем страних језика; Наставне
методе за усвајање/учење језика; Организовање активности на енглеском и немачком
језику; Разбрајалице, песмице, приче и игре на енглеском и немачком језику.
Циљна група:
наставници страних језика у основним школама.
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Трајање програма:
20 радних сати. У првој етапи програма учесници активно учествују на пленарним
предавањима и радионицама, два пута по 5 сати дневно (тј. укупно 10 радних сати).
Када се заврше оба сусрета, учесници припремају писмени рад на основу инструкција
реализатора (што се евидентира као два пута по 3 радна сата самосталног рада). У
другој етапи врши се анализа писмених радова који су достављени реализаторима и
организује се консултација која подстиче размену искустава. Задња етапа (трећи дан)
траје 4 радна сата.
Број учесника у групи:
15–25.
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Аутори програма:
БРОЈ: 339
ИЗБОРНИ
др Слободанка Китић,
ванредни професор методике наставе
енглеског језика на Универзитету у Нишу;
The Developing Teacher –
Душица Младеновић,
професор енглеског језика и
континуирани развој
књижевности, просветни саветник,
наставника
Министарство просвете, Школска управа,
Ниш;
Марија Костић-Тривунац, професор енглеског језика у Основној школи „Ратко
Вукићевић” у Нишу.
Организације/институције које подржавају програм:
НЕЛТА; Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш.
Координатор:
Марија Костић-Тривунац, Радних бригада 9, 18000 Ниш, тел.: 064/2779-505,
е-mail: marija.kostictrivunac@gmail.com
Реализатори:
Аутори су и реализатори програма.
Циљеви програма:
унапређивање квалитета наставе младих наставника енглеског језика у циљу обезбеђивања ефикасније наставе језика од стране наставника и успешнијег учења ученика;
повезивање стечених знања и вештина са сопственом праксом; схватање значаја циклуса искуственог учења и његова примена у сопственом професионалном развоју;
мотивисање и оспособљавање наставника за самовредновање, за вредновање од стране
ученика и вредновање од стране колега наставника; развијање способности успешног
планирања, ваљаног коришћења уџбеника и приручника за наставнике и адекватна
израда плана часа; развијање вештина презентације као значајног сегемента успешне
наставе; међусобно повезивање наведених сегемената, као и њихова примена у непосредној наставној пракси; рефлексија о сопственом искуству; активирања стечених
знања и вештина и успостављање закључака релевантних за даљи професионални
развој наставника.
Теме које се обрађују:
Дневна припрема часа и приручник за наставнике; Самовредновање, добијање
повратне информације од стране колега и од стране ученика; Микронастава; Осврт на
одржани час са закључцима и сугестијама за даљи рад по принципима учења по
искуственом кругу; Повратна информација о интерном практикуму и проблеми који се
јављају; Вештине презентације; Организација рада у разреду и рад на самосталном
учењу ученика; Професионални развој наставника; Глобално и оперативно планирање,
коришћење уџбеника.
Циљна група:
наставници без или са мало искуства и они који би желели да своје искуство обогате
новим садржајима.
Трајање програма:
Два дана, односно два пута по осам сати са интерним практикумом у трајању од две
недеље.
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Број учесника у групи:
минимално 15, максимално 21.
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Аутори програма:
Гордана Каћибо,
магистар енглеског језика и књижевности;
Мира Франићевић,
професор енглеског језика.
Организација/институција која
подржава програм:
Школа енглеског језика Oxford Centar.

435

БРОЈ: 340

ИЗБОРНИ

Наставник наставнику II –
програм за стручно
усавршавање наставника
енглеског језика у основним
и средњим школама

Координатори:
Гордана Каћибо, директор наставе Оксфорд центра, Јелена Савић, извршни директор,
Добрачина 27, тел.: 011/2631-021, факс: 011/2629-209,
е-mail: school@oxford-centar.co.yu

Реализатори:
дипломирани професори енглеског језика који су запослени у Оксфорд центру; аутори
и предавачи британског издавача Express Publishing.
Циљеви програма:
популаризовати и објаснити нове савремене методе наставе језика; упутити наставнике
како да створе креативну и слободну атмосферу на часовима; како ученика мотивисати
да буде сарадник и активни учесник процеса учења; како усмерити ученичко интересовање за самостално учење и ширење интересовања за комуникацијом ван школе и
уџбеника; упознати наставнике са богатством помоћних средстава за остваривање
успешног учења; информисати и упознати наставнике са богатом стручном литературом; помоћ у избору и анализи уџбеника за поједине нивое знања и различите
потребе; унапређење знања енглеског језика наставника – ниво Б2/Ц1.
Теме које се обрађују:
Како пренети знање и научити ђаке следећим вештинама: слушање, читање, усмена
комуникација, писање, проширивање вокабулара, учење и употреба граматике; Како
бити успешан организатор наставног процеса који мора бити подстицајан, пријатан,
забаван и изнад свега успешан; Какве активности организовати да сваки ученик у
разредима разноликог предзнања буде активан, задовољан, а тиме и успешан; Како
анализирати и изабрати разни наставни материјал и применити га у пракси
(видео/аудио касете, слике, друштвене игре и сл.); Како планирати наставу (годишње,
семестрално и у току једног часа); Како оцењивати језичке вештине, писане и писмене
задатке, контролне тестове; Школске свеске, домаћи задаци, употреба речника и
граматика као средство учења за рад на часу и код куће; Упознати наставнике (уз
анализу и сугестије) о најновијим књигама за учење општег језика и професионално
образовање; Евалуација и самоевалуација; Енглески језик као језик струке.
Циљна група:
наставници енглеског језика у основним и средњим стручним школама и гимназијама.
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БРОЈ: 341

Аlter modus

Аутори програма:
Бојана Буторац,
Јелена Савић,
др Борис Пендељ,
Радмила Шербеџија,
Пирошка Сегеди.

Организација/институција која подржава програм:
Филозофски факултет у Београду, Одељење за класичне науке.
Координатор:
Бојана Буторац, Прерадовићева 59а, 21000 Нови Сад, тел.: 021/6435-622,
факс: 021/881-056, е-mail: bojanabutorac@hotmail.com
Реализатори:
Бојана Буторац, Јелена Савић, др Борис Пендељ, Радмила Шербеџија, Пирошка Сегеди
и Милена Симић.
Циљеви програма:
унапређивање наставе класичних језика; увођење нових метода учења истих; сагледавање важности поређења класичних и савремених језика који су од њих настали;
формулисање критеријума оцењивања и пружање практичне помоћи наставницима у
прављењу задатака објективног типа; проширивање и активирање знања о културним
тековинама антике; усклађивање садржаја и активности у настави латинског и грчког
језика у вишим разредима гимназија; како учинити наставу латинског језика интересантнијом и примамљивијом за ученике употребом компјутера и интернета.
Теме које се обрађују:
1) Писање у антици; 2) Цицерон у настави латинског језика и римска култура; 3) Оценимо објективно; 4) Етимолошки кутак; 5) Si vis proficere, proficiscere; 6) Креирање
сајта за класичне језике.
Циљна група:
предавачи класичних језика.
Трајање програма:
Планирано трајање је 16 сати, односно 2 дана.
Број учесника у групи:
од 15 до 40 учесника.
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Аутори програма:
стручни тим агенције „Lingua”:
проф. Горица Радојевић,
проф. Данијела Митрић,
проф. Марија Вукић,
проф. Ивана Николов.
Организације/институције које
подржавају програм:
Предшколска установа
„Сима Милошевић”, Земун;
Предшколска установа „Бошко Буха”,
Палилула.

437

БРОЈ: 342

ОБАВЕЗАН

Рlay and say – програм
стручног усавршавања
васпитача и стручних
сарадника за примењиву
наставу енглеског језика
деци у предшколским
установама

Координатор:
Горица Радојевић, тел./факс: 011/2779-286, 063/7750-093, е-mail: goricca@net.yu
Реализатор:
агенцијa ,,Lingua”.
Циљеви програма:
установљавање језичке компетенције (по стандардима европског портфолија, минимум
Б2) као предуслов за рад са децом предшколског узраста; методичка обука полазника
семинара (васпитачи, стручни сарадници, предавачи енглеског језика) за практичну
наставу енглеског језика у предшколским установама; имплементација методичких
знања и вештина учесника семинара у процес наставе енглеског језика; обука за
примену најсавременијих техничких помагала (могућности компјутера, видео/DVD
презентација, интернета...); стицање савременог примењивог знања уз проверу кроз
непосредан интерактиван рад са децом.
Теме које се обрађују:
Комбинована предавања и излагања са демонстрирањем нових нестандардних
креативних помоћних средстава, презентације (структура успешног часа и адекватног
програма, мотивацијске стратегије, скеч, покрет, музика); Комбинована предавања и
излагања са интерактивним радом уз рачунар и пратећу компјутерску опрему,
презентација могућности примене електронских помагала и електронских едукативних
средстава; Демонстрација усвојеног знања, дискусија, самоевалуација.
Циљна група:
васпитачи, стручни сарадници у предшколским установама, предавачи енглеског
језика.
Трајање програма:
Програм укупно траје 24 сата ефективног рада, три дана по 8 сати уз две краће и једну
дужу паузу.
Број учесника у групи:
15–18.
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БРОЈ: 343

Култура и теме у предавању
енглеског језика као страног
језика

Аутори програма:
Pearson Education/Pearson Longman:
Драгана Филиповић и Наталиа Еленскаја-Кочовић;
Филолошки факултет, Београд:
Радмила Поповић.
Организација/институција која
подржава програм:
Акроноло.

Координатор:
Pearson Longman, Наташа Ковачевић, Пролетерске солидарности 21б,
11070 Нови Београд, тел./факс: 011/3018-838, е-mail: office@longman.co.yu
Циљеви програма:
пружање додатне подршке наставницима који у настави примењују нове уџбенике
страних издавача; упознавање наставника са најновијим културолошким променама у
Енглеској и другим земљама енглеског говорног подручја; упознавање наставника са
најновијим променама у вокабулару енглеског језика; обучавање наставника да у
наставу енглеског језика кроз комуникативан приступ уносе елементе културе са
енглеског говорног подручја (кроз дискусије, пројекте и контрастирање са сопственом
културом); примена знања из других школских предмета у настави енглеског језика у
циљу поспешивања комуникације и проширивања ученичког вокабулара; упознавање
са основама методе Topic Based Learning.
Теме које се обрађују:
Вокабуларне промене у енглеском језику; Методe наставе вокабулара; Културолошке
промене у земљама енглеског говорног подручја; Mетоде увођења културе земаља
енглеског говорног подручја у наставу енглеског језика; Предавање енглеског језика уз
коришћење садржаја других школских предмета – Cross Curriculum Teaching; Meтода
Topic Based Learning.
Циљна група:
професори енглеског језика у основним и средњим школама.
Трајање програма:
12 сати у току три дана.
Број учесника у групи:
групе у септембру и у фебруару: 300–400 полазника; група у новембру: 35–45
полазника.

УМЕТНОСТИ

Ликовна уметност

УМЕТНОСТИ
Аутор програма:
мр Драган Боснић.
Организација/институција која
подржава програм:
Друштво учитеља Београда.
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Увод у калиграфију

Координатор:
Рада Николић, Друштво учитеља Београда, Дечанска 6, поштански фах 628,
11000 Београд, тел./факс: 011/3239-697, 011/3245-385, 063/455-376,
е-mail: dub@EUnet.yu
Циљеви програма:
Општи циљеви: оспособљавање учитеља за коришћење калиграфских писама и
практична примена знања у образовно-васпитном процесу ради унапређивања теорије
и праксе везане за основношколски узраст, као и оспособљавање за коришћење
литературе и самостално истраживање. Специфични циљеви: оспособљавање учитеља
за примену стечених знања у планирању и извођењу наставе обавезног предмета
ликовна култура и изборног предмета лепо писање; оспособљавање учитеља за примену стечених знања у креирању визуелних презентација које су везане за активности
школе; примена стечених знања у обради садржаја предмета народна традиција који су
засновани на српским рукописним и штампаним документима.
Теме које се обрађују:
Настанак и развој писма; Писма словенских народа; Настанак и развој глагољице и
ћирилице; О подлогама и алатима за писање; Уставно писмо – основни потези/елементи слова; Писма развијена на основу средњевековних српских споменика, анализа
односа величине текста, иницијала, илуминације и маргина; Формати папира, историјски и савремени; Конструкција златног пресека геометријским путем и израчунавање
помоћу Фибоначијевог низа; Ћирилице од 18. до 21. века; Анализа прописа за писање
Захарија Орфелина из 1777. године; Анализа калиграфског предлошка из 1930. године;
Савремене ћирилице; Декоративна писма.
Циљна група:
учитељи и заинтересовани наставници.
Трајање програма:
15 сати у току 3 радна дана.
Број учесника у групи:
22–24.

УМЕТНОСТИ
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Помозимо природи – бацајмо
паметно

Аутори програма:
Даница Петровић-Станисављевић,
Ивана Весић.
Организације/институције које
подржавају програм:
Агенција за рециклажу Републике Србије;
Пријатељи деце општине Оџаци;
ОШ ,,Браћа Барух”, Београд.

Координатор:
Ивана Весић, Господара Вучића 231/20, 11000 Београд, тел.: 063/277-715;
064/6141-645, 011/2416-934, факс:011/2416-934, е-mail: vesic.ivana@gmail.com
Реализатори:
Даница Петровић-Станисављевић, Миа Лужајић, Ивана Весић, Душица Томановић-Поповић.
Циљеви програма:
развијање еколошке свести код деце и ученика млађег школског узраста; развијање
способности креативног израза; повезивање стварања уметничких дела и очувања
животне средине; развијање различитих метода укључивања школе (локалне заједнице)
у процес „описмењавања” о очувању животне средине; повећање ефикасности рада
путем стицања нових сазнања и њихова примена у стварању.
Теме које се обрађују:
Папир; ПЕТ амбалажа; Стакло; Метал.
Циљна група:
запослени у васпитно-образовним институцијама (васпитачи, учитељи...); деца (школе,
вртићи); заинтересовани појединци.
Трајање програма:
16 сати ефективног рада у току два дана.
Број учесника у групи:
од 30 до 50 учесника.

УМЕТНОСТИ

Аутори програма:
Весна Милић,
виши кустос;
Јелица Радовановић,
ликовни уметник и педагог.
Организација/институција која
подржава програм:
Музеј савремене уметности у Београду.
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Музејске збирке као ресурси
окружења у настави

Координатор:
Весна Милић, Музеј савремене уметности, Ушће 10, 11070 Нови Београд,
тел.: 011/311-3514, факс: 011/311-2955, е-mail: vesna@msub.org.yu
Реализатори:
Весна Милић, виши кустос; Јелица Радовановић, ликовни уметник и педагог; Оливера
Ножинић, професор гимназије.
Циљеви програма:
развијање професионалних компетенција наставника ради унапређења квалитета
наставе; поспешивање сарадње школа и институција културе у локалној заједници;
истраживање могућности коришћења ресурса окружења у наставном процесу; развијање идеје о музејским збиркама као уџбеницима који доприносе квалитету наставе;
креирање стратегије рада са ученицима и интегративних наставних тема које се ослањају на музејске збирке; формирање активног односа према окружењу и сналажење у
институцијама културе.
Теме које се обрађују:
Коришћење ресурса окружења у настави и савременој педагошкој пракси; Интегративне теме у настави; Анализа могућности учења у уметности и кроз уметност у светлу
стварања ситуација за активно учење и коришћење савремених метода наставе.
Циљна група:
наставници основних и средњих школа; посебни семинари за основне школе, посебни
семинари за средње школе.
Трајање програма:
8 радних сати, односно 1 радни дан
Број учесника у групи:
од 30 до 50 учесника.

УМЕТНОСТИ

444

ИЗБОРНИ

БРОЈ: 347

Оригами

Аутор програма:
Чедомир Милићев.
Организација/институција која
подржава програм:
Основна школа „Вук Караџић”,
Зрењанин.

Координатор:
Чедомир Милићев, Сурдучка 27, 23000 Зрењанин, тел.: 023/564-138, 063/874-13-12,
е-mail: cedomir.milicev@yahoo.com
Реализатори:
професори разредне наставе, оригами инструктори: Драгана Пајић, Теодора Лазић,
Слађана Тешин, Наташа Јовичин, Наташа Цветковић, Наташа Марков, Сања Кондић.
Циљеви програма:
оспособљавање наставног кадра основног образовања у изради оригами фигура са циљем: ненасилног решавања проблема агресије у основном образовању, стварања креативности као доминантне особине код ученика.
Теме које се обрађују:
Израда оригами фигура.
Циљна група:
професори разредне наставе, професори ликовне културе у основном образовању.
Трајање програма:
Програм траје 24 сата, односно 3 радна дана.
Број учесника у групи:
минимално 20, а максимално 30 учесника.

УМЕТНОСТИ

Аутори програма:
Иван Стратимировић,
Миодраг Вартабедијан,
Александар Додиг.
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Организација/институција која
подржава програм:
Виша политехничка школа.

ОБАВЕЗАН

Култура ћирилице

Координатор:
Иван Стратимировић.
Реализатори:
Иван Стратимировић, Миодраг Вартабедијан, Александар Додиг, студенти Више
политехничке школе – смер за графички дизајн.
Циљеви програма:
истицање значаја културе и писмености, позитиван став према националној култури и
родољубивим осећањима; усавршавање за рад са предшколском и школском децом;
развој моторике као припрема за усвајање елемената словних знакова; обликовање
елемената словних знакова, рукописна букварска ћирилица.
Теме које се обрађују:
Повезивање наставе српског језика и ликовног васпитања; Подстицање креативног
потенцијала; Унапређивање наставе лепог писања.
Циљна група:
васпитачи у предшколским установама, учитељи почетних разреда основних школа,
наставници ликовног васпитања, наставници лепог писања.
Трајање програма:
три радна дана (18 сати) или 24 школска часа по 45 минута.
Број учесника у групи:
од 10 до 20 учесника.

УМЕТНОСТИ
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Креативно мишљење у
ликовним активностима –
како до боље наставе
ликовног

Аутори програма:
мр Милутин Мићић,
акад.сликар и вајар, саветник за уметност;
Гордана Мићић,
професор разр.наст.
Организација/институција која
подржава програм:
OШ „Др Јован Цвијић”, Зрењанин.

Координатор:
мр Милутин Мићић, акад.сликар и вајар, Ђурђа Смедеревца 42а, 23000 Зрењанин,
тел.: 023/566-020 л 187, 064/3734-504, факс: 023/534-192, е-mail: micicm@zrlocal.net
Реализатори:
мр Милутин Мићић, акад.сликар и вајар, саветник за уметност; Гордана Мићић,
професор разредне наставе.
Циљеви програма:
развијање креативног мишљења; унапређивање и богаћење наставне праксе; едуковање
наставника и васпитача; развијање културе естетског процењивања; оспособљавање за
естетско осмишљавање простора; развој креативних способности деце и наставника;
препознавање кича и формирање личног визуелног мишљења; унапређивање рада у
секцијама и у ученичким задругама у области вајања и примењене уметности.
Теме које се обрађују:
Ликовне активности у функцији развоја креативног мишљења; Процењивање дечјих
радова као метод подстицања оригиналности и креативних способности; Тематски и
проблемски приступ у настави; Нивои постигнућа у настави; Ентеријер и екстеријер
школе; Кич; Вајање у функцији развоја креативних потенцијала и стваралачког
мишљења; Технике вајања; Израда рељефа у глини; Ливење калупа; Грнчарија; Тродимензионалне скулптуре; Израда употребних предмета.
Циљна група:
учитељи, предметни наставници у основним и средњим школама и васпитачи.
Трајање програма:
Програм обухвата два дводневна семинара, односно 32 сата. У току дана су предавања
и две радионице од по 90 минута. Уколико школе желе, може бити организован
тродневни (24 сатa) или дводневни (16 сати) семинар са избором неких од понуђених
тема. Комплетна обука обухвата: два дводневна семинара (са временским размаком
између њих од недељу до месец дана), размену са другим наставницима, потврду о
учешћу на семинару.
Број учесника у групи:
од 25 до 30.

УМЕТНОСТИ

Аутор програма:
Весна Јањевић-Поповић.
Организација/институција која
подржава програм
ОШ „20. октобар”,
Омладинских бригада 138,
11070 Нови Београд.
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Уметничка дела у дечијем
свету

Координатор:
Весна Јањевић-Поповић, Јурија Гагарина 200/14, 11070 Нови Београд,
тел.: 062/358-948, 011/154-141, е–mail: drugivek@eunet.yu
Реализатор:
Весна Јањевић-Поповић.
Циљеви програма:
откривање вредности уметничког образовања код млађег школског узраста и развијање
различитих активности са децом кроз повезивање уметничког дела и личног искуства
детета; ангажовање различитих креативних способности у разумевању уметничких
дела – слике, скулптуре, филма, музеја и музејских експоната; јачање естетског доживљаја код деце.
Теме које се обрађују:
Вредности уметничког образовања – саставни део имплицитне педагогије наставника;
Операционализовано посредовање уметничких дела ученицима; Повезивање уметничких дела и личног искуства ученика; Ангажовање различитих креативних способности
у разумевању уметничких дела; Три позиције ученика: уметник, истраживач, наследник и заштитник културних вредности; Развој имагинације као предуслов за развој
формалног мишљења; Машта и стваралаштво у васпитању и образовању и вредности
музеја као места образовања; Зашто има смисла педагошка интервенција – разумевање
елемената језика ТВ-а/филма/позоришта; Сличности и разлике – могућности коришћења уметничких и научних филмова у раду са ученицима; Развијање критеријума
процене квалитета активности са децом; Развијање различитих модела укључивања
локалне заједнице и установа културе; Упознавање са различитим искуствима из света
у области музејске дидактике.
Циљна група:
учитељи, професори разредне наставе, стручни сарадници, музејски педагози.
Трајање програма:
18 сати у току три дана.
Број учесника у групи:
минимално 15, максимално 30 учесника.

УМЕТНОСТИ
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Народна традиција и занати

Аутор програма:
Весна Ремовић.
Организација/институција која
подржава програм:
Хоббy & Арт д.о.о.

Координатор:
Весна Ремовић, Народних хероја 3/39, 11070 Нови Београд, тел.: 011/2609-595,
011/3164-478, е-mail: remi@uubc.net
Реализатори:
Милош Ремовић, Александар Пешић, Љиљана Вуксан.
Циљеви програма:
популаризација старих и уметничких заната и домаће радиности у функцији ревитализације и очувања традиције народа и фолклора кроз непосредно упознавање креативних вештина старих и уметничких заната, чијим комбиновањем постижемо вишеструки ефекат кроз групне вежбе и радионице; значај дечје „народне” играчке.
Теме које се обрађују:
Стари занати: корпарство, плетарство, грнчарија, шивење, ткање, израда сапуна,
припремање животних намирница; Уметнички занати: обликовање дрвета, текстила,
уметничко ткање, уметничка обрада стакла, глине, кројење и шивење сценског костима; Домаћа радиност – израда и дорада предмета код којих преовлађује ручни рад и
који имају естетско обележје изражено народном уметношћу; Израда традиционалних
играчака.
Циљна група:
наставници разредне наставе, учитељи, васпитачи, одрасли.
Трајање програма:
24 сата / 3 радна дана.
Број учесника у групи:
минимално10, а максимално 15.

УМЕТНОСТИ

Аутори програма:
проф. др Дивна Вуксановић,
проф. др Миланка Тодић.
Организација/институција која
подржава програм:
Центар за професионални развој и
консалтинг Универзитетa уметности у
Београду.
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Медији и уметничке технике
у функцији естетизације
образовног процеса

Координатор:
мр Предраг Миладиновић, Косанчичев венац 29, 11000 Београд,
тел./факс: 011/2624-281, е-mail centar@arts.bg.ac.yu
Реализатори:
проф. др Дивна Вуксановић, проф. др Миланка Тодић, доц. др Нада Секулић, мр
Милица Мићић, мр Биљана Ђоровић, мр Предраг Миладиновић, мр Драган Ћаловић,
Војислав Клачар.
Циљеви програма:
едукација наставника у функцији остваривања већег степена естетизације наставе, а у
сврху подстицања и развијања доживљајно-стваралачких, односно естетских потреба
ученика у процесу наставе.
Теме које се обрађују:
Настава као естетско-критички процес; Улога визуелног мишљења у процесу учења;
Имагинарно као обликујуће и изобличавајуће; Критичка фантазија; Фотографија као
документарни, критички и уметнички (естетски) медијум; Вишемедијске уметности у
процесу наставе и креативног изражавања; предлози конкретних пројеката, панел
дискусије и др.
Циљна група:
наставници средњих школа и гимназија који предају уметничке предмете (ликовна
култура, музичко образовање), друштвене науке (књижевност, историја, историја
уметности, културе и цивилизације, психологија, философија ...) и стране језике.
Трајање програма:
два дана, односно 16 радних сати.
Број учесника у групи:
20–30.

УМЕТНОСТИ
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Аутори програма:
Сузана Поњавић,
Соња Росић.

Организације/институције које
подржавају програм:
„Пријатељи деце” општине Нови Београд;
Градска управа, Секретаријат за спорт и
омладину; Градска управа, Секретаријат за образовање; Специјална школа „Нови
Београд”, Београд; ОШ „Ратко Митровић”, Београд; ОШ „20. октобар”, Београд.

Школа ручног ткања

Координатор:
Сузана Поњавић, Јурија Гагарина 183/122, 11070 Нови Београд, тел.: 064/2007-104,
011/2165-946, е- mail: suzanaponjavic@gmail.com
Реализатори:
Соња Росић, Виолета Јовић, Сузана Поњавић.
Циљеви програма:
обнављање старих заната и спречавање њиховог изумирања; едуковање о ручном ткању; подстицање и развијање самоиницијативе, самосталности и стваралаштва, интелектуалне радозналости, истраживачких склоности и жеље за новим сазнањима.
Теме које се обрађују:
Упознавање делова ручног разбоја и техника ручног ткања; Припрема за ткање:
сновање и грађење основе, постављање основе на разбој, увод у ницанице и брдо;
Грађење основних преплетаја; Каро-ефекат: израда каро-тканине; Читање ткачке шеме
– упознавање различитих група преплетаја; Различити начини увода у ницанице:
израда узорака, комбиновани преплетаји; Ручна израда детаља битних за дефинисање и
уобличавање финалног производа; Вежба: сновање, грађење основе, различити преплетаји; Дизајнирање руком рађеног производа; Израда узорака – вежба; Вежба кроз
израду руком рађеног производа; Комбиновање различитих материјала и техника
ткања у изради осмишљеног производа – вежба; Дизајнирање декоративних производа
са најразличитијим наменама и могућност комбиновања са другим материјалима –
вежба уз експеримент.
Циљна група:
наставници и професори разредне и предметне наставе у специјалним, основним и
средњим школама.
Трајање програма:
24 сата, односно 4 дана по 6 сати.
Број учесника у групи:
од 12 до 15 учесника.

УМЕТНОСТИ

Аутори програма:
Ива Суботић-Красојевић,
Катарина Бунушевац,
Милош Косовац,
Андреј Берета.
Организација/институција која
подржава програм:
Школа за машинство и уметничке занате
,,Техноарт Београд”.
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Савремени приступ настави
ликовне културе – развијање
критичког мишљења код
ученика

Координатор:
Катарина Бунушевац, Браће Југовић 8 (стан Радуловић), 11000 Београд,
тел.: 011/2628-995, 063/7250-053, е-mail: kab@eunet.yu
Реализатори:
Ива Суботић-Красојевић, Катарина Бунушевац, Милош Косовац, Андреј Берета.
Циљеви програма:
развијање свести о неопходности осавремењавања наставе ликовне културе кроз
развијање употребљивих знања и критичког мишљења код ученика; неговање креативности и способности самосталног учења; употреба знања и искуства стечених ван
школе и преношење знања из једне области у другу; коришћење ресурса (музеји,
налазишта, радионице...) околине у наставном процесу.
Теме које се обрађују:
Тематски интегрисан приступ настави; Музеолошка пракса; Планирање и извођење
наставе ван школе.
Циљна група:
наставници средњих школа (ликовне културе и општестручних предмета уметничких
школа за подручје рада култура, уметност и јавно информисање).
Трајање програма:
2 дана, укупно 12 сати, односно 6 сати дневно.
Број учесника у групи:
максимално 40 учесника.
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Значење и систематика
симбола на традиционално
украшеним јајима

Аутор програма:
Чонти Мелинда.
Организација/институција која
подржава програм:
ОШ „Стеван Сремац”, Сента,
Топартска 20, тел.: 024/811-715,
факс:024/814-045, е-mail: centar@ossenta.edu.yu

Координатори:
Чонти Ерне и Мелинда, Петефи Шандора б.б., 24406 Горњи брег, тел.: 064/2597-832,
064/3063-887, 024/843-003, е-mail: csonti@sksyu.net, csokonai.vm@os-senta.edu.yu
Реализатори:
Чонти Мелинда,Чонти Ерне, Сарвак Анико, Талпаи Жужана.
Циљеви програма:
Да би се једна заборављена традиција поново оживела, потребно је потражити оне
људе који то могу предати младим генерацијама. Зато смо првенствено мислили да
педагоге научимо традиционалном украшавању ускршњих јаја и да то после они
преносе наредним генерацијама. Специфични циљ: да поново научимо очитати и
разумети, а затим и користити народну симболику, првенствено на украшеним јајима.
Теме које се обрађују:
Теоријски део: Значење и систематика симбола на традиционално украшеним јајима;
Значење геометријске поделе јаја; Значење коришћених линија; Распоред симбола;
Значај разних боја. Практични део: Технике фарбање јаја; Писање јаја са воском;
Фарбање јаја са фарбом за јаје; Скидање воска са топљењем.
Циљна група:
васпитачи, учитељи, дефектолози, професори историје, ликовне културе, матерњег
језика, родитељи, грађани.
Трајање програма:
8 сата, односно 1 радни дан.
Број учесника у групи:
20–30.

УМЕТНОСТИ

Аутор програма:
Миланка Станкић.
Организације/институције које
подржавају програм:
удружење ,,Млади и игра”,
Средња туристичка школа, Београд.
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Корак ка култури

Координатор:
Миланка Станкић, АМТ 18/2-4, 24000 Суботица, тел.: 063/8569-323, факс: 024/527-656,
е-mail: milankalj@yahoo.com
Циљеви програма:
интеграцијско-корелативном методом објединити фазе у развоју уметности и
презентовати их на нови мултидисциплинарни начин; организација иностраних
образовних путовања која ће тематски пратити програм.
Теме које се обрађују:
А) Стари век: древне цивилизације, романика, готика; Б) Средњи век: ренесанса, барок,
уметност средњовековне Србије; В) Ново доба: фламанска уметност, импресионизам,
уметност 19. века, уметност 20. века. Свака тематска целина има адекватно образовно
путовање које садржајем одговара одређеној теми (Венеција, Верона, Праг, Беч,
Будимпешта, Арад...).
Циљна група:
наставници и професори књижевности и језика, историје, географије, балета, музичке и
ликовне културе, графичког дизајна и учитељи.
Трајање програма:
Свака од три тематске целине траје по 24 часа, односно 3 радна дана (колико трају и
образовна путовања).
Број учесника у групи:
оптимално 40.

Музичка уметност

УМЕТНОСТИ
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Аутор програма:
др Зоран Ракић.

БРОЈ: 357

Организације/институције које
подржавају програм:
Удружење музичких и
балетских педагога Србије;
Музичка школа „Живорад Грбић”
из Ваљева.

Такмичења за хармонику –
преглед извођеног
репертоара и формирање
програма у складу са
пропозицијама

Координатори:
Александра Ценезић
Џона Кенедија
11080 Земун
тел.: 011/3193-582
е-mail: umbps@hotmail.com

ОБАВЕЗАН

Зоран Ракић
Булевар Михајла Пупина 193/59
11070 Нови Београд
тел.: 064/1134-865
е-mail: zordan@yubc.net

Реализатор:
др Зоран Ракић.
Циљеви програма:
упознавање наставника хармонике са палетом домаћих и међународних такмичења и
захтевима на њима; пропозиције и како се програмски уклопити; политика формирања
репертоара по наставном програму и његова компатибилност са такмичарским
репертоаром.
Теме које се обрађују:
Преглед домаћих и међународних такмичења; Пропозиције; Наставни програм;
Квалитет инструмената као фактор бољих резултата ученика на такмичењима; Дела
„старих” мајстора као саставни део такмичарског програма; Оригинално стваралаштво
за хармонику; Анализа преслушаног материјала; Литература за хармонику; Округли
сто.
Циљна група:
наставници хармонике у основним и средњим музичким школама.
Трајање програма:
два радна дана по осам сати, укупно 16 сати.
Број учесника у групи:
20–50. Место одржавања је хотел ,,Подриње” у Бањи Ковиљачи, сала за конференције.

УМЕТНОСТИ
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Гитар арт фестивал

Аутор програма:
Бошко Радојковић.
Организације/институције које
подржавају програм:
Заједница музичких и балетских школа
Србије, град Београд; Министарство
културе и просвете; страни културни
центри и амбасаде.

Координатор:
Југословенска асоцијација класичних гитариста – Гитар арт фестивал,
Булевар краља Александра 530, 11000 Београд, тел./факс: 011/2769-840,
е-mail: info@gaf.co.yu, сајт: www.gaf.co.yu
Реализатор:
Југословенска асоцијација класичних гитариста – Гитар арт фестивал.
Циљеви програма:
размена знања, праксе и искуства, као и упознавање са домаћим и светским токовима у
савременој гитаристичкој педагогији и концертној пракси, надградња едукативне
основе.
Теме које се обрађују:
Едукација; Концертна пракса; Организација; Медијска промоција.
Циљна група:
гитаристи свих профила – ђаци основних и средњих школа, студенати, њихови
професори и еминентни гости, водећи светски гитаристи.
Трајање програма:
7 радних дана, 8 сати по дану.
Број учесника у групи:
Број учесника у пројекту је од 100 до 200, а у групи – 1 активан и максимално 20
пасивних учесника.

УМЕТНОСТИ

Аутор програма:
проф. Владимир Марковић,
професор СМШ „Мокрањац” и Академије
лепих уметности у Београду.
Организација/институција која
подржава програм:
Удружење музичких и балетских педагога
Србије, Џона Кенедија 7, Београд.
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Принципи методичког
приступа настави виолине за
узраст основне и средње
школе

Координатор:
Александра Ценерић, Џона Кенедија 7, 11000 Београд, тел.: 011/3193-582,
е-mail: umbps@hotmail.com
Реализатор:
проф. Владимир Марковић.
Циљеви програма:
Циљеви програма су орјентисани ка усавршавању виолинске педагогије у најширем
смислу, као и напредовању наставника кроз анализу савременог педагошког процеса.
Анализа савремене виолинске педагогије огледа се у тумачењу свих елемената
виолинизма.
Теме које се обрађују:
Формирање музичко-слушних представа певањем песмица по слуху; Упознавање са
инструментом, описмењавање; Индивидуални прилаз учениковим способностима;
Елементи леве руке: зглоб шаке, шака, прсти и палац; Држање инсрумента и положај
тела; Интонација и стабилизовање позиција; Техника и интерпретација; Рад на вибрату
(врсте вибрата и његова улога); Елементи десне руке: систем опруге, држање гудала,
физички покрети лакта; Продукција тона: боја тона, брзина вођења гудала, притисак
гудала, тачка звучања; Рад на потезима: легато, деташе, пикато, сотије, мартеле,
стакато, рикоше.
Циљна група:
професори основних и средњих музичких школа – одсек виолине и виоле.
Трајање програма:
интензивни курс од два дана, односно 16 сати.
Број учесника у групи:
од 8 до 12 учесника.

УМЕТНОСТИ
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ОБАВЕЗАН

БРОЈ: 360

Савремене тенденције у
виолинској педагогији и
могућности њихове
имплементације на нашим
просторима са освртом на
развој виолинске теоријске
мисли у Европи и њихов
утицај код нас

Аутор програма:
мр Нина Николов.
Организације/институције које
подржавају програм:
Заједница музичких и балетских школа
Србије; „Земун арт клуб”.
Координатор:
Татјана Бошковић-Белоти,
Немањина 9, 11080 Земун,
тел./факс: 011/ 316-7775,
е-mail: ms.zemun@yubc.net

Реализатор:
мр Нина Николов.
Циљеви програма:
упознавање педагога са генезом развоја виолинске педагогије код нас; представљање
једне од виолинских теорија, које данас у свету креирају савремене тенденције у
виолинској педагогији; усвајање и имплементација нове методе у наш систем
образовања; проширивање лепезе метода који су присутни у виолинској педагогији код
нас; обогаћивање расположиве музичко-педагошке литературе са новим издањима.
Теме које се обрађују:
Кратак преглед основних теорија у виолинској педагогији и њихова еволуција;
Анализа развоја теоријске мисли у виолинској педагогији код нас; ,,Обојене жице” –
метода Гезе Силваја (Géza Szilvay); Упознавање са новијом продукцијом књига и
збирки у области музичко-педагошке литературе.
Циљна група:
педагози ангажовани у инструменталној настави на гудачком одсеку.
Трајање програма:
24 сата / три дана.
Број учесника у групи:
од 20 до 40 учесника.

УМЕТНОСТИ

Аутор програма:
мр Александар Тасић,
доцент Академије уметности у Новом
Саду.
Организације/институције које
подржавају програм:
Заједнице музичких и балетских школа
Србије; „Земун арт клуб”.
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БРОЈ: 361

ОБАВЕЗАН

Kларинет XXI века –
техника, лепота тона,
педагошки приступ

Координатор:
Љубиша Јовановић, Немањина 9, 11080 Земун, тел./факс: 011/316-7775,
е-mail: ms.zemun@yubc.net
Циљеви програма:
унапређивање знања и вештина у бављењу клавирском педагогијом; мотивисање
професора на примену актуелних педагошких приступа; упознавање са алтернативним
педагошким методама; формирање комплексних педагошких и уметничких личности
кроз неколико сегмената рада на музичким делима.
Теме које се обрађују:
Рад на уметничкој представи уметничког дела; Како развити ученика – музички,
интелектуално, артистички; Музика је уметност звука – рад на тону као првом задатку
сваког извођача; Алтернативни грифови у трећем регистру и прилагођавање трски са
циљем давања личног „печата” тону.
Циљна група:
наставници дувачких инструмената основних и средњих музичких школа.
Трајање програма:
24 сата / 3 дана.
Број учесника:
од 15 до 30 учесника.

УМЕТНОСТИ
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ИЗБОРНИ

БРОЈ: 362

Примена савремене
рачунарске технологије у
креативном музичком
образовању

Аутор програма:
Петровић Душан.
Организације/институције које
подржавају програм:
Стручно друштво „Aрт клуб Земун”;
Заједница музичких и балетских школа
Србије.

Координатор:
Соња Војводић, Немањина 9, 11080 Земун, тел.: 011/3167-775,
е-mail: ms.zemun@yubc.net
Реализатор:
Петровић Душан.
Циљеви програма:
унапређење стручних знања, вештина и способности наставника, васпитача и стручних
сарадника, које су неопходне за остваривање циљева образовања и васпитања деце и
ученика; осавремењивање извођења теоријске наставе у музичкој школи, као и помоћ у
реализацији наставних планова и програма који су везани за наставу солфеђа,
хармоније, контрапункта, музичких облика и вежби из компоновања; осавремењивање
извођења наставе музичког васпитања и музичке културе у основним и средњим
школама; овладавање основама оперативног система Windows и његова оптимизација
за музичку примену; примена рачунара у креативном музичком процесу: аранжирању,
оркестрирању и компоновању.
Теме које се обрађују:
Основе аналогног и дигиталног звука; Дигитални аудио-фајл – снимање и едитовање;
MIDI (Music Instruments Digital Interface) фајл; Уношење нотног текста у рачунар;
Програмирање и едитовање музике; Виртуелни музички инструменти и њихова
примена.
Циљна група:
професори музичких и балетских школа, пре свега теоријских предмета и солфеђа;
наставници музичког васпитања и музичке културе у основним и средњим школама.
Трајање програма:
За реализацију програма потребна су 24 школска часа, која су распоређена у 3 дана.
Сваког дана реализовало би се по 8 часова, по 4 часа пре и 4 часа после подне.
Број учесника у групи:
Минимални број је 10, а максимални број је 20 учесника.

УМЕТНОСТИ
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Аутор програма:
Драгољуб Катунац.

БРОЈ: 363

Организације/институције које
подржавају програм:
Заједница музичких и балетских школа
Србије; „Земун арт клуб”.

Клавирски свет
Ф. Менделсона (1809-1847)

ИЗБОРНИ

Координатор:
Оливера Стамболић, Немањина 9, 11080 Земун, тел./факс: 011/3167-775,
е-mail: ms.zemun@yubc.net
Реализатор:
Драгољуб Катунац.
Циљеви програма:
упознавање и истраживање Менделсоновог клавирског опуса за соло инструмент, два
клавира и клавир са оркестром.
Теме које се обрађују:
Оспособљавање наставника у оквиру дисциплина клавир, историја музике, упознавање
клавирске литературе и историје пијанизма да, у току обележавања 200 година од
рођења Феликса Менделсона, приђу на нов начин, први пут у нашој пракси,
клавирском свету великог раног романтичара у корелацији знања и вештина читавог
низа дисциплина. Сагледавање Менделсоновог солистичког опуса за клавир, два клавира и клавир са оркестром кроз емитовање погодних снимака, а уз критички одабране
теоријске информације (историјске, аналитичке, методичке), представљало би у нашој
средини нову форму аудио-визуелних перманентних стимулација,које су сада сведене
у сложенијој презентацији на један колосек рада значајног ствараоца. Избор добрих
инструктивних извођача, приказивање једне краће (популарне) композиције, а у више
различитих извођења, увид у читав спектар наслеђених и нових типова романтичарског
инструменталног комада, увид у одабрану документарну грађу и нотне примере,
повезивање са сродним резултатима на нашем тлу – отварају нове неслућене могућности разбијања устаљених шема досадашње образовне методологије уз стимулисање
широког круга учесника на активније образовне форме и тешњу корелацију више
музичких дисциплина.
Циљна група:
наставници клавира основних и средњих музичких школа.
Трајање програма:
24 сата / 3 дана.
Број учесника у групи:
од 20 до 40 учесника.

УМЕТНОСТИ
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ОБАВЕЗАН

БРОЈ: 364

Елементи виолинизма –
стваралаштво, извођаштво и
педагошки принципи

Аутор програма:
ред.проф. Дејан Михаиловић.
Организација/институција која
подржава програм:
Задужбина Илије М. Коларца,
Студетнски трг 5, 11000 Београд.

Координатор:
Вера Стојановић, руководилац Центра за музику, Задужбина Илије М. Коларца,
Студентски трг 5, 11000 Београд, тел.: 011/2626-591, 011/2186-645, факс: 011/3031-711,
е-mail: vera.stojanovic@kolarac.co.yu
Реализатори:
проф. Дејан Михајловић, ученици, студенти и клавирски сарадници.
Циљеви програма:
оспособљавање полазника за сагледавање стања савремене виолинске педагогије кроз
предавања, практичан рад и и демонстрације; оспособљавање полазника за тумачење
суштинских принципа виолинске педагогије.
Теме које се обрађују:
Формирање музичког мишљења и извођачке воље; Основни принципи инструменталне
педагогије; Типови и елементи функција леве и десне руке; Рад на обликовању музичког дела; Планирање педагошког процеса рада; Инструментално-извођачке основе;
Индивидуалан приступ развоју ученикових способности; Тимски рад као предуслов
успешног наступа.
Циљна група:
наставници виолине у средњим музичким школа Србије.
Трајање програма:
8 радних дана по 3 сата, укупно 24 сата.
Број учесника у групи:
максимално 100.

УМЕТНОСТИ
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Аутор програма:
проф. Урош Пешић.

БРОЈ: 365

Организација/институција која
подржава програм:
Школа за музичке таленте,
Ћуприја.

Корелација и интеракција
наставе инструмента и
камерне музике

ОБАВЕЗАН

Координатор:
Драгољуб Мариновић, директор, Милице Ценић б.б., 35230 Ћуприја, тел.: 035/472-344,
035/472-344, е-mail: muzita@ptt.yu
Реализатор:
проф. Урош Пешић.
Циљ програма:
едукација наставника.
Теме које се обрађују:
Аспекти односа инструмента и камерне музике; Рад са ансамблима гудачког типа; Рад
са ансамблима гудача – клавир; Рад са мешовитим ансамблима.
Циљна групa:
наставници инструменталне наставе и камерне музике.
Трајање програма:
24 часа, 3 дана по 8 сати.
Број учесника у групи:
5–10 полазника у групи.

УМЕТНОСТИ
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ОБАВЕЗАН

БРОЈ: 366

Валоризација квалитета и
критеријума наставе
кларинета на различитим
образовним нивоима

Аутори програма:
Анте Гргин,
Љубиша Јовановић.
Организација/институција која
подржава програм:
Интернационално удружење
љубитеља музике.

Координатор:
Љубиша Јовановић, Браће Вучковић 51, 11000 Београд, е-mail: ljubjov@yubc.net
Реализатори:
Анте Гргин и Љубиша Јовановић.
Циљеви програма:
Општи циљ: приближавање критеријума у настави кларинета у музичким школама.
Специфични циљеви: правила и основе технике свирања на инструменту, значај кларинета у камерној и оркестарској музици.
Теме које се обрађују:
Теме и захтеви су прилагођени Правилнику о плану и програму за музичке школе за
предмет кларинет и камерна музика.
Циљна група:
професори кларинета и камерне музике у музичким школама.
Трајање програма:
3 дана по 8 часова.
Број учесника у групи:
5–20 учесника.

УМЕТНОСТИ

Аутори програма:
Весна Цветковић,
Јасмина Михаљица.
Организација/институција која
подржава програм:
Заједница музичких и балетских школа
Србије.
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БРОЈ: 367

ОБАВЕЗАН

Преко песме до нота

Координатор:
Весна Цветковић, Страше Пинџура 1/2, 11030 Београд, тел./факс: 011/354-6831,
е-mail: lisinski@infosky.net
Реализатори:
Весна Цветковић, Јасмина Михаљица, Љиљана Антонијевић.
Циљ програма:
унапређење наставе солфеђа.
Теме које се обрађују:
Мелодика; Ритам; Диктати; Теорија музике.
Циљна група:
наставници солфеђа и инструмента.
Трајање програма:
три циклуса по 2 дана у размаку од по три месеца, 8+4 сата по циклусу, укупно 36 сати.
Број учесника у групи:
10–20 наставника.

УМЕТНОСТИ
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ОБАВЕЗАН

БРОЈ: 368

Улога и начин рада на
тонским и техничким
вежбама, скалама и етидама у
флаутистичкој педагогији

Аутор програма:
мр Миомир Симоновић.
Организација/институција која
подржава програм:
Удружење музичких и
балетских педагога Србије.

Координатори:
Слађана Шегавчић, Александра Ценерић, Удружење музичких и балетских педагога
Србије, Џона Кенедија 7, 11080 Земун, тел./факс: 011/319-35-82,
е-mail: umbps@hotmail.com
Реализатори:
магистар Миомир Симоновић, доцент на предмету флаута Факултета музичке уметности у Београду.
Циљеви програма:
Општи циљ: унапређење флаутистичке педагогије. Специфични циљ: организација
часа – посебни осврт на тонске и техничке вежбе, скале и етиде.
Теме које се обрађују:
Техничке вежбе; Скале; Етиде; Организација часа – усклађена са захтевима.
Циљна група:
професори флауте и камерне музике.
Трајање програма:
3 дана, односно 24 сата.
Број учесника у групи:
минимално 5, максимално 15.

УМЕТНОСТИ

Аутор програма:
мр Младен Ђорђевић.
Организација/институција која
подржава програм:
Удружење музичких и балетских педагога
Србије.
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БРОЈ: 369

ОБАВЕЗАН

Савремене методе у настави
трубе и лимених дувачких
инструмената

Координатор:
магистар Младен Ђорђевић, Џона Кенедија 7, 11080 Земун, тел.: 011/319-35-82,
е-mail: umbps@hotmail.com.
Реализатор:
Младен Ђорђевић.
Циљеви програма:
осавремењивање и унапређивање наставе лимених дувачких инструмената.
Теме које се обрађују:
Дисање; Поставка; Зујање; Поставка наусника; Поставка трубе; Музичка изражајност;
Техничко усавршавање са методолошким и научним објашњењима датих техника.
Циљна група:
професори и ученици музичких школа.
Трајање програма:
3 дана по 8 сати, укупно 24 сата.
Број учесника у групи:
од 5 до15 учесника.

УМЕТНОСТИ
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ИЗБОРНИ

БРОЈ: 370

Интерпретација барокне
музике за клавијатуре

Аутор програма:
мр Смиљка Исаковић,
www.smiljkaisakovic.com.
Организација/институција која
подржава програм:
Музичка школа „Мокрањац”, Београд.

Координатор:
Смиљка Исаковић, Адмирала Гепрата 10, 11000 Београд, тел.: 011/3617-209,
064/150-6363, е-mail: smiljkais@gmail.com
Реализатор:
мр Смиљка Исаковић.
Циљеви програма:
упознавање са специфичностима барокне музике;стицање знања наставника клавира за
посебности у интерпретацији барокне музике, које настаје као резултат преношења
музичке литературе са барокног инструмента (чембала) на модерни клавир; адаптација
барокног музичког језика на модерни инструмент.
Теме које се обрађују:
Стилови од 16. до 18. века; Нотација, орнаментика и клавијатурна техника; Барокне
форме и облици; Инструменти; Камерна музика: континуо и камерни састави; Националне школе и композитори.
Циљна група:
професори клавира у музичким школама и на факултетима.
Трајање програма:
16 сати, односно 2 радна дана.
Број учесника у групи:
15–30.

УМЕТНОСТИ

Аутор програма:
Светислав Цветић,
дипл. етномузиколог.
Организација/институција која
подржава програм:
МШ „Стеван Мокрањац” из Краљева.
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ОБАВЕЗАН

Народна игра – примена
народне игре у образовно-васпитним установама

Координатор:
Светислав Цветић, Булевар Арсенија Чарнојевића 122/22, 11070 Нови Београд, тел.:
011/2121-797, 064/1295-306, факс: 011/3116-998, е-mail: cbeta@eunet.yu
Реализатор:
Светислав Цветић.
Циљеви програма:
мотивисање, оспособљавање и усавршавање запослених у образовним и васпитним
установама за унапређење, чување и неговање народне игре; стицање знања и усвајање
нових информација полазника програма о богатој ризници народних игара Србије и
њиховим карактеристикама, стиловима, музичким структурама, као и развијање способности, односно могућност примене народне игре у наставним и ваннаставним
активностима; стицање знања и усвајање нових информација из записивања народних
игара системом лабанотације.
Теме које се обрађују:
Упознавање полазника програма са обредним играма које у себи садрже музичке,
драмско-мимичке елементе и њихова примена у зависности од узраста деце;
Упознавање полазника програма са карактеристичним играчким обрасцима и мелодијама етно-кореолошких области Србије; Мотивисање полазника програма за
креативном употребом народне игре у наставним или ваннаставним активностима;
Однос традиционалне игре и сценског наступа, као и однос традиционалне игре и њене
стилизоване примене; Упознавање полазника програма са могућностима записивања
покрета и корака системом лабанотације.
Циљна група:
васпитачи предшколских установа; наставници и професори музичке и физичке
културе у основним и средњим школама; наставници и професори у нижим и средњим
музичким школама; наставници и професори за основно и средње балетско образовање.
Трајање програма:
18 часова у току три дана, који су распоређени у временски интервал од месец дана,
шест часова недељно пута три дана.
Број учесника у групи:
од 2 до 10.

УМЕТНОСТИ
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Откривање и спознавање
смисла музичких облика и
израза путем активно-креативног,
интердисциплинарног
приступа музичкој анализи

Аутор програма:
Александар Дамњановић.
Организација/институција која
подржава програм:
Академија лепих уметности,
Таковска 49а,
11000 Београд,
тел.: 011/2769-537, 011/2754-937,
011/2763-434,
е-mail: akademija@alu.edu.yu

Координатор:
Вера Обрадовић, Рачка 6, 11000 Београд, тел.: 011/2762-890, 064/1807-227,
е-mail: obradovic_vera@yahoo.com
Реализатор:
Александар Дамњановић.
Циљеви програма:
идентификовање суштинских облика музичке архитектуре у обилатој музичкој литератури; поимање пута којим су велики композитори дошли до остварења која ми данас
познајемо као коначна; развијање и унапређивање активног и креативног приступа
музичкој анализи.
Теме које се обрађују:
Обрађиване теме биће засноване на музичкој литератури уметничке музике Источне и
Западне Европе, почев од првих писаних докумената до данас, на компарацији изворне
народне музике различитих култура света. Теме ће бити третиране/реализоване кроз
аналитички приступ музичком делу (путем ове нове креативне интердисциплинарне
методе).
Циљна група:
Професори музичких установа нижег, средњег и високог образовања (професори
полифонских инструмената, корепетитори инструменталних и вокалних класа, професори историје музике, професори камерне музике, професори музичких облика,
диригенти...) који у свом раду могу да сретну проблематику смисла музичких облика и
израза. Једном речју, сви они који у свом раду имају прилику да се суоче са
свеобухватним приступом музичком делу.
Трајање програма:
интензивни курс од три дана, односно 24 часа.
Број учесника у групи:
од 15 до 25 учесника.

УМЕТНОСТИ

Аутор програма:
Наталија Јовић,
наставник флауте.
Организација/институција која
подржава програм:
МШ „Марко Тајчевић”,
Лазаревац.
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ОБАВЕЗАН

Примена Александрове
технике у настави
инструмента у музичкој
школи – важност правилног
става детета при свирању са
здравственог аспекта

Координатор:
Наталија Јовић
Сењанина Иве 10/1
тел./факс: 011/339-0235, 063/870-6393, е-mail: nataly@ikomline.net

Реализатори:
Наталија Јовић, наставник флауте; Ана Мађари-Бек, наставник Александрове технике;
мр Горан Стојановић, наставник кларинета.
Циљеви програма:
Циљ овог програма је методичка помоћ наставницима за примену Александрове
технике у настави инструмента, која се огледа у едукацији педагога о битности
правилног коришћења тела током свирања неког инструмента. Оспособљавање наставника да увиде где се код ученика јављају проблеми који су разлог за непостизање
максимума приликом бављења инструментом и да утичу на њих, мењајући погрешне
навике код ученика.Подизање нивоа теоретског и практичног знања о Александровој
техници и њеној примени, како на личном примеру, тако и у раду са децом.
Теме које се обрађују:
Биографија Ф.М.Александра – преглед његове литературе и увиђање разлога за настајање методе; Стицање елементарног знања анатомије: скелет, мишићи, нервни систем –
обрада основе која ће бити од важности за примену Александрове технике у настави
инструмента; Излагање најчешћих проблема са којима се срећу извођачи различите
старосне доби и методских поступака којима се могу предупредити или исправити
проблеми ако су се већ појавили код ученика; Појединачан приступ проблемима код
ученика дувачких инструмената, соло певања, ученика клавира, виолине, виолончела и
гитаре; Постављање основа за савршену координацију физичког и менталног аспекта
при свирању/певању – формирање става да је начин на који ученик свира подједнако
важан као и како ученик свира и да су те две ствари у узрочно- последничном односу.
Циљна група:
Програм је намењен свим наставницима индивидуалне наставе који се баве
педагошким радом у основним и средњим школама (дувачи, соло певачи, клавиристи,
жичани инструменти).
Трајање програма:
Програм је осмишљен да траје три радна дана, 18 сати рада, три сата пре подне и три
сата у поподневним часовима.
Број учесника у групи:
од 12 до 15.

УМЕТНОСТИ
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Mузичко забавиште и
припремни разред ШОМО –
рад на развоју слуха и
музикалности код деце
најмлађег узраста

Аутор програма:
мр Гордана Каран,
ванр. проф. ФМУ-а.
Организација/институција која
подржава програм:
Центар за професионални развој и
консалтинг Универзитетa уметности у
Београду.

Координатор:
др Весна Микић, Косанчићев венац 29, 11000 Београд, тел.: 011/2624-281,
е-mail: centar@arts.bg.ac.yu
Реализатори:
мр Гордана Каран, ванр. проф ФМУ-а, Београд; Татјана Мрђа, проф. ШОМО „Јосиф
Маринковић”, Вршац
Циљеви програма:
унапређење стручног знања, способности и вештина наставника у раду са децом
најмлађег узраста; дистинкција наставе музичког забавишта и припремног разреда при
школама за основно музичко образовање; уједначавање целокупног система (организационог и стручног) у раду са децом најмлађег узраста при ШОМО.
Теме које се обрађују:
Постојећа организациона и стручна пракса у раду са музичким забавиштем и
предшколским разредом у ШОМО; Психо-моторна зрелост деце узраста 5–8 година;
Међусобна дисктинкција циљева и задатака рада у музичком забавишту и предшколском узрасту; Оправданост и неопходност рада у две групе (музичко забавиште и
предшколски разред при ШОМО); Селекција деце на пријемном испиту за предшколски разред: а)програм, б) критеријум/оцењивање, ц) сличност и различитост у
односу на пријемни испит за ШОМО; Програми рада – музичко забавиште; Структуирање часа у музичком забавишту и предшколском узрасту; Мерење успешности рада
ученика у музичком забавишту и предшколском разреду: а) технике мерења, б) параметри, в) критеријуми и вредновања; Релевантна психолошка (општа психологија деце
и психологија музике) и педагошка литература за рад; Музичка литература – начини
коришћења и хрестоматија музичких примера.
Циљна група:
наставници солфеђа средњих музичких школа Србије.
Трајање програма:
8 сати, односно један радни дан.
Број учесника у групи:
15–30.

УМЕТНОСТИ

Аутор програма:
мр Нада Ивановић.
Организација/институција која
подржава програм:
Центар за професионални развој и
консалтинг Универзитетa уметности у
Београду.
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Пројекат Орфеј – посебан
приступ настави уметности у
основној школи

Координатор:
др Весна Микић, Косанчићев венац 29, 11000 Београд, тел.: 011/2624-281,
е-mail: centar@arts.bg.ac.yu
Реализатор:
мр Нада Ивановић.
Циљеви програма:
оптимализација реализације наставног програма из уметничких предмета кроз представљање развојне улоге уметности у наставном процесу.
Теме које се обрађују:
Развојна психологија; Психологија уметности; Методика; Етнологија; Музичка педагогија.
Циљна група:
основне школе (посебан семинар); средње школе (посебан семинар); првенствено
наставници музичке и ликовне културе.
Трајање програма:
осам сати, односно један дан.
Број учесника у групи:
20–30.

УМЕТНОСТИ
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Нове стратегије у настави
солфеђа

Аутори програма:
Вера Миланковић,
ред.проф. ФМУ-а;
Милена Петровић,
асистент ФМУ-а.
Организација/институција која
подржава програм:
Центар за професионални развој и
консалтинг Универзитета уметности у
Београду.

Координатор:
др Весна Микић, Косанчићев венац 29, 11000 Београд, тел.: 011/2624-281,
е-mail: centar@arts.bg.ac.yu
Реализатори:
Вера Миланковић, ред.проф. на Факултету музичких уметности; Милена Петровић,
асистент на Факултету музичких уметности.
Циљеви програма:
буђење музичке свести полазника курса; подстицање креативности код наставника;
бољи резултати у настави; успостављање непосредног контакта између музике и ученика музике.
Теме које се обрађују:
Теме и садржаји биће засновани на музичкој баштини, на перцепцији и когницији
музичког садржаја.
Циљна група:
наставници општеобразовних и музичких школа.
Трајање програма:
Курс траје два дана, односно 16 сати професионалног усавршавања.
Број учесника у групи:
15–30.

УМЕТНОСТИ

Аутор програма:
др Ивана Дробни,
Факултет музичке уметности, Београд.
Организација/институција која
подржава програм:
Центар за професионални развој и
консалтинг Универзитета уметности у
Београду.
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ОБАВЕЗАН

Коаптација наставе
елементарне музичке
писмености у музичком
образовању

Координатор:
др Весна Микић, Косанчићев венац 29, 11000 Београд, тел.: 011/2624-281,
е-mail: centar@arts.bg.ac.yu
Реализатори:
др Ивана Дробни, Факултет музичке уметности, Београд.
Циљеви програма:
унапређење укупне вокално-инструменталне наставе; оспособљавање наставника;
упознавање са специфичностима наставе солфеђа и појединачних инструменталних
група или инструмената са циљем постизања већег степена коаптираности.
Теме које се обрађују:
Приказ релевантних светских школа и метода; Приказ и анализа актуелне домаће и
иностране инструктивне литературе; Осврт на карактеристике домаће вокално-инструменталне наставе; Тоналне карактеристике нашег поднебља; Издвајање тачака конвергенције и дивергенције методичких приступа у појединим сегментима наставе и
наставним дисциплинама; Приказ прагматичних решења која воде ка коаптираности
укупне вокално-инструменталне наставе у ШОМО.
Циљна група:
наставници вокално-инструменталне наставе у ШОМО.
Трајање програма:
8 часова, односно један радни дан.
Број учесника у групи:
20–50.

УМЕТНОСТИ
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Иновације у методици
наставе флауте

Аутори програма:
ред. проф. Љубиша Јовановић,
продекан за уметнички рад
и међународну сарадњу на
Факултету музичке уметности
у Београду;
проф. Данијела Бајић.

Организација/институција која подржава програм:
Катедра за дувачке инструменте Факултета музичке уметности, Београд.
Координатор:
проф. Данијела Бајић, Булевар Арсенија Чарнојевића 26, 11000 Београд,
тел.: 063/109-1973, факс: 011/3246-823, е-mail: danijelabajic@yahoo.de
Реализатори:
ред. проф. Љубиша Јовановић; проф. Данијела Бајић; психолог и музички педагог
Гордана Ачић.
Циљеви програма:
Општи циљ je усавршавања флаутске педагогије у Србији. Оно што желимо да
постигнемо овим пројектом је унапређење наставе флауте кроз повезивање неколико
тема које су од изузетног значаја у педагогији и методици наставе флауте, као и
поставке смера наставе флауте. Општи циљеви програма су унапређење наставе флауте
и упознавање са европским трендовима и праксом. Специфичност се огледа у методолошким приступима који доводе до бржег и квалитетнијег напредовања ученика, а то
је диктирано и самим чином усвајања Болоњске деклерације.
Теме које се обрађују:
Пројекат је предвиђен да буде подељен у 4 фазе, како и комлексност тема налаже. Фазе
смо предвидели сходно званичном плану и програму, који је прописан од стране
Мнистарства просвете, а имајући у виду потребе за иновацијама и унапређењу методике наставе. Свака фаза обрађује више методских тема, које су детаљно описане у
опису пројекта и апликацији – фаза 1: узраст од 8 до 10 година – припремни разред и
прве две године учења; фаза 2: пројект ће обрађивати теме везане за даље ступњеве у
методици наставе, који су детаљно описани у опису пројекта и апликацији; фаза 3 и 4:
сходно резултатима реализације друге фазе, у плану је и реализација ових фаза, а
тематику ће делом формирати и полазници курса сходно интересовањима и
предлозима.
Циљна група:
Програм је намењен професорима флауте у нижим и средњим музичким школама, као
и студентима на завршној години студија флауте.
Трајање програма:
фаза 1: четири дана по четири сата, укупно 16 сати; фаза 2: пет дана по пет сати,
укупно 20 сати; фаза 3: два дана по пет сати, укупно 10 сати; фаза 4: четири дана по
четири сата, укупно 16 сати; укупно 62 часа, 9 радних дана, један викенд у месецу по 5
до 6 сати дневно.
Предлог аутора је да се месечно једанпут организују предавања у сали Факултета
музичке уметности.

УМЕТНОСТИ
Број учесника у групи:
15–30.

479

УМЕТНОСТИ

480

ОБАВЕЗАН
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Специјалистички семинар за
диригенте хорова

Аутор програма:
Борис Черногубов,
редовни професор на Академији
уметности.
Организације/институције које
подржавају програм:
Педагошки завод Војводине;
Покрајински секретаријат за образовање и
културу.

Координатор:
Саво Мучибабић, Војводе Путника 2, 21000 Нови Сад, тел.: 021/457-525,
факс: 021/4754-128, е-mail: zkvmanifestacije@nscable.net
Реализатори:
Завод за културу Војводине у Новом Саду и стручна екипа: Борис Черногубов,
Даринка Матић-Маровић, Бојана Маторкић-Ивановић, Мирко Булован, Татјана
Остојић, Јурај Фериук, Агота Виткаи-Ковач и други
Циљеви програма:
оспособљавање диригената за стручно вођења хорова; унапређење хорског стваралаштва у основним и средњим школама, културно-уметничким друштвима и
самосталним хорским ансамблима; повећање броја, квалитета и облика хорског
стваралаштва; овладавање аналитичком применом коришћења свих елемената рада на
партитури; упознавање хорске литературе; поставка гласа и вокална техника; техника
дириговања.
Теме које се обрађују:
Упознавање хорске литературе; Поставка гласа и вокална техника; Техника дириговања; Педагошки приступ ансамблу – како одабрати одговарајућу композицију;
Певање а капела; Певање уз музичку пратњу; Неговање чисте интонације применом
знања из солфеђа.
Циљна група:
професори и наставници музичког образовања – диригенти хорова у основним и
средњим школама, учитељи који раде са хоровима и диригенти хорова у културно-уметничким друштвима и самосталним хорским ансамблима.
Трајање програма:
три радна дана по 6 до 7 сати.
Број учесника у групи:
40–60. Када то техника рада или садржај захтева, групе се смањују.

УМЕТНОСТИ

Аутори програма:
проф. Драган Ђорђевић,
професор Школе за музичке таленте у
Ћуприји и ФМУ-а у Београду;
проф. Божа Сарамандић,
професор Школе за музичке таленте у
Ћуприји и Музичке школе „Др Миливоје
Милојевић” у Крагујевцу.
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Принципи методичког
приступа настави виолончела
за узраст основне и средње
школе

Организација/институција која подржава програм:
Школа за музичке таленте, Милице Ценић б.б., 35230 Ћуприја.
Координатор:
Драгољуб Мариновић, Милице Ценић б.б., 35230 Ћуприја, тел.: 035/472-344,
е-maill: muzita@ptt.yu
Реализатори:
проф. Драган Ђорђевић и проф. Божа Сарамандић.
Циљеви програма:
Циљеви су орјентисани ка усавршавању виолончелистичке педагогије у најширем
смислу, као и напредовању наставника кроз анализу савременог педагошког процеса.
Анализа савремене виолончелистичке педагогије огледа се у тумачењу свих елемената
виолончелизма.
Теме које се обрађују:
Формирање музичко-слушних представа певањем песмица по слуху; Упознавање са
инструментом, описмењавање; Индивидуални прилаз учениковим способностима;
Елементи леве руке: зглоб шаке, шака, прсти и палац; Држање инструмента и положај
тела; Интонација и стабилизовање позиција; Техника и интерпретација; Рад на вибрату
(врсте вибрата и његова улога); Елементи десне руке: систем опруге, држање гудала,
физички покрети лакта; Продукција тона: боја тона, брзина вођења гудала, притисак
гудала, тачка звучања; Рад на потезима: легато, деташе, спикато, сотије, мартеле,
стакато, рикоше.
Циљна група:
професори основних и средњих музичких школа (одсек виолончела, камерне музике) и
диригенти камерних оркестара.
Трајање програма:
интезивни курс од два дана, односно 16 сати.
Број учесника у групи:
од 8 до 12 учесника.

УМЕТНОСТИ
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17 педагошких техника у
музичкој настави

Аутор програма:
др Арбо Валдма,
професор клавира на Високој школи за
музику у Келну, Немачка.
Организација/институција која
подржава програм:
Музичка школа „Михаило Вукдраговић”,
Шабац.

Координатор:
Драгомир Братић, Челебићка 3 г/52, 11000 Београд, тел.: 064/1660-537,
факс: 015/344-946, е-mail: drbratic@gmail.com
Реализатори:
Арбо Валдма, Хелена Давидовић, Драгомир Братић.
Циљеви програма:
нове могућности приближавања музици; проширење видокруга у музичкој (клавирској) настави.
Теме које се обрађују:
Смернице подучавања; Форме подучавања; Начини подучавања; Циљеви и план
подучавања; Показатељи успешног подучавања; 17 педагошких техника у музичкој
настави.
Циљна група:
наставници музике, наставници клавира.
Трајање програма:
24 сата у току 4 дана.
Број учесника у групи:
од 12 до 15 учесника.

УМЕТНОСТИ

Аутор програма:
мр Милош Поповић,
пијаниста.
Организације/институције које
подржавају програм:
Заједница музичких и балетских школа
Србије; „Земун арт клуб”.
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Специфичности руског
пијанизма и његов утицај на
развој клавирске педагогије

Координатор:
Синиша Радојчић, Немањина 9, 11080 Земун, тел./факс: 011/3167-775,
е-mail: ms.zemun@yubc.net
Реализатор:
мр Милош Поповић.
Циљеви програма:
Циљеви су усмерени ка развоју клавирске педагогије, у широком спектру карактеристика руског пијанизма, од почетака до практичних решавања проблема: орјентисање захтева, методологија наставе, препознавање и изоловање проблема код
интерпретације музичког дела ученика, карактеризација музичког дела, подизање
нивоа квалитативног опажања педагога код тумачења проблема у оцењивању целине
музичке представе, приближавање критеријума у валоризацији уметничке презентације
ученика основних и средњих музичких школа.
Теме које се обрађују:
Стратегије вођења напредовања ученика; Постављање циљева и планирање рада;
Решавање техничких проблема; Припрема извођачког програма; Емоционално-мотивациони аспекти; Припрема за јавни наступ; Практични приступ поједином
ученику и уочавање и решавање конкретних захтева и проблема; Паралелизам погледа
и педагошких представа од почетака руског пијанизма и педагогије до данас.
Циљна група:
наставници клавира основних и средњих музичких школа.
Трајање програма:
24 сата / 3 дана.
Број учесника:
од 20 до 40 учесника.

УМЕТНОСТИ
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Стручно усавршавање
наставника у средњим
музичким школама на
територији АП Војводине

Аутори програма:
мр Розалија Штаткић,
ред. проф. Академије уметности,
Нови Сад;
Ана Леваи,
ванр. проф. Академије уметности,
Нови Сад;
мр Милена Срдић,
доцент Академије уметности,
Нови Сад.

Организација/институција која подржава програм:
Академија уметности, Нови Сад.
Координатор:
Кристина Ковач, Биро за организацију, маркетинг и међународну сарадњу,
Универзитет у Новом Саду, Академија уметности, Ђуре Јакшића 7, 21000 Нови Сад,
тел.: 021/422-176, 021/422-177, факс: 021/420-187, е-mail: interbiro@aofarts.ns.ac.yu
Реализатори:
мр Розалија Штаткић, ред. проф. Академије уметности, Нови Сад; Ана Леваи, ванр.
проф. Академије уметности, Нови Сад; мр Милена Срдић, доцент Академије
уметности, Нови Сад.
Циљеви програма:
подизање квалитета наставе солфеђа и теорије музике у школама за основно и средње
музичко образовање; успостављање сарадње, као и размена искустава са наставницима
музичких школа у АП Војводини; унапређење и осавремењивање методологије рада у
настави; систематизација наставних садржаја у области мелодике и теорије музике
(алтерације и модулације), као и методологије рада на припреми ученика за полагање
пријемног испита из солфеђа и теорије музике на високој школи.
Теме које се обрађују:
Методологија рада на реализацији вокалног репродуковања, као и записивање једногласног и вишегласног музичког садржаја са алтерованим тоновима и алтерованим
акордима; Методологија рада на реализацији вокалног репродуковања, као и
записивање једногласног и вишегласног музичког садржаја са модулацијама; Методологија рада на припреми ученика за полагање пријемног испита на високој школи из
солфеђа и теорије музике.
Циљна група:
наставници теорије музике и солфеђа у основним и средњим музичким школама у АП
Војводини.
Трајање програма:
3 целине (три предавања) у трајању од по 6 сати (октобар, новембар и децембар 2008.
године).
Број учесника у групи:
5–25 учесника.

Драма и покрет

УМЕТНОСТИ
Аутор програма:
Нина Чолановић.
Организација/институција која
подржава програм:
Балетска школа „Лујо Давичо”, Београд.
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Анатомија и класичан балет

Координатор:
Роса Милић, Балетска школа „Лујо Давичо”, Кнез Милетина 8, 11000 Београд,
тел.: 011/3226-670, е-mail: ldavico@infosky.net
Реализатори:
Нина Чолановић, Роса Милић, Исидора Станишић, Јелена Ћирица-Миланова.
Циљеви програма:
дубље проучавање везе између класичног балета (уметност која посматра тело које се
креће) и анатомије (наука која проучава како тело функционише); употребом знања из
анатомије доћи до квалитетнијег извођења корака у класичном балету.
Циљна група:
балетски педагози основних и средњих балетских школа.
Трајање програма:
6 сати, два радна дана (90 минута теоријски део; 90 минута практични део).
Број учесника у групи:
6–20 учесника у групи.

УМЕТНОСТИ
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Припрема за јавни наступ –
овладавање тремом

Аутори програма:
др Бланка Богуновић,
Институт за педагошка истраживања,
Београд, Факултет музичке уметности,
Универзитет уметности у Београду;
Тијана Мировић,
дипл.психолог, МШ „Мокрањац”.

Организација/институција која подржава програм:
Центар за примењену психологију Друштва психолога Србије.
Координатори:
Бланка Богуновић, тел.: 064/1903-844, Маја Петровић, Центар за примењену
психологију Друштва психолога Србије, Ђушина 7/III, 11000 Београд,
тел.: 011/3232-961, 011/3035-131, тел./факс: 011/3239-685, е-mail: dpscpp@sezampro.yu,
jubo@kbcnet.co.yu
Реализатори:
др Бланка Богуновић, Институт за педагошка истраживања, Београд, Факултет музичке
уметности, Универзитет уметности у Београду; Тијана Мировић, дипл.психолог; МШ
,,Мокрањац”.
Циљеви програма:
Општи циљ: упознавање наставника са психолошким аспектима припреме ученика за
различите видове јавног наступања (одговарање, вокално-инструментално извођење,
такмичења, рецитовање, глума...). Специфични циљеви: упућивање на специфичности
процеса припреме у односу на развојне карактеристике ученика на узрасту основне и
средње школе (општеобразовне и музичке); информисање наставника о начинима
прилагођавања стратегија и поступака припреме у односу на ниво и квалитет
способности, мотивацију и личне карактеристике ученика; упознавање наставника са
могућим узроцима треме и психолошким техникама које доприносе смањењу тензије
приликом јавних наступа и остваривању бољих резултата ученика.
Теме које се обрађују:
Дугорочна припрема за јавни наступ; Стратегије вођења напредовања ученика и
мотивациони аспекти припреме; Непосредна припрема за јавни наступ; Врсте и узроци
треме; Упућивање у значај и улогу наставника у процесу настајања и овладавања
тремом; Вежбе релаксације, технике дисања, вежбе концентрације – едукативна кинестетика; Когнитивно-емоционални аспект припреме (препознавање и отклањање
ирационалних уверења и грешака у мишљењу, успостављање и стабилизовање ефикасних и позитивних начина мишљења о јавном наступу и постигнућу); Бихејвиорални
аспект припреме (понашање пред и у току јавног наступа).
Циљна група:
учитељи, наставници, стручни сарадници и директори основних и средњих школа.
Трајање програма:
16 сати, два радна дана. Постоји могућност реализације једнодневног семинара у
трајању од 8 сати.
Број учесника у групи:
15–30.

УМЕТНОСТИ

Аутор програма:
Вера Филиповић-Сеферовић.
Организација/институција која
подржава програм:
Основна балетска школа „Димитрије
Парлић”, Панчево.
Координатор:
Крга Татјана, Жарка Зрењанина 25,
26000 Панчево, тел.: 013/351-649,
факс: 013/351-187, е-mail: dparlic@ptt.yu
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ИЗБОРНИ

Методика класичног балета у
I разреду средње балетске
школе у извођењу корака на
прстима

Реализатори:
Вера Филиповић-Сеферовић, Светлана Сеферовић, Ана Ђокић.
Циљеви програма:
едуковање и оспособљавање балетских педагога за рад у средњој балетској школи –
посебни нагласак на практичном раду извођења корака и њиховом што лакшем и
бржем преношењу на ученике.
Теме које се обрађују:
Pirouettes из V и IV позиције и са разних прилаза и по дијагонали (tours sa degage en
deor i tours piques); Tours fouettes на 45 степени; Скокови на прстима; Rond de jambe en
l’air en deor; Sissonne ouverte на 45 степени en tournant; Grand sissonne ouverte са
померањем.
Циљна група:
балетски педагози средње балетске школе.
Трајање програма:
9 сати / 3 радна дана (90 минута теоријски део, 90 минута практични део).
Број учесника у групи:
од 6 до 12.
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БРОЈ: 387

Методика класичног балета у
I разреду средње балетске
школе у извођењу скокова
(allegro)

Аутор програма:
Вера Филиповић-Сеферовић.
Организација/институција која
подржава програм:
Основна балетска школа „Димитрије
Парлић”, Панчево.

Координатор:
Крга Татјана, Жарка Зрењанина 25, 26000 Панчево, тел.: 013/351-649,
факс: 013/351-187, е-mail: dparlic@ptt.yu
Реализатори:
Вера Филиповић-Сеферовић, Светлана Сеферовић, Ана Ђокић.
Циљеви програма:
едуковање и оспособљавање балетских педагога за рад у средњој балетској школи –
посебни нагласак на практичном раду извођења корака и њиховом што лакшем и
бржем преношењу на ученике.
Теме које се обрађују:
Извођење елементарних скокова са померањем у en tournant, pas battus, pas bonise,
grand jete и grand jete pas de chat, grand sissine ounerte, grand assemblle и pas cabriole.
Циљна група:
балетски педагози средње балетске школе.
Трајање програма:
9 сати / 3 радна дана (90 минута теоријски део, 90 минута практични део).
Број учесника у групи:
од 6 до 12.

УМЕТНОСТИ

Аутор програма:
Вера Филиповић-Сеферовић.
Организација/институција која
подржава програм:
Основна балетска школа „Димитрије
Парлић”, Панчево.
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ИЗБОРНИ

Методика класичног балета у
I разреду средње балетске
школе у егзерсису код штапа

Координатор:
Крга Татјана, Жарка Зрењанина 25, 26000 Панчево, тел.: 013/351-649,
факс: 013/351-187, е-mail: dparlic@ptt.yu
Реализатори:
Вера Филиповић-Сеферовић, Светлана Сеферовић, Ана Ђокић.
Циљеви програма:
едуковање и оспособљавање балетских педагога за рад у средњој балетској школи –
посебни нагласак на практичном раду извођења корака и њиховом што лакшем и
бржем преношењу на ученике.
Теме које се обрађују:
Егзерсис код штапа за I разред који уkључује разне облике окрета и полуокрета,
fouettes и pirouettes, battements developpes и grands battements jetes.
Циљна група:
балетски педагози средње балетске школе.
Трајање програма:
9 сати / 3 радна дана (90 минута теоријски део, 90 минута практични део).

Број учесника у групи:
од 6 до 12.

УМЕТНОСТИ

492

ИЗБОРНИ
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Аутори програма:
Завод за културу Војводине, Нови Сад:
Емилија Мрдаковић,
Слободан Нинковић,
Саша Латиновић.

Драмско васпитање

Организацијe/институцијe којe
подржавају програм:
Педагошки завод Војводине, Нови Сад;
Центар за позоришна истраживања, Нови Сад; Покрајински секретаријат за образовање
и културу, Нови Сад.
Координатор:
Владимир Рис, Завод за културу Војводине, Нови Сад, В.Путника 2, тел.: 021/457-525,
021/4754-128, 063/7353-499,факс:021/4754-148, е- mail: zkvmanifestacije@nscable.net
Циљеви програма:
подизање нивоа стручног знања, вештина и способности учитеља, наставника и професора у процесу употребе драме и позоришта у образовању и васпитању ученика.
Теме које се обрађују:
Упознавање са карактеристикама драмског и луткарског театра; Изражајна средства
драмског и луткарског театра; Стварање драмске ситуације; Субјекат и објекат у
стваралаштву глумца; Сценска радња и визуелно представљање радње; Игра =
позориште = чаробна формула; Позориште у настави; Осмишљавање игре на часу;
Предмет и функција лутке; Врсте лутака; Стварање ситуације за игру са луткама;
Образовни театар.
Циљна група:
учитељи, наставници и професори матерњег језика, страног језика, музичке и ликовне
културе.
Трајање програма:
14 сати / 2 дана.
Број учесника у групи:
од 10 до 20.

УМЕТНОСТИ

Аутори програма:
Завод за културу Војводине, Нови Сад:
Весна Ждрња,
Агота Виткаи-Кучера,
Слободан Нинковић,
Саша Латиновић,
Свенка Савић.
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ОБАВЕЗАН

Култура говора

Организације/институције које подржавају програм:
Педагошки завод Војводине, Нови Сад; Центар за позоришна истраживања, Нови Сад;
Покрајински секретаријат за образовање и културу, Нови Сад.
Координатор:
Владимир Рис, Завод за културу Војводине, Нови Сад, В.Путника 2, тел.: 021/457-525,
021/4754-128, 063/ 7353-499, факс:021/4754-148, е- mail: zkvmanifestacije@nscable.net
Циљеви програма:
усавршавање учитеља, наставника и професора матерњег језика у области културе
говора, посебно у раду са рецитаторима; очување матерњег језика и неговање лепе
речи.
Теме које се обрађују:
Базични појмови гласовне и говорне технике; Анализа стиха и песме; Дикцијски
појмови; Говорна обрада стиха; Анализа конкретних примера; Наступ рецитатора;
Реторика.
Циљна група:
учитељи, наставници и професори матерњег језика.
Трајање програма:
14 сати / 2 дана.
Број учесника у групи:
од 15 до 25.
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БРОЈ: 391

Креативно медијско
образовање

Аутор програма:
мр Горан Пековић, ред.проф.
Организације/институције које
подржавају програм:
Факултет драмских уметности,
Институт за позориште, филм, радио и
телевизију.

Координатор:
мр Горан Пековић, ред.проф.; Факултет драмских уметности, Булевар уметности 20,
11000 Београд, тел.: 064/1225-569, факс: 011/2130-862, е-mail:pekovicg@sezampro.yu.
Реализатор:
мр Горан Пековић, ред.проф.
Циљеви програма:
Општи циљ програма је упознавање са методама за подстицање и развијање
креативности код деце уз коришћење медијских порука и средстава. Док је медијска
писменост само полазиште овог курса, дотле је развој креативности кључна у многим
областима образовања. Медији ту могу да буду од кључне важности и помоћи јер,
познавањем посебних метода развоја креативности и употребе медија, они могу деци
да приближе бројне друге области на начин који је њима изузетно близак и
комуникацијски прихватљив.
Теме које се обрађују:
Креативност је мисаони процес којим се долази до идеја, иновација, решења неког
уметничког или теоријског проблема. Креативни мисаони процес је, дакле, једнако
потребан и у науци и у уметности. Креативност треба развијати и неговати код све
деце, поготово код оне деце која имају неки развојни проблем или потешкоће у учењу.
Развој креативности помаже укупној флексибилности мишљења и понашања,
способности прихватања изазова и савладавања нових околности, неконвенционалности у решавању проблема, јачању самопоштовања и сл. Креативност је потребна
сваком образовном процесу. У савременом окружењу, где електронски медији преузимају многе функције од других медија, али и мењају традиционалне системе
едукације, забаве, комуникације и сл., постаје необично важно знати читати и писати
медијске поруке. У времену када већи део човечанства до информација долази путем
телевизије, а не путем књига, потребна нам је шира дефиниција појма писмености.
Креативно медијско образовање представља логични наставак медијске писмености и
виши ниво способности са потпуно другим циљем. У овом случају медији су овде у
функцији подстицања креативности код деце са јасном применом у савременом
систему образовања. Креативно медијско образовање, дакле, може бити ново оруђе за
учење књижевности, чиме се даје ученицима шанса да креирају своје приче, пореде
филм и књижевност. Развој креативности се мора подстицати и за потребе овладавањем градива у оквиру друштвених наука. У историји кроз представљање историјских
личности, историјских предрасуда и тачки гледишта, политичког маркетинга и
пропаганде. У географији кроз деконструкцију путописних репортажа могу се
поредити слике градова, како су представљене на филму и телевизији, са социоекономским реалностима у тим градовима. У оквиру природних наука: од примењених
истраживања у биологији и физици до статистичких и математичких метода
примењених у мас-медијима; у оквиру уметности: домети креативне употребе медија
готово су немерљиви, било да се ради о визуелној или музичкој уметности; у оквиру
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грађанског васпитања: представљање породице у рекламама и телевизијском програму,
презентација пола и сексуалног стереотипа у медијима и обрада појма насиља –
прилази који могу бити проучавани у настави.
Циљна група:
професори средњих школа и наставници разредне наставе у основним школама.
Трајање програма:
10 часова у току једног дана.
Број учесника у групи:
минимално 20, максимално 40 учесника.
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БРОЈ: 392

Методика наставе сценско
народне игре у средњој
балетској школи у вежбама
на средини сале – елементи
шпанске игре

Аутор програма:
Софија Барац.
Организација/институција која
подржава програм:
Основна балетска школа
„Димитрије Парлић”, Панчево.

Координатор:
Крга Татјана, ОБШ „Димитрије Парлић”, Жарка Зрењанина 25, 26000 Панчево,
тел.: 013/351-649, факс: 013/351-187, е-mail: dparlic@ptt.yu
Реализатори:
Софија Барац, предавач; Ана Живановић, асистент; Ана Ђокић, корепетитор –
клавирска сарадња.
Циљеви програма:
упознавање балетских педагога са радом у предмету сценско-народне игре и практичним радом на извођењу предвиђених корака.
Теме које се обрађују:
Кораци у шпанској игри са посебним освртом на рад руку (са и без реквизита).
Циљна група:
балетски педагози средњих балетских школа.
Трајање програма:
девет сати / три радна дана (90 минута теоријски део; 90 минута практични део).
Број учесника у групи:
од 6 до 12.

УМЕТНОСТИ

Аутор програма:
Вера Филиповић-Сеферовић.
Организација/институција која
подржава програм:
Основна балетска школа
„Димитрије Парлић”, Панчево.
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ИЗБОРНИ

Методика класичног балета у
I разреду средње балетске
школе у егзерсису на средини
сале

Координатор:
Крга Татјана, ОБШ „Димитрије Парлић”,
Жарка Зрењанина 25, 26000 Панчево,
тел.: 013/351-649, факс: 013/351-187, е-mail: dparlic@ptt.yu

Реализатори:
Вера Филиповић-Сеферовић, Светлана Сеферовић, Ана Ђокић.
Циљеви програма:
едуковање и оспособљавање балетских педагога за рад у средњој балетској школи –
посебан нагласак на практичном раду извођења корака и њиховом што лакшем и
бржем преношењу на ученике.
Теме које се обрађују:
Извођење свих основних корака класичног балета: en tournant, batt.јements divises en
quarts, grand fouette en face, pirouettes са разних прилаза два окрета, tempslie par tenne
напред и назад са pirouettes en deor и en ded, tours fouettes на 45 степени.
Циљна група:
балетски педагози средње балетске школе.
Трајање програма:
9 сати / 3 радна дана (90 минута теоријски део, 90 минута практични део).
Број учесника у групи:
од 6 до 12.

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

Физичко васпитање

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
Аутори програма:
Весна Остојић,
Славиша Марковић,
Снежана Митровић.
Организације/институције које
подржавају програм:
Дечји вртић „Пионир” у Јагодини;
Основна школа „Рада Миљковић” у
Јагодини.
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БРОЈ: 394

ИЗБОРНИ

Чаробни тепих за превенцију
деформитета стопала

Координатор:
Славиша Марковић, Димитрија Туцовића 50, 35000 Јагодина, тел.: 035/243-545,
064/4575-064, е-mail: hitplus@neobee.net
Реализатори:
Весна Остојић, Славиша Марковић, Снежана Митровић.
Циљеви програма:
Општи циљеви: подизање свести о значају превентивног рада са децом; формирање
правилних ставова o неопходности свакодневног вежбања за очување и унапређење
здравља деце предшколског узраста. Специфични циљеви: стицање знања и вештина о
начинима спречавања деформитета стопала деце предшколског узраста и неговања
правилног става о потреби свакодневног рада на превенцији истих; мотивисање деце да
на креативан начин унапређују своје здравље; осавремењивање методологије рада
васпитача; мотивисање и оспособљавање васпитача за сталним тражењем нових
начина рада са децом; неговање сарадничких позитивних односа међу децом, као и
између деце и васпитача.
Теме које се обрађују:
1) Теоријски оквир значаја превентивног рада и статистичка анализа резултата
систематских прегледа; 2) Презентација ,,чаробног тепиха” и могућности рада на њему
(конкретизација задатака); 3) Корелација ,,чаробног тепиха” са другим васпитно-образовним областима (почетни математички појмови, ликовно, упознавање околине,
музичко); 4) Израда „чаробног тепиха”. Едукатори и учесници семинара заједно
израђују дидактичко средство, које остаје вртићу – организатору семинара.
Циљна група:
васпитачи предшколских установа, студенти струковних студија за васпитаче предшколских установа.
Трајање програма:
1 дан / 8 часова.
Број учесника у групи:
од 20 до 40.
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Аутор програма:
мр Андрија Пештерац.

Спортико змај

Организације/институције које
подржавају програм:
Предшколска установа „Раковица”,
Београд; Основна школа „Младост”,
Нови Београд.

Координатори:
Весна Јоцић
Гандијева 99
11070 Нови Београд
тел.: 011/3177-652
факс: 011/2177-984
е-mail: osmladost@eunet.yu

Андрија Пештерац
Цара Душана 80
11000 Београд
тел.: 011/2635-737, 064/3399-660
е-mail: apester@sezampro.yu

Реализатори:
мр Андрија Пештерац, Весна Јоцић, професор физичког васпитања.
Циљеви програма:
Општи циљ овог програма је да се кроз непосредну активност са децом (од 4 до 11
година) покреће процес који води оптимализацији развоја применом поступака и
активности програма. Специфични циљеви: подизање стручне компетенције полазника
и понуда ширег избора игара и активности којима се могу решавати различити задаци
физичког васпитања у настојању да се постигне општи циљ.
Теме које се обрађују:
1) Кооперативна активност; 2) Превентивно вежбање; 3) Дозирање и варирање активности; 4) Битни елементи методике рада са лоптом; 5) „Челичењe” дечјег организма; 6)
Орјентационо кретање; 7) Активности „квалитативне моторике”; 8) Значај и улога комплекснијих и циљаних активности; 9) Полигон, „стаза са препрекама”, станични метод
и активности којима се врше процене и запажања нивоа, стања, статуса.
Циљна група:
Програм је намењен васпитачима, наставницима разредне наставе и професорима
физичког васпитањa.
Трајање програма:
3 дана по 6 сати, што је укупно 18 сати ефективног рада.
Број учесника у групи:
од 25 до 40.

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

Aутори програма:
Биљана Каранов,
Јадранка Коцић,
Небојша Чокорило.
Oрганизација/институција која
подржава програм:
Универзитет у Новом Саду,
Факултет спорта и физичког васпитања.
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ИЗБОРНИ

Плесом до здравља

Координатор:
Биљана Каранов, Факултет спорта и физичког васпитања у Новом Саду, Ловћенска 16,
тел.: 021/450-18, 063/7353-253, факс: 021/450-199, е-mail: biljka75@nspoint.net
Циљеви програма:
едукација и оспособљавање професора физичког васпитања за реализовање садржаја
општег заједничког програма наставе физичког васпитања и слободне активности –
секције ужестручне области плеса.
Tеме које се обрађују:
Функционално оптерећење плесом; Плес као садржај часа физичког васпитања; Плес
као допунско средство у спорту; Анимација плесом. Практичан рад: народни плес;
друштвени плес; џез денс; анимације кроз плес.
Циљна група:
професори физичког васпитања који раде са ученицима од петог до осмог разреда и
остали заинтересовани педагози.
Трајање програма:
24 сата, односно три дана.
Број учесника у групи:
Уколико се програм реализује на Факултету спорта и физичког васпитања у Новом
Саду, минимални број учесника је 20,а максимални 50. У супротном, максималан број
полазника зависи од величине простора који буде обезбеђен.
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БРОЈ: 397

Вежбање и моје тело

Аутор програма:
др Даница Џиновић-Којић.
Oрганизација/институција која
подржава програм:
Учитељски факултет,
Краљице Наталије 43, Београд.

Кординатор:
др Даница Џиновић-Којић, Санџачка 22, 11030 Београд, тел.: 011/2515-354,
063/7718-040, 063/233-785.
Циљеви програма:
едукација васпитача, учитеља и наставника физичког васпитања за реализовање
специфичних садржаја физичког васпитања.
Tеме које се обрађују:
Савремени приступ организацији и реализацији новог програма физичког васпитања у
предшколској установи и основној школи. Наведену тему чине лекције које су дате
кроз међусобно повезане програмске целине – играонице. Садржаји играонице „Како,
зашто, баш тако, раде наши органи” реализоваће се кроз четири тематска подручја
путем следећих радионица: карта срца, циркуларни пренос, кондиција и ја, дневник
вежбања. Садржаји плесне играонице „Речник покрета” реализоваће се кроз пет
тематских подручја путем следећих радионица: народни плес, диско плес, етнички
плес, плесне композиције за децу у непосредном вокалном и инструменталном
интерпретирању, плесне композиције на измишљену музику и причу. Садржаји
играонице „Играти поштено и трудити се” реализоваће се кроз дечје игре путем
следећих радионица: покретне игре, такмичарске игре, елементарне игре. Садржаји
играонице „Мини спортске игре” реализоваће се кроз три тематска подручја путем
следећих радионица: освајачке игре, ударачке игре и игре на терену, игре преко мреже.
Циљна група:
васпитачи, учитељи, стручни сарадници, наставници физичког васпитања и деци
предшколског узраста и нижешколског узраста.
Трајање програма:
Предвиђено је да семинар траје три дана по 7 часова.
Број учесника у групи:
Минимални број учесника у групи је 15, а максимални 40.

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

Аутор програма:
др Даница Џиновић-Којић.
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Oрганизација/институција која
подржава програм:
Учитељски факултет,
Краљице Наталије 43, Београд.

ИЗБОРНИ

Вежбање и моје тело II

Кординатор:
др Даница Џиновић-Којић, Санџачка 22,
11030 Београд, тел.: 011/2515-354, 063/7718-040, 063/233-785.
Реализатори:
др Даница Џиновић-Којић; др Драган Мартиновић; др Александар Јовановић; др Сања
Мандарић.
Циљеви програма:
едукација васпитача, учитеља и стручних сарадника за реализовање специфичних
садржаја физичког васпитања кроз играонице.
Tеме које се обрађују:
Лекције су дате кроз међусобно повезане програмске целине – играонице које са
програмским целинама из акредитованог програма „Вежбање и моје тело” заокружују
целину физичких активности. Садржаји играонице „Шта моје тело може да уради”
(кретање и игре у сали, соби...) реализоваће се кроз тематска подручја из гимнастике и
атлетике путем следећих радионица: радионица специфичног „атлетског” програма;
радионица специфичног „гимнастичког” програма. Садржаји играонице „Авантуристичке активности” (кретање и игра у природи – играмо, певамо и такмичимо се)
реализоваће се кроз три тематска подручја упознавања околине кроз покрет путем
следећих радионица: радионица оријентације, радионица решавања проблема, шетње и
излети.
Циљна група:
Програм је намењен васпитачима, учитељима, стручним сарадницима и деци узраста
од 3 до10 година.
Трајање програма:
Предвиђено је да семинар траје два дана по 8 часова.
Број учесника у групи:
Минимални број учесника у групи је 15, а максимални 40.
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Методика обучавања и
усавршавања технике
скијања (II део пројекта)

Aутори програма:
проф. др Радивоје Крсмановић,
Томић Милош,
професор физичког васпитања.
Oрганизација/институција која
подржава програм:
Друштво педагога физичке културе
Србије.

Kоординатор:
Томић Милош, Петра Кочића 4, 35250 Параћин, тел.: 035/561-165, 063/555-911,
064/3719-099, факс: 023/534-575.
Циљеви програма:
да се стручној јавности предложи јединствена методологија обуке скијања примерена
нашим условима (национална школа), узимајући у обзир различите приступе код нас и
у свету, у зависности од школског система, материјалне основе и скијашке културе; да
се допринесе ефикаснијој реализацији скијања као обавезног садржаја наставе
физичког васпитања, како у погледу организације, тако и у погледу значајније стручне
компетенције наставника као инструктора.
Теме које се обрађују:
Практичан рад на снегу са инструкторима – садржај Националне школе скијања:
Основни став и клизање низ падину (контрола брзине); Техника промена правца
(плужни и паралени заокрет); Брзо вијугање; Савремена техника скијања (carving);
Скијашка опрема. Предавања: Место и улога скијања у школском програму; Значај
основе школе скијања; Компаративна анализа савремених школа скијања; Осврт на
биомеханичку основу технике скијања.
Циљна група:
наставници основне и средње школе.
Трајање програма:
два до три дана, дневно 4,5 сата практичног рада и 1,5 сат предавања, укупно 12 до 18
сати.
Број учесника у групи:
Укупан број учесника је од 70 до 100, који су подељени у групе од 15 до 20.

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

Аутори програма:
мр Душица Цокић,
професор физичког васпитања;
дипл. инж. Гордана Мијатовић.
Организација/институција која
подржава програм:
Друштво педагога физичке културе
Србије.
Координатор:
мр Душица Цокић, тел.: 030/426-408,
064/183-745, факс: 023/534-575.
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Оптимализација и
усавршавање техничке и
дидактичко-методичке
заснованости радних процеса
у физичком васпитању (II део
пројекта)

Реализатори:
др Лепа Радисавевић, др Густав Бала, др Бранислав Покрајац, мр Душица Цокић, дипл.
инж. Гордана Мијатовић.
Циљеви програма:
да се оптимализује дидактичко-техничка заснованост радних процеса у настави
физичког васпитања, а пре свега на часу као доминантном организационом облику
рада, али и у ванчасовним и ваншколским активностима, узимајући у обзир специфичости програмских садржаја за децу са посебним потребама.
Теме које се обрађују:
Предавања: Уводно излагање на главну тему; Могућност примене софтверског алата у
физичком васпитању на примеру програма праћења, вредновања и оцењивања у
физичком васпитању – уз видео презентацију; Тематска припрема наставника у функцији оптимализације радних процеса наставе физичког васпитања – рационализација
дидактичких елемената и методских поступка обучавања и увежбавања, конзистентност садржаја дидактичке структуре часа, визуализација; Примереност програмских садржаја из физичког васпитања за децу са посебним потребама – уз видео
презентацију; (уводна излагања за све практичне приказе са видео презентацијом).
Практични прикази: Презентација примене програма за електронску обраду резултата
праћења, мерења и оцењивања ефеката рада у физичком васпитању; Методика
обучавања елемената програмског садржаја – ритмичка гимнстика, са избором вежби
веће образовне вредности (ученици основне и средње школе); Методика обучавања
елемената програмског садржаја – рукомет, са избором вежби веће образовне вредности (ученици основне и средње школе).
Циљна група:
наставници основне и средње школе.
Трајање програма:
два дана, дневно 5,5 сата практичног рада и 1,5 сат предавања, укупно 14 сати.
Број учесника у групи:
Укупан број учесника је од 70 до 100, који су подељени у групе од 15 до 20.

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
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Аутори програма:
др Драган Јоцић,
проф. Факултета спорта и физичког
васпитања Универзитета у Београду;
др Радмила Костић,
Играјмо се плесовима
проф. Факултета физичке културе
Универзитета у Нишу;
мр Славољуб Узуновић,
асис. на предмету плес, ФФК Универзитета у Нишу; Рајка Јоцић-Вигњевић,
проф.физичког васпитања у ОШ „Краљ Петар II Карађорђевић” у Београду.

ОБАВЕЗАН
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Организације/институције које подржавају програм:
Наставно-научно веће ФСФВ Универзитета у Београду; Дечији плесни савез (уз чију
сарадњу ће се програм реализовати).
Координатор:
проф. др Драган Јоцић, Боривоја Стевановића 29/38, 11000 Београд,
тел.: 011/3471-120, 063/7766-016, 011/3555-000, лок. 126, е-mail: jocicj@sezampro.yu
Реализатори:
проф. др Драган Јоцић; проф. др Радмила Костић; мр Славољуб Узуновић; проф. физ.
васп. Рајка Јоцић-Вигњевић; Предраг Стојковић; Ивица Дошеновић; Тања Дошеновић.
Циљеви програма:
унапређење квалитета наставе у школама и обука педагога за самостално реализовање
програма у циљу унапређења њихових знања, вештина и способности, односно сталног
стручног усавршавања.
Теме које се обрађују:
Програм обухвата: детаљне информације везане за основну локомоцију и правилно
држање тела, коришћење музичке пратње у раду са децом, специфичну методику у
раду са овим узрастом, обраду основних покрета и положаја екстремитета и трупа у
три основне равни, повезивање покрета и кретања, вежбе координације, естетско обликовање ходања и трчања, повезивање покрета и кретања у мање и веће целине,
композиције покрета и кретања уз музичку пратњу, учење мимичких народних дечијих
плесова, учење народних дечијих плесова који одговарају овом млађем школском
узрасту, учење савремених тренутно актуелних плесова који су погодни за рад са
децом, структуру часа, методска упутства за непосредну реализацију у пракси.
Циљна група:
педагози, учитељи, професори разредне наставе, васпитачи, професори физичког
васпитања.
Трајање програма:
16 сати, два радна дана.
Број учесника у групи:
У зависности од простора у којем се програм практично реализује, број полазника
семинара варира од 10 до 30 учесника у једној групи.

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

Аутор програма:
др Драгољуб Вишњић,
професор предмета
теорија и методика физичког васпитања.
Организација/институција која
подржава програм:
Факултет спорта и физичког васпитања у
Београду.
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ОБАВЕЗАН

Програми физичког
васпитања – основа развоја
физичких способности
ученика самосталним
вежбањем II

Координатор:
др Вишњић Драгољуб, Интернационалних бригада 13, 11000 Београд,
тел.: 011/3555-000, 011/2457-621, 063/7539-774, е-mail: visnic.mir.@ sbb.co.yu,
dragoljub.visnjic@dif.bg.ac.yu
Реализатори:
мр Снежана Радисављевић, мр Ивана Милановић, мр Живорад Марковић.

Циљеви програма:
едуковање наставника за нову савремену методику наставе физичког васпитања, за
коју је карактеристичан такав приступ/настојање да се елементи програма физичког
васпитања као вежбања репродукују у слободном времену ученика. Шире посматрано,
циљ програма је да наставници реализују идеју преображавања елемената физичког
образовања у самообразовање – самоделатност ученика у области вежбања.
Теме које се обрађују:
Проблем развоја физичких/моторичких способности ученика путем подстицања
ученика на самостално вежбање од стране наставника, за које је нераскидиво везано и
њихово инструирање (преношење одређених знања ученицима – програми вежбања са
објашњењима); Облици мотивације ученика у настави физичког васпитања; Методика
мерења физичких способности ученика; Приказ и организација тестирања; Протоколи
мерења.
Циљна група:
Програм је, пре свега, намењен професорима физичког васпитања ради методичког
осавремењавања рада, а његовом реализацијом у пракси се директно омогућава развој
ученичких способности и знања. Циљна група поред инструисаних професора могу
бити и инструисани ученици старијих разреда основне школе, као и ученици средњих
школа.
Трајање програма:
један дан, 10 школских часова.
Број учесника у групи:
10–60.

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
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БРОЈ: 403

Усавршавање наставника за
реализацију програма обуке
скијања у складу са
актуелним променама у
опреми, техници, методици и
законској регулативи

Аутор програма:
доц. др Роберт Ропрет.
Организација/институција која
подржава програм:
Факултет спорта и физичког васпитања,
Београд.
Координатор:
доц. др Роберт Ропрет,
Благоја Паровића 156, Београд,
е-mail: robert.ropret@dif.bg.ac.yu
тел.: 011/3555-466, факс 011/3541-878

Реализатори:
Реализацију наставе ће спровести аутор, наставници, сарадници Факултета спорта и
физичког васпитања и студенти постдипломци.
Циљеви програма:
оспособљавање и усавршавање наставника за реализацију програма скијања у складу
са актуелним променама у техници скијања, методици обуке и новој законској
регулативи са аспекта сигурности и безбедности.
Теме које се обрађују:
Промене у техници скијања; Промене у методици обуке; Савремена опрема за алпско
скијање – карактеристике, критеријуми за избор; Мере сигурности и безбедности
(Закон о јавним скијалиштима, међународна правила понашања на скијалиштима;
поступци у случају ванредних околности); Детекција и идентификација талената.
Циљна група:
наставници физичког васпитања основних и средњих школа.
Трајање програма:
Програм би се спроводио у трајању од 3 дана – кроз практичну наставу (15 часова),
теоријска предавања (8 часова) и анализу видео материјала (1 час).
Број учесника у групи:
Укупан број учесника је минимално 20, а максимално 50. За практичан рад учесници су
подељени у групе (од 8 до10 полазника у групи).

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

Аутори програма:
Јарослава Радојевић,
Владан Вукашиновић,
Миљан Грбовић,
Милинко Дабовић.
Организација/институција која
подржава програм:
Факултет спорта и физичког васпитања.
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ОБАВЕЗАН

Перманентно усавршавање
професора физичког
васпитања за реализовање
програма Вежбe на справама
и тлу у складу са изменама
програма физичког
васпитања

Координатор:
Владан Вукашиновић
Благоја Паровића 156
11032 Београд
тел.: 063/38513-033, 011/3555-000, 011/3541-878
е-mail: wgymnastics@ sezampro.yu, vladan.vukasinovic@dif.bg.ac.yu

Реализатори:
Јарослава Радојевић, Владан Вукашиновић, Миљан Грбовић, Милинко Дабовић.
Циљеви програма:
усавршавање професора физичког васпитања за реализовање програма Вежбe на
справама и тлу у складу са изменама програма физичког васпитања, имајући у виду
прихваћене програме: припремни предшколски програм, програм од првог до четвртог
разреда основне школе, програм за пети и шести разред основне школе, програми
вежба на справама који би, у складу са способностима ученика, могли бити предложени за седми и осми разреду основне школе (уз консултације са Комисијом за
програм физичког васпитања ЗУОВ-а).
Теме које се обрађују:
Сличности и разлике између претходних и важећих програма вежби на справама;
Вежбе на справама у обавезном програму и спортска гимнастика као обавезан изборни
спорт; Настава диференцирана према способностима ученика; Превентивна својства
вежбања на справама; Идентификација талентоване деце и веза физичког васпитања са
школским спортским такмичењима у спортској гимнастици; Прилагођавање простора
и опреме за реализовање програма вежби на справама и тлу; Увод у програм практичног рада који ће бити реализован у сали (методика, осврт на технику); Примедбе
полазника семинара на програм вежби на справама и тлу у оквиру предмета физичко
васпитање (последњи сат рада). Практичан рад: Методика учења програмом предвиђених вежби уз осврт на кључне моменте из технике; Чување и помагање приликом
извођења вежби као кључни елемент сигурности у раду и остваривања поверења
ученика у наставника (уз учешће ученика и практичан рад учесника семинара).
Циљна група:
професори физичког васпитања који раде у основној школи, гимназији и средњим
стручним школама, учитељи и остали заинтересовани.
Трајање програма:
8 сати / један дан.
Број учесника у групи:
Минималан број је 20 учесника, максималан број учесника зависи од просторних
капацитета организатора, на Факултету спорта и физичког васпитања до 40 учесника.
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Аутори програма:
Драшковић Драгиша,
Владимир Трипковић.
Организације/институције које
подржавају програм:
Факултет спорта и физичког васпитања,
Београд; ОШ „Васа Чарапић”, Бели
Поток.

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

БРОЈ: 405

ИЗБОРНИ

Примена рачунара у
планирању наставе физичког
васпитања

Координатор:
Драгиша Драшковић, IV нова 23а, 11225 Зуце, Београд, тел.: 011/8052-614,
064/6665-684, факс: 011/3906-981, е-mail: vladath@neobee.net
Реализатори:
Драшковић Драгиша, Владимир Трипковић, Маниша Вукмировић.
Циљеви програма:
ефикасност, квалитет, интеракција и флексибилност у припреми за час физичког васпитања.
Теме које се обрађују:
Структура часа физичког васпитања; Припрема за час; Базе података – Microsoft
Access.
Циљна група:
наставници физичког васпитања.
Трајање програма:
1 дан / 7 часова.
Број учесника у групи:
5–60 учесника.

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
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Играти, певати, стварати
плесом
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Аутори програма:
проф. др Радмила Костић,
проф. др Драган Јоцић,
мр Славољуб Узуновић,
Предраг Стојковић.
Организација/институција која
подржава програм:
Дечији плесни савез.

Координатор:
Предраг Стојковић, Марка Тајчевића 1, 11050 Београд, тел./факс: 011/3046-176,
063/237-314, е-mail: spindance@ptt.yu
Реализатори:
аутори и оспособљени инструктори (плесни тренери).
Циљеви програма:
развијање креативности кроз покрет; развијање самопоуздања, самопоштовања и
културног начин опхођења; развијање моторичких способности; усавршавање технике
одређених плесних игара.
Теме које се обрађују:
Програм обухвата: народне плесне игре, друштвени плес, основе спортског плеса,
основе уметничког плеса, основе модерног плеса, плесне игре, плесне аеробне вежбе.
Дечије плесне игре из овог програма, због своје једноставности, могу се применити код
деце ометене у развоју. Важност акредитације овог програма је и то што је он један од
два акредитована плесна програма за обуку педагога у области плеса.
Циљна група:
педагози: васпитачи, учитељи, наставници, професори физичке културе.
Трајање програма:
24 радна сата, односно 12 дана у периоду од 3 месеца.
Број учесника у групи:
минимално 6, максимално 20.

Здравствено васпитање

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
Аутори програма:
др Биљана Килибарда,
мр сци. Надежда Николић.
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Организације/институције које
подржавају програм:
Институт за јавно здравље „Др Милан
Јовановић Батут”;
Министарство просвете.

ОБАВЕЗАН

Определи се за здравље

Координатор:
др Биљана Килибарда, Др Суботића 5, 11000 Београд, тел.: 011/2684-566, лок. 127,
е-mail: kilibarda_b@batut.org.yu, sbilja@ptt.yu
Реализатори:
др Биљана Килибарда, мр сци. Надежда Николић, др Мирјана Богуновић.
Циљеви програма:
Општи циљеви: јачање иницијативе младих за спровођење акција које имају за циљ
афирмацију здравих стилова живота; подизање нивоа и броја активности које се
спроводе у циљу превенције злоупотребе психоактивних супстанци; унапређење
сарадње просвете и здравства. Специфични циљеви: повећање нивоа знања наставника
о штетним утицајима психоактивних супстанци на телесно, социјално и ментално
здравље и превенција истих; едукација о најефикаснијима начинима образовања и
мотивисања младих за правилне изборе и одупирање притисцима изазова савременог
друштва; повећање броја часова на којима се млади едукују о штетности и превенцији
злоупотребе психоактивних супстанци.
Теме које се обрађују:
Теоријски концепт здравља и васпитања за здравље; Психоактивне супстанце –
дефиниције, подела, историјат злоупотребе; Јавноздравствени аспекти злоупотребе
психоактивних супстанци; Пушење, алкохолизам, наркоманија (основне информације
о дувану, алкохолу и дрогама и дејство узимања на организам); Примарна, секундарна,
терцијерна превенција злоупотребе психоактивних супстанци.
Циљна група:
наставници и стручни сарадници основних школа.
Трајање програма:
10 сати у току два дана.
Број учесника у групи:
10–30 учесника.

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
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Кораци ка здрављу

Аутор програма:
др Биљана Килибарда.
Организације/институције које
подржавају програм:
Институт за јавно здравље „Др Милан
Јовановић Батут”;
Министарство просвете.

Координатор:
др Биљана Килибарда, Др Суботића 5, 11000 Београд, тел.: 011/2684-566, лок. 127,
е-mail: kilibarda_b@batut.org.yu, sbilja@ptt.yu
Реализатори:
др Биљана Килибарда, мр сци. Надежда Николић, проф. др Слађана Јовић.
Циљеви програма:
Општи циљеви: унапређивање здравља ученика и наставника; мотивисање наставника
за интегрисање промоције здравља у све аспекте наставног процеса; унапређивање
сарадње између наставника, ученика, родитеља и шире заједнице. Специфични циљеви: едуковање наставника као релевантног фактора школе за промоцију здравља и
реализовање здравствено-васпитног рада; стицање вештина за самостално организовање активности у циљу унапређења услова рада у школама.
Теме које се обрађују:
Здравље и детерминанте здравља; Школска хигијена и критеријуми за здраву школу;
Улога наставника у здравој школи; Партнерство за здравље; Млади у заједници и
укључивање младих у акције за здравље.
Циљна група:
наставници и професори основних и средњих школа.
Трајање програма:
10 сати у току једног или два дана.
Број учесника у групи:
10–25.

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

519

Аутори програма:
БРОЈ: 409
ИЗБОРНИ
Ливија Јо-Хорти,
дипл. психолог, психотерапеут
психодраме;
Тинде Риц-Денч,
Метаморфоза – превенција
проф. разредне наставе, директор
наркоманије
психодраме, на специјализацији из
менталне хигијене;
Агота Пап,
дипл. психолог, спец. за болести зависности, у едуклацији из психодраме;
Илдико Менђан-Плетикосић, дипл. психолог, психотерапеут психодраме.
Организације/институције које подржавају програм:
Општина Суботица, Основна школа ,,Мајшански пут”, Средња медицинска школа.
Координатор:
Ливија Јо-Хорти, Кирешка 44, 24000 Суботица, тел./факс: 024/687-620,
е-mail: exspecto@tippnet.co.yu
Реализатори:
др Ладоцки Салма-Чила, педијатар, специјалистичка педијатријска ординација; Маја
Стопарић, дипл. психолог, ТА психотерапеут, Саветовалиште за младе, Дом здравља,
Суботица; Марта Павловић, дефектолог – олигофренопедагог, директор психодраме,
Развојно саветовалиште, Суботица; Ливија Јо-Хорти, дипл. психолог, психотерапеут
психодраме; Тинде Риц-Денч, проф. разредне наставе, директор психодраме, на
специјализацији из менталне хигијене; Агота Пап, дипл. психолог, спец. за болести
завосности, на едукацији из психодраме; Илдико Менђан-Плетикосић, дипл. психолог,
психотерапеут психодраме.
Циљеви програма:
примарна и секундарна превенција наркоманије.
Теме које се обрађују:
Ефекти наркотика; Узроци наркоманије; Улога одраслих; Интеракција у превентивном
раду.
Циљна група:
просветни радници, стручни сарадници у основним и средњим школама.
Трајање програма:
укупно 3 дана: два дана по 8 сати дневно у два блока, плус један дан супервизије.
Број учесника у групи:
минимално 12, максимално 18.
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Интеграцијом телесног и
психолошког до боље
комуникације и здравља

Аутори програма:
Светлана Вукојевић-Делеон,
Биљана Зубовић,
Љиљана Јовановић,
Јелена Мутавџић.
Организација/институција која
подржава програм:
Геодетска техничка школа у Београду.

Координатор:
Јелена Мутавџић, Мајке Јевросиме 6, 11000 Београд, тел.: 011/3246-255, 063/310-250.
Реализатори:
Светлана Вукојевић-Делеон, Биљана Зубовић, Љиљана Јовановић, Јелена Мутавџић.
Циљеви програма:
оспособљавање професора за препознавање везе између телесног става ученика и
његове психолошке структуре и примена те вештине у настави.
Теме које се обрађују:
Повезаност психолошког и телесног; Комуникација; Контрола агресивности; Здравље
и релаксација.
Циљна група
наставници разредне наставе; наставници физичког и здравственог васпитања;
одељенске старешине.
Трајање програма:
8 сати плус 2 сата након 6 месеци, укупно 10 сати у два дана.
Број учесника у групи:
минимално 10, а максимално 20.
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Аутори програма:
Споменка Ћирић-Јанковић,
психолог;
др Јасмина Кнежевић-Тасић,
психијатар.
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10 корака – програм
превенције болести
зависности

Организације/институције које
подржавају програм:
Средња туристичка школа из Београда,
Отона Жупанчича 4;
НВО ,,Корак по корак”, која за програм „10 корака” има принципијелну подршку
Министарства здравља РС и Министарства просвете РС. У претходном периоду
програм су финасирали Уницеф и Канадска амбасада.
Координатор:
Весна Ерцег, Коче Капетана 49, 11000 Београд, тел.: 063/7498-664,
е-mail: vesnae@eunet.yu

Реализатори:
Споменка Ћирић-Јанковић, психолог; др Јасмина Кнежевић-Тасић, психијатар;
др Мирко Филиповић, социолог; Љиљана Сужњевић, адвокат.
Циљеви програма:
Општи циљеви: смањење броја младих који користе дроге, алкохол и цигарете; побољшање квалитета живота и здравља деце и младих; допринос унапређењу здравственог
васпитања и тимског рада у образовним институцијама. Специфични циљеви:
подизање знања и вештина запослених у образовању у односу на заштиту младих од
зависности од дрога, алкохола и дувана по програму 10 корака; подизање знања и
вештине за рад са младима на промоцији здравих стилова живота; промоција сарадње
између различитих сектора који су релевантни за превенцију и заштиту младих.
Теме које се обрађују:
Информације о најчешће злоупотребљаваним супстанцама; Истине и заблуде о марихуани; Пут од злоупотребе до зависности; Како препознати зависника; Никотинизам;
Млади и алкохол; Тешкоће одрастања; Правни аспекти злоупотребе дрога; АИДС;
Социологија девијантног понашања; Породица и ризично понашање; Механизми
одбране зависника; Фактори који утичу на здравље; Принципи превентивног рада;
Принципи радионичарског поступка; Развој вештина комуникација – решавање проблема, одговорно доношење одлука, дефинисање циљева, развој критичког мишљења,
одолевање социјалним притисцима, тимски рад и кампање у превенцији.
Циљна група:
просветни радници свих профила и стручни сарадници из основних и средњих школа
са територије Републике Србије.
Трајање програма:
2 дана, односно 15 сати ефективног рада.
Број учесника у групи:
15–25.
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Како избећи замку
зависности – школски
програм превенције болести
зависности

Аутори програма:
др Вања Илић,
спец. соц. мед.; др Војислава Петковић;
Ђурђа Гарић.

Организације/институције које
подржавају програм:
Завод за јавно здравље, Лесковац;
Школска управа Министарства просвете,
Лерсковац; ОШ „Јосиф Костић”, ОШ „Трајко Стаменковић”; Завод за јавно здравље,
Лесковац; НВО „Јak-ер”.
Координатор:
др Вања Илић, Првомајска 10/40, 16000 Лесковац, тел.: 016/57-335, факс: 016/235-020,
е-mail: vanja.ilic@zzjzle.org.yu
Реализатори:
др Вања Илић, спец. соц. мед., начелник Центра за промоцију здравља ЗЗЈЗ-а,
Лесковац; др Војислава Петковић, лекар у Центру за промоцију здравља; др Милан
Станковић, спец. ургентне мед., начелник Ургентне службе Болнице у Лесковцу; др
Милорад Величковић, спец. неуропсихијатарије, шеф Одељења за болести зависности
и гранична стања Болнице у Лесковцу; др Зорана Кулић, епидемиолог Центра за
контролу и превенцију болести ЗЗЈЗ-а, Лесковац; Ђурђа Гарић, медицинска сестра
Центра за промоцију здравља ЗЗЈЗ-а, Лесковац; Марјан Цветковић, вршњачки едукатор
НВО „Корак по корак”; Алма Ахмедспахић, вршњачки едукатор НВО „Корак по
корак”.
Циљеви програма:
подизање нивоа свести омладине основног и средњешколског узраста током школске
године континуирано – у сврху спречавања злоупотребе свих психоактивних супстанци (укључујући дуван, алкохол и дрогу); смањење броја зависника (узраста од 8 до
19 година) од наркотика за 2% у наредних 10 година у Јабланичком округу –
организовањем заједнице; школским превентивним програмима обухватити 70%
просветних радника разредне наставе у наредних 5 година у Јабланичком округу и
ширем подручју Србије; обука 20% просветних радника разредне наставе у области
превенције наркоманије у Јабланичком округу, а током времена и шире; едукативним
активностима повећати за 20% информисаност просветних радника у току године у
Јабланичком округу; афирмацијом родитељства кроз саветовалишни рад или преко
родитељских састанака обухватити 20% родитеља деце узраста од 5 до 14 година у
току године у Јабланичком округу; афирмацијом родитељства кроз саветовалишни рад
обухватити 2% стартатеља/разведених родитеља одрасле деце узраста од 5 до 14
године у току године у Јабланичком округу; едукација вршњачких едукатора; едукација вршњачких едукатора и медијатора ромске националности.
Теме које се обрађују:
Здравље, болест, партнерство; Вештине комуникације; Здравствено васпитање –
методе и технике рада; Увод у болести зависности; Пушење или здравље – одлучите
сами; Кофеинизам; Алкохолизам и млади; Наркоманија и млади; Савремена зависност
од рачунара; Сида и млади.
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Циљна група:
просветни радници и стручни сарадници (педагози, психолози, учитељи, биолози и
професори физичке културе) у основним и средњим школама; ученици основних и
средњих школа; вршњачки едукатори; ученици асистенти; вршњачки едукатори и
медијатори ромске националности; родитељи; родитељи дисфункционалних породица.
Трајање програма:
Програм се спроводи тродневним семинарима у трајању 24 сата за просветне раднике и
сараднике уз 8 сати супервизијског рада; едукација вршњачких едукатора и медијатора
ромске националности радионичарским радом кроз петодневну обуку стицања
животних вештина и 10 сати супервизијског рада; едукација ученичких асистената –
преко 16 часова рада у школским секцијама примарне превенције болести зависности;
едукација родитеља путем родитељских састанака и саветовалишта за родитељство –
по 4 у сваком полугођу по школи – активним супервизорским радом; рад са родитељима дисфункционалних породица једном месечно, зависно од интересовања и
сарадње са сарадницима у просвети.
Број учесника у групи:
минимално 8, а максимално 24 учесника.
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Школа исхране из природе
„Сремуш”: Научите шта је
природа изнедрила за вас

Аутор програма:
Раденко Лазић,
аутор концепта исхране из природе
„Сремуш”.

Организације/институције које
подржавају програм:
ПСС – Планинарски савез Србије; ПСД
„Копаоник”– Планинарско-смучарско друштво; осмогодишње и средње школе у
којима функционише „Сремуш”.
Координатор:
Раденко Лазић, Пеђе Милосављевића 54, 11000 Београд, тел.: 011/318-1065,
064/346-4455, е-mail: Radenko.lazic@gmail.com
Реализатори:
Раденко Лазић и Милован Хинић са сарадницима.
Циљеви програма:
Васпитни циљеви: формирање правилног става о вредностима природе и животне
средине уопште, као и попуњавање празнине у области теренског рада; препознавање,
правилно сакупљање и примена самониклих јестивих дарова природе уз одрживо
коришћење ресурса. Образовни циљеви: упознавање са вредностима и правилним
коришћењем представника самониклих јестивих дарова природе; правила сналажења
на терену; принципи одрживог коришћења ресурса из природе.
Теме које се обрађују:
Самоникло јестиво и друго биље; Самоникле јестиве и друге гљиве; Јестиви свет дивље фауне; Општа правила сналажења у непознатом простору; Припрема хране од
самониклих јестивих дарова природе. Напомена: наведене теме чине суштину обуке –
реализују се на терену кроз практичан рад и обуку. Теоретска предавања су припрема
за рад на терену.
Циљна група:
наставници у средњим и основним школама (биологије, географије, историје и др.);
васпитачи у обданишту; деца урбаних средина; чланови ,,Сремуша”.
Трајање програма:
I окупљање – теоретска припрема (3 радна дана); II окупљање – обука на терену (7
радних дана); III окупљање – обука на терену са испитом (5 радних дана).
Број учесника у групи:
минимално 30, максимално 50 (оптимално 40).
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Аутор програма:
Милијана Симоновић.
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Организације/институције које
подржавају програм:
Пољопривредно-прехрамбена школа,
Обреновац;
Основна школа „Светозар Марковић”,
Београд.

ИЗБОРНИ

Здравствено васпитање

Координатор:
др Милијана Симоновић, Краља Александра 516, 11000 Београд,
е-mail: milijana@beotel.yu
Реализатори:
Светлана Матовић, Милијана Симоновић, Горанка Дамјановић.
Циљеви програма:
учитељима, васпитачима, медицинским сестрама васпитачима пружити базична знања
и вештине као неопходну основу за њихову улогу реализатора програмских циљева у
области здравственог васпитања; развијање културно-хигијенских навика, стицање
знања, формирање ставова и понашања ученика у складу са здравим стиловима
живота; промоција здравственог васпитања у школи; унапређење хигијенских и радних
услова у школи и елиминација утицаја који штетно делују на здравље; активан однос и
узајамна сарадња школе, породице и заједнице у очувању и унапређењу здравља
ученика; оспособити наставнике да се, кроз наставну и образовну праксу и сталну
партнерску интеракцију са ученицима, квалификовано, ефикасно и одговорно укључе у
промоцију здравља; успостављање и неговање вредности и праксе здравог начина
живота код сваког ученика.
Теме које се обрађују:
Понашање које води здрављу; Хигијена; Безбедност; Заштита животне средине.
Евалуација рада учесника семинара кроз радионице и упоређивање резултата иницијалног и финалног теста и обавештавање учесника о оствареним резултатима.
Циљна група:
васпитачи, наставници основних и средњих школа.
Трајање програма:
Програм траје 20 сати и реализује се у току два дана.
Број учесника у групи:
од 15 до 25.
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Није тешко бити здрав –
унапређивање здравља
ученика у средњим школама

Аутори програма:
проф. др Слађана Јовић,
мр сци. мед. Љиљана Симоновић,
психолог.

Организације/институције које
подржавају програм:
Институт за заштиту здравља Србије „Др
Милан Јовановић Батут”; Медицински
факултет: Београд, Ниш, Нови Сад; Стоматолошки факултет,Београд.
Координатор:
проф. др Слађана Јовић, Др Зоре Илић-Обрадовић 6/114, 11000 Београд,
тел.: 011/3614-580, 063/1675-126, факс: 011/3614-580, е-mail: sljovic@yahoo.com
Реализатори:
проф. др Слађана Јовић; мр сци. мед. Љиљана Симоновић, психолог; мр сци. мед.
Зорица Јовановски, спец. хигијене; др Биљана Килибарда, спец. социјалне медицине.
Циљеви програма:
Општи циљ: оспособљавање запослених у образовању за активно учешће у процесу
промоције здравља и здравственог васпитања у школи (у складу са календаром
здравља). Специфични циљеви: обучавање запослених у школи за здравствену и
еколошку едукацију ученика; стицање знања, формирање ставова и понашања и развој
вештина код ученика у складу са здравим начином живота; промоција здравља у
школи; унапређење хигијенских и радних услова у школи и елиминација утицаја који
штетно делују на здравље; активан однос и узајамна сарадња школе, породице и
заједнице у очувању и унапређењу здравља ученика; оспособљавање за реализацију
континуираних активности и акција у школи и заједници (према календару здравља).
Теме које се обрађују:
Теме које се обрађују прате светске дане садржане у календару здравља: Здравље и
здрави стилови живота; Значај физичке активности за здравље; Правилна исхрана и
поремећаји исхране (анорексија, булимија); Знањем против зависности од психоактивних супстанци (алкохолизам, наркоманија – вештине за одолевање социјалном
притиску); Знањем против сиде и полно преносивих болести; Љубав, пријатељство,
комуникације; Репродуктивно здравље младих; Стрес у функцији заштите менталног
здравља; Зависност од дувана – никотинизам, табакизам; Правилан однос према
животној средини.
Циљна група:
запослени у школи (професори и сарадници).
Трајање програма:
24 сата, односно 3 радна дана.
Број учесника у групи:
минимално 10, максимално 25.

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

Аутори програма:
проф. Недељко Јовић, психолог;
проф. Братислав Димитријевић, педагог.
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Организације/институције које
подржавају програм:
Породица у вртлогу дроге –
Основна школа „Михајло Петровић Алас”,
водич за васпитаче
Господар Јованова 22, Београд;
Техничка школа за обраду дрвета,
унутрашњу декорацију и пејзажну
архитектуру, Цара Душана 23, Београд;
Средња школа „Свилајнац”, Лола Рибара 10, Свилајнац; Основна школа „Радоје
Домановић”, Партизански пут 3, Врање.
Координатор:
психолог Недељко Јовић, Хаџи Милентијева 33, 11000 Београд,
е-mail: kiki021@neobee.net
Реализатори:
психолог Недељко Јовић; др Милена Димитријевић, педијатар; педагог Братислав
Димитријевић.
Циљеви програма:
унапређивање педагошке функције наставника/одељенских старешина у реализацији
образовно-васпитних циљева у односу на ученика/појединца, одељенску заједницу и
родитеље; мотивисање и подршка васпитача у преузимању одговорне улоге у превенцији од дрога, као и улога породице као основне ћелије друштва; обука за здравственоваспитни рад са ученицима у циљу превенције ризичних облика понашања у раној и
средњој адолесценцији.
Теме које се обрађују:
Подела психоактивних супстанци, алкохол и остале дроге, стероиди; Типологија
породице: зависност деце из конфликтних и разорених породица, породице које
превише брину, штите, захтевају и ограничавају, либералне породице, високе амбициозне, слаб надзор; Карактеристике понашања ризичне деце; Како препознати
наркомана и како реаговати; Тестирања на дроге; Лечење зависности, помоћ у сазревању; Да ли је могуће чувањем заштитити дете од дрогирања; Најчешће грешке
породице које се убрајају у спољашње подржавајуће факторе рецидива; Подизање и
рушење самопоуздања; Практична примена знања.
Циљна група:
директори школа и директори домова ученика, наставници, стручни сарадници,
одељењске старешине основних и средњих школа.
Трајање програма:
8 сати или у оквиру дводневне обуке по четири сата дневно.
Број учесника у групи:
Група треба да садржи од 15 до 30 кандидата.

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
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Сунчање – да или не

Аутор програма:
прим. мр сци. фарм. Сузана Мирковић.
Организација/институција која
подржава програм:
Друштво Србије за борбу против рака.

Координатор:
Сузана Мирковић, Мутапова 24, 11000 Београд, тел.: 011/3444-060, 063/8347-010,
е-mail: suzanam@beotel.yu
Реализатори:
проф. др Горица Сбутега-Милошевић; мр сци. мед. спец. Ана Јовићевић-Бекић;
др спец. Невен Јокић; прим. мр сци. фарм. Сузана Мирковић.
Циљеви програма:
Општи циљеви:стицање знања о штетним ефектима прекомерног УВ зрачења из природног и/или вештачких извора на здравље; значај примене и начини заштите од сунца;
стварање позитивног става и свести о потреби очувања здравља и здраве животне
средине; утицај на понашање у окружењу (ученика, колега, породице итд.) у вези са
изворима УВ зрачења; рушење митова и традиционалних, погрешних схватања о
сунчању и соларијуму; стварање вештина за учешће у активностима и стварање партнерства ради покретања акција које имају за циљ очување здравља и околине и
стварање одговарајућих услова у окружењу за заштиту од сунца. Специфични циљеви:
савладавање основних знања и вештина за очување здравља и примена заштитних мера
од штетног утицаја УВ зрачења.
Теме које се обрађују:
Сунчево зрачење; Оштећење озонског омотача и међународне конвенције о његовој
заштити; Индекси зрачења; Позитивни и негативни ефекти сунчања; Правила понашања на сунцу и заштитне мере; Препарати за заштиту, вештачко тамњење и негу коже
после сунчања; Соларијум итд.
Циљна група:
наставници у основним и средњим школама.
Трајање програма:
2 радна дана / 16 сати.
Број учесника у групи:
15–30 учесника.

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

Аутори програма:
др Мирјана Богуновић,
др Катарина Боричић.
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Организације/институције које
подржавају програм:
Институт за јавно здравље „Др Милан
Јовановић Батут”;
Министарство просвете.

ИЗБОРНИ

Промоција сексуалног и
репродуктивног здравља
адолесцената

Координатор:
др Мирјана Богуновић, Др Суботића 5, 11000 Београд, тел.: 011/2684-566, лок. 166,
е-mail: mirjanab@batut.org.yu, drbogunovic@beotel.yu
Циљеви програма:
Општи циљеви: повећање нивоа знања наставника о промоцији сексуалног и репродуктивног здравља; едукација о најефикаснијима начинима образовања и мотивисања
младих за правилне изборе и одупирање притисцима у изазовима савременог друштва.
Специфични циљеви: повећање броја часова на којима се адолесценти едукују о
методама заштите од ППБ-а, заштите од нежељене трудноће; јачање иницијативе
младих за спровођење акција које имају за циљ афирмацију здравих стилова живота;
подизање нивоа и броја активности које се спроводе у циљу превенције настанка полно
преносивих болести и нежељених адолесцентских трудноћа; унапређење сарадње
просвете и здравства.
Теме које се обрађују:
Сексуалност младих; Друштвене норме и понашање младих у вези сексуалности; Пол,
род и родна питања; Репродуктивно здравље; Сексуално образовање; Репродуктивна
права младих; Сексуално насиље и злостављање; Медији и здравље; Акције за промоцију здравља адолесцената.
Циљна група:
наставници и стручни сарадници основних школа.
Трајање програма:
10 сати у току два дана.
Број учесника у групи:
10–30 учесника.

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
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Корак
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Аутор програма:
Љубомир Станкић.
Организације/институције које
подржавају програм:
Клуб корективне гимнастике ,,Корак”;
Скупштина општине; Општинско веће за
спорт и омладину, Суботица.

Координатор:
Миланка Станкић, проф, AMT 18/4, 24000 Суботица, тел.: 063/8569-323,
063/7254-801, факс: 024/527-656, е-mail: кorak99@eunet.yu
Реализатори:
Кнежевић Мирослав, Радуловић Ибоја, Крсмановић Тијана, Живковић Добрица,
Обрадовић Боро, Марјановић Сузана, Милановић Снежана, Чабаи Габриела, Ковачев
Отилија, Лепеш Јосип, Станкић Љубомир.
Циљеви програма:
подизање квалитета наставе физичког васпитања; стручно усавршавање педагога
физичког васпитања за самостално организовање часова корективне гимнастике; укључивање корективне гимнастике у наставу физичког васпитања.
Теме које се обрађују:
Припреме предшколаца за школу; Проблеми раста и развоја школске деце; Психолошки аспект проблема одрастања; Социјализација у вршњачку групу ученика са
деформитетима кичменог стуба; Деформитети кичменог стуба: кифоза – удубљене
груди, лордоза – испупчене груди, сколиоза и равна леђа; Деформитети доњих
екстремитета: равна стопала, „О“ ноге, „X“ ноге; Укључивање у наставу физичког
васпитања деце са посебним потребама; Организација практичних часова корективног
рада; Индивидуализација часа физичког васпитања; Кампови корективне гимнастике.
Циљна група:
педагози физичког васпитања у основној и средњој школи и професори разредне
наставе, учитељи и васпитачи у предшколским групама на српском и мађарском језику.
Трајање програма:
једнодневни семинар у трајању од осам сати; летњи камп од 10 дана, зимски камп од 7
дана.
Број учесника у групи:
од 20 до 30 учесника.

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

Аутори програма:
др Немања Зарић,
Дејан Радивојевић.
Организације/институције које
подржавају програм:
Манастир Студеница;
Књажевачка гимназија;
Гимназија, Чачак.
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Лепота ће спасити свет

Координатор:
Вишња Ћирић, Ресавска 11, 11000 Београд, тел.: 011/3237-362,
е-mail: visnjac04@gmail.com
Реализатори:
Вишња Ћирић, Саша Илијић, Дејан Радивојевић, др Милош Стефановић, др Владица
Петровић.
Циљеви програма:
усавршавање полазника програма и повећање њиховог нивоа знања о лепоти и развоју
нерођеног детета; едукација учесника о штетним последицама прекида трудноће,
штетним утицајима фармаколошких контрацептивних средстава на здравље младе
жене и полно преносивим болестима; промоција вредности брака и породице као
најбоље зајаднице за развој детета до пуноће своје личности; упознавање полазника
програма са могућим начинима васпитања, образовања и мотивисања ученика за
уочавање и прихватање здравог начина живота. Специфични циљеви: повећање броја
часова на којима ће се младима представљати вредности брака и породице и развијати
код њих позитиван став о овој теми; јачање иницијатива младих за афирмативне акције
промовисања лепоте детета у пренаталном периоду и здраве заједнице у којој ће
одрастати; повећање активности за превенцију злоупотребе контрацептивних средстава
и буђење одговорности према свом телу и животима које оно може створити; повећање
нивоа знања и интересовања ученика за настанак и развој ембриона, вештачки прекид
трудноће, контрацепцију, планирање трудноће и породице и полно преносиве болести.
Теме које се обрађују:
Теоријски концепт покрета за живот – основне поставке Pro-life организација у свету;
Развој нерођеног детета од тренутка зачећа до рођења; Вредности и значај јаке и здраве
породице за развој детета; Контрацептивна и абортивна средства и њихова штетност по
здравље; Полно преносиве болести и њихова превенција у духу очувања здравог стила.
Циљна група:
учитељи, наставници, професори и стручни сарадници основних и средњих школа.
Трајање програма:
16 сати у току два дана.
Број учесника у групи:
12–32 учесника.

ВАСПИТНИ РАД И ОПШТА ПИТАЊА
НАСТАВЕ

Оснаживање компетенција наставника

ВАСПИТНИ РАД И ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ
Аутор програма:
Радиша Ђорђевић,
самостални саветник,
Школска управа у Пожаревцу.
Организација/институција која
подржава програм:
Друштво учитеља Београда.
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Уџбеник – подршка за
стицање квалитетних
постигнућа ученика

Координатор:
Мирјана Илић, Друштво учитеља Београда, Дечанска 6, п.ф.628, 11000 Београд, тел.:
064/111-00-74, 011/3245-385, факс: 011/3239-697, е-mail: ucitelj1@EUnet.yu
Реализатори:
Живкица Ђорђевић, Светлана Спасић, Нада Jeлић, Цветко Петровић, Зоран
Глигоријевић, Наташа Николић-Гајић и аутор програма.
Циљеви програма:
Општи циљ: сагледавање улоге уџбеника у савременом образовању, посебно у процесу
креирања наставног рада и оспособљавања ученика за самостално учење. Специфични
циљеви: упознавање наставника са променама у савременом образовању и местом и
улогом уџбеника; упознавање са значајем хоризонталне и вертикалне интеграције у
усвајању наставних садржаја ради стицања целовитих знања и трајних појмова;
афирмисање наставе којом се стичу базична знања и развијају битне вештине код
ученика; упознавање когнитивних и других значајних развојних карактеристика
ученика за смисаоно учење и партиципацију у настави; упознавање са методологијом
при избору и распоређивању садржаја у уџбенику; обучавање наставника за помоћ
ученицима при коришћењу уџбеника у процесу учења; професионално оснаживање
наставника у селективном избору уџбеника.
Теме које се обрађују:
Карактеристике савременог образовања и улога школе данас; Појам, функција и
карактеристике савременог уџбеника; Доминантне врсте учења у настави: смисаоно,
вербално, рецептивно и активно учење; Когнитивни конфликт у теорији развоја Жана
Пијажеа и зона наредног развоја у теорији Лава Виготског; Уџбеник као репрезент
научне дисциплине издваја базична, важна и пожељна знања путем налога, задатака,
питања; Блумова таксономија као начин повезивања наставних садржаја и мисаоних
процеса; Уџбеник као средство учења ученика у настави. Избор уџбеника данас је
изазов за наставника, тј. како изабрати уџбеник који ће представљати добар основ за
креирање наставе и бити извор сазнања за ученика. Као активности у пројекту
предвиђене су презентације садржаја од стране водитеља, рад на уџбенику и размена
искустава кроз интеракцију учесника. Основни вид рада је радионица.
Циљна група:
учитељи, наставници и професори у основној и средњој школи.
Трајање програма:
Програм траје 14 сати, односно два дана.
Број учесника у групи:
Група за рад је од 20 до 30 учесника.
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БРОЈ: 422

Тематски и
интердисциплинарни
приступ планирању наставе

Аутори програма:
Јелена Најдановић-Томић,
мр Саша Гламочак,
Љиљана Новковић,
Јасна Радојичић.
Организација/институција која
подржава програм:
Друштво учитеља Београда.

Координатор:
Мирјана Илић, Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, поштански фах 628, 11000
Београд, тел.: 064/111-00-74; 011/3245-385; 011/3239-697,
е-mail: ucitelj1@eunet.yu
Реализатори:
Јелена Најдановић-Томић, мр Саша Гламочак, Љиљана Новковић, Јасна Радојичић.
Циљеви програма:
Општи циљеви семинара: оспособљавање учитеља за тематски и интердисциплинарни
приступ планирању наставе. Специфични циљеви семинара: стицање додатних знања о
тематском и интердисциплинарном планирању (глобалном, месечном, недељном и
дневном); упознавање са могућностима примене теорије о стиловима учења у контексту тематског интердисциплинарног планирања; упознавање са одговарајућим
приступом праћењу и вредновању напредовања ученика у контексту тематског и
интердисциплинарног планирања.
Теме које се обрађују:
Уводна активност, отварање семинара; Упознавање учесника са циљевима и садржајем
семинара; Планирање у настави; Аналитички приступ планирању; Тематски и интердисциплинарни приступ планирању; Стилови учења; Теорија о вишеструкој интелигенцији; Стилови учења засновани на теорији о вишеструкој интелигенцији; Праћење и
вредновање напредовања ученика; Праћењe и вредновањe напредовања ученика у
контексту тематског и интердисциплинарног планирања; Методе и технике оцењивања; Тематски и интердисциплинарни приступ планирању наставе; Избор теме,
садржаја и активности; Тематски и интердисциплинарни приступ недељном и дневном
планирању; Презентација примера добре праксе; Могући проблеми и како их превазићи; Евалуација и затварање семинара.
Циљна група:
учитељи, стручни сарадници, студенти учитељских факултета.
Трајање програма:
16 сати, односно два дана.
Број учесника у групи:
минималано 20, максимално 30.

ВАСПИТНИ РАД И ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ

Аутор програма:
Миодраг Плавшић.
Организација/институција која
подржава програм:
Друштво учитеља Београда.
Координатори:
Миодраг Плавшић
Душана Поповића 104
18000 Ниш
тел.: 063/646-733, 018/274-526
тел./факс: 018/528-076
е-mail: baltazar9@eunet.yu
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Програмирана настава:
Програмирање наставних
садржаја у основној школи
Мирјана Илић
Друштво учитеља Београда
Дечанска 6/III, поштански фах 628
11000 Београд
тел.: 064/111-00-74, 011/32-45-385
факс: 011/32-39-697
е-mail: ucitelj1@EUnet.yu

Реализатори:
Миодраг Плавшић, проф. разр. наставе; Станиша Костадиновић, проф. разр. наставе;
Бисерка Светозаревић, педагог; проф. др Александар Милојевић, психолог; Дикић
Дејан, проф. математике и информатике.
Циљеви програма:
Општи циљеви: усвајање теоријских знања везаних за програмирану наставу и оспособљавање полазника за самостално програмирање одређених наставних садржаја.
Специфични циљеви: оспособљавање за самостално програмирање наст. садржаја у 2.,
3. и 4. разреду (српски језик, математика, свет око нас), и у 5., 6., 7. и 8. разреду: српски
језик, математика, историја, географија, биологија, физика; уочавање специфичности и
различитости у приступу програмирању.
Теме које се обрађују:
Теоријски аспекти програмиране наставе (појам програмиране наставе, настанак, врсте
програма: линеарни, разгранати, комбиновани, фазе у изради програма, дидактичка
сврсисходност...; Анализа програмираних материјала; Израда програмираних материјала (рад у групама, индивидуални рад); Анализа рада.
Циљна група:
наставници разредне наставе, наставници српског језика и књижевности, наставници:
математике, историје, географије, биологије, физике.
Трајање програма:
Обука траје два дана – укупно 12 сати.
Број учесника у групи:
од 15 до 25 учесника.
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БРОЈ: 424

Продужени боравак – потреба
савремене школе

Аутори програма:
Васовић Славица,
професор разредне наставе,
ОШ „Мито Игумановић”;
Милаковић Слађана,
професор разредне наставе,
ОШ „Мито Игумановић”.

Организација/институција која подржава програм:
Друштво учитеља Београда.
Координатори:
Мирјана Илић
Друштво учитеља Београда
Дечанска 6/III, поштански фах 628
11000 Београд
тел.: 064/111-00-74, 011/32-45-385
факс: 011/32-39-697
е-mail: ucitelj1@EUnet.yu

Васовић Славица
Кнеза Милоша 1
31260 Косјерић
тел.: 031/783-840, 063/88-64-632
е-mail: vasovic@sezampro.yu

Реализатори:
Васовић Славица, професор разредне наставе, ОШ „Мито Игумановић”, Косјерић;
Милаковић Слађана, професор разредне наставе, ОШ „Мито Игумановић”, Косјерић;
Ђуричић Анђелија, професор разредне наставе, ОШ „Стари град”, Ужице.
Циљеви програма:
Општи: повећање компентентности наставника и стручних сарадника за успешнији и
ефикаснији рад у продуженом боравку. Посебни: упознавање наставника и стручних
сарадника у основним школама, на практичан и теоријски начин,са значајем постојања,
начином и ефикаснијом организацијом рада у продуженом боравку; јачање дидактичко-методичке и педагошко-психолошке компентенције наставника у области
планирања, организације, реализације и еваулације рада у продуженом боравку;
усвајање и развој оперативних понашања којима се реализује васпитно-образовни рад у
продуженом боравку; оснаживање улоге наставника за стварање позитивних навика
понашања и комуникације код ученика у свакодневном контакту и раду са њима;
увођење наставника разредне наставе и стручних сарадника у тимски рад (планирање и
праћење нивоа постигнућа, социјалног и емотивног развоја ученика) у условима постојања продуженог боравка у школи; оснаживање улоге наставника за сарадњу са родитељима кроз различите облике сарадње, а у циљу активнијег учешћа родитеља, које
доприноси правилнијем подизању и васпитању детета; едукација родитеља.
Теме које се обрађују:
Пленарно упознавање са продуженим боравком као сегментом рада школе; Самостални рад ученика (часови учења); Слободно време ученика; Сарадња са наставницима разредне наставе, предметним наставницима и стручним сарадницима;
Сарадња са родитељима.
Циљна група:
Програм је намењен наставницима и професорима разредне наставе, стручним
сарадницима основне школе и свим другим реализаторима који раде у продуженом
боравку.

ВАСПИТНИ РАД И ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ

Трајање програма:
8 сати, односно један радни дан.
Број учесника у групи:
20 – 30 учесника.
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БРОЈ: 425

Рад у комбинованом одељењу

Аутори програма:
др Крстивоје Шпијуновић, педагог;
др Љубица Продановић, педагог.
Организација/институција која
подржава програм:
Друштво учитеља Београда.

Координатор:
Мирјана Илић, Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, поштански фах 628,
11000 Београд, тел.: 064/111-00-74, 011/3245-385, 011/3239-697,
е-mail: ucitelj1@eunet.yu
Реализатори:
др Крстивоје Шпијуновић, педагог; Радиша Ђорђевић, педагог; др Љубица
Продановић, педагог; Мирјана Илић, педагог
Циљеви програма
оспособљавање учитеља I, II, III и IV разреда запослених у основним школама у
Србији за рад у специфичним условима који карактеришу рад у комбинованом
одељењу (*у даљем тексту КО); стручно усавршавање учитеља који раде у КО и
усмеравање на материјале које могу користити у току рада; подстицање размене
искустава у решавању проблема у организацији наставе у КО; стручно сагледавање
проблематике рада у КО с обзиром на локалне специфичниости; активирање учитеља
за равноправнији однос у својим школама према условима рада за „чиста” и
комбинована одељења; подстицање меродавних институција и организација за праћење
и решавање проблематике образовно-васпитног рада у КО (Министарство просвете:
додатне инструкције за реализацију школског програма; учитељски и педагошки
факултети: појачани садржаји о раду у КО у програмима рада са студентима; заводи,
педагошки и психолошки институти: нови програми обуке учитеља за рад у КО,
истраживања и анализе стања; друштва учитеља: формирање локалних актива учитеља
који раде у КО…).
Теме које се обрађују:
Фокусирање проблема рада у КО; Принципи организације рада у КО; Формирање
одељења; Организација учионичког и укупног школског простора; Планирање рада на
годишњем нивоу у КО; Организација и припремање часа у КО; Распоред часова у КО;
Директан рад учитеља са ученицима једног разреда у КО; Директан рад учитеља са
ученицима свих разреда у КО; Директан рад учитеља са ученицима два КО; Сарадња
учитеља који раде у КО и ђачких родитеља.
Циљна група:
учитељи који раде у комбинованим одељењима, стручни сарадници и надзорници /
саветници који прате рад учитеља у КО.
Трајање програма:
Програм траје 15 сати, односно два дана.
Број учесника у групи:
од 20 до 30 учесника.
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Аутори програма:
проф. др Вељко Банђур,
Учитељски факултет Универзитета у
Београду;
проф. др Грозданка Гојков,
Филозофски факултет Универзитета у
Новом Саду;
проф. др Миленко Кундачина,
Учитељски факултет у Ужицу
Универзитета у Крагујевцу.
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Акциона истраживања у
образовно-васпитном процесу

Организација/институција која подржава програм:
Друштво учитеља Београда.
Координатор:
Мирјана Илић, Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, поштански фах 628,
11000 Београд, тел.: 064/111-00-74, 011/3245-385, 011/3239-697,
е-mail: ucitelj1@eunet.yu
Реализатори:
проф. др Вељко Банђур, Учитељски факултет Универзитета у Београду; проф. др
Грозданка Гојков, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду; проф. др
Миленко Кундачина, Учитељски факултет у Ужицу Универзитета у Крагујевцу.
Циљеви програма:
Непосредни циљеви: припремање наставника и васпитача за истраживачку компетенцију; упознавање наставника са значајним својствима акционих истраживања и
могућностима мењања појава које се истражују; да се наставници оспособе да могу да
имплементирају елементе стратегије за развој курикулума; да успешно конкретизују
исходе образовања и операционализују школски курикулум и успешно повезују
елементе стратегије за развој курикулума и његову структуру. Дугорочни циљ: мењање
позиције наставника и васпитача у образовно-васпитном процесу.
Теме које се обрађују:
Први дан: 8 сати рада целе групе са водитељима; Карактеристике и ток акционог
истраживања; Избор проблема за истраживања; Пројектовање акционог истраживања;
Израда и адаптација мерних инструмената. Други дан: 8 сати рада целе групе са водитељима; Обрада података истраживања; Израда извештаја истраживања; Евалуација
пројеката и извештаја истраживања.
Циљна група:
учитељи, наставници, стручни сарадници и директори основних и средњих школа,
васпитачи, стручни сарадници и директори предшколских установа и ђачких домова.
Трајање програма:
16 радних сати, 2 радна дана.
Број учесника у групи:
20–30.
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БРОЈ: 427

Обука наставника за
примену радионичарског
начина рада са децом

Аутори програма:
Јовић Снежана-Неца,
Драган Кувељић.
Организација/институција која
подржава програм:
БИГЗ школство д.о.о., Београд.

Координатор:
Кувељић Драган, Милешевски пут б.б., 31300 Пријепоље, тел.: 033/716-358,
063/8406-022, е-mail: dragvera@ptt.yu
Реализатори:
Јовић Снежана Неца, педагог; Драган Кувељић, учитељ/проф. раз. наставе; Љубинко
Златић, педагог.
Циљеви програма:
да подстакне учеснике да размишљају о свом начину рада са децом; да учесници прошире/стекну знања о радионичарском начину рада; да учесници освесте значај нивоа
партиципације за квалитетно учешће; да омогући учесницима да дискутују о карактеристикама радионице; да учесници кроз покушај израде радионице примене стечено
знање; да кроз саму обуку учесници имају лични доживљај радионичарског начина
рада.
Теме које се обрађују:
Значај учењa кроз радионичарски начин рада; Искуствено учење кроз доживљај
радионичарског начина рада; Карактеристике радионичарског начина рада; Основне
претпоставке и начела израде сценариа за радионицу; Водитељске вештине у реализацији сценариа радионице; Даља примена стеченог знања и вештина у пракси.
Циљна група:
наставници и васпитачи.
Трајање програма:
Обука тараје два дана – укупно 12 сати обуке.
Број учесника у групи:
од 20 до 25 учесника.

ВАСПИТНИ РАД И ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ

Аутори програма:
Вера Вулевић,
Слободанка Савић,
Горан Јоксимовић.
Организације/институције које
подржавају програм:
Основна школа „Јован Поповић”,
Крагујевац; Школска управа, Крагујевац.

БРОЈ: 428
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Мала школа – велика радост

Координатор:
Вера Вулевић, Краља Петра I 26, 34000 Крагујевац, тел.: 034/336-258, 064/208-64-46,
факс: 034/333-289, е-mail: sukg@ptt.yu
Реализатори:
Вера Вулевић, Слободанка Савић, Горан Јоксимовић.
Циљеви програма:
јачање аутономије малих школа и подручних одељења; изграђивање аутентичне целокупне организације мале школе и живота у њој ради мењања и унапређивања
постојећег стања формализма и стереотипа; развијање наставничких компетенција за
преузимање одговорности за квалитетније организовање школског живота – у односу
на потребе и развој деце и у складу са специфичностима краја у којем се мала школа
налази; разумевање важности стварања услова за учење и рад у пријатној атмосфери;
коришћење расположивих ресурса, чиме се подстиче когнитивни, емоционални, социјални и физички развој деце.
Теме које се обрађују:
Мала школа као део средине (села) – на путу стварања сопствене аутономије и прерастања у модернију школу; Како ускладити организацију живота школе са ритмом
породица; Породица и мала школа у хармонији; Ресурси (сеоске) средине у функцији
учења у интересним групама.
Циљна група:
наставници малих школа, наставници подручних одељења, стручни сарадници,
родитељи, представници локалне заједнице и ученици.
Трајање програма:
8 сати / један дан.
Број учесника у групи:
10–20 наставника, 5–10 ученика, 5–10 родитеља.

ВАСПИТНИ РАД И ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ
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БРОЈ: 429

Дидактичко-информатичке
иновације

Аутори програма:
проф. др Младен Вилотијевић,
проф. др Стана Смиљковић,
проф. др Данимир Мандић.
Организације/институције које
подржавају програм:
Центар за образовну технологију;
часопис „Образовна технологија”,
Београд, Звечанска 54,
тел./факс: 011/ 3691-542.

Координатор:
проф. др Стана Смиљковић, Петрова гора 1, 17500 Врање, тел.: 017/433-319.
Реализатори:
др Стана Смиљковић, др Младен Вилотијевић, др Данимир Мандић, др Бора
Станимировић, др Тодор Малиновић, др Сунчица Денић, др Благица Златковић, др
Марина Јањић, др Синиша Стојановић, др Зоран Момчиловић, мр Драгана Станојевић,
мр Љиљана Митић, мр Буба Стошић, мр Весна Здравковић.
Циљеви програма:
теоријско и практично оспособљавање наставника за примену дидактичко-медијских
иновација у циљу оптимизације наставног процеса.
Теме које се обрађују:
Интерактивна настава (теоријске основе и модели); Интерактивна (сарадничка) настава
(теоријске основе и модели организације часова); Модели интерактивног учења применом индивидуализоване, проблемске и егземпларне наставе; Хеуристичка настава
(теоријске основе и модели); Медијске иновације у настави (медији, софтвери из
појединих предмета); Акциона истраживања у функцији примене иновативних модела
у настави (модели пројекта, евалуативног материјала и слично).
Циљна група:
наставници основних школа, просветни саветници, педагози, психолози.
Трајање програма:
24 часа, три часа по теми (предавања и радионице) и 3 часа израде практичних модела
(материјала и организације часа), самоевалуација и евалуација постигнућа, као и
евалуација семинара.
Број учесника у групи:
25 учесника.

ВАСПИТНИ РАД И ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ

Аутори програма:
др Драгана Бјекић,
мр Лидија Златић,
Катарина Дуњић-Мандић,
Татјана Јаћимовић,
мр Милевица Бојовић.

БРОЈ: 430
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Изабери границу – подршка
наставницима

Организације/институције које
подржавају програм:
Технички факултет у Чачку; удружење „Матуре арт” у Чачку (као покретач прве
верзије програма).
Координатори:
др Драгана Бјекић
Технички факултет
Светог Саве 65
32000 Чачак
тел.: 032/302-713, 032/320-685
е-mail: matureart@ptt.yu

Катарина Дуњић-Мандић
тел.: 064/124-6204
е-mail: gimnazijapsiholog@yu1.net

Реализатори:
др Драгана Бјекић, ванр. проф., Технички факултет у Чачку; мр Лидија Златић,
асистент, Учитељски факултет у Ужицу; Катарина Дуњић-Мандић, школски психолог,
Гимназија у Чачку; Татјана Јаћимовић, школски психолог, Техничка школа у Чачку;
мр Милевица Бојовић, виши предавач, Агрономски факултет у Чачку; Драгана Лазић,
проф. биологије, Основна школа „Котража” у Котражи (Лучани).
Циљеви програма:
Општи циљеви: повећање педагошких и социјално-комуникационих компетенција
наставника; оснаживање колегијалне подршке и сарадње наставника у школи. Посебни
циљеви за наставника: да сагледа своје професионалне улоге, права и одговорности у
професионалном деловању и препозна флексибилне границе контакта у односу на
адолесцентне ученике и радно окружење; на овим увидима да утемељи усвајање
стратегија и вештина професионалног деловања, путева и механизама остваривања
права на рад и самоактуализовање себе кроз професију; да усваја и развија оперативна
понашања којима реализује наставни и васпитно-образовни процес; усвајање вештина
наставне комуникације и у сфери интерперсоналних односа наставник–ученици и у
сфери наставне интеракције (учење и поучавање); за стручног сарадника: да развија
вештине професионалног деловања и сарадње са наставницима,како са почетницима,
тако и са искусним наставницима који су заинтересовани за професионално
усавршавање.
Теме које се обрађују:
Основе професионалног деловања наставника (улоге, компетенције, сагоревање…);
Комуникација у разреду и комуникациона компетентност; Ученици адолесценти –
права и одговорности, улоге у школи; Стратегије подстицања развоја ученика –
васпитни модел позитивне дисциплине; Моделовање интерактивно-кооперативне
наставе; Интеграција усвојених вештина.
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Циљна група:
наставници предметне наставе, стручни сарадници (психолози, педагози…), наставници почетници свих профила, све заинтересоване колеге који реализују васпитно-образовни процес у школи.
Трајање програма:
24 сата / 3 дана.
Број учесника у групи:
16–24.

ВАСПИТНИ РАД И ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ

Аутори програма:
Гордана Чапрић,
Снежана Вуковић.

БРОЈ: 431

Организација/институција која
подржава програм:
Завод за вредновање квалитета
образовања и васпитања.
Координатори:
Гордана Чапрић
Завод за вредновање квалитета
образовања и васпитања
Фабрисова 10
11000 Београд
тел.: 011/206-7021, 064/866-5005
факс: 011/206-7009
е-mail: gcapric@ceo.edu.yu
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Употреба просветних
картона
Снежана Вуковић
Јаше Продановића 14/4
11000 Београд
тел.: 011/329-1843, 064/140-9805
е-mail: snezana.vukovic@mps.sr.gov.yu

Реализатори:
Гордана Чапрић, Снежана Вуковић.
Циљеви програма:
Општи циљ се односи на стицање потребних знања и вештина у попуњавању и
коришћењу просветних картона. Специфични циљеви: упознавање са аспектима које
носи децентрализација, а односи се на јавност пословања образовних установа и
задовољство корисника системом образовања; упознавање са разлозима и сврхом
употребе просветних картона; стицање потребних знања и вештина за начине употребе
картона као средства за комуницирање са јавности и унапређивање рада установе.
Теме које се обрађују:
Кратак увод приказује четири компоненте пројекта Министарства просвете РС, које су
непосредни извор података које треба унети у просветни картон и које одсликавају
суштину природе просветног картона. Следи група тема које обрађују основне појмове
везане за просветни картон, објашњавају смисао и сврху увођења просветних картона и
приказују примере из других земаља где су картони већ у употреби. У трећем делу
присутни се непосредно упознају са предложеним моделом картона, где им се
детаљније приказују извори података, начин прикупљања и попуњавања сваког
сегмента предложеног модела картона. У четвртом делу се врши приказивање начина
попуњавања картона, што подразумева симулацију попуњавања картона. У завршном
делу остављено је време за дискусију и давање инструкција које се односе на
конкретне задатке, дефинисање рока за повраћај материјала, поделу материјала и
евалуацију семинара.
Циљна група:
директори школа, стручни сарадници и информатичари из школа; запослени у
школским управама (просветни саветници и информатичари) и представници локалне
самоуправе.
Трајање програма:
Семинар је једнодневни (8 сати ефективног рада).
Број учесника у групи:
минимално 25, максимално 40.
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БРОЈ: 432

Самовредновање у функцији
развоја школа/установа
Координатори:
Јелена Најдановић-Томић
Завод за вредновање квалитета
образовања и васпитања
Фабрисова 10
11000 Београд
тел.: 011/206-7005, 064/866-5015
факс: 011/206-7009
е-mail: jtomic@ceo.edu.yu

Аутори програма:
Весна Радуловић,
Зорица Димитријевић,
Љиљана Симић.
Организација/институција која
подржава програм:
Завод за вредновање квалитета
образовања и васпитања.
мр Саша Гламочак
Завод за вредновање квалитета
образовања и васпитања
Фабрисова 10
11000 Београд
тел.: 011/206-7005, 064/866-5023
факс: 011/206-7009
е-mail: sglamocak@ceo.edu.yu

Реализатори:
Ангелина Скареп, Борислава Максимовић, Валентина Ранчић, Вeсна Радуловић, Весна
Шапоњић, Гордана Чукурановић, Даниела Томовић, Душанка Ћировић, Зорица
Димитријевић, Исидора Кораћ, Јелена Новаков, Јелена Стефановић, Ксенија
Лишчевић, Лидија Нешић, Љиљана Симић, Љиљана Стојановић, Маја Оклобџија-Слијепчевић, Марица Гаврилов, Мирјана Беара, Татјана Павловић, Јелена Најдановић-Томић, Саша Гламочак.
Циљеви програма:
развијање културе евалуације и самоевалуације у школи/установи; разумевање самоевалуације као механизма за побољшање квалитета рада школе/установе; повећање
компетенција наставника, васпитача, стручних сарадника и директора за планирање и
реализацију самоевалуације у школи/установи.
Теме које се обрађују:
Самоевалуација у функцији развоја школе/установе; Појам, врсте и принципи самоевалуације; Планирање евалуације – циклус евалуације (предмет евалуације, циљ,
сврха, критеријуми и индикатори, евалуатори, евалуирани, место, време, услови за
евалуацију, средства евалуације); Лествица закључивања (обрада прикупљених података, опис, интерпретација, закључивање); Хоризонтална евалуација – учење (професионални развој запослених); Планирање акције.
Циљна група:
запослени у основним и средњим школама и предшколским установама (наставници,
стручни сарадници, васпитачи, директори).
Трајање програма:
16 сати у току два дана.
Број учесника у групи:
од 20 до 30 учесника.

ВАСПИТНИ РАД И ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ

Аутори програма:
др Драгица Павловић-Бабић,
Јелена Најдановић-Томић,
мр Саша Гламочак,
Милена Јеротијевић,
Љиљана Симић.

БРОЈ: 433

ОБАВЕЗАН

Школско оцењивање у
основној и средњој школи

Организација/институција која
подржава програм:
Завод за вредновање квалитета
образовања и васпитања.
Координатори:
Јелена Најдановић-Томић
Завод за вредновање квалитета
образовања и васпитања
Фабрисова 10
11000 Београд
тел.: 011/206-7005, 064/866-5015
факс: 011/206-7009
е-mail: jtomic@ceo.edu.yu
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мр Саша Гламочак
Завод за вредновање квалитета
образовања и васпитања
Фабрисова 10
11000 Београд
тел.: 011/206-7005, 064/866-5023
факс: 011/206-7009
е-mail: sglamocak@ceo.edu.yu

Реализатори:
Александра Калезић-Вигњевић, Вера Гикић, Весна Лучић, Весна Радуловић, Весна
Шапоњић, Вита Јаковљевић, Владица Ракић, Гордана Ђигић, Гордана Ивановић,
Драгана Анђелковић, Дубравка Гатић, Душанка Ћировић, Зорица Димитријевић,
Катарина Дуњић-Мандић, Ксенија Лишчевић, Љиљана Симић, Љиљана Стојановић,
Љиљана Тешановић, Љубица Јеленковић, Маја Оклобџија-Слијепчевић, Марина
Надејин-Симић, Марина Остојић, Марица Гаврилов, Милева Мојић, Милена
Јеротијевић, Милорад Рикало, Мирољуб Бјелетић, Јелена Стефановић, Наташа
Николић, Радмила Крстевска, Славица Арсеновић, Славица Гргур, Слободанка
Божовић, Снежана Стојаковић, Татјана Јаћимовић, Татјана Павловић, Саша Гламочак,
Јелена Најдановић-Томић, Верица Радованов, Зденка Ивковић.
Циљеви програма:
Општи циљеви:унапређивањe праћења, вредновања и оцењивања ученичких постигнућа. Специфични циљеви: проширивање и активирање знања о функцијама, принципима и врстама оцењивања; сагледавање важности и употребљивости таксономија у
настави и оцењивању; вежбање операционализације компетенција; формулисање
критеријума оцењивања на основу образовних компетенција; пружање практичане
помоћи наставницима у прављењу задатака објективног типа.
Теме које се обрађују:
Функције, принципи и врсте оцењивања; Образовне компетенције и критеријуми
оцењивања; Извештавње о напредовању – саопштавање оцене; Карактеристике доброг
задатака; Продукција задатака.
Циљна група:
наставници који предају од 5. до 8. разреда основне школе, наставници који предају у
средњој школи, стручни сарадници у основним и средњим школама.
Трајање програма:
дводневни семинар, 12 сати (не рачунајући паузе).
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Аутори програма:
мр Бранка Савовић,
др Драгана Бјекић,
Јелена Најдановић-Томић,
мр Саша Гламочак.
Организација/институција која
подржава програм:
Завод за вредновање квалитета
образовања и васпитања.
Координатори:
Јелена Најдановић-Томић
Завод за вредновање квалитета
образовања и васпитања
Фабрисова 10
11000 Београд
тел.: 011/206-7005, 064/866-5015
факс: 011/206-7009
е-mail: jtomic@ceo.edu.yu
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Примена тестова знања у
основној и средњој школи

мр Саша Гламочак
Завод за вредновање квалитета
образовања и васпитања
Фабрисова 10
11000 Београд
тел.: 011/206-7005, 064/866-5023
факс: 011/206-7009
е-mail: sglamocak@ceo.edu.yu

Реализатори:
Драгана Бјекић, Бранка Савовић, Јелена Најдановић-Томић, Саша Гламочак, Марија
Крнета, Гордана Чукурановић, Јасмина Николић, Снежана Ристић-Парезановић,
Славица Јашић, Исидора Кораћ, Јелена Стефановић, Смиљковић Миланка, Зора
Дешић, Винка Блажић, Глишић Милијана, Грбић Валетина, Oрловић Љиљана, Владан
Сеизовић, Татјана Јаћимовић, Катарина Дуњић-Мандић, Лидија Нешић, Милан
Јевтовић, Валентина Ранчић, Виолета Панчић, Валерија Живковић, Горица Милетић,
Драгица Богојевић, Бранислав Минчић, Златица Јовић, Драгиња Ракић-Стојановић,
Маријана Васиљевић, Љиљана Кнежевић, Драгана Ђурић, Биљана Кнежевић, Ангелина
Скареп, Снежана Јадрановић, Мирсада Топаловић, Наташа Станисављевић, Смиљана
Јанков, Светлана Кочиш, Снежана Костов, Дејан Стевановић.
Циљеви програма:
унапређивању праксе праћења, вредновања и оцењивања ученичких постигнућа;
унапређивање оцењивања ученичких постигнућа применом низа задатака објективног
типа (тестова знања). Специфични циљеви: унапређивање знања наставника о карактеристикама и облицима тестовских задатака; унапређивање знања наставника о
особинама доброг задатка (јасна инструкција, конкретан захтев, прегледан задатак,
бодовање); увежбавање структурирања градива и формулисање нивоа постигнућа у
односу на структурирано градиво; уважбавање израде задатка и комбиновања задатака
за испитивање различитих нивоа постигнућа; увежбавање завршног компоновања теста
(уз уважавање облика задатака, ниова постигнућа, метријских карактеристика и бодовања задатака).
Теме које се обрађују:
Искуства у примени тестова знања (НЗОТ) – предности и недостаци тестова; Израда и
контрола квалитета задатака; Облици задатака и примена Блумове таксономије;
Обликовање тестовских задатака; Процес израде теста знања; Вредновање и примена
тестова знања.
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Циљна група:
наставници који предају од 5. до 8. разреда основне школе, наставници који предају у
средњим школама и стручни сарадници у основним и средњим школама.
Трајање програма:
дводневни семинар, 16 сати (не рачунајући паузе).
Број учесника у групи:
од 20 до 30 учесника.

ВАСПИТНИ РАД И ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ

Аутори програма:
проф. др Иван Ивић,
др Ана Пешикан,
Слободанка Антић.
Организације/институције које
подржавају програм:
Институт за психологију;
Министарство просвете Републике
Србије;
Уницефова канцеларија у Београду.
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Активно учење/настава

Координатор:
проф. др Иван Ивић, Образовни форум – Центар за активно учење, тел.: 011/3286-247,
е-mail: eduforum@sezampro.yu
Циљеви програма:
унапређивање педагошких компетенција наставника и увођење активних, партиципативних и интерактивних метода наставе/учења у школе да би се подигла педагошка
ефикасност школа и променио положај ученика у њима.
Теме које се обрађују:
Образовни систем и његове компоненте; Традиционална и активна концепција наставе;
Положај ученика у школи; Активности наставника; Поступци активирања ученика;
Улоге наставника; Методе наставе/учења; Едукативна радионица и њена примена у
наставном процесу; Циљеви образовања и активна школа; Природа школских предмета
и облици наставе; Активна школа и реални услови школске праксе; Активности и
улоге деце у активном учењу/настави; Анализа сценарија за час активног учења;
Секвенцијална анализа као техника за анализу квалитета часа.
Циљна група:
наставници, без обзира на предмет или тип и врсту школе у којој предају (основна
школа, гимназија, средња стручна школа).
Трајање програма:
базични семинар: 3 дана, дневно по 6,5–7 сати ефективног рада; супервизијски
семинар: 2 дана, 12 сати рада.
Број учесника у групи:
15–30.
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Оцењивање у функцији
учења

Аутор програма:
Радмила Корица-Тошовић.
Организације/институције које
подржавају програм:
Центар за примењену психологију
Друштва психологa Србије;
Медицинска школа „Београд” у Београду.

Координатори:
Радмила Корица-Тошовић, тел.: 064/118-03-06, Маја Петровић, Центар за примењену
психологију, Ђушина 7/III, 11000 Београд, тел.: 011/3232-961, 011/3035-131,
факс: 011/32-39-685, е-mail: dpscpp@sezampro.yu, bgdmail@gmail.com
Реализатори:
Радмила Корица-Тошовић, Невенка Драшковић-Ивановић, Мирјана Потић.
Циљеви програма:
унапређивање праксе оцењивања ученичких постигнућа применом развојног модела
оцењивања; развој компетенција за примену развојног модела оцењивања; овладавање
техникама праћења и оцењивања ученика; упознавање са појмом, израдом и
практичном сврхом syllabus-а наставног предмета; упознавање са критеријумским
тестовима знања, начином израде и оцењивања; овладавање процедуром развојног
модела оцењивања.
Теме које се обрађују:
Оцењивање као саставни део процеса учења и наставе; Модел развојног оцењивања;
Стандарди знања и критеријуми оцењивања; Технике праћења и оцењивања; Syllabus
наставног предмета; Критеријумски тестови знања; Модел ефикасне процедуре оцењивања.
Циљна група:
наставници и стручни сарадници средњих школа.
Трајање програма:
12 сати, два дана.
Број учесника у групи:
минимално 15, максимално 25.

ВАСПИТНИ РАД И ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ

Аутори програма:
Иван Ивић,
Милан Милинковић,
Ана Пешикан,
Александар Буквић.
Организација/институција која
подржава програм:
Центар за примењену психологију
Друштва психолога Србије.
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Обука за примену теста
ТИП-1

Координатор:
Маја Петровић, Центар за примењену психологију Друштва психолога Србије,
Ђушина 7/III, 11000 Београд, тел.: 011/3232-961, 011/3035-131, тел./факс: 011/3239-685,
е-mail: dpscpp@sezampro.yu
Реализатори:
Ивана Степановић, Институт за психологију, Београд; Оливер Тошковић, Филозофски
факултет Универзитета у Приштини.
Циљеви програма:
упознавање са теоријским основама мерења у психологији и психолошким испитивањем уопште и карактеристикама развоја дечје интелигенције; упознавање са тестом
за испитивање првака (ТИП-1) – теоријско упознавање и практична примена теста као
стандардног поступка испитивања деце при упису у први разред (задавање теста,
оцењивање протокола анализом одговора испитаника и интерпретација).
Теме које се обрађују:
Мерење у психологији; Природа и карактеристике тестова у психологији; Карактеристике развоја и мерења дечје интелигенције; Теоријске основе теста за испитивање
првака; Практично овладавање стандардним поступком испитивања деце, оцењивање
протокола, анализа одговора испитаника и интерпретације; Дилеме и проблеми у вези
са задавањем, оцењивањем и интерпретацијом теста ТИП-1.
Циљна група:
стручни сарадници – педагози основих школа.
Трајање програма:
14 сати, два радна дана.
Број учесника у групи:
20.

ВАСПИТНИ РАД И ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ
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Комуникација у васпитању

Аутори програма:
Драгана Бијелић,
Ђурђевка Касагић.
Организација/институција која
подржава програм:
Центар за примењену психологију
Друштва психолога Србије.

Координатори:
Ђурђевка Касагић, тел.: 064/1630-110, Маја Петровић, Центар за примењену
психологију, Ђушина 7/III, 11000 Београд, тел.: 011/3232-961, 011/3035-131,
факс: 011/32-39-685, е-mail: dpscpp@sezampro.yu, djurdjevkakasagic@yahoo.com
Циљеви програма:
унапређење личне и професионалне компетенције запослених, посебно педагошких
радника, за интеракцију и комуникацију са децом и другим учесницима у васпитно-образовној делатности. Специфични циљеви: структурирање постојећих и стицање
нових искустава и знања о интеракцији, комуникацији и комуникацијском пољу деце и
младих; стицање увида у комуникацијско поље васпитања и развоја деце и младих у
васпитно-образовном установама; евалуација квалитета интеракција, комуникације и
комуникацијског поља деце у конкретној средини; преиспитивање сопствених улога и
одговорности у креирању комуникацијског поља развоја деце кроз призму своје
праксе; упознавање и овладавање новим комуникацијским системима, стратегијама,
поступцима и вештинама у грађењу оптималног комуникацијског поља васпитања деце
и младих; оспособљавање педагошких радника и других запослених у установи за
примену стечених знања и дефинисање могућих праваца развоја ка вишем квалитету
поља васпитања; оспособљавање полазника за праћење и процену постигнућа и даљи
развој програма.
Теме које се обрађују:
Разлози за овај програм: нова научна сазнања о значају интерекције и комуникације у
васпитању и одрастању деце и младих; Основне тачке програма: дете, средина, интеракција, комуникација, комуникацијско поље; Циљ, задаци, садржај и претпоставке
програма; Информације и поруке у комуникацији; Средства изражавања, знаци и
значење, аспекти и димензије; Емоције и потребе у комуникацији: природа, врсте,
испољавање, последице по развој; Мотиви у комуникцији: природа, врсте, значај,
механизми функционисања; Комуникација и интеракција у пракси; Комуникацијско
поље васпитања, развоја и одрастања деце и младих у вртићу и школи: простор,
амбијент, атмосфера, ситуације, одрасли и деца са својим понашањем,интеракцијама,
комуникацијама итд.; Лични и професионални потенцијали у комуникацији: личност,
професионалне компетенције, педагошке и етичке вредности; Улоге и одговорност
одраслих у креирању комуникацијског поља.
Циљна група:
педагошки радници, али и остали запослени у институцији.
Tрајањe програма:
базична обука: 14 сати у току два дана; супервизија: 7 сати у току једног дана.
Број учесника у групи:
од 15 до 40.

ВАСПИТНИ РАД И ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ

Аутор програма:
др Иван Кос.
Организација/институција која
подржава програм:
Друштво психолога Србије, Центар за
примењену психологију.
Координатори:
Гордана Николић
Владимира Гортана 6
11000 Београд
тел.: 011/2860-983, 064/209-5552
е-mail: gordanan@yubc.net
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Професионално оснаживање
школа
Зорица Панић
Илије Стојадиновића 79/9
11000 Београд
тел.: 011/2316-992, 064/1990-766
е-mail: panke@ptt.yu

Реализатори:
Невенка Драшковић-Ивановић, Љубица Јеленковић, Радмила Тошовић-Корица,
Ружица Крљевић-Обрадовић, Бранислава Мимић, Гордана Николић, Маја Новаковић,
Зорица Панић, Мирјана Потић, Силвиа Радић, Милица Радосављевић-Паликућа,
Снежана Стојаковић, Светлана Теодоровић, Горица Тричковић-Манојловић.
Циљеви програма:
Општи циљ: развијање професионалних компетенција запослених у образовању.
Специфични циљеви: освешћивање страхова од промена са акцентом на заштитној
улози страха и страху као покретачу активности – отварање за новине; упознавање
различитих стилова комуникације и развијање сарадничке комуникације; упознавање
различитих ставова и уверења, развијање осетљивости за различитости, а тиме и
унапређивање сарадничких односа и тимског рада.
Теме које се обрађују:
Дефинисање емоције страха; Адаптивна насупрот инхибиторној функцији страха;
Врсте страхова; Комуникација – типови комуникација; Како постићи најуспешнији
облик комуникације, у којој су обе стране на добитку; Ставови и уверења; Различити
типови личности; Толеранција према различитости.
Циљна група:
Програм је намењен наставницима, стручним сарадницима, директорима, члановима
школског одбора у основним и средњим школама.
Трајање програма:
Семинар траје три дана, сваког дана по 7 сати, укупно 21 сат.
Број учесника у групи:
минимално 15, максимално 25 учесника.
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БРОЈ: 440

Методологија и садржаји
рада на часовима одељењске
заједнице/одељењског
старешине – шта, како и
зашто

Аутори програма:
Драгана Спасојевић, педагог;
Весна Радонић, педагог.
Организација/институција која
подржава програм:
Педагошко друштво Србије.

Координатор:
Драгана Спасојевић, педагог, Димитрија Котуровића 23/30, 11090 Београд,
тел.: 065/3510-023, 011/3510-023, е-mail: sdavid@net.yu
Реализатори:
Драгана Спасојевић, педагог; Весна Радонић, педагог; Душанка Јерковић, психолог.
Циљеви програма:
Општи циљ овог програма је проширивање знања наставника из области методике
васпитног рада са ученицима; повећање нивоа компетенције и мотивације наставника
за квалитетну реализацију часова одељењске заједнице/одељењског старешине и
остваривање васпитне улоге школе.
Теме које се обрађују:
Развојне карактеристике ученика; Основни методолошки поступци у реализацији
часова одељењске заједнице; Креирање радионица за часове одељењских заједница
према потребама и интересовањима ученика и наставника, односно школа; Начини
стварања атмосфере узајамног поштовања у одељењу; Начини развијања самопоштовања код ученика; Како до успешнијег учења (методе, технике успешног учења,
радне навике, израда плана учења, како треба учити, услови учења); Планирање
одељењских акција; Конструктивни начини решавања проблема и конфликтних
ситуација.
Циљна група:
Програм је намењен наставницима основних и средњих школа, стручним сарадницима
и директорима.
Трајање програма:
Програм траје два дана по шест сати ефективног рада.
Број учесника у групи:
минимално 20, а максимално 35.
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Аутори програма:
Ирена Банда, психолог;
проф. др Иштван Шилинг, лингвиста.

БРОЈ: 441

Организације/институције које
подржава програм:
Учитељски фалутет, Суботица;
Културни центар, Апатин.

Пусти машту нека плови –
организација слободних
активности

ИЗБОРНИ

Координатор:
Ирена Банда, Марка Орешковића 48, 25210 Чонопља, тел.: 063/7356-414, 025/787-020,
е-mail: irenabanda@eunet.yu
Реализатори:
Ирена Банда, психолог; Лидија Сен, професор разредне наставе; Леда Шилинг,
етнограф.
Циљеви програма:
Општи циљ програма: давање практичних, систематичних и лако применљивих знања
и вештина учитељима, наставницима и стручним сарадницима из области организације
слободних активности, обогаћивајући им досадашњи арсенал знања. Специфични
циљеви: а) оспособљавање учесника за планирање манифестација, кампова, играоница
према новом моделу; б) повећање компетенција за писање сценарија за манифестације
(једнодневне и вишедневне), кампове и играонице; в) оспособљавање полазика за
реализацију испланираног (како саставити тим: кога и на који начин бирати, како
делити улоге да би програм био успешан; како доћи до средстава за реализацију; ко су
помагачи и њихова улога); г) обучавање полазника новим начинима евалуације
програма слободних активности и завршетку програма; д) упознавање са безбедносним
и хигијенским условима приликом организације слободних активности; ђ) учење игара;
е)давање нових идеја у вези са коришћењем народне традиције свог поднебља у
организацији слободних активности.
Теме које се обрађују:
Планирање манифестација, играоница и кампова; Писање сценарија; Реализација
програма (берза идеја; представљање једног програма према новом моделу; тимски
рад; спонзори и донатори; помагачи – зашто су потребни, ко може бити, какви да буду,
како постају помагачи, у чеми, када и где могу бити од помоћи); Евалуација и
завршетак програма (завршетак програма – спремање, враћање просторије, писање
извештаја и захвалница спонзорима/ донаторима, архивирање, преглед средстава која
су остала и њихово спремање, обрачунавање утрошених средстава; разне технике
евалуације); Безбедност и хигијенски услови организације слободних активности
(уопштено о превецнији; минимална опрема за прву помоћ; шта чинити кад се деси
несрећа; шта нипошто чинити кад се деси несрећа; коме се обратити за помоћ и у којим
случајевима); Учење игара – за упознавање, за „ломљење леда”, кооперативне игре,
игре за решавање проблема, игре за изградњу и повећање поверења, игре за разоноду,
велике игре; Функција игара у организацији слободних активности, Бележење игара;
Народна традиција у организацији слободних активности, укључујући и демонстрацију
народних рукотворина, као и прављење предмета карактеристичих за поднебље где се
семинар одржава.
Циљна група:
учитељи, наставници и стручни сарадници у основним и средњим школама.
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Трајање програма:
20 сати, односно 3 дана.
Број учесника у групи:
8–16.
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Аутори програма:
Наташа Николић-Гајић,
Мирјана Илић и
чланови Извршног одбора и стручних
тимова Савеза учитеља Србије.
Организација/институција која
подржава програм:
Друштво учитеља Београда.
Координатор:
Мирјана Илић
Друштво учитеља Београда
Дечанска 6, п.ф.628, 11000 Београд
тел.: 064/111-00-74, 011/3245-385
факс: 011/3239-697
е-mail: ucitelj1@eunet.yu

БРОЈ: 442
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Зимски сусрети учитеља
Србије: Подршка
унапређивању образовно-васпитног рада и
осавремењавању
методологије рада у млађим
разредима основне школе

Реализатори:
Наташа Николић-Гајић, професор разредне наставе; Мирјана Илић, дипломирани
педагог; учитељи из праксе – чланови Извршног одбора и стручних тимова Савеза
учитеља Србије; професори учитељских, педагошких, филозофских и осталих
наставничких факултета; стручњаци Завода за вредновање квалитета образовања и
васпитања; стручњаци Завода за унапређивање васпитања и образовања; представници
Министарства просвете Србије и други стручни сарадници СУРС-а.
Циљеви програма:
Општи циљ: перманентно стручно усавршавање учитеља Србије у складу са њиховим
потребама и актуелностима које се односе на унапређивање образовно-васпитног рада.
Специфични циљеви: стручно усавршавање учитеља који раде у основним школама
Србије; упознавање полазника: са актуелним научним достигнућима која су од
важности за млађи школски узраст; са савременим методичким приступима који воде
унапређивању наставног процеса; са актуелним законским прописима и правилницима
из области образовања, са резултатима тестирања ученика; са најновијом стручном
литературом и периодиком; са актуелним уџбеницима за ученике млађих разреда ОШ;
развијање компетенција за унапређивање васпитног рада са ученицима кроз различите
видове ненасилне комуникације; проширивање знања о неговању менталног и физичког здравља; развијање свести учитеља о потреби за перманентним стручним
усавршавањем као предуслову професионалног развоја.
Теме које се обрађују:
Пленарни део: Актуелности у образовно-васпитном раду. Секције: Савремени
трендови у методологији и васпитно-образовном процесу; 1) Природне науке; 2)
Друштвене науке; 3) Васпитни рад – ненасилна комуникација – ментално здравље; 4)
Безбедност у школи; 5) Инклузивно образовање; 6) Тестирања ученика/нивои
постигнућа ученика млађег школског узраста; 7) Уџбеници у школи; 8) Изборни
предмети; 9) Савремени начини планирања и релизације наставног процеса; 10)
Ваннаставне активности у млађем разредима ОШ. *Свака секција се одвија у две групе
(паралелно), што је укупно 20 секција истовремено, и траје 2 сатa. Секције се изводе у
два наврата, тако да сваки учесник може да учествује у раду 2 секције за које се
претходно определи. Евалуација и подела уверења.
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Циљна група:
учитељи, апсолвенти учитељских факултета, стручни сарадници и директори основних
школа, надзорници/саветници који прате рад учитеља.
Трајање програма:
Програм траје 8 радних сати, односно један дан.
Број учесника у групи:
Минимални број учесника у пленуму је 400, а максимални број учесника у пленуму је
1200. Минимални број учесника у секцијама је 30, а максимални број учесника у
секцијама је 60.

ВАСПИТНИ РАД И ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ

Аутори програма:
Горјанка Ботић,
Светлана Бељански.
Организације/институције које
подржавају програм:
Техничка школа, Суботица;
Политехничка школа, Суботица.

563

БРОЈ: 443

ИЗБОРНИ

Наставник у функцији
одељењског старешине

Координатор:
Горјанка Ботић, Трг Лазара Нешића 9, 24000 Суботица, тел.: 024/552-031,
064/26-17-667, факс: 024/552-031, е-mail: messc@tippnet.co.yu
Реализатори:
Горјанка Ботић, Светлана Бељански, Загорка Ивановић.
Циљеви програма:
унапређивање рада наставника који су у функцији одељењског старешине у средњим
стручним школама.
Теме које се обрађују:
Психо-физичке карактеристике адолесцената; Примена социометријске технике; Развијање педагошке климе у одељењу; Решавање педагошких ситуација; Примена критеријума при регулисању изостанака ученика и изрицање благовремене и примерене
васпитно-дисциплинске мере; Савремени приступ у обликовању часа одељењског
старешине.
Циљна група:
наставници у средњим стручним школама који у оквиру програма основних студија
нису имали предмете из педагогије и теорије васпитања.
Трајање програма:
Један дан, осам сати.
Број учесника у групи:
најмање 20, највише 40.
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БРОЈ: 444

Иновативни модели рада у
настави II

Аутори програма:
проф. др Младен Вилотијевић,
проф. др Вељко Банђур,
проф. др Данимир Мандић,
проф. др Ненад Сузић,
проф. др Новак Лакета,
проф. др Нада Вилотијевић.

Организације/институције које подржавају програм:
Центар за образовну технологију; часпопис „Образовна технологија”, Београд,
Звечанска 54, тел./факс: 011/3691-542.
Координатор:
проф. др Младен Вилотијевић, Звечанска 54, 11000 Београд, тел.:011/3691-542,
063/205-345, факс: 011/3691-542, е-mail: vilotije35@gmail.com.
Реализатори:
др Младен Вилотијевић, професор дидактике; др Вељко Банђур, Учитељски факултет,
Београд; др Данимир Мандић, проф. образовне технологије на Учитељском факултету
у Београду; др Ненад Сузић, професор педагогије, Филозофски факултет; др Новак
Лакета, професор дидактике на Учитељском факултету у Ужицу; др Нада Вилотијевић,
ванредни професор на Учитељском факултету у Београду.
Циљеви програма:
теоријско и практично оспособљавање наставника (основних и средњих школа) и
школских педагога за примену иновативних модела у настави.
Теме које се обрађују
Битна обележја иновативне школе – критеријуми за њено препознавање; Пројектна
настава; Модуларна настава; Дистанцна настава (примена електронских медија);
Продуктивна настава; Модели хеуристичке наставе; Вредновање постигнућа ученика у
иновативним моделима наставе и слично.
Циљне групе:
наставници основних и средњих школа, просветни саветници, педагози и психолози
школа.
Трајање програма:
24 часа, три часа по теми (предавања и радионице) и 3 часа израде практичних модела
(материјала и организације часа), самоевалуација и евалуација постигнућа, као и
евалуација семинара.
Број учесника у групи:
25 учесника.
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Аутори програма:
др Младен Вилотијевић,
професор дидактике, организације и
управљања школом;
др Бранислав Машић,
редовни професор за менаџмент
Универзитета Сингидунум;
др Ратко Дунђеровић,
редовни професор социјалне психологије
и психологије менаџмента.
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Стратегијско управљање
променама – од
традиционалне до
квалитетне и иновативне
школе

Организације/институције које подржавају програм:
Центар за образовну технологију; часопис „Директор школе”, Београд, Звечанска 54,
тел./факс: 011/3691-542.
Координатор:
проф. др Младен Вилотијевић, Звечанска 54, 11000 Београд, тел.:011/3691-542,
063/205-345, факс: 011/3691-542, е-mail: vilotije35@gmail.com
Реализатори:
др Младен Вилотијевић, професор дидактике, организације и управљања школом;
др Бранислав Машић, редовни професор за менаџмент Универзитета Сингидунум;
др Данимир Мандић, проф. образовне технологије; др Ратко Дунђеровић, редовни
професор социјалне психологије и психологије менаџмента; др Вељко Банђур, професор
дидактике, методике наставе познавања природе и друштва, Учитељски факултет,
Београд.
Циљеви програма:
Општи циљеви: упознавање кључних чинилаца у управљању променама – од традиционалне до квалитетне (иновативне) школе. Специфични циљеви: упознавање модела стратешког планирања и садржаја појединих функција директора и педагога у управљању
иновативним променама у школи (педагошко-инструктивне, евалуативне, руководне и
др.).
Теме које се обрађују
Стратешко планирање и управљање променама – од традиционалне до квалитетне (иновативне) школе; Критеријуми за препознавање квалитетне/иновативне школе; Педагошкоинструктивна и евалуативна функција директора и школског педагога; Организаторска и
руководна функција директора и педагога у ширењу (дисиминацији) иновација у школи;
Модели праћења и вредновања иновативних промена у школи; Евалуативна и акциона
истраживања у функцији управљања променама; Директор и педагошко-психолошка
служба као предводници иновативних промена у школи; Психолошке основе ефикасног
управљања променама.
Циљне групе:
педагози и директори основних и средњих школа.
Трајање програма:
24 часа (до три дана).
Број учесника у групи:
25.
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Адаптација на средњу школу
и дом

Аутори програма:
мр Марија Вукелић,
Светлана Теодоровић.
Организација/институција која
подржава програм:
Средњошколски дом, Нови Сад.

Координатор:
Марија Вукелић, Николајевска 1, 21000 Нови Сад, тел.: 021/423-664, 064/46-706-20,
е-mail: sdom@eunet.rs
Реализатори:
Марија Вукелић, психолог, Средњошколски дом, Нови Сад; Светлана Теодоровић,
психолог, Дом ученика средњих школа ,,Јелица Миловановић”, Београд; Драган
Курбалија, психолог, Пољопривредна школа са Домом ученика ,,Синиша Станковић”,
Футог.
Циљеви програма:
Основни циљеви: стицање сазнања из области адаптације адолесцената на прелаз из
основне у средњу школу и професионално оснаживање запослених у школама и
домовима да самостално креирају програме превенције проблема у адапатацији,
примењујући стечена знања. Специфични циљеви: усвајање и унапређивање знања из
области адаптације, афективног везивања, психолошког одвајања адолесцената од
родитеља; упознавање са најважнијим истраживачким резултатима из ове области из
литературе и истраживања самих аутора; увиђање важности и корисности примене
програма адаптације адолесцената на школу и дом; оспособљавање за примену
теоријских знања у пракси кроз самостално креирање програма превенције проблема у
адапатацији у институцијама просвете.
Теме које се обрађују:
Афективно везивање; Теоријска схватања природе афективног везивања; Развој и
типови афективног везивања; Фактори и услови развоја различитих типова афективног
везивања; Афективно везивање у адолесценцији; Последице различитог квалитета
афективног везивања; База сигурности у развоју; Важност афективног везивања за
адаптацију у адолесценцији; Повезаност сепарације и адаптације; Преглед истраживања афективног везивања; Начини процене афективног везивања; Психолошка
сепарација адолесцената од родитеља; Повезаност психолошке сепарације и ризичног
понашања; Повезаност сепарације и адаптације; Приказ истраживања сепарације;
Адаптација на средњу школу и дом; Теоријски приступи адаптацији; Адаптација на
прелаз из основне у средњу школу и/или адаптација на дом ученика; Фактори
адаптације; Мерење адаптације; Приказ истраживања адаптације; Симптоми добре и
лоше адапатације; Предвиђање адаптације; Подстицање адаптације; Мере подстицања
квалитетне адаптације; Програми превенције проблема у адапатацији; Искуства у
примени систематизованог програма подстицања адаптације у институцијама просвете;
Креирање програма адаптације у васпитно-образовним установама; Праћење реализације програма превенције; Могућности и лимити програма адаптације.
Циљна група:
васпитачи, професори и стручни сарадници средњих школа.

ВАСПИТНИ РАД И ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ

Трајање програма:
Семинар траје два дана по 7 сати ефективног рада, укупно 14 сати.
Број учесника у групи:
15–20 учесника.
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БРОЈ: 447

Компетентан наставник
између теорије и праксе

Аутори програма:
Зденка Ивковић,
професор педагогије;
Јелена Криш-Пигер,
професор педагогије.
Организација/институција која
подржава програм:
Педагошки завод Војводине, Нови Сад.

Координатор:
Зденка Ивковић, Коче Коларова 1, 21000 Нови Сад, тел.: 021/400-806,
064/278-00-88, е-mail: iwi@neobee.net.
Реализатори:
Зденка Ивковић, професор педагогије; Јелена Криш-Пигер, професор педагогије;
Јасмина Ђурић, дипломирани педагог.
Циљеви програма:
Основни циљ: јачање дидактичко-методичке и педагошко-психолошке компетентности
наставника и стручних сарадника основних и средњих школа. Специфични циљеви:
упознавање (подсећање) наставника са основама дидактике као педагошке дисциплине
у циљу попуњавања дидактичко-методичке празнине; побољшање квалитета наставе и
повећање нивоа оперативности у раду свих субјеката; побољшање комуникације и
изградња кооперативних односа у настави; оспособљавање наставника за преузимање
различитих улога у наставном процесу у складу са потребама савременог образовног
система; оспособљавање наставника за развијање и испољавање креативних потенцијала ученика и наставника; стицање професионалних вештина и јачање компетенције
наставника; усвајање метода за креирање интерактивне радне климе у настави,
развијање и/или јачање кохезивности наставничког колектива.
Теме које се обрађују:
1. тема: Наставник и његов професионални развој – положај наставника и слика о себи
у односу на очекивања, потребе, дилеме, страхове, перспективу, самопоштовање,
струку и професију; Наставничке компетенције и специфичне улоге наставника –
схватање улоге и њене реализације; Од доминантног и ауторитарног до кооперативног
и демократичног наставника (ауторитет, ауторитарност и демократичност наставника у
односу на дисциплину ученика); Стратегије превазилажења стреса у професији
просветног радника. 2. тема: Вештина комуникације – комуникација у циљу подстицања развоја ученика; Педагошко-психолошки аспекти наставе; Смер комуникације
у појединим облицима рада; Оцена као повратна информација и мотивациони фактор;
Размена искустава и решавање конкретних проблем-ситуација везаних за оцењивање.
3. тема: Дидактичко-методички аспекти наставе – дидактика и педагошки троугао;
Припрема за час; Облици рада; Наставне методе; Могуће активности на часу;
Различите наставне технике; Врсте наставе (активна, интерактивна, кооперативна,
егземпларна, програмирана, проблемска, тимска и мултимедијална).
Циљна група:
наставници и стручни сарадници основних и средњих школа.
Трајање програма:
24 сата, односно 3 радна дана.

ВАСПИТНИ РАД И ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ

Број учесника у групи:
минимално 20, максимално 30.
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БРОЈ: 448

Тестови знања у функцији
оцењивања ученика

Аутори програма:
др Миленко Кундачина,
редовни професор Учитељског факултета
у Ужицу Универзитета у Крагујевцу;
др Вељко Банђур,
редовни професор Учитељског факултета
Универзитета у Београду;
др Грозданка Гојков,
редовни професор Филозофског
факултета Универзитета у Новом Саду.

Организација/институција која подржава програм:
Учитељски факултет у Ужицу, Трг Светог Саве 36, 31000 Ужице.
Координатори:
Мирјана Илић
тел.: 063/455-714
е-mail: migiz@eunet.yu

Дарко Вукашиновић
тел.: 032/701-039, 064/642-80-94
064/642-80-93
факс:032/701-049
е-mail: agencija.prima@neobee.net

Циљеви програма:
оспособљавање наставника за објективније, поузданије, валидније и економичније
проверавање знања ученика уз примену до сада некоришћених облика тестовских
задатака са утврђеним мерним карактеристикама, све ради доприноса решавању
проблема трајности, међупредметне повезаности и способности примене стечених
знања у животу.
Теме које се обрађују:
Знање ученика као варијабла подложна мерењу; Одређивање намене теста знања;
Одабирање наставног градива и проучавање литературе; Одређивање броја тестовских
задатака; Одабирање облика тестовских задатка; Конструкција тестовских задатака;
Пробна примена теста знања; Формирање банке задатака; Груписање тестовских
задатака по облику и садржају; Пондерисање тестовских задатака; Формирање теста
знања; Техничко обликовање теста знања; Организација тестирања; Преглед одговора
и сређивање података; Квантитативна и квалитативна анализа задатака; Негативно
бодовање задатака алтернативног и вишеструког избора; Утицај негативног бодовања
на коначан резултат теста знања; Кориговање коначног постотка бодова; Оцењивање
проблемских задатака и задатака есејског типа; Ајтемска анализа задатака теста;
Утврђивање индекса тежине и индекса дискриминативности задатака; Утврђивање
метријских карактеристика теста знања (поузданост, дискриминативност, ваљаност и
објективност); Евалуација тестовских питања и тестова знања; Претварање бодова у
школске оцене; Састављање задатака који покривају знања из више наставних
предмета.
Циљна група:
наставници основних и средњих школа, стручни сарадници из основних и средњих
школа и ђачких домова.
Трајање програма:
16 сати у току2 дана.

ВАСПИТНИ РАД И ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ

Број учесника у групи:
од 20 до 30.
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Школа у природи

Координатори:
Мирјана Илић
тел.: 063/455-714
е-mail: migiz@eunet.yu

ВАСПИТНИ РАД И ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ

БРОЈ: 449

Аутори програма:
др Радмила Николић,
др Бранко Јовановић,
др Зорица Станисављевић-Петровић.
Организација/институција која
подржава програм:
Учитељски факултет у Ужицу
Универзитета у Крагујевцу.
Дарко Вукашиновић
тел.: 032/701-039, 064/642-80-94
064/642-80-93
факс:032/701-049
е-mail: agencija.prima@neobee.net

Реализатори:
др Радмила Николић, др Бранко Јовановић, др Зорица Станисављевић-Петровић.
Циљеви програма:
упознавање учитеља са педагошким вредностима школе у природи и потребом за
организацијом овог облика рада основне школе;оспособљавање учитеља за програмирање, организацију и реализацију школе у природи; операционализација циљева и
исхода васпитно-образовног рада школе у природи; повезивање садржаја и активности
школе у природи са целином васпитно-образовног рада у школи.
Теме које се обрађују:
Педагошке вредности школе у природи – оправданост организације; Неопходни услови
за реализацију школе у природи; Садржаји и активности ученика у школи у природи;
Услови за „проширено” педагошко деловање у школи у природи; Програмирање
васпитно-образовног рада у школи у природи са јасно утврђеним циљевима и исходима; Праћење и вредновање остварених циљева; Извештај о реализацији планираних
садржаја и активности у школи у природи.
Циљна група:
учитељи основних школа од првог до четвртог разреда, стручни сарадници основних
школа.
Трајање програма:
један радни дан (8 часова) у току августа, јануара и јуна.
Број учесника у групи:
од 20 до 30 учесника.
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Аутори програма:
др Милица Андевски,
др Оливера Гајић.
Организација/институција која
подржава програм:
Филозофски факултет, Одсек за
педагогију, Нови Сад.

БРОЈ: 450

573

ИЗБОРНИ

Компетенције наставника за
примену нове парадигме
учења

Координатор:
др Оливера Гајић, Душана Даниловића 12, 21000 Нови Сад, тел.: 021/450-419,
021/498-204, 063/88-34-908, факс: 021/458-948, е-mail: cicakom@neobee.net,
gajico@unsff.ns.ac.yu
Реализатори:
др Милица Андевски, др Оливера Гајић.
Циљеви програма:
припема наставника и стручних сарадника у школи за разноврсне, нове и комплексне
улоге предвиђене реформом система васпитања и образовања.
Теме које се обрађују:
Нова парадигма учења и дидактичко-методичке и комуникацијске компетенције
наставника; Улоге наставника у (интер)активној настави; Комуникација и интеракција
са родитељима, колегама и локалном заједницом; Увођење (интер)активних стратегија
и метода учења (проблемска настава, учење путем открића...); Кооперативни облици
наставног рада (интерактивно учење, тимски рад...); Пројектовање иновација (израда
инвентара иновација, тј. прикупљање и мобилизација практичних искустава иновација
у настави и њихова анализа); Микропланирање – дизајнирање наставног часа; Израда
сценарија за наставни час; Димензије евалуације наставе; Квалитет и евалуација
наставног процеса; Евалуација наставног часа по одабраним параметрима.
Циљна група:
Програм је намењен наставницима свих наставних предмета/области на свим
школским ступњевима и у различитим васпитно-образовним институцијама,
педагозима и другим стручним сарадницима.
Трајање програма:
Програм траје 16 сати током два радна дана.
Број учесника у групи:
15–25 учесника.

ВАСПИТНИ РАД И ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ

574

ИЗБОРНИ

БРОЈ: 451

Наставник као креатор
климе у одељењу

Аутори програма:
др Зоран Аврамовић,
др Радован Антонијевић,
мр Стеван Крњајић,
мр Миља Вујачић,
Ивана Луковић.
Организација/институција која
подржава програм:
Институт за педагошка истраживања,
Београд, Добрињска 11/III.

Координатор:
мр Миља Вујачић, Добрињска 11/III, 11000 Београд, тел.: 064/428-32-34,
факс: 011/3617-649, е-mail: mvujacic@rcub.bg.ac.yu
Реализатори:
др Зоран Аврамовић, Институт за педагошка истраживања; др Радован Антонијевић,
Филозофски факултет, Београд; мр Стеван Крњајић, Институт за педагошка
истраживања; мр Миља Вујачић, Институт за педагошка истраживања; Ивана Луковић,
Институт за педагошка истраживања.
Циљеви програма:
Циљеви програма су да наставници на практичан и теоријски начин буду упознати са
најновијим научним сазнањима и да усаврше практичне вештине из области креирања
квалитетног часа; елиминисање непожељних понашања ученика; увећавање мотивације ученика за рад и повећање отпорности на стрес.
Теме које се обрађују:
Стварање квалитетног часа; Агресивно понашање ученика; Ефикасност процеса сазнавања у настави; Комуникацијске вештине наставника; Мотивисање ученика за учење.
Циљна група:
наставници и стручни сарадници основних и средњих школа.
Трајање програма:
Програм се реализује као једнодневни семинар у трајању од 10 сати.
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Аутор програма:
мр Љубица Ненезић, проф.
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БРОЈ: 452

Организација/институција која
подржава програм:
Основна школа „Бранко Радичевић”,
Крушевац.

ИЗБОРНИ

Тимска настава

Координатор:
мр Љубица Ненезић, проф.; Босанска 12, 37000 Крушевац, тел: 037/402-911.
Реализатори:
мр Љубица Ненезић, Љиљана Радулац-Ђорић, мр Снежана Ненезић.
Циљеви програма:
унапређивање рада наставника у циљу примене интердисциплинарног прилаза настави
и примене модела систематичности знања; оспособљавање ученика за самообразовање,
решавање проблема, рад у тиму, креативност; иновирање критеријума оцењивање
ученичких знања и умећа; обезбеђивање субјективне позиције ученика; остваривање
сарадње међу наставницима; оптимално коришћење наставних средстава.
Теме које се обрађују:
Међусобно упознавање ученика – тест искрености; Садржајно одређивање тимске
наставе – основне карактеристике; Формирање и одлике тима, улоге у тиму; Рад у
великим и малим групама, индивидуални рад ученика; Простор и опрема за тимски рад
– тимови у школама; Коришћење електронских извора информација у настави;
Вештине потребне за рад у тиму; Могућности примене тимске наставе у нашим
школама – предности и слабости.
Циљна група:
наставници, стручни сарадници и директори школа.
Трајање програма:
40 сати / 5 дана.
Број учесника у групи:
од 15 до 25.
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ИЗБОРНИ

БРОЈ: 453

Целодневна настава и
продужени боравак –
будућност наше школе

Аутори програма:
Драгана Матовић, психолог;
Драгана Тодоровић,
професор разредне наставе;
Јелена Недељковић,
професор разредне наставе.

Организације/институције које
подржавају програм:
Основна школа „Момчило Настасијевић”,
Горњи Милановац; Регионални центар за професионални развој запослених у
образовању, Чачак.
Координатор:
Драгана Тодоровић, Радничка 21, 32300 Горњи Милановац, тел.: 032/717-781,
063/8972-150.
Реализатори:
Драгана Матовић, Драгана Тодоровић, Јелена Недељковић.
Циљеви програма:
Општи циљеви: унапређивање наставе; повећање компетенције наставног кадра за
овакав начин рада. Специфични циљеви: оспособљавање за примену принципа на
којима се заснива рад целодневне наставе и продуженог боравка; оспособљавање за
планирање и организовање целодневне наставе и продуженог боравка; оспособљавање
за реализацију наставе и свих предвиђених активности; оспособљавање наставног
кадра за примену модела хоризонталне евалуације (учења) у функцији професионалног
развоја запослених.
Теме које се обрађују:
Продужени боравак и целодневна настава – појам, сличности и разлике; Како организовати дан у целодневној настави; Распоред активности у току једног дана у целодневној настави; Слободне активности у продуженом боравку и целодневној настави;
Наше игре и играчке.
Циљна група:
запослени у основним школама (учитељи, наставници и професори разредне наставе).
Трајање програма:
Један семинарски дан, десет сати.
Број учесника у групи:
минимално 10, максимално 20 учесника.

ВАСПИТНИ РАД И ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ

577

Аутори програма:
БРОЈ: 454
ОБАВЕЗАН
група школских психолога, педагога,
наставника и социјалних радника, тзв. тим
26: К. Лишчевић, Е. Сакали, М. Гаврилов,
Развојно планирање
С. Кочиш, М. Беара, В. Радуловић, Б.
Максимовић, Ј. Новаков,
Ј. Најдановић-Томић, Г. Чукурановић, И.
Кораћ, Д.Томовић, М. О. Слијепчевић, А. Скареп, Љ. Симић, Д. Ћировић, Т. Павловић,
З. Димитријевић, Ј. Стефановић, С. Вуковић, В. Шапоњић, Г. Ђигић, В. Ранчић, Љ.
Стојановић, М. Топаловић, Љ. Здравковић, Л. Нешић.
Организација/институција која подржава програм:
Педагошко друштво Србије.
Координатор:
Борислава Максимовић, Немањина 22-26, 11000 Београд, тел.: 011/3631-380,
011/697-479, 062/8466-577.
Реализатори:
сви аутори и следећи стручњаци: С. Грујић, А. Калезић-Вигњевић, Ј. Николић,
З. Дешић, А. Милошевић, И. Њилаш, С. Миладиновић, Д. Бабић, А. Божиновић,
М. Паул--Трифуновић, В. Милетић, Р. Крстевска, В. Муждека, М. Живић-Илић,
С. Алексић, Р. Каранац, С. Мијатовић, В. Сеизовић, Ј. Гејо, В. Панчић, А. Рогић,
Ј. Стаматовић, С. Радосављевић, С. Митић.
Циљеви програма:
подршка установама (предшколским васпитно-образовним установама, основним и
средњим школама и ученичким домовима) за вођење процеса стратешког планирања
развоја за период 3-5 година и израду развојног плана као документа (члан 48. Закона о
основама система образовања и васпитања); израда акционог плана, праћење и
вредновање остваривања развојног плана и његових резултата.
Теме које се обрађују:
Партнерство интересних група установе; Вођење процеса развојног планирања; Тимски рад; Анализа стања установе у кључним областима; Идентификовање потреба и
развојних приоритета; Дефинисање развојних циљева и задатака; Опис поступка
праћења и вредновања; Израда развојног плана као документа; Планирање реализације
развојног плана; Праћење и вредновање остваривања развојног плана; Отварање новог
циклуса развојног планирања.
Циљна група:
директори и чланови стручних актива за развојно планирање предшколских установа,
основних и средњих школа и домова ученика; стручни актив за развојно планирање као
стручни орган установе, кога чине представници наставника, стручних сарадника,
локалне самоуправе и савета родитеља, добија целокупну обуку, а у делу који се
односи на дефинисање развојних потреба, приоритета и циљева укључује се цео
колектив и представници ученика и родитеља.
Трајање програма:
24 сата у току 4 или 5 дана.
Број учесника у групи:
15–28 учесника.
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БРОЈ: 455

Блумова таксономија у
програмирању, планирању,
реализацији и вредновању
наставе

Аутори програма:
Наташа Милановић,
др Оливера Гајић.
Организација/институција која
подржава програм:
Философски факултет, Нови Сад.

Координатор:
Наташа Милановић, Војводе Степе 1/35, Инђија, тел.: 022/552-849, 063/8658-193,
факс: 022/561-704, е-mail: mnajka@yahoo.com
Циљеви програма:
развој способности наставника за прецизно и јасно формулисање циљева и задатака у
циљу смањења могућности различитог тумачења истих исхода; припрема наставника
да пројектују наставни садржај, узимајући у обзир дефинисане циљеве и задатке,
дефинисане како на нивоу образовних циклуса, тако и на нивоу разреда; јачање
дидактичко-методичке компетенције наставника приликом обликовања и организовања образовног процеса, а у складу са специфично и конкретно дефинисаним
циљевима и задацима; оспособљавање наставника за одређивање начина праћења
наставног процеса и процене реализованости постављених исхода наставног процеса.
Теме које се обрађују:
Учење и сазнавање у настави; Когнитивистичка схватања и структурализам у
организацији садржаја и путева сазнавања; Таксономија у педагогији; Таксономија као
модел структурализма; Блумова таксономија (основна одређења) и примена у пракси
(ефикасност); Усвајање појмова и образовни циклуси у светлу дефинисаних циљева и
задатака – таксономија циљева и задатака; Макропланирање и микропланирање;
Стратегија израде сценарија за час; Вредновање и самовредновање у наставном
процесу/наставног процеса; Описно оцењивање.
Циљна група:
Програм је намењен учитељима и наставницима свих наставних области у оквиру свих
образовних циклуса основног школовања, као и педагозима, другим стручним сарадницима и студентима педагогије.
Трајање програма:
Семинар се реализује током 3 дана, две фазе: I фаза – базични семинар (2 дана, 6 + 6
сати); II фаза – консултативни семинар (1 дан, 6 сати).
Број учесника у групи:
минимално 15, максимално 20.
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Аутори програма:
Славица Ракић,
дипломирани педагог;
Марија Црнојевић,
дипломирани психолог.
Организације/институције које
подржавају програм:
Фармацеутско-физиотерапеутска школа;
Удружење медицинских школа Републике
Србије; Друштво за образовање одраслих.
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ИЗБОРНИ

Оспособљавање приправника
за самосталан образовно-васпитни рад кроз припрему
за полагање испита за
лиценцу

Координатор:
Славица Ракић, Николаја Гогоља 24, 11030 Београд, тел.: 064/8690-804,
факс: 011/318-2446, е-mail: educocentar@yahoo.com, misar@sbb.co.yu
Реализатори:
Славица Ракић, дипломирани педагог; Марија Црнојевић, дипломирани психолог;
Татјана Петровић, дипломирани правник.
Циљеви програма:
Општи циљ: оспособљавање приправника за самосталан образовно-васпитни рад кроз
припрему за полагање испита за лиценцу. Специфични циљеви: пружање основних
смерница за лакше разумевање самог поступка увођења у посао наставника приправника; оспособљавање за развој и остваривање кључних компетенција по областима
рада; оспособљавање за остваривање квалитетног образовно-васпитног рада; пружање
смерница за бржи и лакши приступ информацијама од значаја за приправника;
оспособљавање за вредновање и самовредновање.
Теме које се обрађују:
Законска регулатива – стицање дозволе за рад (лиценце) наставника; Планирање
наставног градива (глобално и оперативно) – уводно излагање предавача,
индивидуални рад на наставном плану предмета који наставник предаје, излагање 2-3
рада, говорна и писана вежба; Израда непосредне припреме за реализацију наставног
часа – презентација, индивидуални рад на наставној јединици по сопственом избору;
излагање рада и коректура, писана вежба; Наставне методе, облици и средства –
презентација, галеријска шетња, извођење закључка; Вредновање и самовредновање –
уводно излагање предавача, рад на листи за самопроцену сопственог рада, израда
упитника за ученика о вредновању квалитета рада наставника, писана вежба; Праћење
постигнућа ученика (оцењивање) – уводно излагање предавача, радионица, извођење
закључка; Тумачење педагошких ситуација – групни облик рада, радионица, говорна
вежба; Сарадња са ученицима, колегама, породицом и локалном средином – излагање
предавача, говорна вежба; Педагошка документација – презентација, приказивање,
тумачење, разгледање и информативно ишчитавање истих од стране наставника/учесника.
Циљна група:
наставници приправници предметне наставе основних и средњих школа.
Трајање програма:
2 дана по 6 сати дневно.
Број учесника у групи:
минимално10, максимално 20.
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Аутори програма:
др Ђорђе Павићевић,
доктор философских наука, доцент на
Факултету политичких наука у Београду
на предмету политичка теорија и
методологија;
Дебата у настави
Бранка Јосимов,
школски педагог, Гимназија „Светозар
Марковић”, Суботица;
Јелена Узуновић, апсолвент Математичког факултета у Београд, одсек рачунарство и
информатика.

ОБАВЕЗАН

БРОЈ: 457

Организације/институције које подржавају програм:
Асоцијација за креативну комуникацију и дебату, Београд; Гимназија „Светозар
Марковић”, Суботица; Ваљевска гимназија; Факултет политичких наука, Београд.
Координатор:
Зорица Ражић, Светозара Марковића 6, 11000 Београд, тел.: 011/3340-560,
факс: 011/3340-560, е- mail: accd@Eunet.yu
Реализатори:
др Ђорђе Павићевић, доктор философских наука, доцент на Факултету политичких
наука у Београду на предмету политичка теорија и методологија; Бранка Јосимов,
школски педагог, Гимназија ,,Светозар Марковић”, Суботица; Јелена Узуновић,
апсолвент Математичког факултета у Београд, одсек рачунарство и информатика;
Гордана Аврамовић, школски психолог, Ваљевска гимназија; Тања Корошова, школски
психолог, Гимназија ,,Јан Колар”, Бачки Петровац.
Циљеви програма:
обука наставника да, уз употребу на семинару стечених знања и вештина, изаберу
погодне наставне садржаје постојећих наставних програма и самостално дизајнирају
наставне часове, употребљавајући академску дебату, њене форме, елементе или технике за припрему.
Теме које се обрађују:
Припрема дебате; Дебата; Анализа дебате; Анализа теме и избор тезе; Истраживање;
Закључивање и аргументација; Случај (афирмативни и негативни); Формати дебате;
Јавни наступ; Разговор о техникама примењеним у настави између два семинара;
Симулације „суђења”; Дизајнирање наставних часова са применом дебате.
Циљна група:
наставници и стручни сарадници запослени у средњим школама.
Трајање програма:
18 сати, односно 2,5 радна дана. Семинар би требало да се реализује у два дела: први
дводневни и други полудневни, најмање 3 месеца касније.
Број учесника у групи:
18–25 учесника.

ВАСПИТНИ РАД И ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ

Аутори програма:
Ческо-Кермеци Ерика,
Телек Кристина.
Организације/институције које
подржавају програм:
Основна школа „Јован Јовановић Змај”,
Кањижа;
Основна школа „Киш Ференц”,
Трешњевац,
Основна школа „10. октобар”, Хоргош.
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Једнака шанса свим
ученицима и савремена
настава

Координатор:
Кристина Телек, Мостарска 16, 24420 Кањижа, тел.: 063/8595-615, факс: 024/874-381,
е-mail: psicho15@freemail.hu
Циљеви програма:
Општи циљ: пружање једнаке могућности свим ученицима у оквиру класичног
образовно-васпитног система. Циљ програма је да упозна наставнике са децом 21. века
и методом која одговара њима. Метода се првенствено ослања на жељу да се да шанса
сваком детету, без обзира на њихово социјално и интелектуално стање, односно на
његове истакнуте или скривене способности. Специфични циљеви: увођење кооперативне методе у наставу; помоћ ученицима који имају ниско постигнуће; помоћ
талентованим ученицима у напредовању у складу са њиховим способностима.
Теме које се обрађују:
У програму је предвиђен теоријски и радни део. Општи теоријски делови из
психологије: једнофакторни модели талентованости; креативност; вишефакторни
модели талентованости; развојни модели. Обрађени су разлози ниског постигнућа,
дијагностика и начини отклањања извора ниског постигнућа. У оквиру тога: теорије
учења; варијабле учења (биолошке, психо-физиолошке, варијабле модела учења,
варијабле облика учења, варијабле стратегија учења, варијабле стилова учења). У
оквиру кооперативног дела програма учесници се упознају са: теоријским основама
методе, радним делом (развијање колективног духа, развијање односа у учионици,
метода развијања размишљања, методе поделе информација, методе развијања
комуникације), облицима рада (наставни часови са кооперативним радом). Други
радни део предвиђен је за представљање ИПОО – минимум програма.
Циљна група:
наставници разредне и предметне наставе (од 1. до 8. разреда).
Трајање програма:
7 дана / 60 сати.
Број учесника у групи:
од 16 до 24.
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БРОЈ: 459

Методички приступ у
реализацији практичне
наставе

Аутори програма:
Мирјана Ристић,
Мирјана Радека,
Томислав Ткалац,
мр Бранислава Ђорић.
Организација/институција која
подржава програм:
Пословно удружење текстилних и
кожарских школа Србије.

Координатор:
Мирјана Ристић, Генерала Милојка Лешјанина 23, 18000 Ниш, тел.: 018/255-477,
063/8715-698, е-mail: skolamodeilepote@yahoo.com
Реализатори:
Мирјана Ристић, Мирјана Радека, Томислав Ткалац, мр Бранислава Ђорић.
Циљеви програма:
унапређивање образовно-васпитног процеса; оспособљавање наставника за примену
методичких принципа у реализацији практичне наставе; оспособљавање директора,
педагога, помоћника директора, организатора практичне наставе и руководиоца стручних већа за праћење примене елемената методике у реализацији наставног часа и
праксе.
Теме које се обрађују:
Примена савремених методичких принципа у припреми наставне теме, наставне
јединице и реализацији часа; Провера усвојености наставних садржаја; Дневник
практичне наставе; Начин праћења примене нових метода у реализацији практичне
наставе: комуникација, тимски рад, рад у паровима, групни рад.
Циљна група:
наставници практичне наставе, директори школа, педагози, помоћници директора,
организатори практичне наставе, руководиоци стручних већа.
Трајање програма:
2 дана, односно 16 сати.
Број учесника у групи:
20–25.

ВАСПИТНИ РАД И ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ

Аутори програма:
мр Вукица Вељановић-Морача,
Невенка Драшковић-Ивановић,
Сандра Кнежевић.
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Организација/институција која
подржава програм:
Прва економска школа, Београд.

ИЗБОРНИ

Како написати добру
припрему за час

Координатор:
мр Вукица Вељановић-Морача, 20.октобра 3, Барајево, 11000 Београд,
тел.: 064/1951-817, факс: 011/3373-492, е-mail: wmoracha@gmail.com
Реализатори:
мр Вукица Вељановић-Морача, Невенка Драшковић-Ивановић, Сандра Кнежевић.
Циљеви програма:
унапређење образовно-васпитног рада, посебно дидактичко-методичке организације
часа; стицање вештина неопходних за добро планирање, организовање и реализацију
часа.
Теме које се обрађују:
Шта је припрема; Сврха писања припреме; Елементи припреме за час; Дефинисање
циљева и исхода часа; Наставне методе и облици рада; Структура припреме; Примена
на конкретном садржају, односно састављање припрема на задату тему.
Циљна група:
приправници, наставници средњих стручних школа.
Трајање програма:
два дана, односно 16 сати.
Број учесника у групи:
15–25 учесника.

ВАСПИТНИ РАД И ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ
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БРОЈ: 461

Конструкција тестова знања
у функцији управљања
школским стандардима

Аутори програма:
спец. Ненад Лазаревић,
професор математике;
мр Бранислава Бајковић-Лазаревић,
професор информатике, математике;
Нада Белогрлић, професор математике.
Организација/институција која
подржава програм:
ОШ „Вук Караџић”, Београд,
тел.: 011/3237-314.

Координатор:
спец. Ненад Лазаревић, професор математике, Цвијићева 55, 11000/Београд,
тел.: 011/2084-625, 011/2084-626, е-mail: arcibald@drenik.net
Реализатори:
спец. Ненад Лазаревић, професор математике; мр Бранислава Бајковић-Лазаревић,
професор информатике и математике; Нада Белогрлић, професор математике.
Циљеви програма:
обука наставника како да дефинише, процењује и управља школским стандардима;
креирање и анализа тестова савременим технологијама и алатима; анализа и процена
доброг и лошег задатка у функцији процењивања школских стандарда; отклањање
разлика у критеријумима оцењивања и унификација реализације програма унутар
стручних већа за поједине програме.
Теме које се обрађују:
први дан: Национални стандард и улога школског стандарда у достизању и праћењу
националних стандарда; Различите таксономије у процењивању нивоа постигнућа
(Блумова таксономија, таксономија у PISA тестовима, таксономија која се користи у
TIMS-овим тестирањима ...); Опис задатка и различити типови задатка: вишеструки
избор, повезивање, кратак одговор и задатак са описом поступка; Функција кодирања у
откривању типских грешака у усвојеним знањима, као и у погрешно усвојеним
појмовима ученика; други дан: Креирање тестова и анализа тестова – рад у групама;
Коришћење савремених програма за складиштење и коришћење тестова – попут
ACCESS-а; Приказ програма (попут EXCEL-а и SPSS-а) у функцији анализе постигнутих резултата ученика на тестовима.
Циљна група:
насатавници основних и средњих школа и учитељи.
Трајање програма:
Програм се реализује у току два дана са фондом од 18 часова. Препоручена динамика:
петком и суботом од 9.00 до 16.00 часова или суботом и недељом од 9.00 до 16.00
часова.
Број учесника у групи:
минимално 20, а максимално 25.

ВАСПИТНИ РАД И ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ

Аутор програма:
Пете Иштван.
Организација/институција која
подржава програм:
Учитељски факултет на мађарском
наставном језику из Суботице.
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Кооперативно учење –
методолошко усавршавање
просветних радника

Координатор:
Пете Иштван, Кошут Лајоша 57, 24300 Бачка Топола, тел.: 064/3468-620,
е-mail: apakit@tippnet.co.yu
Реализатори:
Пете Иштван, Дудаш Зита, Павловић Марта.

Циљеви програма:
Упознавање учесника семинара са идејом и основним законитостима кооперативног
учења, методом која има за циљ да ученицима на школском часу, поред усвајања
градива, створи и услове за раст и развој личности. Стеченим методолошким вештинама кооперативног начина организације наставе просветни радници стичу
могућност за наглашеније уважавање дечијег интереса, за активније и равномерније
укључивање ученика у процес образовања, као и за поспешивање сарадње, солидарности и пружање узајамне помоћи међу ученицима. Понуђени тематски садржаји и
усвојене методе нуде стручну, основану и прихватљиву могућност за ублажавање
неких од актуелних школских тешкоћа, као што су: мотивационе тешкоће и степен
заинтересованости ученика, развијање узајамног поштовања и личне одговорности за
успешност читаве групе.
Теме које се обрађују:
Организација наставе применом принципа кооперативног учења; Организација
кооперативних ученичких група – принципи, методе груписања ученика и диференцијације ученика; Упознавање са методама кооперативног учења: мозаик метода,
метода интерног и спољашњег стручњака, метода неједнаких ресурса, методе
комуникације унутар и између ученичких група; Основни принципи кооперативног
учења: принцип паралелне интеракције, стваралачке узајамне зависности, личне
одговорности и равноправног учешћа; Значај и техника оцењивања у кооперативном
учењу; Применљивост кооперативног учења у различитим областима разредне и
предметне наставе.
Циљна група:
учитељи, предметни наставници и стручни сарадници школа.
Трајање програма:
Програм траје 24 сата, односно три дана.
Број учесника у групи:
минималано 16, максимално 24.

ВАСПИТНИ РАД И ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ
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БРОЈ: 463

Самовредновање школа –
шанса за децентрализацију и
демократизацију рада школа

Аутори програма:
мр Наташа Пантић,
мр Славица Шевкушић,
Дејан Станковић.
Организација/институција која
подржава програм:
Институт за педагошка истраживања,
Београд.

Координатор:
Наташа Пантић, Симина 19, 11000 Београд, тел./факс: 011/2624-144, 011/2624-189,
011/3287-366, 011/3037-660, 011/3037-661, е-mail: npantic@aaen.edu.yu
Циљеви програма:
изградња капацитета школског особља за учешће у процесима вредновања и осигурања
квалитета различитих аспеката рада школе у складу са потребама кључних актера у
васпитно-образовном процесу.
Теме које се обрађују:
Кратак историјат увођења праксе самовредновања школа у контексту децентрализације; Посебан осврт на шкотски модел самовредновања – по угледу на кога је
развијен приручник за вредновање и самовредновање школа у Србији; Кратак
историјат увођења праксе самовредновања у Србији, преглед подручја самовредновања; Процедуре и методе самоевалуације, обрада података и коришћење резултата
у школском развојном планирању; Одређивање за школу приоритетних области
самовредновања и одабир адекватних метода спровођења самовредновања у конкретној школи.
Циљна група:
учесници васпитно-образовног процеса у основним и средњим школама: наставници,
директор, педагог, психолог и школски одбор (укључујући представнике локалне
самоуправе, родитеље и ученичке парламенте где постоје).
Трајање програма:
9 сати / 1,5 дан.
Број учесника у групи:
10–20.

ВАСПИТНИ РАД И ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ

Аутори програма:
БРОЈ: 464
проф. др Драган Јешић,
професор домске педагогије;
проф. др Младен Вилотијевић,
професор дидактике;
Васпитни
проф. др Новак Лакета,
редовни професор педагогије и
дидактике;
проф. др Борислав Станојловић, професор
породичне педагогије и методике васпитног рада.
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рад у домовима
ученика

Организације/институције које подржавају програм:
Педагошки факултет, Јагодина; Дом ученика средњих школа, Ужице.
Координатор:
проф. др Драган Јешић, Ужице, тел./факс: 064/1242-196, 031/552-645,
е-mail: petarbranka@ptt.yu
Реализатори:
проф. др Драган Јешић, доцент домске педагогије; проф. др Младен Вилотијевић,
редовни професор дидактике; проф. др Новак Лакета, редовни професор педагогије и
дидактике; проф. др Борислав Станојловић, редовни професор породичне педагогије и
методике васпитног рада.
Циљеви програма:
теоријско и практично оспособљавање васпитача, директора и домских педагога за
организацију појединих видова рада: самосталног рада ученика, организације слободног времена, дијагностике педагошко-интерактивног и саветодавног рада и педагошке
евалуације.
Теме које се обрађују:
Методичке основе организације самосталног рада и учења ученика у домовима;
Организација слободног времена у домовима ученика; Методолошке основе континуираног вредновања и самовредновања педагошког рада и развоја ученика;
Управљање променама у педагошком раду домова ученика; Педагошко-инструктивни
и саветодавни рад васпитача, педагога и директора дома ученика; Дијагностиковање
неуспеха ученика у раду.
Циљне групе:
васпитачи домова ученика, педагози и директори домова ученика.
Трајање програма:
16 часова: 7 часова предавања, 7 часова интерактивног рада у малој групи (сараднички
рад) и 2 сата за израду завршног рада са презентацијом.
Број учесника у групи:
24 учесника у већој групи и по 6 учесника у малим групама.

588

ОБАВЕЗАН

ВАСПИТНИ РАД И ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ

БРОЈ: 465

Одељенски старешина у
савременој школи

Аутори програма:
школски психолози и педагози:
Славица Симић, Севда Рамовић, Дивна
Марковић, Весна Ешпек-Дебељевић,
Милка Павловић, Радица Благојевић-Радовановић, Маријана Симовић-Алексић.

Организација/институција која
подржава програм:
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице.
Координатори:
Весна Ешпек-Дебељевић, Дивна Марковић, Прва основна школа краља Петра II,
31000 Ужице, тел.: 031/513-679, 063/8993-049, 064/3562-204, факс: 031/513-679,
е-mail: pscola@verat.net
Реализатори:
школски психолози и педагози: Славица Симић, Севда Рамовић, Дивна Марковић,
Весна Ешпек-Дебељевић, Милка Павловић, Радица Благојевић-Радовановић, Маријана
Симовић-Алексић.
Циљеви програма:
Повећање компетенција наставника за улогу разредног старешине кроз унапређење
васпитног рада са ученицима, побољшање сарадње са школским колективом,
родитељима и друштвеном средином. Циљ је усмерен на упознавање улога и подручја
рада одељенског старешине, унапређење рада са ученицима, наставницима, управом
школе, стручним сарадницима, родитељима и друштвеном средином. Ови циљеви се
постижу: упознавањем законских и теоријских основа за рад ОС, основних принципа и
елемената вештина успешне комуникације, познавање основних принципа и елемената
вештина решавања проблема у подручјима рада ОС, усвајање техника и оспособљавање за самовредновање и хоризонталну вредновање у пракси одељенског
старешине.
Теме које се обрађују:
Подручја рада и улоге одељенског старешине; Рад одељенског старешине са ученицима; Сарадња одељенског стартешине са колективом школе; Сарадња одељенског
старешине са родитељима; Самовредновање и вредновање рада одељенског старешине;
Практичан рад и анализа у изабраном подручју проблема.
Циљна група:
наставници, стручни сарадници, директори основних и средњих школа.
Трајање програма:
21 сат са паузама, односно 27 сати у току 3 дана.
Број учесника у групи:
од 20 до 30.

ВАСПИТНИ РАД И ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ

Аутор програма:
проф. др Грозданка Гојков.
Организације/институције које
подржавају програм:
Висока струковна школа за образовање
васпитача у Вршцу;
Учитељски факултет у Београду, наставно
одељење у Вршцу;
Едукативни центар са рад са даровитима у
Вршцу.

БРОЈ: 466

589

ИЗБОРНИ

Оцењивање у школи (са
посебним освртом на описно
оцењивање)

Координатор:
Јелена Пртљага, Омладински трг 1, 26300 Вршац, тел.: 013/831-628, 064/615-5811,
факс: 013/831-628, е-mail: jpivan@sezampro.yu
Реализатори:
проф. др Грозданка Гојков, дидактичар; мр Александар Стојановић, педагог;
мр Вирока Пасер, педагог; Биљана Вујасин, педагог.
Циљеви програма:
помагање учитељима да и овим сегментом (евалуацијом) раде на унапређивању
квалитета образовања, стављајући оцењивање у функцију напредовања ученика у
учењу.
Теме које се обрађују:
Оцењивање је тема у којој се преплићу философско-психолошки и дидактички аспекти
наставе, и то у најизразитијем виду кроз практични израз. Зато је ово подручје
интердисциплинарно и тражи сагледавање више углова и способност трансфера
различитих приступа у практичне поступке. Синхронизација данас више важећих педагошких парадигми, изражених кроз дидактичке моделе у настави, одражава се и на
оцењивање, а умешност у овоме је умешност у оцењивању које, ако се овај захтев
задовољи, води ка способности ученика за самовредновањем и даље ка крајњем ефекту
– аутономији ученика.
Циљна група:
професори разредне наставе, односно учитељи.
Трајање програма:
18 сати, односно 3 дана.
Број учесника у групи:
15–30.

ВАСПИТНИ РАД И ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ
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ИЗБОРНИ

БРОЈ: 467

Методе и технике развијања
стваралаштва

Аутор програма:
проф. др Грозданка Гојков.
Организације/институције које
подржавају програм:
Висока струковна школа за образовање
васпитача у Вршцу;
Учитељски факултет у Београду, наставно
одељење у Вршцу;
Едукативни центар са рад са даровитима у
Вршцу.

Координатор:
Јелена Пртљага, Омладински трг 1, 26300 Вршац, тел.: 013/831-628, 064/615-5811,
факс: 013/831-628, е-mail: jpivan@sezampro.yu
Реализатори:
проф. др Мирко Дејић, професор методике математике; проф. др Јон Лелеа, професор
методике музичког; проф. др Илеана Магда, професор методике румунског језика;
мр Александар Стојановић, педагог; мр Драгана Јосифовић, професор методике развоја
говора; мр Вирока Пасер, професор методике упознавања околине; проф. др Радован
Грандић, професор педагогије; Јелена Пртљага, предавач енглеског језика; проф. др
Грозданка Гојков, професор дидактике.
Циљеви програма:
оспособити учитеље и васпитаче за примену метода и техника развијања стваралаштва;
да учитељи и васпитачи усвоје методе и технике развијања стваралаштва, којима би
упућивали ученике у индивидуално и групно креативно решавање проблема; да
користе провокативне инструкције и наводе ученике на необична и оригинална решења
проблема; дакле, упутити учитеље и васпитаче у начине претварања општих,
теоретских и дидактичких модела у методе и технике развијања стваралаштва, у
практичне поступке које могу да користе у настави, односно васпитно-образовном
процесу, или претакање теоретских модела у практична решења; да се на примерима
појединих наставних области сагледавају могућности коришћења одређених метода
којима би се развијало стваралаштво у настави и у васпитно-образовном раду.
Теме које се обрађују:
Програм је подељен у два сегмента: а) увод у теоријске приступе и моделе: савремене
педагошке теорије, дидактичке теорије и модели; б) методичка решења, одосно методе
и технике у појединим наставним, односно васпитно-образовним областима. У складу
са интересовањима, након првог дела полазници би формирали групе: матерњи језик,
математика, познавање природе и друштва, односно упознавање околине, музика или
страни језик.
Циљна група:
васпитачи деце предшколског узраста и учитељи.
Трајање програма:
20 сати, односно 3 дана.
Број учесника у групи:
15–30.

ВАСПИТНИ РАД И ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ

Аутор програма:
мр Виола Лујза.
Организација/институција која
подржава програм:
Удружење просветних радника Мађара у
Војводини.

БРОЈ: 468
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ОБАВЕЗАН

Образовни-васпитни рад
учитеља и неговање
матерњег језика (TAНOM)

Координатор:
мр Виола Лујза, Маршала Тита 72, 26363 Јерменовци, тел./факс: 013/866-292,
е-mail: andor.d@ptt.yu
Реализатори:
мр Лујзa Виола, др Лајош Генц, др Ева Хожа.
Циљеви програма:
професионално усавршавање просветних радника.
Теме које се обрађују:
Неговање матерњег језика за три различита узраста.
Циљна група:
учитељи, наставници и професори мађарског језика.
Трајање програма:
5 сати, месечно једном за време школске године.
Број учесника у групи:
од 15 до 50.

ВАСПИТНИ РАД И ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ

592

ИЗБОРНИ

БРОЈ: 469

Когнитивни стил у функцији
индивидуализације наставе

Аутор програма:
проф. др Грозданка Гојков.
Организације/институције које
подржавају програм:
Висока струковна школа за образовање
васпитача у Вршцу; Учитељски факултет
у Београду, наставно одељење у Вршцу,
Едукативни центар за рад са даровитима у
Вршцу.

Координатор:
Јелена Пртљага, Омладински трг 1, 26300 Вршац, тел.: 013/831-628, 064/615-5811,
факс: 013/831-628, е-mail: jpivan@sezampro.yu
Реализатори:
проф. др Мирко Дејић, професор методике математике; проф. др Илеана Магда,
професор методике румунског језика; мр Александар Стојановић, педагог; мр Драгана
Јосифовић, професор методике развоја говора; мр Вирока Пасер, професор методике
упознавања околине; Биљана Вујасин, педагог; проф. др Грозданка Гојков, професор
дидактике.
Циљеви програма:
оспособити учитеље и васпитаче да препознају димензије одређених врста когнитивног
стила, те да умеју да формулишу адекватне задатке за подстицање развоја индивидуализације.
Теме које се обрађују:
Програм је подељен у три сегмента: суштина појмова – когнитивни стил и индивидуализација наставе у стратегијама учења; когнитивни стил као основа индивидуализације; примери дидактичких инструкција у појединим предметима којима се
подстичу одређене димензије когнитивног стила.
Циљна група:
васпитачи деце предшколског узраста и учитељи.
Трајање програма:
22 сатa, односно 3 дана.
Број учесника у групи:
15–30.

Подршка развоју ученика

ВАСПИТНИ РАД И ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ
Аутори програма:
Слободан Малушић,
спец.сци. педагогије.
Организација/институција која
подржава програм:
Педагошко друштво Србије.

БРОЈ: 470

595

ИЗБОРНИ

Васпитни проблеми ученика
и како их превазићи

Координатор:
Слободан Малушић, спец. сци. педагогије, тел./факс: 011/2462-284, 063/1698-323,
011/3116-158, е- mail: slobodanmalusic@ yahoo.com
Циљеви програма:
решавање васпитних проблема код ученика; јачање подршке за развој стабилног и
интегрисаног идентитета ученика; развијање орјентације самонадзора и самоконтроле;
здравије животне адаптације у свом личном стасавању, али и у суочавању са спољним
условима; методолошко и методичко оспособљавање наставника за решавање проблема код ученика основношколског узраста.
Теме које се обрађују:
Проблеми везани за школу, породицу, другарство, однос према супротном полу, лични
изглед, те друге врсте проблема: страхови, психички поремећаји, здравствени и други
проблеми.
Циљна група:
наставници основних школа (учитељи), педагози и психолози, ученици 7. и 8. разреда
и родитељи.
Трајање програма:
Семинар траје 2 дана по 6 сати ефективног рада.
Број учесника у групи:
од 18 до 36.

596

ОБАВЕЗАН

ВАСПИТНИ РАД И ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ

БРОЈ: 471

Читањем и писањем до
критичког мишљења
(ЧПКМ)

Аутори програма:
Лидија Радуловић, др педагогије;
Татјана Павловски, мр психологије;
Милица Ћебић, мр педагогије,
на основу програма аутора: Dr Jeannie L.
Steele, Dr Kurtis S. Meredith, Dr Charles
Temple, Scott Walter, International Reading
Association.

Организације/институције које подржавају програм:
ЦИП – Центар за интерактивну педагогију, Београд; Друштво учитеља Београда;
Школска управа у Крагујевцу; Регионални центар за професионални развој запослених
у образовању, Ниш; Техничка школа за машинство и саобраћај, Крагујевац; ОШ
„Сретен Младеновић Мика”, Ниш; стручна подршка: „Центр развития критического
мышления” Mосква, Россия; RWCT International.
Координатор:
Милица Ћебић, Војводе Степе 459/б, 11000 Београд, тел.: 064/161-0519,
е-mail: cebicm@ptt.yu, ЦИП –Центар за интерактивну педагогију, тел.: 011/3223-909,
факс: 011/3223909, е-mail: ciip@sbb.co.yu
Реализатори:
24 реализатора који поседују међународно признате сертификате за вођење ЧПКМ
програма. Прилог – биографије реализатора: Весна Поповић, Драгана Оцокољић,
Сузана Поповић-Ицковски, мр Милица Ћебић.
Циљеви програма:
овладавање приступом поучавања који доприноси развоју критичког мишљења; стицање знања и вештина о методама и техникама интерактивне обуке; развијање
спремности за сарадњу, размену искуства и учења од колега; промовисање идеје о
рефлексивном практичару који континуирано преиспитује, усавршава и прилагођава
свој рад потребама образовне праксе; унапређивање вештина и способности примене
наставних метода и техника које практичари могу комбиновати и прилагођавати
предмету који предају и специфичностима програма, начину и облику размене између
наставника и ученика, ученика и ученика; вештина читања и писања; техника групног
и индивидуалног рада, као и преиспитивања односа наставника према образовању и
настави.
Теме које се обрађују:
Оквирни систем за развијање критичког мишљења; Методе унапређивања критичког
мишљења; Читање, писање и дискусија у свим наставним предметима; Кооперативно
учење; Планирање наставне јединице; Процес праћења напредовања ученика и процењивање постигнућа; Писање као средство самоизражавања; Критичко читање; Улога и
врсте питања у настави и учењу.
Циљна група:
наставници разредне наставе, наставници предметне наставе, професори и стручни
сарадници (педагози, психолози) предшколских установа, основних, средњих, виших и
високих школа.
Трајање програма:
1 семинар/модул: 2 дана – укупно 12 сати обуке; 4 семинара/модула: 8 дана – укупно
48 сати обуке; примена програма између семинара: укупно 42 сата практичне примене.
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Важна напомена: између семинара је обавезан размак од два месеца за практичну
примену програма.
Број учесника у групи:
30–35 учесника.
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Припрема за школу

Аутори програма:
Атила Перпауер,
Сандра Трепић,
Ирен Гемери.
Организација/институција која
подржава програм:
ОШ „Стеван Сремац”, Сента.

Координатор:
Габриела Шароши, Топартска 20, 24400 Сента, тел.: 024/811-715,
е-mail: centar@os-senta.edu.yu
Реализатори:
Атила Перпауер, Сандра Трепић, Ирен Гемери.
Циљеви програма:
да се будући прваци ослободе страха од поласка у школу; да се учитељи оспособе како
да на најбољи начин упознају своје будуће ученике и њихове родитеље; да усвоје неке
нове методе које им могу помоћи у даљем раду и да без предрасуда прихвате прваке и
њихове родитеље. Специфичност овог програма је да се одвија на српском и мађарском језику.
Теме које се обрађују:
Страх од школе; Предрасуде према школи, учитељу, детету и родитељу; Личност
ученика и родитеља; Међусобна комуникација; Стереотипи; Међуљудски односи;
Толеранција.
Циљна група:
Овај програм је намењен професорима разредне наставе, наставницима који предају у
нижим одељењима основне школе, разредним старешинама и оним педагозима који
желе да учествују у програму.
Трајање програма:
1. дан – укупно 6 сати; 2. дан – укупно 4 сата. Програм траје 2 дана, односно 10 сати.
Број учесника у групи:
минимално 20 учесника, а максимално 30.

ВАСПИТНИ РАД И ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ

Аутор програма:
Jелена Увалин-Матић.
Организација/институција која
подржава програм:
Центар за примењену психологију
Друштва психолога Србије.
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Радионице професионалне
оријентације: На путу избора
занимања

Координатори:
Jелена Увалин-Матић, тел.: 064/8107-296;
Маја Петровић, Центар за примењену психологију, Ђушина 7/ III, 11000 Београд,
тел.: 011/3232-961, 011/3035-131, факс: 011/3239-685, е-mail: dpscpp@sezampro.yu,
jelenauvalinmatic@yahoo.com

Реализатори:
Марија Балковој, Жаклина Ђурић, Гордана Лазић, Наталија Милошев-Станимиров,
Милка Штрбац.
Циљеви програма:
Општи циљ: повећање компетентности стручних сарадника и наставника за рад на
професионалној оријентацији ученика путем радионица. Специфични циљеви: професионално васпитање и информисање ученика; развијање реалне слике ученика о себи, о
својим карактеристикама, образовним и радним аспирацијама; оспособљавање ученика
за самостално доношење одлуке о свом професионалном путу и рационални избор
школе и занимања.
Теме које се обрађују:
Појам професионалне оријентације; Улога школе у професионалној оријентацији
ученика; Теоријски оквир ПО (теорије избора занимања, фактори избора занимања…);
Радионице као начин и метод рада у ПО; Фактори рационалног избора занимања:
информације о занимањима и извори информисања; интересовања и склоности;
способности и вештине; особине личности; вредносни систем и мотивација; захтеви
занимања и контраиндикације; професионалне намере и алтернативе избора; припремљеност за избор занимања и доношење одлуке; Начин и метод рада у ПО са применом
инструмената.
Циљна група:
стручни сарадници, наставници и васпитачи у ђачким домовима који су заинтересовани за професионалну оријентацију својих ученика (од четвртог разреда основне
до четвртог разреда средње школе).
Трајање програма:
20 сати, односно 2,5 радна дана.
Број учесника у групи:
од 6 до 20.
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Адолесценција – психологија,
психопатологија, превенција

Аутори програма:
Весна Брзев-Ћурчић,
спец. клинички психолог;
проф. др Јелена Влајковић,
спец.клинички психолог;
прим. др сци. Војислав Ћурчић,
психијатар.

Организација/институција која
подржава програм:
Центар за примењену психологију Друштва психолога Србије, Београд.
Координатори:
Јелена Влајковић, тел.: 063/8066-177; Маја Петровић, Центар за примењену
психологију, Ђушина 7/ III, 11000 Београд, тел.: 011/3232-961, 011/3035-131,
факс: 011/3239-685, е-mail: dpscpp@sezampro.yu, vlajkovic@beocity.net
Реализатори:
Весна Брзев-Ћурчић, спец. клинички психолог; проф. др Јелена Влајковић, спец.
клинички психолог; прим. др сци. Војислав Ћурчић, психијатар.
Циљеви програма:
повећање знања наставника старијих разреда основне школе, професора средњих
школа и васпитача у домовима ученика о психологији и психопатологији криза у
адолесцентном развојном периоду, као и стицање вештина које су неопходне за
креирање и реализацију примарно превентивних програма у школском и домском
окружењу.
Теме које се обрађују:
1) Психолошке карактеристике адолесцентног развојног доба (предавање и дискусија);
2) Проблеми на граници између нормалног и патолошког у адолесценцији (предавање
и дискусија); 3) Психопатолошка испољавања карактеристична за адолесцентни
развојни период (предавања и дискусија); 4) Концепт психолошке превенције који је
применљив у школском и домском контексту (предавања); 5) Примери добре праксе
(демонстрација и дискусија у групи); 6) Креирање превентивног програма (радионица).
Циљна група:
наставници виших разреда (шести, седми и осми разред) основне школе, професори
средњих школа, васпитачи у домовима ученика.
Трајање програма:
два дана, осам сати дневно, укупно 16 сати.
Број учесника у групи:
минимално 15, максимално 25
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Аутори програма:
др Благица Златковић,
Данијела Ђорђевић, психолог,
Сунчица Стојановић, психолог.
Организација/институција која
подржава програм:
Основна школа „Радоје Домановић”,
Врање.
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Дечја пажња као фактор
успеха у васпитно-образовном процесу

Координатор:
Данијела Ђорђевић, Сутјескина 31, 17500 Врање, тел.: 062/426-561, 017/400-477,
е-mail: danijeladjo@gmail.com
Реализатори:
др Благица Златковић; Данијела Ђорђевић, психолог; Сунчица Стојановић, психолог.
Циљеви програма:
Општи циљ: едукација учитеља и наставника у препознавању и адекватном реаговању
на дефицит пажње школске деце у образовно-васпитном процесу. Специфични циљеви: овладавање основним знањима о пажњи код деце школског узраста; развијање
осетљивости за препознавање проблематике пажње код школске деце; развијање
личних вештина за примену техника за адекватно усмеравање и одржавање пажње
(индивидуално или групно).
Теме које се обрађују:
Шта је пажња; Пажња као део и основа менталног система; Врсте системске контроле
које утичу на пажњу; Контрола менталне енергије; Контрола усвајања информација;
Контрола испољавања (понашања); Како пратити контролу пажње детета у развоју;
Практични савети.
Циљна група:
Програм је намењен учитељима, наставницима у основним школама, стручним
сарадницима, васпитачима у предшколским установама и студентима учитељских
школа.
Трајање програма:
16 сати / два радна дана.
Број учесника у групи:
минимално 10, максимално 20.
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Здраво одрастање – програм
за обуку васпитача,
наставника и стручних
сарадника за унапређивање
менталног здравља и
превенцију болести
зависности (за децу од 5 до 10
година)

Аутори програма:
мр Ибоја Гера, психолог;
Драгана Бабић, предшколски педагог;
Бисерка Вуњак-Спасојевић, предшколски
педагог;
Соња Миладиновић, школски педагог;
Јелена Петковић, психолог;
Снежана Родић, психолог;
Нели Балаж, психолог.

Организације/институције које
подржавају програм:
ПУ „Радосно детињство”, Нови Сад;
Висока школа струковних студија за
образовање васпитача, Нови Сад.
Покровитељ програма је Градски одбор за превенцију зависности од психоактивних
супстанци града Новог Сада.
Координатори:
мр Ибоја Гера
Руменачки пут 23
21000 Нови Сад
тел.: 021/6323-057
е-mail: gerai@EUnet.yu

Бисерка Вуњак-Спасојевић
Јесењинова 4
21000 Нови Сад
тел.: 021/6399-126
064/2044-098
е-mail: bilimi@neobee.net

Соња Миладиновић
Банијска 22
21000 Нови Сад
тел.: 021/6393-770
064/2311-795
е-mail: msonja@neobee.net

Циљеви програма:
повећати осетљивост и проширити знања васпитача, учитеља, стручних сарадника и
родитеља према знацима и узроцима болести зависности; унапредити вештине
васпитача, учитеља и стручних сарадника у развијању комуникације на релацијама:
дете–дете, одрасли–дете, одрасли–одрасли (у породици, вртићу, школи и између
породице и институције); унапредити вештине васпитача, учитеља и стручних сарадника у примени поступака за унапређење менталног здравља корисника програма.
Теме које се обрађују:
Програм Здраво одрастање чини склоп активности, вежби и игара. Основна обука са
супервизијом распоређена је у 6 тематских целина: Добра размена – успешна комуникација; Осећања и шта са њима; Појединац и група; Сукоб и сарадња у односима;
Психолошка прва помоћ; Интеграција.
Циљна група:
Програм Здраво одрастање има три групе непосредних корисника: васпитачи, учитељи
и стручни сарадници.
Трајање програма:
Обука укупно траје 24 сата у току три узастопна едукативна дана, без супервизије или
2 дана обуке, затим месец дана имплементације и у трећем дану обука са супервизијом.
Број учесника у групи:
од 20 до 26 учесника.
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Аутори програма:
Живкица Ђорђевић,
Светлана Спасић,
Милена Васић.
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Упознај и покрени – подршка
друштвености код
ученика

Организације/институције које
развоја
подржавају програм:
Педагошко друштво Србије, секција
педагога Браничевског округа;
организација „Пријатељи деце” oпштине Пожаревац.

Координатор:
Живкица Ђорђевић, Косовска 77, Пожаревац, тел.: 064/3726-502,
е-mail: zizipo77@hotmail.com
Реализатори:
Живкица Ђорђевић, Светлана Спасић, Милена Васић, Нада Јелић, Милена Јовановић,
Радиша Ђорђевић и Наташа Гајић.
Циљеви програма:
упознавање наставника, ученика и родитеља са карактеристикама друштвеног развоја
ученика основне и средње школе и интересовањима за друштвено деловање и
организовање; ојачавање ученика путем различитих облика рада, у наставном и ваннаставном раду, за друштвену активност; упознавање ученика, наставника и родитеља
са позитивним моделима ваннаставног друштвеног организовања ученика; стварање
услова за ученичко организовање у школи и успешно функционисање ученичког
парламента; јачање културе демократије и партиципативних спосoбности ученика,
наставника и родитеља у школском животу и раду.
Теме које се обрађују:
Основне карактеристике развоја друштвености код деце и младих адолесцентног
узраста; Основни облици друштвеног понашања који су пожељни у савременом
друштву (иницијатива, партиципација, толеранција, ненасилна комуникација, управљање конфликтима, трансформација конфликата, ненасилно решавање конфликата –
медијација и преговарање); Значај активног деловања у оквиру организованих група
кроз усвајање вештина за тимски рад и формирање става према предрaсудама и
дискриминацији; Групна динамикa и положај чланова групе – лидерство; Улога ученика лидера и његових следбеника у успешном остваривању постављених задатака;
Законска регулатива за организовање ванодељенских група за ваншколски рад и рад
ученичког парламента; Карактеристике образовно-васпитног система који развија
друштвено понашање код ученика; Друштвена активност и секте – предности и
опасности ванодељенског организовања ученика.
Циљна група:
Програм је намењен наставницима основних и средњих школа, ученицима седмог и
осмог разреда основне школе и свих разреда средње школе, родитељима ученика. Рад
се може одвијати интегрисано са све три групе, а може посебно са сваком.
Трајање програма:
3 дана / 24 сата.
Број учесника у групи:
20.
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Аутори програма:
Катарина Пфаф-Крстић, дипл.психолог;
Славица Чарапић, дипл. педагог.

Организације/институције које
подржавају програм:
Гимназија „Светозар Марковић” у
Јагодини;
Електротехничка и грађевинска школа
„Никола Тесла”, Јагодина;
Основна школа „17. октобар”, Јагодина; Електротехничка школа „Стари град”,
Београд; ANIMA, удружење за помоћ особама са проблемом епилепсије и болести
зависности за поморавски регион.

Школа као превентивни
фактор у спречавању
наркоманије

Координатор:
Катарина Пфаф-Крстић, Симе Лозанића 17, 11000 Београд, тел./факс: 011/2667-384,
063/434-553, е-mail: kpfafkrstic@ptt.yu
Циљеви програма:
мотивисање и подршка наставницима, одељенским старешинама и стручним сарадницима у преузимању одговорне улоге у превенцији наркоманије; стицање основних
знања о превенцији; увежбавање вештина битних за превентиву и идентификовање
битних фактора ризика и превентиве у њиховој школи.
Теме које се обрађују су:
Превенција; Наркоманија; Адолесценција; Специфичности адолесценције; Појмови
стреса, кризе, трауме и фрустрације; Фактори ризика у окружењу, породици и личности; Фактори ризика у школи; Појам вештина здравог живљења; Значај позитивне
слике о себи и како се она формира; Комуникација; Емоције; Вештина доношења
одлука; Уговарање; Практична примена знања.
Циљна група:
наставници, одељенске старешине и стручни сарадници основних и средњих школа.
Трајање програма:
12 сати у току два дана (6+6 или 4+8).
Број учесника у групи:
од 15 до 30.

ВАСПИТНИ РАД И ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ

Аутор програма:
Славица Радаљац, дипл. педагог.
Организације/институције које
подржавају програм:
Педагошко друштво Србије; Удружење
медицинских школа Србије;
Медицинска школа „Надежда Петровић”,
Земун;
Добротворни фонд Српске православне
цркве „Човекољубље”.
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Примена техникa учења у
настави

Координатор:
мр Зорица Вукосављевић, Др Ивана Рибара 21/27, 11070 Нови Београд,
тел.: 011/3188-315, 064/1448-776, факс: 011/2619-125, е-mail: zoricaradaljac@ptt.yu
Реализатори:
мр Зорица Вукосављевић, магистар уметности; Марија Павић, спец. психологије;
др Мирјана Ђурђевић, доктор медицине; Јелена Павловић, дипл. археолог.
Циљеви програма:
унапређивање квалитета учења и подучавања у основним и средњим школама;
оспособљавање учесника за интерактивну наставу и самостални рад; стварање коректних и сарадничких односа између оних који подучавају и оних који уче; стварање
квалитетне основе за доживотно учење, а тиме и квалитетно живљење; оспособљавање
учесника за практичну примену техника учења у циљу напредовања самих учесника,а
у функцији подучавања васпитника; едукација учесника за родитељство.
Теме које се обрађују:
1)Уводни део; 2) Читалачке способности и могућности развоја; 3) Упознавање текста:
уочавање главне идеје, претварање наслова у питање, уочавање кључних речи, израда
извода прегледа, систем симбола за обележавање, ,,хватање” бележака, увид у мисаону
структуру; 4) Читање текста: критички приступ тексту, вештина језичког изражавања,
вештина јавног наступа, тумачење графичког приказа, ,,читање” и тумачење табела,
графитне и оловке у боји, задаци читања, пасус – карактеристике, маргина; 5) Преслишавање: поштовање личног става, начини и врсте преслишавања, класификација,
израда ,,наставних картица”, постављање питања, питање у циљу провере знања,
преслишавање и природа предмета; 6) Радне навике – заузимање ставова; 7) Завршни
део: вредновање програма и оцена рада водитеља; 8) Храна у функцији учења.
Вредновање и самовредновање прожима све садржаје практичним активностима.
Циљна група:
наставници средњих и основних школа, наставници разредне наставе у продуженом
боравку, дефектолози и васпитачи у домовима и центрима за ученике, стручни сарадници основних и средњих школа, ученици, родитељи.
Трајање програма:
8 сати реализованих у једном дану или два дана по 4 сата.
Број учесника у групи:
од 15 до 30.
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Како мислити друкчије и
интердисциплинарно –
подстицање креативних
активности и дивергентног
мишљења у настави с
посебним нагласком на
тематско
интердисциплинарно
планирање

Аутор програма:
Јасмина Шефер.
Организација/институција која
подржава програм:
Институт за педагошка истраживања,
Добрињска 11/III, 11000 Београд.
Координатор:
Јасмина Шефер,
Добрињска 11/3,
11000 Београд,
тел.: 064/353-7622,
факс: 011/3617-649, 011/2658-439,
е-mail: kociz@eunet.yu, kociz2@eunet.yu,
jsefer@rcub.bg.ac.yu

Реализатори:
аутор програма и нови инструктори који се укључују у практични део семинара.
Циљеви програма:
оспособљавање наставника за интердисциплинарно тематско планирање наставе и
подстицање дивергентног мишљења применом креативних активности – игре и
истраживачког рада ученика у настави.
Теме које се обрађују:
Развој ученичких потенцијала (вишеструких способности, дивергентног и конвергентног мишљења, логичког и критичког мишљења, унутрашње мотивације, емоционалне
екпресије, знања, вештина и вредности у зони наредног развоја узраста и појединаца);
Тематско интердисциплинарно планирање различитих наставних садржаја; Демократска атмосфера у одељењу као предуслов за рад; Коришћење креативне уметничке
игре, типа драмске игре и научно-истраживачког рада ученика, као метода за подстицање креативног понашања ученика приликом савладавања планираног градива.
Циљна група:
учитељи и наставници основне и средње школе, евентуално васпитачи и професори на
високим школама и у образовању одраслих.
Трајање програма:
Програм се састоји од семинара који траје три радна дана (24 сата) и додатно најмање
три радна дана самосталне примене у пракси која се евалуира трећег дана семинара,
док су прва два теоријско-практична припрема за рад у настави.
Број учесника у групи:
максимално 35, минимално 15, оптимално 20 учесника.

ВАСПИТНИ РАД И ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ

Аутори програма:
Јованчићевић Олга,
професор географије;
Златић Љубинко,
дипломирани педагог.

БРОЈ: 481
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Обука наставника за
решавање дисциплинских
проблема у настави

Организација/институција која
подржава програм:
Педагошко друштво Србије, Теразије 26,
Београд.
Координатор:
Златић Љубинко, Миладина Пећинара 5, 31000 Ужице, тел.: 031/554-133, 031/553-570,
064/441-0001, е-mail: zljubeue@ptt.yu

Циљеви програма:
обука наставника за разликовање дисциплинских од недисциплинских проблема у
настави; оспособљавање наставника за решавање дисциплинских проблема у настави.
Теме које се обрађују:
Дисциплински проблеми (дефиниције, дисциплински и недисциплински проблеми у
настави, обрада примера једних и других); Типична ометања наставе; Невербалне
интервенције код дисциплинских проблема у настави; Вербалне интервенције код
дисциплинских проблема; Логичка последица – консеквенца; Превенција дисциплинских проблема; Посматрање и евидентирање промена у понашању ученика.
Циљна група:
учитељи, наставници и стручни сарадници који су запослени у основним школама.
Трајање програма:
Програм се реализује као дводневни семинар са 16 часова ефективног рада.
Број учесника у групи:
од 20 до 30 учесника.
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БРОЈ: 482

Подстицање дечјег
самопоштовања путем
кооперативне комуникације

Аутори програма:
мр Гера Ибоља,
мр Љубица Дотлић (1946-1998).
Организације/институције које
подржавају програм:
Предшколска установа „Радосно
детињство”, Нови Сад;
Висока школа струковних студија за
образовање васпитача Нови Сад.

Координатор:
Драгана Бабић, Ђуре Јакшића 15, 21000 Нови Сад, тел.: 063/525-833,
е-mail: draganababic@sbb.co.yu
Циљеви програма:
освешћивање значаја самопоштовања код стручне и родитељске популације; подстицање дечјег самопоштовања; обука стручњака у институцијама за децу (васпитача
за рад са децом и родитељима; стручних сарадника за обучавање и праћење рада
васпитача на подстицању дечјег самопоштовања и сарадње са родитељима); развијање
и неговање сарадничке комуникације у институцијама за децу (вртићи, болнице и сл.);
укључивање породице у програм за подстицање дечјег самопоштовања.
Теме које се обрађују:
Три кључне теме којима се бави овај програм су: Дечје самопоштовање, Комуникација
и Сарадња са родитељима. Према оригиналном концепту, овај програм се бави са три
значајна аспекта самопоштовања: својим пореклом и припадношћу својој породици
(фамилијарност); својим телом, речима, осећањима и жељама (приватност); односом
дечјих жеља, способности и права (легитимност). Због карактеристика предшколског
узраста и методике рада на том узрасту, примењују се различите експресивне технике
и од насталих дечјих продуката се граде: породични споменар, лични ковчежић и
свитак дечјих права. Овај програм стручног усавршавања се изводи основном тродневном интерактивном обуком, а после тога следе 3 препоручена додатна сусрета
обуке (тзв. едукативне супервизије, које прате активности по приручнику и прилика су
за размену искустава и додатну едукацију, подршку доброј примени програма).
Циљна група:
васпитачи и стручни сарадници у предшколским установама и институцијама за децу.
Трајање програма:
Основна обука траје 21 сат и изводи се у три повезана дана (7 сати дневно) или, по
потреби, 2 + 1 дан (у данима викенда) и након ње могу да следе додатни сусрети обуке
(један сусрет 5 сати) са динамиком коју одреде учесници по својим потребама.
Број учесника у групи:
од 20 до 30 учесника.

ВАСПИТНИ РАД И ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ

Аутор програма:
проф. др Борислав Станојловић,
педагог.
Организације/институције које
подржавају програм:
Педагошко друштво Србије, Београд;
Центар за инструктивне комуникације у
образовању „Координата”.
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Дијагностика, превенција и
отклањање узрока неуспеха у
школском учењу ученика

Координатор:
Борислав Станојловић, Омладинских бригада 85, 11070 Нови Београд,
тел.: 011/2164-565, 064/190-8674, е-mail: svetlsta@net.yu
Циљеви програма:
упознавање наставника са могућим факторима школског неуспеха и могућностима
њиховог дијагностиковања, предупређења или отклањања.
Теме које се обрађују:
Основни чиниоци неуспеха у школском учењу; Соматско-психолошки чиниоци
неуспеха ученика у школском учењу (опште и посебне способности, особине личности,
мотивација, радне навике и емоционално стање ученика); Фактори школске средине и
неуспех ученика у школском учењу (ниво организације наставног процеса, личност
наставника, однос наставника према ученицима, оцењивање ученика, оспособљеност
ученика за самообразовање и друго); Фактори породичне средине и неуспех ученика
(СЕС породице, структура и односи у породици, понашање родитеља према деци –
помоћ и надзор у процесу учења); Могућности дијагностиковања и превентиве школског неуспеха (методе, технике, инструменти и мере на превенцији и отклањању
узрока школског неуспеха).
Циљна група:
наставници основних и средњих школа и школски педагози и васпитачи у домовима
ученика.
Трајање програма:
14 часова / 2 дана.
Број учесника у групи:
од 25 до 35.
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Описмењавање срца –
управљање понашањем у
школама и развој
емоционалног говора

Аутори програма:
Драгана Јовановић-Бока,
сертификовани трансакциони аналитичар
и тренер ТА;
Лидија Дошен,
андрагог, ТА комуниколог;
др Мирјана Францешко,
проф. социјалне психологије и
психологије маркетинга.

Организације/институције које подржавају програм:
ОШ „Милош Црњански”, Нови Сад; TA центар, Нови Сад.
Координатор:
Драгана Јовановић-Бока, Владике Ћирића 6, 21000 Нови Сад, тел.: 064/1196-572,
е-mail: boka@nscable.net
Циљеви програма:
Општи циљеви: сензибилизација и оснаживање просветних радника за изграђивање
ефикасних канала комуникације у одељењу, школском окружењу и на релацији са
родитељима путем овладавања стратегијама и техникама ефикасне комуникације;
превенције проблем-ситуација и креирање стимулативног радног окружења; развој
вештина изражавања и адекватног емоционалног реаговања са циљем повећања
емоционалне писмености и развијања стимулативне климе у одељењу. Посебни циљеви: усвајање специфичних вештина за рад у проблем-ситуацијама на релацији
ученик –ученик, наставник – ученик, наставник – родитељ; учење техника подстицања
отворене комуникација унутар одељења; учење о значају стратегија припреме, вођења
и анализе разговора са родитељима; усвајање метода за креирање интерактивне радне
климе која је заснована на релацији самопоштовања и поштовања других;
сензибилизација за разлике између адекватног и неадекватног емоционалног реаговања, усвајање вештина за разговор о различитим емоционалним реакцијама;
усвајање техника у раду на кориговању и заустављању нежељеног емоционалног
реаговања.
Теме које се обрађују:
Модел добре комуникације(ефикасни и неефикасни начини, баријере у комуникацији,
похваљивање, критиковање, ,,мерцедес“ стил васпитања); Идентификација значаја и
усвајање метода за развој емоционалне писмености код деце и одраслих
(адекватне/неадекватне емоције; технике развијања здраве емоционалне размене;
заустављање афекта и контрола агресивног понашања, пасивни начини реаговања који
саботирају рад у одељењу); Ефикасно суочавање са ,,тешким родитељима” и спречавање последица нефункционалне сарадње преко ширења дијапазона реаговања:
агресивне особе, негативисти, булдожери, балони, неодлучни; Стратегије решавања
конфликата и методе у раду са конфликтом у групи/одељењу: попустљив, ауторитаран,
принципијелан (интерпесонални ниво, нивои групног конфликта, управљање конфликтима); Вежбање антистрес техника.
Циљна група:
просветни радници, стручна служба, директори основих и средњих школа.
Трајање програма:
12 часова / 2 дана.
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Број учесника у групи:
минимално 15, а максимално 25
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БРОЈ: 485

Оснаживање младих кроз
ученичке парламенте

Аутори програма:
мр спец. Станислава Видовић,
Милена Голић,
спец. Марија Радовановић.
Организација/институција која
подржава програм:
Педагошко друштво Србије.

Координатор:
Биљана Радосављевић, Теразије 26,11000 Београд, тел./факс: 011/2687-749,
е-mail: Pds_bgd@eunet.yu
Реализатори:
мр спец. Станислава Видовић, спец. Марија Радовановић, Милена Голић, Биљана
Радосављевић, Даница Белић, Нада Шкундрић, Маја Врачар, Весна Краварушић,
Наташа Стојановић, Марина Остојић, Бисерка Светозаревић, Сунчица Станковић-Радивојевић, мр Божидар Топаловић, Камила Поповић, Едита Сакали, Верица Грбић,
Десанка Видаковић, Сузана Живковић, Живкица Ђорђевић, Светлана Спасић, Драгана
Оцокљић, Милена Тадировић, Драгана Ћук-Миланков.
Циљеви програма:
Општи циљ: оснаживање младих, пружање помоћи и подршке да, кроз промоцију
партиципативних права младих и демократског начина удруживања, унапреде
функционисање ученичких парламената. Специфични циљеви: оспособљавање наставника за промоцију партиципативних модела рада у школи, јачање културе демократизације, подршка укључивању ученика у основне токове школског и друштвеног
живота.
Теме које се обрађују:
Дечја права и упознавање са конвенцијом; Демократија и парламент; Ученички
парламент у школи; Тимски рад; Лидерство; Критичко мишљење; Преговарање.
Циљна група:
професори, наставници, стручни сарадници и директори школа.
Трајање програма:
базични семинар за ученичке парламенте: три дана, осам сати дневно, укупно 24 сата,
12 радионица, свака у трајању од 90 минута; напредни семинар: три дана, 12
радионица, свака у трајању од 90 минута, укупно 24 сата; тренинг за тренере: 5 дана, 8
сати дневно, укупно 40 сати; супервизијски семинар: 2 дана, 8 сати дневно, укупно 16
радних сати.
Број учесника у групи:
минимално 15, а максимално 25.
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Аутор програма:
проф. др Адам Нинковић.
Организације/институције које
подржавају програм:
Педагошки факултет, Јагодина;
Српско философско друштво, Београд.
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Савремена етика и морално
васпитање

Координатор:
проф. др Адам Нинковић, Црновршка R-2/14, 35000 Јагодина, тел.: 035/240-296,
e-mail: pale_enchantress69@yahoo.com
Реализатори:
проф. др Адам Нинковић; проф. др Гордана Будимир-Нинковић, Педагошки факултет,
Јагодина; мр Миломир Ерић, Педагошки факултет, Ужице.
Циљеви програма:
увећавање и систематизовање знања из савремене етике; обогаћивање знања о
савременом моралу; усавршавање моралног васпитања у нижим разредима основних
школа у Србији.
Теме које се обрађују:
Савремена етика и морал; Савремено морално васпитање, са посебним усмерењем на
Србију; Морални лик савременог наставника, посебно учитеља у Србији; Усавршавање
моралног васпитања у нижим разредима основне школе у Србији.
Циљна група:
наставници нижих разреда основних школа у Србији, извођачи разредне наставе од I
до IV разреда основне школе (учитељи, наставници, професори разредне наставе).
Трајање програма:
8 сати, 2 дана по 4 сата дневно.
Број учесника у групи:
5–30.
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БРОЈ: 487

Сигурна школа – живимо без
насиља

Аутори програма:
Славица Адамовић, психолог;
Милица Брстина-Кочиш, педагог;
Љиљана Борђошки, психолог.
Организације/институције које
подржавају програм:
ШОСО „Милан Петровић”, Нови Сад;
Центар за социјални рад града, Нови Сад.

Координатор:
Љиљана Борђошки, Змај Огњена Вука 13, 21000 Нови Сад, тел.: 021/421-799,
021/421-798, e-mail: porodica@nspoint.net
Реализатори:
Славица Адамовић, психолог; Милица Брстина-Кочиш, педагог; Љиљана Борђошки,
психолог.
Циљеви програма:
Општи циљ: сензибилизација запослених у просвети за реаговање у ситуацијама
насиља у школском окружењу. Специфични циљеви: моделовање рада просветних
радника са децом у контексту превенције и реаговања у ситуацијама насиља;
оснаживање просветних радника за активно укључивање породице у решавање
проблема насиља; оспособљавање за реаговање и упућивање у протокол и реаговање у
мрежи локалних институција и НВО-а; усвајање ефикасних модела комуникације на
нивоу свих актера у школском окружењу (ученик – ученик, наставник – ученик, управа
–ученик, наставник – родитељ); преношење стечених знања на ученике са циљем
сензибилизације ученика за препознавање и превенцију свих облика насиља.
Теме које се обрађују:
Упознавање проблема насиља; Разумевање проблема насиља и развијање ненасилних
модела комуникације; Упознавање са могућим интервенцијама у ситуацијама насилног
понашања; Упознавање протокола реаговања у мрежи институција у ситуацији насиља;
Припрема учесника за рад са ученицима.
Циљна група:
наставно особље, стручни сарадници, директори и чланови савета родитеља.
Трајање програма:
2 дана по 6 сати + 3 сата за примену програма, што је укупно 15 сати; напомена: 3 сата,
2 радионице по 90 минута.
Број учесника у групи:
20–25 учесника.
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Аутор програма:
проф. др Слободанка Гашић-Павишић,
педагог.
Организација/институција која
подржава програм:
Институт за педагошка истраживања,
Београд.

БРОЈ: 488

615

ОБАВЕЗАН

Како решавати проблеме са
дисциплином у разреду

Координатор:
Рајка Студен, Добрињска 11/3, 11000 Београд, тел.: 011/2642-925, 063/7328-212,
факс: 011/3617-649, e-mail: rstuden@rcub.bg.ac.yu
Реализатори:
проф. др Слободанка Гашић-Павишић, педагог; др Славица Максић, психолог;
мр Наташа Лалић, педагог; др Радмила Марушић, неуропедијатар; Рајка Студен,
педагог.
Циљеви програма:
Општи циљ програма је да се повећа знање наставника основне и средње школе о
појмовима, техникама и моделима дисциплине у разреду и управљања разредом. Циљ
је да се полазници семинара упознају са стратегијама за смањење недисциплине и
проблематичног понашања ученика у разреду. Специфични циљеви су да наставници
сазнају више о појмовима и техникама управљања разредом; науче више о основним
психолошким потребама деце и адолесцената и о повезаности ових потреба са
понашањем у разреду; упознају различите моделе одржавања дисциплине у разреду;
науче више о различитим стратегијама за смањење недисциплинованог и агресивног
понашања ученика; сагледају дисциплину у школи као интегрални део наставе;
прошире своје знање о понашању и карактеристикама успешних наставника; саставе
свој лични план за одржавање дисциплине у разреду.
Теме које се обрађују:
Узроци недисциплинованог понашања ученика; Елементи и карактеристике добре
разредне дисциплине; Савремени модели разредне дисциплине; Прилагођавање наставе различитим типовима интелигенције ученика; Креативност и проблеми у понашању ученика; Деца са проблемима и разредна дисциплина; Вршњачки односи у
разреду као фактор дисциплине; Добра припрема наставника за час као превенција
проблема са дисциплином ученика; Вештине управљања разредом; Израда дициплинског плана.
Циљна група:
учитељи и наставници у основним и средњим школама.
Трајање програма:
2 радна дана / 12 сати обуке.
Број учесника у групи:
од 20 до 30.
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БРОЈ: 489

Умеће одрастања

Аутори програма:
Ирена Лободок-Штулић,
Славица Кијевчанин,
Марија Кривачић,
Душанка Јовановић,
Драган Стојановић.

Организације/институције које
подржавају програм:
Центар за професионалну подршку, едукацију и развој „Tим психокод”, Београд;
Педагошко друштво Србије.
Координатор:
Ирена Лободок-Штулић, Младе Босне 12, 11000 Београд, тел.: 064/2237-009,
011/2446-466, 063/245-370, факс: 011/386-1010, e-mail: lobodok@eunet.yu,
lobodok@nadlanu.com
Циљeви програма:
јачање васпитног утицаја школе (наставника/одраслих) на младе, и то у правцу афирмисања правих вредности и здравих животних избора; помоћ и подршка одраслима
који раде са младима да разумеју и да се конструктивно носе са променама и
тешкоћама у периоду одрастања својих ученика, те да се у својој васпитној улози
осећају што сигурније и компетентније; помоћ и подршка адолесцентима од стране
њихових наставника и васпитача у суочавању са развојним дилемама и проблемима,
који се под утицајем друштвених и социјалних фактора све више заоштравају и
усложњавају; усмереност на превентивно деловање – кроз рад одељенских заједница,
кроз активирање позитивних вршњачких утицаја, грађењем подстицајне школске
климе и развијањем отвореног и уважавајућег односа између наставника и ученика.
Специфични циљеви: да се код наставника повећа степен професионалне заинтересованости, информисаности и осетљивости за развојне промене и потребе адолесцената, и то у циљу бољег разумевања и што адекватнијег реаговања на њих; да
наставници сагледају широк репертоар адолесцентних тема и могућности приступа; да
им се омогући избор различитих облика, метода и техника васпитног рада којима могу
обогатити часове ОЗ-а.
Теме које се обрађују:
Теме за рад са младима обухватају 5 области: Oднос адолесцента према себи; Oднос са
вршњацима; Oднос са родитељима и одраслима; Oднос према школи,учењу, професионалној оријентацији; Oднос према другом полу. Теме за наставнике: Питање
ауторитета и стила у васпитању деце и младих; Елементи развојно-подстицајног
васпитног стила; О адолесценцији из личног и професионалног угла; Формирање
вредносних и моралних ставова код младих; Адолесцентне потребе и развојни задаци;
Структура и елементи метода радионице и могућности примарнопревентивног рада у
оквиру школе/ОЗ-а.
Циљна група:
наставници предметне наставе (посебно одељенске старешинe), васпитачи у домовима
ученика, стручни сарадници, чланови савета родитеља.
Трајање програма:
три дана / 20 сати ефективног рада.
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Број учесника у групи:
од 20 до 28 учесника.
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БРОЈ: 490

Волонтерски рад у школи –
активни ученици = активни
грађани

Аутори програма:
Јелена Павловић
са сарадницима.
Организација/институција која
подржава програм:
Човекољубље – добротворни фонд Српске
православне цркве, у даљем тексту:
„Човекољубље”;
Драган М. Макојевић, мaгистaр теологије,
директор „Човекољубља”.

Координатор:
Јелена Павловић, Др Иве Поповића Ђанија 4, 11040 Београд, тел.: 063/8268-385,
011/3672-970, факс: 011/3672-971, е-mail: rrri1@covekoljublje.org
Реализатори:
Јелена Павловић, 063/8268-385; Меланија Колошњаи-Ненин, 064/3126-191; Мирјана
Лазор, 064/1954-278.
Циљеви програма:
Општи циљеви: да се наставници, доносиоци одлука и стручне службе у средњим
школама у Србији упознају, науче и оспособе да самостално спроводе дугорочне и стабилне, као и краткорочне волонтерске програме. Специфични циљеви се односе на
директне добити и промене код крајње циљне групе тј. ђака, а то су развој позитивног
односа према заједници, развој одговорног појединца и позитивног система вредности,
развој емпатије и филантропије, пораст опште и међугенерацијске толеранције.
Теме које се обрађују:
Први модул – Волонтерски менаџмент; Дефиниција волонтерског рада; Мотивација за
волонтерски рад; Скала људских потреба; Елементи волонтерског менаџмента; Постављање основа за успешан волонтерски програм; Поставка програма и спорне тачке;
Буџет; Однос запослених и волонтера; Креирање послова; Рекламирање, регрутовање и
регрутна порука; Одабир и селекција волонтера; Опис посла за волонтера; Интервју;
Оријентација и тренинг волонтера; Типови личности; Стимулација и награђивање;
Отпуштање волонтера; Супервизија и евалуација; Када је организација спремна;
Опасности у раду са волонтерима. Други модул – Процедуре за покретање волонтерског центра; Делокруг волонтеризма и миленијумски циљеви; Примери и искуства
фокусираног волонтерског рада; Дефинисање локалне ситуације; Структура волонтерског центра и програма; Процедуре при регрутацији и ангажовању волонтера;
Процедуре при припреми институција/организација за волонтере; Улога координатора
волонтерског центра; Улога координатора за волонтере у институцијама и организацијама; Супервизија, праћење и евалуација.
Циљна група:
доносиоци одлука и наставно особље у средњим школама у Србији; индиректна и у
далекосежним циљевима пресудно важна циљна група су ученици (и као волонтери, и
као корисници) и грађани локалне заједнице (и као волонтери, и као корисници).
Трајање програма:
први модул: 1. дан по 6 часова + 2. дан по 6 часова = 12 часова; други модул: 1. дан по
6 часова = 6 часова + по потреби супервизија, консултацуије = 3 часа.

ВАСПИТНИ РАД И ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ

Број учесника у групи:
минимално 15, максимално 20.
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БРОЈ: 491

Рад са децом и омладином –
проблеми у понашању

Аутори програма:
др сци. мед. Весна Сузовић, дефектолог;
проф. др Слободанка Гашић-Павишић,
педагог.
Организација/институција која
подржава програм:
Центар за добровољни рад и помоћ деци
„Дуга”.

Координатор:
Весна Сузовић, Тошин бунар 11, 11080 Земун, тел.: 011/2619-880, 064/141-37-37,
факс: 011/2673-349, е-mаil: suzovic@gmail.com
Реализатори:
др сци.мед. Весна Сузовић, дефектолог, Диспанзер за ментално здравље Дома здравља
у Земуну – саветовалиште за децу и омладину; проф. др Слободанка Гашић-Павишић,
педагог, Институт за педагошка истраживања; прим. др сци. мед. Радмила Марушић,
неуропедијатар, Центар за добровољни рад и помоћ деци ,,Дуга”; мр сци. мед. Татјана
Симовић, лекар специјалиста социјалне медицине, Завод за јавно здравље, Крушевац.
Циљеви програма:
Општи циљ: упознавање наставног кадра и стучних служби у школама са узроцима
проблема у понашању код деце и омладине, начином њиховог испољавања и
превентивним мерама за њихово елиминисање. Специфични циљеви: унапређивање
васпитног рада у школи кроз оспособљавање наставног кадра и пратећих служби за
пружање психосоцијалне помоћи и подршке деци и омладини са проблемима у
понашању и посебним васпитно-образовним потребама; стварање превентивних програма за смањење проблема у понашању у школској средини, као и успостављање
сарадње са здравственим и социјалним установама (прављење мреже) у циљу превенције; сензибилизација и оснаживање наставног кадра и стручних сарадника за активну
улогу у ангажовању и решавању проблема са децом која имају проблема у понашању.
Теме које се обрађују:
Психоцосијална клима школе/разреда; Заштитни и угрожавајући фактори у школској
срeдини; Просоцијално понашање – динамика односа у разреду, развијање добрих
односа међу ученицима; Непожељни облици понашања – узроци, начин испољавања;
Агресивно, пасивно, изоловано дете; Поремећај пажње, јако немирно/хиперактивно
дете; Школска дисциплина и ментално здравље ученика: како остварити добру
дисциплину; Превенција непожељних облика понашања: редуковање агресивности,
контрола беса, подизање толеранције, смањење нетрпељивости, награда–казна; Сарадња школе и локалне заједнице: здравствена служба, центри за социјални рад (прављење
мреже); Волонтерска помоћ деци са проблемима у понашању; Стресови и оптерећења
наставника – како помоћи себи и спречити синдром сагоревања.
Циљна група:
учитељи, наставници, стручни сарадници у основним и средњим школама (психолози,
педагози).
Трајање програма:
16 сати, односно 2 дана по 8 сати рада.
Број учесника у групи:
минимално 20, максимално 40.
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Аутори програма:
Ирена Лободок-Штулић,
Славица Кијевчанин,
Марија Кривачић,
Душанка Јовановић,
Драган Стојановић.
Организације/институције које
подржавају програм:
Центар за професионалну подршку,
едукацију и развој „Тим психокод”;
Друштво учитеља Београда.
Координатори:
Славица Кијевчанин
Раковачки пут 9/9
11090 Београд
тел.: 063/8772-335
е-mail: kijev@sezampro.yu

БРОЈ: 492
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Умеће комуникације: Како
да говоримо да би ученици
желели да нас чују и како да
их слушамо да би желели да
разговарају са нама
Ирена Лободок-Штулић
Младе Босне 12/4
11000 Београд
тел.: 064/2237-009, 063/245-370, 011/3861-010
е-mail: lobodok@nadlanu.com, psihokod@eunet.yu

Реализатори:
,,Тим психокод”: Ирена Лободок-Штулић, Славица Кијевчанин, Марија Кривачић,
Душанка Јовановић, Драган Стојановић.
Циљеви програма:
Општи циљеви: унапређење васпитног-образовног рада у школи; превенција насиља и
агресивног понашања у школи кроз изградњу и јачање односа узајамног поштовања и
уважавања, како између наставника и ученика, тако и међу самим ученицима;
унапређивање квалитета школске климе и атмосфере сарадње (од нивоа индивидуалних односа, преко атмосфере у учионици, до односа у наставничком колективу)
и промовисање модела конструктивног решавања школских васпитних проблема.
Специфични циљеви: унапређење компетенција наставника у решавању проблемских
ситуација са којима се срећу у васпитно-образовном процесу коришћењем разноврсних
метода васпитног рада и ефикасних комуникацијских техника; упознавање наставника
са техникама конструктивне комуникације, теоријско и практично разумевање њихових ефеката и овладавање њиховом применом; успостављање/јачање развојноподстицајног васпитног стила и ауторитета наставника (заснованог на високом степену
свести о одговорности наставника и разумевања развојних потреба ученика);
афирмисање васпитног приступа који код ученика подстиче развој самоодговорности;
појачано улагање у квалитет међусобних односа и сарадње на свим релацијама (између
наставника и ученика, међу ученицима, као и на релацији наставници – родитељи и
чланови наставничког колектива међусобно), што води свеобухватном утицају
позитивне школске климе на активнији и одговорнији однос ученика према школи
(смањење изостанака, повећање мотивације за учење и извршавање школских обавеза).
Теме које се обрађују:
Проблеми у пољу комуникације; Улога наставника у васпитно-образовном процесу;
Конструктивно решавање различитих школских ситуација; Разумевање проблема
ученика – вежбање активног слушања; Проблеми са којима се среће наставник исказани кроз ја-поруке; Значај емоција код ученика и наставника у процесу решавања
проблемских ситуација; Активна позиција наставника у конфликтној ситуацији.
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Циљна група:
Семинар је намењен наставницима у основној и средњој школи, посебно одељенским
старешинама, стручним сарадницима и директорима школа, као и васпитачима у
домовима ученика.
Трајање програма:
Семинар траје 20 сати, односно три дана.
Број учесника у групи:
Број учесника који омогућава квалитетан групни рад је између 22 и 28.

ВАСПИТНИ РАД И ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ

Аутори програма:
проф. др Светомир Бојанин,
неуропсихијатар за децу и омладину;
Наташа Веселиновић,
специјални педагог/психотерапеут и
едукатор психодраме;
Данијела Радојевић,
специјални педагог/психотерапеут.

БРОЈ: 493
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Општи семинар – поремећаји
и тешкоће у учењу и
понашању

Организације/институције које
подржавају програм:
Форум педагога Србије и Црне Горе, Београд; Центар за реедукацију емоција и
понашања „Тврђава”, Београд.
Координатор:
Наташа Веселиновић, Уставска 5, 11211 Борча, тел.: 011/2622-043, 064/2295-405,
011/3165-684, е-mail: ivogi.pa@eunet.yu
Реализатори:
проф. др Светомир Бојанин, Наташа Веселиновић, Данијела Радојевић, проф. др
Вероника Ишпановић.
Циљеви програма:
оспособљавање за препознавање и адекватан третман деце и адолесцената који
испољавају когнитивне и бихејвиоралне тешкоће; перманентно образовање наставника,
учитеља, васпитача и стручних сарадника за рад на превенцији и третману когнитивних и бихејвиоралних проблема деце и омладине; подизање стручног нивоа и
ефикасности стручњака у школама, дневним боравцима, домовима; осопособљавање за
идентификацију деце са потешкоћама у развоју; усклађивање третмана и васпитно-образовних поступака специфичним потребама сваког детета.
Теме које се обрађују:
1) Основе сазнајног развоја са интерактивном детекцијом проблема сазнајног развоја у
школским условима/домским условима/специјалним школама/предшколским установама; 2) Диспраксични синдром и препознавање облика диспраксичног синдрома
(општа развојна диспраксија, конструктивна развојна диспраксија, развојна
дисграфија); 3) Дисгнозије и препознавање облика дисгностичког синдрома (општа
развојна дисгнозија, дислексија, дискалкулија); 4) Поремећаји психомоторике и
препознавање облика поремећаја психомоторике (развојни ХД синдром, тикови,
муцање); 5) Поремећаји понашања и препознавање облика поремећаја понашања; 6)
Дијагностика, реедукација психомоторике и саветодавни рад са децом и адолесцентима
са поремећајима у учењу и понашању.
Циљна група:
директна циљна група: стручни сарадници, наставници, учитељи, васпитачи, психолози, педагози, дефектолози, специјални педагози, социјални радници у редовним и
специјалним школама и домовима ученика; индиректна циљна група: деца, адолесценти и њихови родитељи.
Трајање програма:
24 сата, односно 3 секвенце по 8 сати.
Број учесника у групи:
Минималан број учесника је 15, а максималан 80.
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БРОЈ: 494

Саветодавни рад са децом и
адолесцентима

Аутори програма:
проф. др Светомир Бојанин,
неуропсихијатар за децу и омладину;
Наташа Веселиновић,
специјални педагог/психотерапеут и
едукатор психодраме;
Данијела Радојевић,
специјални педагог/психотерапеут.

Организације/институције које
подржавају програм:
Форум педагога Србије и Црне Горе, Београд; Центар за реедукацију емоција и
понашања „Тврђава”, Београд.
Координатор:
Данијела Радојевић, Мике Аласа 20, 11000 Београд, тел.: 011/3165-684, 063/245-222,
е-mail: nelast@yubc.net
Реализатори:
проф. др Светомир Бојанин, Наташа Веселиновић, Данијела Радојевић, проф. др
Вероника Ишпановић.
Циљеви програма:
обука за групни саветодавни рад са децом и адолесцентима који испољавају когнитивне и бихејвиоралне тешкоће; перманентно образовање стручних сарадника за рад на
превенцији и третману когнитивних и бихејвиоралних проблема деце и омладине;
подизање стручног нивоа и ефикасности стручњака у школама, дневним боравцима,
домовима.
Теме које се обрађују:
1. Теоријско предавање: Полазишта психотерапије (Фројд, Адлер, Јунг, Биснавнгер,
Јасперс). Групно саветовање: рад на себи. Психодрамски рад: групна правила,
формирање групе, играње улога саветника и клијента. 2. Теоријска предавања:
Феноменолошко-егзистенцијалистички приступ и описна психокогија (Дилтај); Појава,
оно што се појављује; Трансцеденције, феноменолошка редукција у психотерапијском
процесу; Комуникација догађања и односа; Дијалошки однос; Модели социотерапије.
Групно саветовање: рад на себи. Психодрамски рад: загревање за психотерапијски рад
– покрет као покретач, психодрамска загревања за активирање спонтаности. 3.
Теоријска предавања: Развој људске осећајности; Нагонске основе осећајности;
Урођене специфичне потребе човека; Приврженост, расположење, љубав; Сублимација
као заблуда (Бинсвангер). Групно саветовање: рад на себи. Психодрамски рад:
психодрамске технике примењене у саветовању, улоге: играње улога, замена улога,
психодрамске улоге и субјективни „филтер”. 4. Теоријска предавања: Развој сазнајних
процеса и психотерапија; Сензомоторне основе, интуитивно мишљење; Конкретне и
формалне операције; Проосећавање реалитета. Групно саветовање: рад на себи. Психодрамски рад: невербална комуникација, техника мироринга или огледања и њена улога
у саветодавном раду. 5. Теоријска предавања: Отпори сазнавању и психотерапија као
сазнајни процес; Отпор сазнавању као појава; Психотерапија као сазнајни чин; Видови
отпора: трансфер, логичарење, ћутање, лажна егзситенција. Групно саветовање: рад на
себи. Психодрамски рад: вођење кратких психодрамских сцена од стране полазника
семинара уз супервизију. 6. Теоријска предавања: Радозналост као појава; Путеви
радозналости; Теме радозналости; Граничне ситуације и радозналост. Групно
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саветовање: рад на себи. Психодрамски рад: вођење кратких психодрамских сцена од
стране полазника семинара уз супервизију. 7. Теоријска предавања: Злостављање у
породици; Структура породице и односа у њој; Породица и заједница, кризе у
породици; Класификација појава злостављања; Модели пружања помоћи породици.
Групно саветовање: рад на себи. Психодрамски рад: вођење кратких психодрамских
сцена од старне полазника семинара уз супервизију. 8. Теоријска предавања: Терапеут
– моја другост; Природа терапијског сусрета; Припрема пацијента да преузме
одговорност; Другост као појава. Групно саветовање: рад на себи. Психодрамски рад:
вођење кратких психодрамских сцена од стране полазника семинара уз супервизију;
границе саветовања и коришћења психодрамских техника у саветовању; затварање,
евалуација рада и припрема за самостално саветовање. Планиране радионице:
Очекивања од семинара; Како подносим саветовање: када ме саветују и када саветујем;
Бити у улози оног који саветује и оног који прима савет; Да ли и зашто понекад имам
отпор сазнавању; Покрет као покретач. Загревање за саветодавни процес; Да ли је
могућа објективна аутобиографија; Улоге из социјалног атома; Замена улога; Некад не
знам куда ћу са својим рукама; Невербална комуникација; Техника огледања; Став
према изреци далеко од очију далеко од срца; Радозналост као наивност – Црвенкапа;
Радозналост као зло – Вук; Радозналост као гордост– Адам. Радозналост као добробит
– Тесла; Облици злостављања у мом искуству; „Најезда ствари” (Бојанин) и мој однос
са другима; Други је моја потреба и моје оптерећење.
Циљна група:
дефектолози, специјални педагози, педагози, психолози, васпитачи и наставници који
раде и који су заинтересовани за рад са децом и адолесцентима млађег узраста у
специјалним и редовним основним и средњим школама, као и у институцијама за децу
са посебним потребама; предшколске установе, основне школе, средње школе,
специјалне школе.
Трајање програма:
24 сата, односно 3 секвенце по 8 сати.
Број учесника у групи:
Минималан број учесника је 10, а максималан 30.
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Помозимо младима
разумевањем и знањем

Аутор програма:
педагог Братислав Димитријевић,
Техничка школа, Пирот.
Организација/институција која
подржава програм:
Техничка школа, Таковска 22,
18300 Пирот, тел. 010/311-269,
е-mail: www.tehnickaskola-pirot.edu.yu

Координатор:
педагог Братислав Димитријевић, Таковска 1-2/6, 18300 Пирот, тел.: 010/335-145,
064/4310-233, е-mail: dimmmp@ptt.yu
Реализатори:
педагог Димитријевић Братислав; др Милена Димитријевић, педијатар; др Гордана
Мадић, педијатар.
Циљеви програма:
унапређивање педагошке функције наставника/одељенских старешина у реализацији
образовно-васпитних циљева у односу на ученика/појединца, одељенску заједницу и
родитеље; развијање комуникативне способности, сарадње и конструктивно решавање
конфликата; унапређивање сарадње одељенског старешине са родитељима; обука за
здравствено-васпитни рад са ученицима у циљу превенције ризичних облика понашања
у раној и средњој адолесценцији.
Теме које се обрађују:
1) Конфликти у одељењу и савремене методе решавања (метод I, II, III); 2)
Радионичарски метод рада; 3) Активно слушање; 4) Неоптужујуће поруке; 5) Ја и моје
здравље; 6) Уводне дроге, опасности по здравље; 7) Алкохол и тело; 8) Алкохол и
породица; 9) Стадијуми алкохолизма.
Циљна група:
директори, наставници, стручни сарадници, одељењске старешине основних и средњих
школа.
Трајање програма:
12 сати, односно 2 дана по 6 сати.
Број учесника у групи:
Група треба да садржи од 15 до 30 кандидата.
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Аутори програма:
мр Славица Шевкушић,
Ивана Ђерић,
Рајка Студен,
мр Бранка Савовић,
Виша школа за образовање васпитача,
Шабац.
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Вештине комуникације у
васпитно-образованим
установама

Организације/институције које
подржавају програм:
Институт за педагошка истраживања, Београд; Министарство просвете, Република
Србија.
Координатор:
Славица Шевкушић, Добрињска 11/III, 11000 Београд, тел.: 011/2644-693, 063/362-920,
факс: 011/2658-439, е-mail: ssevkusic@rcub.bg.ac.yu
Реализатори:
мр Славица Шевкушић, Ивана Ђерић, Рајка Студен, мр Бранка Савовић.
Циљеви програма:
унапређивање вештина комуникације запослених у васпитно-образовним установама;
унапређење квалитета међуљудских односа у васпитно-образовној установи; развијање
сарадничког односа у школи, посебно између наставника и ученика; подизање нивоа
толеранције на осујећења, смањење нетрпељивости и редуковање агресивности; оспособљавање наставника за ефикасније испуњавање улоге разредног старешине; превенција непожељних понашања и побољшање квалитета васпитног рада; оспособљавање
за тимски рад.
Теме које се обрађују:
Правила успешне комуникације у школи (вербална и невербална комуникација);
Управљање отежаном комуникацијом и решавање конфликата; Превенција непожељних понашања у васпитно-образовном процесу; Како остварити сарадничке односе
између ученика и наставника; Како постати успешан разредни старешина; Тимски рад.
Циљна група:
васпитачи, наставници и стручни сарадници из основних и средњих школа.
Трајање програма:
Програм траје 10 сати, реализује се као дводневни семинар (5+5 или 6+4 сата).
Број учесника у групи:
20–30 учесника.
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Одељенска заједница као
фактор превенције
поремећаја у понашању –
план и програм разредног
старешине

Аутор програма:
Матовић Мирјана, проф. дефектолог.
Организације/институције које
подржавају програм:
Средња занатска школа, Београд;
ШОСО ,,Милан Петровић”, Нови Сад;
Центар за конструктивно решавање
сукоба, Србија.

Координатор:
Матовић Мирјана, проф. дефектологије, Јурија Гагарина 84, 11000 Београд,
тел.: 011/30-17-563.
Реализатори:
Матовић Мирјана, проф. дефектологије; Милена Тадировић, дипл. дефектолог, спец.
медијације; Снежана Матејић, дипл. дефектолог; Ивана Рогановић, лекар, тренер
медијације.
Циљеви програма:
Одељенска заједница као фактор превенције поремећаја у понашању као модел има за
циљ да едукује и оснажи наставни кадар који ће применом овог програма утицати на
формирање моралне, радне и здраве личности ученика. Идеја је да се имплементацијом
овог модела у образовни систем родитељи и други фактори локалне заједнице активно
укључе у живот школе. Специфични циљеви: имплементација савремене методологије
васпитног рада са младима; превенција поремећаја понашања изградњом здраве
одељенске заједнице; оснаживање наставника за обликовање властитих и професионалних вештина потребних за имплементацију нове методологије васпитног рада;
стицање знања и искуства о вештинама које се користе у раду са младима; развој нових
комуникацијских образаца који се базирају на принципима ненасиља; сузбијање
агресивног понашања ученика; побољшање и унапређење међусобних односа између
ученика, наставника и родитеља и наставника и ученика; уважавање мишљења и улоге
родитеља; сензибилизација младих за препознавање личних потреба и потреба других;
адекватна васпитна улога школе.
Теме које се обрађују:
План и програм разредног старешине; Комуникација у разреду; Родитељ као део тима;
Методе рада; Потребе и емоције; Конфликти; Стереотипи и предрасуде.
Циљна група:
Програм је намењен разредним старешинама у редовном систему образовања (основне
школе од V до VIII разреда) и средњим специјалним школама.
Трајање програма:
12 сати, односно 2 дана по 6 сати.
Број учесника у групи:
20–30.
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Аутори програма:
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ОБАВЕЗАН
др Тинде Ковач-Церовић,
др Ружица Росандић,
др Драган Попадић,
Учионица добре воље (УДВ)
мр Сњежана Мрше,
– школски програм за
мр Данијела Петровић,
Слободанка Антић,
конструктивно решавање
Марина Богдановић,
сукоба
Драгана Илић,
Марина Јанковић-Милутиновић, Милена
Јеротијевић, Светлана Кијевчанин, др Нада Кораћ, Марија Кривачић и др Дијана Плут.
Организације/институције које подржавају програм:
канцеларија Уницефа у Београду од 1995.до 2001. године; Институт за психологију при
Философском факултету у Београду од 1995. године; Министарство просвете,
Република Србија; група ,,Мост”, Удружење за сарадњу и посредовање у сукобима од
1995. године.
Координатор:
Драгана Илић, група ,,Мост”, Дечанска 5/14, 11000 Београд, тел./факс: 011/3222-581,
064/555-0229, е-mail: mostovci@еunet.yu
Реализатори:
Милена Јеротијевић, Радмила Гошовић, Војислава Томић, Марија Гајић, Драгана Илић,
Биљана Поповић, Данијела Петровић, Сњежана Мрше, Марија Кривачић, Сања
Милорадовић, Марина Богдановић, Марина Јанковић-Милутиновић, Милка Судимац,
Јованка Јовановић, Гордана Ђигић, Љиљана Тасић, Милена Првуловић, Наташа
Стојановић, Зорица Димитријевић.
Циљеви програма:
промовисање вредности мира, ненасиља, сарадње и толеранције; превенција насилничких и деструктивних понашања младих која је заснована на њиховој способности
да боље разумеју себе и друге и да умеју да предвиде последице својих поступака.
Теме које се обрађују:
Комуникационе вештине (активно слушање, самопоуздано реаговање, неоптужујуће
поруке); Разумевање потреба и емоција других; Уважавање себе и других; Конкретне
технике за разрешавање конфликата.
Циљна група:
Базична обука је намењена наставницима, стручним сарадницим и члановима управе
основних и средњих школа, као и студентима наставничких факултета (који су
заитересовани за примену овог програма у раду са ученицима).
Трајање програма:
Базична обука траје 3 дана, односно 20 сати ефективног рада. Евалуативни семинари
трају један дан (8 сати) и одржавају се једном или два пута годишње. Супервизијски
семинари за наставнике и стручне сараднике организују се после базичних и трају два
дана (14 сати). Други степен едукације је тренинг за тренере (ТОТ семинар) који траје
5 дана (40 сати ефективног рада). Такви семинари организују се по потреби.
Број учесника у групи:
Минималан број учесника је 18, а максималан 22.

Сарадња са родитељима

ВАСПИТНИ РАД И ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ
Аутори програма:
Милица Брстина-Кочиш, педагог;
Јован Кочиш, психолог.
Организације/институције које
подржавају програм:
ОШ „Станчић Милан Уча”, Кумане,
општина Нови Бечеј;
OШ „Светозар Марковић”, Бачко
Градиште, општина Бечеј;
ОШ „1. октобар”, Башаид, општина Кикинда.
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Азбука сарадње школе и
породице

Координатор:
Милица Брстина-Кочиш, Чанадска 16, Кикинда, тел.: 021/421-798, 021/467-769,
063/522-539, факс: 021/421-798, е-mail: porodica@nspoin.net
Реализатори:
Милица Брстина-Кочиш, педагог; Јован Кочиш, психолог; Драгана Радујко, проф. раз.
наст.
Циљеви програма:
Општи циљ: изграђивање квалитетних односа између школе и породице. Специфични
циљеви: оснаживање наставника, стручних сарадника, директора школа, чланова
школског одбора и савета родитеља у развијању и унапређивању сарадње и демократских односа са родитељима на принципу једнакости и њихова партиципација у
васпитно-образовном процесу ради обезбеђивања услова оптималних за развој детета;
неговање културе ненасилне комуникације; унапређивање личне компетенције наставника, стручних сарадника, директора школа, чланова школског одбора и савета родитеља; побољшање квалитета информисања међу свим актерима живота и рада у школи.
Теме које се обрађују:
Сарадња школе и породице; Односи између школе и породице у процесу сарадње;
Облици сарадње; Родитељски састанак као облик сарадње.
Циљна група:
наставници, стручни сарадници, директори школа, чланови школског одбора и савета
родитеља.
Трајање програма:
Планирано је да се програм реализује у оквиру једнодневне обуке у трајању од осам
сати или у оквиру дводневне обуке у трајању од по четири сата дневно.
Број учесника у групи:
од 20 до 25 учесника.
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И ти се питаш –
партиципација деце и младих
у школи и локалној средини

Аутори програма:
др Ана Пешикан,
Наташа Стојановић.
Организације/институције које
подржавају програм:
Образовни форум;
Уницефова канцеларија у Београду.

Координатор:
Наташа Стојановић, Гимназија „Свети Сава”, 11000 Београд, тел.: 063/698-048,
факс: 011/2658-921, е-mail: savapedagog@yahoo.com
Циљеви програма:
Подстицање партиципативног приступа у раду са младима, кроз уочавање разлога,
услова и значаја активног укључивања младих у процесе доношења одлука, како би
обезбедили припремљеност младих за партиципативне и одговорне грађане.
Теме које се обрађују:
Карактеристике адолесцентног узраста, његове особине и специфичности; Појам
партиципације, критеријуми стварне партиципације и услова који одређују ситуацију
као партиципативну или не, анализа конкретних примера из праксе; Уочавање предрасуда и стереотипа када је у питању активно укључивање младих у процесе доношења
одлука; Партиципација у наставном процесу.
Циљна група:
наставници основних и средњих школа, посебно наставници грађанског васпитања и
одељењске старешине, представници савета родитеља школа и локалне заједнице који
се баве питањима младих.
Трајање програма:
Основна (базична) обука траје 2 дана – 12 сати рада, а консултативни састанци 1 дан –
6 сати.
Број учесника у групи:
15–25 учесника.
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Аутор програма:
Маја Врачар.
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БРОЈ: 501

Организација/институција која
подржава програм
Техничка школа за обраду дрвета,
унутрашњу декорацију и пејзажну
архитектуру.

ИЗБОРНИ

Професионализација
одељенских старешина у
сарадњи са родитељима

Координатор:
мр Зорица Ђоковић, Цара Душана 23, 11000 Београд, тел.: 011/2634-252,
е-mail: avgi@eunet.yu
Циљеви програма:
побољшање сарадње родитеља и школе кроз професионализацију компетенција
одељенског стaрешине у раду са родитељима.
Теме које се обрађују:
Значај и улога одељенског старешине у савременој школи кроз сарадњу са
родитељима; Примена тимског рада на пољу сарадње са родитељима (сараднички
тимови); Права и одговорности родитеља; Партиципација родитеља; Методичка
упутства за реализацију савремених концепата сарадње са родитељима; Вештине
презентације и фасцилитације на родитељским састанцима; Вербална и неверблна
комуникација у контексту; Мотивисање родитеља; Заједничке акције са родитељима;
Педагошка радионица као облик наставног рада; Подршка и оснаживање одељенских
старешина у радионичарском раду; супервизија после семинара и подршка у примени
одељенским старешинама.
Циљна група:
одељенске старешине основних и средњих школа.
Трајање програма:
16 сати. Основни програм: тренинг у трајању од два дана по 6 сати дневно, укупно 12
сати. Супервизијске посете школи и припремање родитељских састанака и одржавања
трају још 4 сата – услов за сертификат је најмање један родитељски састанак одржан у
духу семинара, што укупно износи 16 сати.
Број учесника у групи:
Минимални број учесника у групи је 15, а максимални је 25.
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БРОЈ: 502

Родитељ – пријатељ и
сарадник

Аутори програма:
Мирела Марковић, психолог;
Милка Богић, психолог.
Организација/институција која
подржава програм:
ОШ „Ђура Даничић”, Београд.

Координатор:
Мирела Марковић, Видска 1д/11, 11050 Београд, тел.: 011/2850-810, 064/2818-667,
факс: 011/2463-111, е-mail: rps@eunet.yu
Реализатори:
Мирела Марковић, психолог; Милка Богић, психолог; Слободанка Јовановић,
психолог.
Циљеви програма:
подизање нивоа сарадње између школе, породице и интересних група у локалној
друштвеној средини; развијање веће компетенције наставника за покретање и
прихватање иницијативе родитеља и представника локалне друштвене заједнице и
њихова партиципација у образовно-васпитном процесу; обука наставника и развијање
специфичних вештина и стратегија комуникације; повећање квалитета и ефикасности
васпитно-образовног рада захваљујући заједничким акцијама школе и породице;
професионални и лични развој наставника.
Теме које се обрађују:
Стандарди професионалног понашања у васпитању и образовању; Типологија
породица и начини за њихово укључивање у васпитно-образовни процес; Родитељи
као потенцијални ресурси у образовању; Комуникацијски стилови, технике и стратегије; Баријере у комуникацији – комуникација са ,,тешким” саговорницима; Упознавање са конструктивним моделима сарадње и идеје за покретање нових облика сарадње
школе и породице (организација и извођење родитељских састанака, отворених врата,
савета родитеља, различите писане форме сарадње, организација заједничких активности и пројеката).
Циљна група:
наставници, стручни сарадници и директори основних и средњих школа, чланови
савета родитеља.
Трајање програма:
Програм се реализује кроз једнодневну обуку (8 радних сати) или у току два дана
(четири радна сата дневно).
Број учесника у групи:
од 20 до 30.
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Аутор програма:
др Нада Половина,
Институт за педагошка истраживања.
Организација/институција која
подржава програм:
Институт за педагошка истраживања.
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ИЗБОРНИ

Припрема родитеља за
дететов полазак у школу

Координатор:
Јелена Павловић, Добрињска 11/ III, 11000 Београд, тел.: 011/3616-008,
тел./факс: 011/2658-439, е-mail: pavlovich.jelena@gmail.com
Циљеви програма:
Припрема учитеља и стручних сарадника школе за рад са родитељима првака усмерена
је на успостављање: а) породичне основе за успешније прилагођавање детета захтевима
школовања, б) основе за продуктивну, осмишљену и континуирану сарадњу родитеља
и школе.
Теме које се обрађују:
Родитељска улога – различити аспекти; Представе, уверења и очекивања родитеља и
учитеља о међусобној сарадњи; Породична и школска средина – разлике и њихово
премошћавање; Процеси транзиције у породичном животу и развојно-образовним
циклусима детета; Видљиве и невидљиве промене у породичном животу које су везане
за дететов полазак у школу.
Циљна група:
учитељи, психолози, педагози запослени у основним школама.
Трајање програма:
Семинар се састоји из два дела и обухвата 12 сати рада. Први део се реализује у jeдном
дану и траје 7 сати (упознавање са моделом и прављење сопственог акционог плана).
Следи пауза за примену модела. Други део (5 сати) обухвата размену искустава и
евалуацију модела.
Број учесника у групи:
14–24.
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ИЗБОРНИ

БРОЈ: 504

Добрa сарадњa са
родитељима = добро деци +
добро нама + добро њима

Аутори програма:
Весна Радонић,
Жана Борисављевић.
Организација/институција која
подржава програм:
НВО „Образовање плус“.

Координатор:
Весна Радонић, Старца Милије 1/10, 11000 Београд, тел.: 011/2563-420, 063/853-3167,
е-mail: oplus@eunet.yu
Реализатори:
Весна Радонић, Жана Борисављевић, Драгана Спасојевић.
Циљеви програма:
побољшање успеха и дисциплине деце у школама и предшколским установама кроз
остваривање боље сарадње са родитељима.
Теме које се обрађују:
Значај сарадње наставника и родитеља; Умеће комуникације; Природа конфликата и
њихово решавање; Васпитни типови у породици; Вођење родитељских састанака.
Циљна група:
наставници основних и средњих школа, васпитачи, стручни сарадници.
Трајање програма:
15 сати, односно 2 дана.
Број учесника у групи:
16 – 30.

Веронаука

ВАСПИТНИ РАД И ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ
Аутори програма:
ђакон Предраг Ненин,
Радиша Мирковић.
Организације/институције које
подржавају програм:
Предшколска установа, Зрењанин;
Духовни центар „Преподобни Рафаило
Банатски”, Зрењанин.

БРОЈ: 505
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ИЗБОРНИ

Семинар из верске наставе –
светитељство

Координатор:
Анђелка Мирковић, Јунака Милана Тепића 7, 23000 Зрењанин, тел.: 064/811-6578,
факс: 023/561-505, е-mail: rafailo@mgnet.co.yu
Реализатори:
ђакон Предраг Ненин, Радиша Мирковић, Милица Ненин, Јасмина Мирковић.
Циљеви програма:
Општи циљеви: запосленима у предшколским установама и школама пружити
целовиту слику и представу о празновању светитеља и крсних слава. Специфични
циљеви: кроз извођење семинара дати и пружити што бољу и јаснију слику о
хришћанским празницима; развијање вештина и способности вероучитеља у планирању и извођењу активности; развијање вештина и способности васпитача и учитеља у
планирању и извођењу активности; неговање здравог односа према православној вери.
Теме које се обрађују:
Човек, икона, подобије Божије; Свети Никола; Свети Јован; Свети Сава; Крсне славе.
Циљна група:
васпитачи предшколских установа и учитељи у основним школама.
Трајање програма:
Предвиђено је да програм траје један дан, односно 8 сати.
Број учесника у групи:
20–30 учесника.
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БРОЈ: 506

Небеска ризница – методика
рада верске наставе 1 и 2

Аутор програма:
Весна Милошевић.
Организација/институција која
подржава програм:
Агенција за подучавање „Гимназион”,
Чачак.

Координатор:
Весна Милошевић, Градски бедем 14 а, 32000 Чачак, тел.: 032/348-065, 032/344-030,
064/1957-400, е-mail: gimnazion@sezampro.yu
Реализатори:
Весна Милошевић и Ана Скокић (педагози); Биљана Којовић и Слађана Васиљевић
(психолози); монахиња Нина (вероучитељ).
Циљеви програма:
Општи циљ програма је унапређење наставе веронауке у основним и средњим школама
кроз: примену савремених дидактичко-методичких поступака, метода, техника и облика рада; индивидуализацију наставе која је заснована на личном искуству ученика и
реалном животним контексту; подстицање сарадње са породицом у активностима
школе веронауке; подстицање поштовања демократичности и слободе избора у оквиру
верске наставе. Специфични циљеви програма односе се на развијање професионалних
вештина и способности вероучитеља: планирање и извођење активности и наставних
јединица које су засноване на активним формама учења; вештине неопходне за тимски
рад у коме ученици, родитељи и вероучитељи имају заједнички циљ и интерес;
укључивање реалног животног искуства ученика и у складу с тим индивидуализација
наставе; развијање активног односа ученика према постулатима православне вере;
поштовање педагошких принципа: поступност, систематичност, од лакшег ка тежем,
познатог ка непознатом; свест о значају јасне, отворене, двосмерне, кооперативне
комуникације у верској настави.
Теме које се обрађују:
Тимски рад; Рад са визуелним средствима и писаним материјалима; Врсте и значај
питања у настави; Развојни и линеарни приступ програмирању и планирању; ЕРР
структура наставе; Могући начини превазилажења проблема у раду; Питање објективности и личне интерпретације; Комуникација на часу која обезбеђује активност
ученика у процесу стицања знања и заузимања ставова; Стратегије заједничког учења;
Стилови учења; Узрасне и индивидуалне особености; Значај индивидуализације у
настави; Питање избора – узроци и последице; Технике развијања способности за
критичко мишљење; Могућности за развијање партнерских односа са породицом и
локалном заједницом. Активности обуке заснивају се на теорији активног учења и
познатим техникама развијања способности критичког мишљења. Исте су примењене
на изабраним теолошким темама, текстовима и материјалима који представљају
еквивалент оних тема и садржаја који се ученицима нуде у приручнику „Небеска
ризница”. Захваљујући томе, очекује се трансфер знања и искуства стеченог током
обуке на процес планирања и извођења наставе веронауке са ученицима основношколског и средњешколског узраста, као и добра мотивација вероучитеља за праћење,
процену и унапређење сопствене праксе.
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Циљна група:
Програм обуке намењен је вероучитељима основних, средњих, општеобразовних и
стручних школа, стручним сарадницима, ученицима и родитељима.
Трајање програма:
Програм обуке траје 3 дана (укупно 24 сата) и изводи се у временском интервалу који
није краћи од 6 месеци (између сусрета програм се примењује у пракси).
Број учесника у групи:
Минимални број учесника је 20, а максимални је 30 у једној групи.
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БРОЈ: 507

Дете и духовност

Аутор програма:
Весна Бобић.
Организација/институција која
подржава програм:
ПУ ,,Полетарац”, Стара Пазова.

Координатор:
Весна Бобић, Јанка Чмелика 66, 22300 Стара Пазова, тел.: 022/314-742, 062/1013-616,
е-mail: vesna.bobic@gmail.com
Реализатори:
Весна Бобић и Ружица Ковачевић.
Циљеви програма:
унапређивање васпитно-образовне праксе упознавањем васпитача са својом вером,
културом и традицијом; упознавање васпитача са хришћанским начелима и принципима васпитања.
Теме које се обрађују:
Шта је вера и како нам она може помоћи у раду са децом; Начела и принципи
хришћанског васпитања деце; Припреме за празнике у вртићу; Јавни наступи који су
повезани са вером, културом и традицијом; Сарадња са породицом; Упознавање са
богатством духовне музике и њена примена у вртићу; Како да ова врста рада не буде
наметнута и да буде примерена узрасту предшколског детета.
Циљна група:
васпитачи у предшколским установама и вероучитељи у нижим разредима основне
школе.
Трајање програма:
6 сати.
Број учесника у групи:
минимално 20, максимално 50.
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Аутори програма:
ђакон Предраг Ненин,
Радиша Мирковић.
Организације/институције које
подржавају програм:
Предшколска установа, Зрењанин;
Духовни центар „Преподобни Рафаило
Банатски”, Зрењанин.
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Семинар из верске наставе –
смисао празника

Координатор:
Анђелка Мирковић, Јунака Милана Тепића 7, 23000 Зрењанин, тел.: 064/811-6578,
факс: 023/561-505, е-mail: rafailo@mgnet.co.yu
Реализатори:
ђакон Предраг Ненин, Радиша Мирковић, Милица Ненин, Јасмина Мирковић.
Циљеви програма:
Општи циљ: унапређивање програма верске наставе/веронауке у предшколским
установама и основним школама. Специфични циљеви: кроз извођење семинара дати и
пружити што бољу и јаснију слику о хришћанским празницима; развијање вештина и
способности вероучитеља у планирању и извођењу активности; неговање здравог
односа према православној вери.
Теме које се обрађују:
Веза Старог завета са Новим заветом; Рођење Пресвете Богородице; Ваведење
Пресвете Богородице; Благовести; Рођење Христово – Божић; Сретење, Богојављење и
Преображење; Лазарева субота, Цвети и Страсна седмица; Васкрсење, Вазнесење и
Духови (Силазак Светог Духа на апостоле).
Циљна група:
васпитачи предшколских установа и учитељи у основним школама.
Трајање програма:
Предвиђено је да програм траје један дан, односно 8 сати.
Број учесника у групи:
20–30 учесника.

Општа култура

ВАСПИТНИ РАД И ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ
Аутор програма:
Данко Бокан,
дипломирани шаховски тренер са
ГЦОЛИФК-а у Москви.
Организације/институције које
подржавају програм:
Спортски савез Војводине,
Покрајински завод за спорт.
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Шах као моћно средство
васпитавања и обучавања
деце

Координатор:
Данко Бокан, Шаховски савез Војводине, Масарикова 25, 21000 Нови Сад,
тел.: 021/420-378, 064/1505-735, факс: 021/572-238, е-mail: vojvodinachess@sbb.co.yu
Циљеви програма:
повишење квалификације и стручно усавршавање професора и наставника разредне
наставе у раду са децом којима је шах изборни предмет.
Теме које се обрађују:
Обрађују се све наставне шаховске теме које су дате у Просветном гласнику бр. 15 од
30. новембра 2006. године.
Циљна група:
Предвиђен је у првом реду за професоре и наставнике разредне наставе, као и за остале
заинтересоване који имају за потребу повишење квалификације у раду са децом из
области шаха.
Трајање програма:
Укупно 18 сати, 3 дана по 6 сати ефективне наставе. Предвиђено је да се семинар
одржи у 3 етапе (нпр.: 3 различите суботе са по месец дана паузе између сваке етапе)
од по 6 сати дневно како би било довољно времена да се примљено знање слегне и
добро савлада, као и да учесници имају довољно времена да се путем консултација и
радних материјала што боље припреме за наредну етапу семинара.
Број учесника у групи:
оптималан број од 15 до 20 учесника, минималан 10, а максималан 30 учесника, у
случају већег броја пријављених рад у групама, по потреби и у различитим градовима.
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БРОЈ: 510

Унапређење саобраћајног
образовања и васпитања – 10
лекција које живот значе

Аутори програма:
проф. др Крсто Липовац,
дипл. инж. саобраћаја;
мр Дејан Јованов,
дипл. инж. саобраћаја;
Оливера Чворовић,
дипл. психолoг.

Организације/институције које
подржавају програм:
ТСМ – организација за безбедност саобраћаја и медије, сајт: www.tsm.org.yu;
Cекретаријат за саобраћај; Криминалистичко-полицијска академија.
Координатор:
Звездан Пешовић, „Модел 5”, Бачванска 21/I, 11000 Београд, тел.: 011/2851-571,
факс: 011/2851-704, е-mail: model5@EUnet.yu
Циљеви програма:
превенција саобраћајних незгода са децом, односно смањење броја и последица саобраћајних незгода у којима учествују деца.
Теме које се обрађују,
Анализа проблема страдања деце у саобраћају; Модели превенције страдања деце у
саобраћају; Системски приступ управљању безбедности саобраћаја у зони школске
установе; Психолошке карактеристике деце школског узраста у функцији саобраћајног
образовања; Примена савремених едукативних средстава у настави I (10 лекција које
живот значе и Мултимедијални саобраћајни буквар); Примена савремених едукативних
средстава у настави II; Примери активности за рад са децом школског узраста.
Циљна група:
Програм је намењен стручном усавршавању учитеља (васпитача и наставника) у
области безбедности саобраћаја и превенцији саобраћајних незгода са децом.
Трајање програма:
Програм се реализује у току два дана – 8 часова (две целине са по 4 часа).
Број учесника у групи:
Минималан број учесника је 5, а максималан 60.
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Аутори програма:
БРОЈ: 511
ОБАВЕЗАН
Сања Вуксановић,
дипломирани шаховски тренер и
професорка физичке културе (Државни
Методика за наставу шаха и
централни институт за физичку културу,
обука наставника за
Москва), шаховски велемајстор и
презентацију предметних
некадашња државна првакиња и
репрезентативка;
садржаја
дипл. инж. маш. Иван Марковић,
ФИДЕ тренер, интернационални шаховски мајстор, некадашњи државни
репрезентативац и савезни тренер женске репрезентације, аутор елабората, наставног
плана и програма и упутства за остваривање програма за изборни предмет шах; предаје
шах као изборни предмет студентима прве и друге године Учитељског факултета у
Београду;
дипл. психолог Марјан Ковачевић,
добитник Октобарске награде за дипломски рад Когнитивни процеси у шаху (1985.),
велемајстор проблемског шаха, вишеструки светски и европски првак у решавању и
компоновању шаховских проблема, уредник шаховске рубрике дневног листа
„Политика”.
Организација/институција која подржава програм:
Удружење грађана „Иницијатива за шах – одличан потез”, Београд.
Координатор:
Иван Марковић, председник УГ „Иницијатива за шах – одличан потез”, Ћирила и
Методија 10, 11000 Београд, тел.: 063/333-698, е-mail: odlicanpotez@sezampro.yu
Реализатори:
Сања Вуксановић, Иван Марковић и Марјан Ковачевић.
Циљеви програма:
оспособљавање наставника за организацију наставе шаха и јачање њихове професионалне компетенције тако да се задовољавају образовни (преношење корпуса знања
предвиђеног наставним планом и програмом за изборни предмет шах у основним
школама) и развојно-формативни циљеви (улога и место наставе шаха у развијању
просторне интелигенције, овладавању писаним текстом, прихватању знакова и
симбола, развитку пажње и самоконтроле, рационалној употреби времена и његовом
структурирању, подстицању независног размишљања и тежње за сталним усавршавањем, уважавање туђег мишљења и начела фер-плеја).
Теме које се обрађују:
Цивилизацијски значај шаховског наслеђа; Симболизам шаха као парадигме живота и
универзалног поретка; Пет аспеката шаха: игра (као симулација животних сценарија),
спорт (такмичарска компонента), наука (математичко-логички аспект итд.), уметност
(тријумф људског духа) и васпитно-образовно средство; Значај увођења шаха у
школски систем – научно утемељење (философска, психолошка, педагошка и
социјална компонента); Сврха и задаци подучавања шаха; Карактеристике шаха и
њихов образовни потенцијал; Корелација између шаха и интелигенције; Утицај на
емоционалну интелигенцију и толеранцију на фрустрације; Дете у раној фази
когнитивног развоја (Пијаже) и импликације подучавања шаха у овом узрасту; Улога
наставника шаха и функције које врши; Начин остваривања програма (предметни,
наставни, параметри окружења итд.); Шаховски час као јединица наставе и његова

652

ВАСПИТНИ РАД И ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ

организација; Компаративни метод и смештање симболизма шаховске игре у ужи и
шири контекст (нпр.: аналогија зеленог/црвеног светла у саобраћају са играчем који
(ни)је на потезу); Прелазни модели за учење шаха (нпр.: игра ,,подморница”);
Специјализоване шаховске вежбе и задаци (нпр.: ,,шаховски лавиринт”); Практични
савети за организацију наставе и употребу савремених реквизита.
Циљна група:
наставници шаха у основним школама и кандидати за наставнике шаха у основним
школама који задовољавају формалне услове које прописује Министарство просвете
Републике Србије.
Трајање програма:
20 сати / 3 радна дана.
Број учесника у групи:
10–20 учесника.

ВАСПИТНИ РАД И ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ

Аутори програма:
Јелена Младеновски, мр уметности;
Тамарa Ђорђевић, дипл. психолог;
Љубица Лалић, дипл. биолог;
Мартин Распор, дипл. молекуларни
биолог и физиолог.
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Добробит животиња и ми

Организације/институције које
подржавају програм:
Организација за поштовање и бригу о
животињама „ORCA”; Педагошко друштво Србије; Друштво учитеља Београда;
Београд – Градска управа, Секретаријат за заштиту животне средине; Београд –
Градска управа, Секретаријат за образовање; ОШ „22. Октобар”, Београд; ОШ „Станко
Марић”, Београд; ОШ „Вук Караџић”, Београд.
Координатор:
Тамара Ђорђевић, Теразије 3/IX, 11000 Београд, тел.: 011/334-77-15; 064/2744-249,
факс: 011/334-77-14, е-mail: orcabeograd@yahoo.com
Реализатори:
Биљана Ђуровић, мр сци. проф. спец. књижевности и српског језика; Миља Кривокућа,
дипл. психолог; Мелита Ранђеловић, дипл. педагог; Живко Ковачевић, спец. проф.
разредне наставе; Јелена Ћериман, дипл. социолог; Елизабета Миловић, дипл.
историчар и географ; Весна Стевуљевић, дипл. биолог; Наталија Матић, проф. музичке
културе; Александра Јоцић, васпитач; Љубица Лалић, дипл. биолог; Тамара Ђорђевић,
дипл. психолог.
Циљеви програма:
унапређење свести учесника у образовању о значају садржаја о добробити животиња
по остварење сврхе, циљева и задатака програма образовања и васпитања и важности
њиховог укључивања у програме предшколског, основног и средњег нивоа образовања
и васпитања, као и примена политике о добробити животиња у свим сегментаима рада
ОВ установа у локалној средини.
Теме које се обрађују:
Основни појмови у вези са концептом и садржајима о добробити животиња (дефиниција, значај, основна правила заштите животиња и др.); Значај укључивања заштите
животиња у едукативно-превентивни рад са децом и ученицима; Упознавање са
кроскурикуларном природом садржаја о добробити животиња и њиховом значају у
превенцији насиља према животињама и људима; Усвајање појма одговорног
власништва; Разумевање принципа заштите животиња и идентификовање сопственог
етичког става по питању начина коришћења животиња у савременом свету; Идентификовање методологије рада, односно погодног начина учења/наставе о садржајима о
добробити животиња за различите узрасне нивое деце и ученика; Идентификовање
начина повезивања садржаја о добробити животиња и програма предметне наставе;
Савладати вештину припреме часа, односно васпитно-образовних активности; Разумевање начина примене политике о добробити животиња у ОВ установама; Израда
акционих планова школе и обезбеђивање одрживости програма.
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Циљна група:
Програм је намењен учесницима у предшколском, основном и средњем образовању,
као и студентима виших школа за образовање васпитача, учитељских факултета и
философских факултета (одељења за педагогију и психологију).
Трајање програма:
Главни део програма траје 18 сати, који су распоређени у три дана, а праћење ефеката
програма траје 2 сата.
Број учесника у групи:
минимално 18 учесника, максимално 25.

ВАСПИТНИ РАД И ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ

Аутори програма:
Радојко Гачевић,
Надица Стаменковић-Кузмановић,
Наташа Ћирић,
Драган Маринчић.
Организација/институција која
подржава програм:
Угоститељско-туристичка школа из
Београда.
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Између прописа и праксе

Координатор:
Радојко Гачевић, Петра Кочића 15б, 11080 Земун, тел.: 011/3164-945, 063/205-144,
063/2051-393, 063/216-421, 063/8275-659, факс:011/3547-688, е-mail: drmar@eunet.yu,
c.nata@eunet.yu
Реализатори:
Радојко Гачевић, Надица Стаменковић-Кузмановић, Наташа Ћирић, Драган Маринчић.
Циљеви програма:
подизање нивоа оспособљености запослених за законит рад установа у области образовања и васпитања; смањење броја случајева у установама у којима се због затечене
лоше праксе или непознавања прописа и процедура излази из оквира законитости.
Теме које се обрађују:
Прописи који се примењују у делатности образовања и васпитања; Установе; Секретар
установе и општи акти установе; Надзор над радом установа; Орган управљања; Орган
руковођења – директор; Савет родитеља; Статусне промене, промене назива и седишта
установе; Запослени у установи; Радни односи; Обавезе и одговорност радника;
Издавање простора; Стручни органи и стручни сарадници; Лиценца и стручно
усавршавање и звања; Проширена делатност установе; Годишњи програм рада
установе; Распоред часова; Екскурзије, излети, настава у природи, кампови, зимовања,
летовања; Упис деце и ученика; Одговорност ученика; Оцењивање и испити; Ванредни
ученици; Евиденција и јавне исправе; Уџбеници.
Циљна група:
директори, секретари, стручни сарадници, наставници, васпитачи средњих школа,
основних школа, предшколских установа и вртића и домова ученика.
Трајање програма:
16 радних сати, односно 2 дана по 8 сати рада.
Број учесника у групи:
20–100 учесника.

ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И
ОБРАЗОВАЊЕ

ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
Аутори програма:
Јованка Богданов,
Љиљана Маролт,
Весна Дасукидис.
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Организација/институција која
подржава програм:
Савез удружења медицинских сестара
предшколских установа Србије;
Удружење медицинских сестара
предшколских установа Београда.

ОБАВЕЗАН

Индивидуализација –
одговор на аутентичне
потребе и могућности
предшколског детета

Координатор:
Јованка Богданов, Лоле Рибара 90, 26204 Опово, факс: 011/2401-911, лок. 251,
тел.: 063/8353-254, е-mail: jovanka.bogdanov@mps.sr.gov.yu
Реализатори:
Јованка Богданов, Љиљана Маролт, Весна Дасукидис.
Циљеви програма:
Општи циљ: овладавање основним идејама и вештинама развијања индивидуалног
приступа детету и стратегија за подстицање дечјег развоја. Специфични циљеви:
оспособљавање васпитача да: препознају и подрже индивидуалне особености сваког
детета (интересовања, вештине, искуства, језик, способности, култура); развијају
програм васпитно-образовног рада који уважава индивидуалне особености деце;
развијају партнерске односе са родитељима у циљу пружања адекватне подршке
развоју детета.
Теме које се обрађују:
Вишеструке перспективе у процени квалитета своје васпитне праксе; Појам и значај
развијања индивидуалног приступа детету; Шта свако дете чини јединственим; Улоге
васпитача; Посматрање и праћење у функцији упознавања јединствених карактеристика детета; Индивидуализовано планирање; Индивидуализација средине за учење;
Интеракција; Активности; Ритам дана; Подршка дечјем развоју грађењем партнерства
са родитељима; Евидентирање и документовање дечјег индивидуалног напредовања –
портфолио.
Циљна група:
Програм је намењен медицинским сестрама, васпитачима и стручним сарадницима у
предшколским установама.
Трајање програма:
3 радна дана, 24 сата.
Број учесника у групи:
15–30 учесника.
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Аутор програма:
мр Милица Ћебић.

Организације/институције које
програм:
Методе подстицања логичко- подржавају
ЦИП – Центар за интерактивну
-математичког мишљења
педагогију, Београд; Удружење васпитача
Нишавског округа, Ниш; Регионални
предшколске деце
центар за професионални развој
запослених у образовању, Ниш; ПУ
,,Раковица”, Београд; ПУ ,,Ђулићи”, Зајечар; ПУ ,,Радост”, Нови Бановци; ПУ „Дечји
вртић”, Ивањица.
Координатор:
Милица Ћебић, Војводе Степе 459/б, 11000 Београд, тел.: 064/161-05-19,
е-mail: cebicm@ptt.yu; ЦИП – Центар за интерактивну педагогију, тел.: 011/3223-909,
факс:011/3223-909, е-mail:ciip@sbb.co.yu
Реализатори:
мр Милица Ћебић, виши предавач, Учитељски факултет, Београд; Гордана
Младеновић, стручни сарадник, ПУ ,,Савски венац”, Београд; Душанка Јерковић,
стручни сарадник, ПУ ,,Раковица”, Београд; Споменка Дивљан, стручни сарадник, ПУ
,,Радост”, Нови Бановци.
Циљеви програма:
подизање нивоа знања и вештина одраслих који су потребни за стварање услова за
развој физичког и логичко-математичког сазнања предшколске деце; увиђање значаја и
функције математике за предшколску децу; сагледавање значаја и богаћење улога,
поступака и метода васпитача у почетном математичком образовању; проширивање
репертоара активности, игара и ситуација за подстицање развоја почетних математичких појмова; подршка оријентацији васпитача ка интегративном приступу
почетном математичком сазнању.
Теме које се обрађују:
Математика за одрасле; Математика за децу предшколског узраста; Интеракција међу
децом; Решавање проблема; Како предшколска деца мисле, делају и уче; Извори учења
– математичка шетња; Развој математичког појма; Средина за учење – средства и
материјали; Поредак, правилности – геометријске подне плоче; Математичке приче;
Улоге,поступци и методе васпитача; Интегрисање почетне математике.
Циљна група:
одрасли који раде са предшколском децом: васпитачи, стручни сарадници.
Трајање програма:
18 сати, односно 3 дана.
Број учесника у групи:
30 – 35.
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Аутори програма:
проф. др Душан Перић,
мр Небојша Цветковић.
Организације/институције које
подржавају програм:
Факултет за спорт и туризам у Новом
Саду;
Виша школа за спортске тренере у
Београду.
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Буди прав – бићеш здрав
(програм за превенцију
телесних деформитета деце
предшколског узраста)

Координатор:
проф. др Душан Перић, Омладинских бригада 7г/1, 11070 Нови Београд,
тел.: 011/312-0623, 064/123-0619, факс: 021/530-232, е-mail: dperic@ptt.yu
Циљеви програма:
едукација васпитача предшколских установа о телесним деформитетима деце и оспособљавање да самостално примене специфичне вежбе и игре усмерене на њихову
превенцију и корекцију.
Теме које се обрађују:
Узроци, врсте и механизми стварања телесних деформитета код деце предшколског
узраста; Технике за процену постуралног статуса (стања кичме и стопала) код деце
предшколског узраста; Специфичне превентивне игре које су усмерене на ангажовање
дечје мотивације; Организациони облици рада; Примена специфичних справа и
реквизита.
Циљна група:
васпитачи предшколских установа.
Трајање програма:
Непосредна едукација и припрема васпитача за примену програма траје 24 часа (3
радна дана). Предвиђено је да имплементација програма у реалним условима
предшколског васпитања траје 6 месеци у току којих се врши стални мониторинг од
стране аутора и реализатора програма.
Број учесника у групи:
између 12 и 20.
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БРОЈ: 517

Интеракција за дете –
програм за подстицање
развоја дететовог
самопоштовања

Aутор програма:
Aлександра Јовановић-Мађар, психолог.
Oрганизације/институције које
подржавају програм:
Центар за примењену психологију
Друштва психолога Србије, Београд;
Филозофски факултет у Новом Саду,
одсек психологија; ПУ из Oџака, Бачког
Петровца, Врбаса, Бачке Паланке,
Темерина, Зрењанина, Опова.

Kooрдинатор:
Aлександра Јовановић-Мађар, Стевана Христића 20, 21000 Нови Сад,
тел.: 021/630-20-83, 021/6391-154, 063/7730-417.
Реализатори:
Aлександра Јовановић-Мађар; Мирјана Ћурчић, психолог; Соња Миладинавић,
педагог.
Циљеви програма:
Општи циљеви програма: формирање позитивне слике детета о самом себи, развијање
професионалне компетенције стручних лица која раде са децом у предшколским
установама и основним школама. Специфични циљеви: боље разумевање себе и
сопственог понашања, јасније разумевање понашања детета, упознавање учесника са
посебним техникама које ће допринети личном развоју и развоју дететовог самопоштовања. Програм се бави свакодневним проблемима социјализације деце, а
посебно адаптацијом млађег детета на групу. Програм се бави уобичајеним развојним
проблемима деце, те отуда сваки учесник са сваком новом генерацијом деце има
потребу за подршком и применом овог програма.
Теме које се обрађују:
Анализа и ток развоја личности; Структурални приказ личности; Упознавање учесника
са развијањем и формирањем структуре личности приказом и повезивањем различитих
развојних теорија; Прављење компарације са данашњим неуропсихолошким открићима
која потврђују основне концепте водећих теорија у развоју личности; Функционални
приказ личности и уочавање везе која постоји између мишљења, осећања и понашања у
зависности од начина персоналног испољавања; Унутрашњи говор и његова улога у
разумевању функционисања личности; Разматрање порекла нежељених понашања која
су уобичајена код деце на узрастима од 2. до 18. године (стидљивост, бес, дурење,
плачљивост…) уз приказе случајева из праксе; Увежбавање различитих приступа у
раду са дететовим осећањима; Практични прикази нежељених понашања деце на
различитим узрастима, по избору учесника; Разматрање о могућим начинима примене
нових техника у раду са дететом. Оперативни део: Пет подстицајних начина; Уочавање
везе која постоји између начина подстицања и позиција које заузима дете током
одрастања; Практични прикази нежељених понашања деце на различитим узрастима,
по избору учесника; Разматрање могућих начина примене новонаучених техника у
раду са дететом; Примена конкретних, интервентних техника којима се остварују
жељене промене у понашању.
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Циљна група:
Програм је намењен васпитачима, стручним сарадницима у предшколским установама,
учитељима, наставницима, психолозима и педагозима у основним школама.
Трајање програма:
Укупно 16 радних сати (од 9 до 17 часова, са паузама од 15 и 60 минута). Програм се
нуди као тематска целина која је распоређена у два дана, у укупном трајању од 16 сати.
Предавања и вежбе из теоријског дела програма се комбинују. Toком семинара
теоријски материјал се поткрепљује илустративним приказима из праксе.
Број учесника у групи:
Број полазника: програм је ограничен на 22 учесника у једној групи. Oблик и начин
рада: предавање, радионичарски рад, дискусије у малим групама, саветовање.
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БРОЈ: 518

Откривање математике –
програм за подстицање
интелектуалног развоја
детета

Аутори програма:
Виолета Врцељ-Одри,
Дујо Руње.
Организација/институција која
подржава програм:
Предшколска установа „Наша радост”,
Суботица.

Координатор:
Виолета Врцељ-Одри, Браће Радић 152, 24000 Суботица, тел.: 065/41-00-294,
024/557-403, факс: 024-6464-11, е-mail: vige@yunord.net
Реализатори:
Виолета Врцељ-Одри, Дујо Руње, Милана Јовићевић.
Циљеви програма:
подстицање интелектуалног развоја деце узраста од 2 године до поласка у школу;
развој професионалне компетенције едукатора и образовне установе; оснаживање
улоге родитеља у подстицању развоја детета; оспособљавање едукатора за: креирање
индивидуалних програма интелектуалног развоја детета, примену техника праћења
развоја детета, стварање услова за подстицање интелектуалног развоја деце, остваривање партнерства са родитељима.
Теме које се обрађују:
Развој дечјег мишљења; Дете и време, величине; Релације, геометрија, скупови,
бројеви; Израда, реализација и евалуација индивидуалног програма интелектуалног
развоја детета у сарадњи са породицом; Логичко-математички портфолио; Услови за
подстицање интелектуалног развоја детета – улога одраслог, дидактички материјал,
избор активности и игара.
Циљна група:
васпитачи, стручни сарадници из вртића.
Трајање програма:
Програм траје 24 часа, односно три дана.
Број учесника у групи:
Минималан број учесника је 15, максималан 25.
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Аутор програма:
Весна Јањевић-Поповић.
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Организација/институција која
подржава програм:
Удружење васпитача Београда.
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Уметничка дела у дечијем
свету

Координатор:
Весна Јањевић-Поповић, Јурија Гагарина
200/14, 11070 Нови Београд,
тел.: 062/358-948, 011/154-141, е-mail: drugivek@eunet.yu
Реализатор:
Весна Јањевић-Поповић.
Циљеви програма:
откривање вредности уметничког образовања на предшколском узрасту и развијање
различитих активности са децом кроз повезивање уметничког дела и личног искуства
детета; ангажовање различитих креативних способности у разумевању уметничких
дела: слике, скулптуре, филма; јачање естетског доживљаја деце.
Теме које се обрађују:
Вредности уметничког образовања – саставни део имплицитне педагогије васпитача и
натавника; Операционализовано посредовање уметничких дела деци; Повезивање
уметничких дела и личног искуства детета; Ангажовање различитих дечијих
креативних способности у разумевању уметничких дела; Три позиције детета: уметник,
истраживач, наследник и заштитник културних вредности; Уметничка дела у дечијем
свету – ликовни језик линија; Развој дечије имагинације као предуслов за развој
формалног мишљења; Машта и стваралаштво у васпитању и образовању и вредности
музеја као места образовања; Зашто има смисла педагошка интервенција: разумевање
елемената језика ТВ-а/филма/позоришта; Сличности и разлике, могућности коришћења
уметничких и научних филмова у раду са децом; Подстицајна васпитно-образовна
средина – дидактички материјал; Развијање критеријума процене квалитета активности
са децом; Развијање различитих модела укључивања локалне заједнице и установа
културе; Упознавање са различитим искуствима из света у заједничком раду музеја и
вртића са децом.
Циљна група:
васпитачи, стручни сарадници, музејски педагози.
Трајање програма:
18 сати у току три дана.
Број учесника у групи:
минимално 15, максимално 30.
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Дете у саобраћају
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Аутор програма:
Весна Милошевић.
Организације/институције које
подржавају програм:
АМСС, ЦИБС
(Саобраћајни факултет у Београду).

Координатор:
Весна Милошевић, Градски бедем 14 а, 32000 Чачак, тел.: 032/348-065, 032/344-030,
064/1957-400, е-mail: gimnazion@sezampro.yu
Реализатори:
Весна Милошевић и Ана Скикић (педагози); Биљана Којовић и Слађана Васиљевић
(психолози).
Циљеви програма:
Општи циљ: повећање безбедности деце у саобраћају променом става и понашања деце
и одраслих (родитеља, васпитног особља). Специфични циљеви: повећање броја и
репертоара активности у раду са децом у области саобраћајног васпитања; покретање
акција на локалном нивоу за децу са оштећењима у развоју (специјалне школе), поред
наведених циљева, интеграција у свет у коме живе.
Теме које се обрађују:
Начини и садржаји рада: тимски рад, рад са визуелним средствима и писаним
материјалима, развојни и линеарни приступ програмирању и планирању,
превазилажење проблема у раду, стратегије заједничког учења, стилови учења,
евидентирање проблема безбедности деце у саобраћају, узрасне и индивидуалне
могућности и ограничења деце у процени и закључивању у саобраћајним ситуацијама,
кључни појмови, како се материјализује дечје искуство, позитивно оријентисана прича,
могућности и укључивање породице, одржавање успостављене сарадње, откривање
садржаја приче, израда плана акције, индивидуализација програма, покретање акција у
локалној средини, успостављање мреже заинтересованих лица и институција... Опште
теме разматрају се са садржајима саобраћајног васпитања, као што су: То сам ја; Моја
породица; Путовање кроз историју; Моја кућа, моја улица; Боје на улици; Линије на
улици; Откривамо звуке улице; Дневник откривања; Лов на грешке; Покажи намеру;
Види и буди виђен; Саобраћајна прича са четири кључна појма; Пут од куће до школе;
Шта је боље: горе или доле; Мој друг семафор; Црвено, зелено – провери, крени;
Школица за пешаке; На леђима зебре; Саобраћајни услови у којима је прелазак преко
улице забрањен: на необезбеђеном месту, између паркираних аутомобила, непосредно
по изласку из аутобуса; Ја као возач; Пронађи своју авантуру; Најважнији сам ја; Прво
место за опрезност: дечји помагачи у саобраћају, апарат за мерење безбедности и
мерење опасности, рецепт за безбедност; Саобраћајни бонтон; додела диплома.
Циљна група:
васпитачи, учитељи, стручни сарадници, представници савета родитеља, родитељи,
ученици старијих разреда (волонтери) као директни учесници обуке и деца предшколског и раног основношколског узраста и њихови родитељи као крајњи корисници.
Трајање програма:
Програм обуке траје 3 дана по 8 часова (укупно 24 сата) и изводи се у временском
интервалу од најмање 6 месеци (између сусрета се програм примењује у пракси).
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Број учесника у групи:
Минимални број учесника је 20, а максимални је 30 у једној групи.
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БРОЈ: 521

Дечје јаслице као место
живљења и одрастања

Аутор програма:
др Весна Цолић.
Организација/институција која
подржава програм:
Висока школа струковних студија за
образовање васпитача, Нови Сад.

Координатор:
Весна Цолић, Булевар ослобођења 26/10, 21000 Нови Сад, тел.: 021/6341-591,
063/8271-028, е-mail: vesnac@nspoint.net
Реализатор:
Весна Цолић.
Циљеви програма:
сагледавање и разумевање битних параметара јаслица као специфичног еколошког
оквира одрастања деце до три године и оспособљавање сестара васпитача за самоевалуацију, планирање и предузимање конкретних мера за унапређивање свакодневне
праксе подизања деце у јаслицама.
Теме које се обрађују:
Животна средина деце у јаслицама и елементи њене структуре; Простор, време и
социјални односи као структурални елементи институционалног оквира одрастања
деце у јаслицама; Положај детета у јаслицама и могући правци његовог побољшања.
Циљна група:
сестре васпитачи које раде у јаслицама, као и други предшколски радници.
Трајање програма:
минимално: 1 дан, 6 сати; максимално: 4 дана, 30 сати.
Број учесника у групи:
20.
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Аутори програма:
др Слободанка Гашић-Павишић,
др Емина Копас-Вукашиновић.
Организација/институција која
подржава програм:
Институт за педагошка истраживања,
Београд.
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Обука васпитача за припрему
деце за описмењавање

Координатор:
др Емина Копас-Вукашиновић, Војводе Путника 22, 23300 Кикинда,
е-mail: kopas@businter.net
Циљеви програма:
едуковање васпитача за реализацију припремног предшколског програма, и то у
функцији припреме деце за наставу почетног читања и писања.
Теме које се обрађују:
Значај, потреба и могућности организовања посебне припреме деце за полазак у школу
– улога васпитача; Гласовна анализа речи; Графички симболи и знакови – могућности
препознавања; Визуелно процењивање и усмеравање моторике; Тачност покрета руку
при писању; Игра у функцији припреме деце за почетно читање и писање.
Циљна група:
васпитачи у предшколским установама, а посредно деца најстаријег предшколског
узраста.
Трајање програма:
10 сати ефективног рада у току два дана (други дан подразумева супервизијски
састанак, пар месеци након реализације семинара).
Број учесника у групи:
15–25 учесника.
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БРОЈ: 523

Дете са развојним ризиком у
предшколској установи

Аутор програма:
др сци. мед. Радмила Марушић.
Организација/институција која
подржава програм:
Центар за добровољни рад
и помоћ деци „Дуга”.

Координатор:
др сци. мед. Радмила Марушић, Заплањска 79, 11000 Београд, тел.: 011/2467-728,
факс: 011/3967-087, е-mаil: centarduga@ptt.yu
Реализатори:
др сци. мед. Радмила Марушић; проф. др Слободанка Гашић- Павишић, педагог; др
сци. мед. Весна Сузовић, дефектолог; др сци. мед. Татјана Симовић, лекар
специјалиста социјалне медицине.
Циљеви програма:
Општи циљ: унапређивање педагошко-здравствене културе и праксе васпитача и
стручних сарадника у предшколским установама кроз стицање знања и вештина које су
у вези са факторима који могу да ремете рани дечји развој. Специфични циљ: пружање
одговарајућих педагошких и медицинских сазнања о деци чије особености захтевају
посебан третман у оквиру похађања предшколске установе: њихово дијагностиковање,
поступци којима се разрешавају здравстено-педагошки проблеми, евалуација њихових
ефеката и даља превентива у сарадњи са родитељима ове деце, као и са социјалним и
здравстсвеним службама; сензибилизација васпитача за препознавање развојних проблема, као и за приступ тим проблемима.
Теме које се обрађују:
Развојни ризик и развојни исход и фактори који могу да их ремете; Стимулативна и
нестимулативна средина за развој детета; Утицај неповољних услова у породици на
развој детета; Занемаривање и строго кажњавање детета; Деца са развојним сметњама:
повучена деца, плачљива деца, агресивна деца, екстремно немирна деца (хиперкинетички синдром), деца са поремећајем пажње (ADD), деца са поремећајем у развоју
говора и са проблемима у регулисању навика на чистоћу, често болесна деца; Како
предшколска установа може да помогне деци са развојним ризиком; Однос васпитача и
породица деце са проблемима у развоју; Сарадња предшколске установе и здравствене
службе; Сарадња предшколске установе са локалном заједницом; Оптерећења и
стресови васпитача у току рада и како се изборити са тим. Организација рада: укупно
12 тема подељено је у 2 дана. Првог дана су планиране теме које се односе на рани
дечији развој и узроке који могу довести до развојних поремећаја, симптома тих
поремећаја и њихову повезаност са срединским утицајима. Теме су конципиране са
циљем да нова теоретска сазнања помогну васпитачима да правилно тумаче
„необична” дечја понашања. Другог дана теме су посвећене конкретним проблемима
на које васпитачи наилазе у свакодневном раду и проблемима на које наилазе
приликом њиховог решавања. Посебна пажња посвећена је оптерећењима и стресовима
васпитача, као и налажењу нових могућности за умањење истих. Уводна предавања
трају 20 минута. Учесници се потом деле у групе по 5-10 учесника и бирају тему за
радионицу. Извештавање о раду група је пленарно и учесници имају могућности да
искажу своје ставове и поставе додатна питања предавачима.
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Циљна група:
васпитачи, родитељи деце са развојним ризиком, стручни сарадници у предшколским
установама, учитељи нижих разреда основних школа.
Трајање програма:
24 сата (2 дана по 8 сати и 1 дан у трајању од 8 сати после паузе од 2 месеца).
Број учесника у групи:
од 20 до 40 учесника.
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Аутори програма:
Нена Маринковић,
дипл.педагог, саветник МП;
Душанка Стојковић,
дипл. педагог, саветник МП;
Слободанка Радосављевић,
Дете у драмској игри
васпитач, председник Савеза удружења
васпитача Србије.
Књига на основу које је направљен
програм носи назив „И мали глумац је глумац” (ауторке Слободанке Радосављевић).
Књига је издата од стране библиотеке „Радост”.
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Организације/институције које подржавају програм:
Савез удружења васпитача Србије; Удружење васпитача „Чигра”, Смедерево.
Координатор:
Слободанка Радосављевић, Деспота Стевана 11/37, 11300 Смедерево,
тел.: 026/611-545, 026/615-139, 064/160-83-95, е-mail: laneradost@eunet.yu,
vaspitaci@eunet.yu
Реализатори:
Нена Маринковић, дипл.педагог, саветник МП; Душанка Стојковић, дипл. педагог,
саветник МП; Слободанка Радосављевић, васпитач, председник Савеза удружења
васпитача Србије.
Циљеви програма:
Општи циљеви: подизање нивоа професионалних компетенција запослених у предшколским установама у области драмског стваралаштва; унапређивање и подстицање
дечјег стваралачког развоја. Специфични циљеви: проширивање знања и унапређивање
способности и вештина запослених у предшколским установама за подстицање драмског стваралаштва деце предшколског узраста; обогаћивање репертоара активности
васпитача у раду са децом у области драмског стваралаштва; развијати способност
васпитача да препознају, подржавају и прихвате дечје креативне потенцијале и увиде
значај игре.
Теме које се обрађују:
Значај игре у подстицању дечјег драмског стваралаштва; Врсте игара значајних за
процес драмског стварања; Улога дечјег искуства у стваралачком изразу; Развијање
интеракције и стварање услова за активно учешће детета и одраслих; Васпитач/ водитељ, васпитач/учесник; Родитељ као партнер и помагач у процесу драмског стварања;
Дете као творац; Теме, садржаји и форме драмских активности и игара; Процес изнад
продуката: како стићи до представе, а сачувати игру.
Циљна група:
запослени у предшколским установама: васпитачи, стручни сарадници; родитељи;
учитељи запослени у основној школи.
Трајање програма:
3 радна дана: едукација – 2 дана по 8 сати (16 сати), евалуација (након тромесечне
примене) – 1 дан / 8 сати.
Број учесника у групи:
минимално 20 учесника, максимално 50 учесника.
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Аутори програма:
Маја Стефановић, васпитач;
Весна Живановић, дипл. психолог.
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Керамика – традиција,
Организације/институције које
култура, радост – коло
подржавају програм:
Удружење за остваривање и очување
(специјалистички програм)
људских и дечијих права „Недремљиво
око”, Београд; ПУ „Врачар”, Врачар; ПУ „Дечији дани”, Стари град; ПУ „Савски
венац”, Савски венац; ПУ „Лане”, Гроцка; ПУ „Јелица Обрадовић”, Младеновац.
Координатор:
Маја Стефановић, Србобранска 11, 11000 Београд, тел.: 011/2153-361, 065/330-12-80,
063/330-128, факс: 011/2153-361, е-mail: ned_oko@eunet.yu, mpcela@yahoo.com
Реализатори:
Борис Богдановић, сликар керамичар; Елизабета Перић, дипл. вајар, сарадник на
програму; Маја Анђелковић, дипл. педагог, сарадник на програму; Маја Стојановић,
васпитач; Љиљана Митровић,васпитач; Јелена Токовић, васпитач.
Циљеви програма:
стицање знања и вештина у раду са точком; оспособљавање васпитача и учитеља за
креативно-производни рад, и то у циљу унапређивања и јачања квалитета васпитно-образовног процеса; омогућавање услова који потстичу креативност код деце
предшколског и школског узраста; развијање личне одговорности у партиципацији у
развоју друштва као основе за јачања самопоштовања и поштовања друштвене средине
у односу на циљну групу (васпитаче, учитеље).
Теме које се обрађују:
Упознавање са принципима рада; Израда основних форми на точку; Конкретизација
форме кроз надоградњу и декорисање; Финализација вртених униката. Током мануелне
обраде, информисање полазника о историјату керамике.
Циљна група:
васпитачи и учитељи у предшколским и школским установама.
Трајање програма:
24сата, 3 дана по 8 сати дневно.
Број учесника у групи:
Минимални број учесника је 5, максимални 10.
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Аутори програма:
Маја Стефановић, васпитач;
Весна Живановић, дипл. психолог.

Организације/институције које
подржавају програм:
Удружење за остваривање и очување
људских и дечијих права „Недремљиво
око”, Београд; ПУ „Врачар”, Врачар; ПУ
„Дечији дани”, Стари град; ПУ „Савски
венац”, Савски венац; ПУ „Лане”, Гроцка; ПУ „Јелица Обрадовић”, Младеновац.

Керамика – традиција,
култура, радост – основни
програм

Координатор:
Маја Стефановић, Србобранска 11, 11000 Београд, тел.: 011/2153-361, 065/330-12-80,
063/330-128, факс: 011/2153-361, е-mail: ned_oko@eunet.yu, mpcela@yahoo.com
Реализатори:
Борис Богдановић, сликар керамичар; Елизабета Перић, дипл. вајар, сарадник на
програму; Маја Анђелковић, дипл. педагог, сарадник на програму; Маја Стојановић,
васпитач; Љиљана Митровић,васпитач; Јелена Токовић, васпитач.
Циљеви програма:
стицање знања и вештина у области обраде глине; оспособљавање васпитача и учитеља
за креативно-производни рад, и то у циљу унапређивања и јачања квалитета васпитно-образовног процеса; омогућавање услова који потстичу креативност код деце предшколског и школског узраста; развијање личне одговорности у партиципацији у развоју друштва као основе за јачања самопоштовања и поштовања друштвене средине у
односу на циљну групу (васпитаче, учитеље).
Теме које се обрађују:
Керамика од праисторије до данас – најстарија и најсавременија грана индустрије;
Упознавање са материјалом; Упознавање са принципима рада; Рад на точку; Рад на
калупима; Термички третман глазуре: температурни распон.
Циљна група:
васпитачи и учитељи у предшколским и школским установама.
Трајање програма:
24сата, 3 дана по 8 сати дневно.
Број учесника у групи:
Минимални број учесника је 5, максимални 10.

ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

Аутори програма:
Маја Стефановић, васпитач;
Весна Живановић, дипл. психолог.
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Керамика – традиција,
Организације/институције које
подржавају програм:
култура, радост – калупи
Удружење за остваривање и очување
(специјалистички програм)
људских и дечијих права „Недремљиво
око”, Београд; ПУ „Врачар”, Врачар; ПУ
„Дечији дани”, Стари град; ПУ „Савски венац”, Савски венац; ПУ „Лане”, Гроцка; ПУ
„Јелица Обрадовић”, Младеновац.
Координатор:
Маја Стефановић, Србобранска 11, 11000 Београд, тел.: 011/2153-361, 065/330-12-80,
063/330-128, факс: 011/2153-361, е-mail: ned_oko@eunet.yu, mpcela@yahoo.com
Реализатори:
Борис Богдановић, сликар керамичар; Елизабета Перић, дипл. вајар, сарадник на
програму; Маја Анђелковић, дипл. педагог, сарадник на програму; Маја Стојановић,
васпитач; Љиљана Митровић, васпитач; Јелена Токовић, васпитач.
Циљеви програма:
стицање знања и вештина у области рада са гипсаним калупима; оспособљавање
васпитача и учитеља за креативно-производни рад, и то у циљу унапређивања и јачања
квалитета васпитно-образовног процеса; омогућавање услова који потстичу креативност код деце предшколског и школског узраста; развијање личне одговорности у
партиципацији у развоју друштва као основе за јачања самопоштовања и поштовања
друштвене средине у односу на циљну групу (васпитаче, учитеље).
Теме које се обрађују:
Упознавање са материјалом; Израда калупа; Узимање калупа са форми различитих
материјала; Одржавање калупа; Рад са калупима; Конкретизација одливка кроз надоградњу и декорисање; Финализација униката. Током мануелне обраде, информисање
полазника о историјату керамике.
Циљна група:
васпитачи и учитељи у предшколским и школским установама.
Трајање програма:
24сата, 3 дана по 8 сати дневно.
Број учесника у групи:
Минимални број учесника је 5, максимални 10.
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БРОЈ: 528

Развијање отвореног
курикулума на нивоу дечјег
вртића

Аутор програма:
проф. др Мирјана Пешић.
Организација/институција која
подржава програм:
Институт за педагогију и андрагогију,
Филозофски факултет, Београд.

Координатор:
проф. др Мирјана Пешић, Институт за педагогију и андрагогију, Филозофски фалултет,
Чика Љубина 18 -20, 11000 Београд, тел.: 011/3206-261, 011/319-12-78,
факс: 011/3282-985, е-mail: mmpesic@f.bg.ac.yu
Реализатори:
проф. др Мирјана Пешић; Аница Николић, спец.; мр Живка Крњаја; Весна Дасукидис;
Лидија Мишкељин, спец.
Циљеви програма:
стручно оспособљавање практичара, васпитача и сарадника за развијање отвореног
курикулума; трансформација васпитне праксе на нивоу вртића/групе у складу са
концепцијом отвореног система васпитања; демократизација дечјег вртића као институције и изграђивање заједнице рефлексивних практичара; упознавање и разумевање
основних поставки отвореног система васпитања; увођење практичара у методологију
акционог истраживања као начина мењања и унапређивања праксе; оспособљавање
стручних сарадника за координисање акционих истраживања.
Теме које се обрађују:
Методологија акционог истраживања; Отворени систем васпитања и однос програма и
курикулума; Средина за учење; Посматрање и праћење; Документација у функцији
планирања и самоевалуације.
Циљна група:
васпитачи, стручни сарадници дечјих вртића. (Пожељно је да се у програм истовремено укључи већи део или цео тим васпитача из истог објекта.)
Трајање програма:
Уводни семинар: 2 дана по 8 сати рада = 16 сати, завршни семинар: 1 дан = 8 сати рада.
Програм обухвата период од 4 или више дана, рачунајући време потребно за примену
наученог у пракси и израду два извештаја.
Број учесника у групи:
Минимални број учесника је 15, максимални број учесника је 20.

ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

Аутор програма:
Радмила Ивановић.
Организација/институција која
подржава програм:
Удружење медицинских сестара
предшколских установа Србије.
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Говор деце раног узраста

Координатор:
Радмила Ивановић, Београдска III део/7, 11253 Београд, тел./факс: 011/2523-320,
064/3567-926, е-mail: podgora@ptt.yu
Реализатори:
Радмила Ивановић, Јованка Богданов, Љиљана Маролт.
Циљеви програма:
стручно оспособљавање медицинских сестара за континуирано праћење и унапређивање говорног развоја и комуникативних способности деце у оквиру целовитог развоја;
стицање стручних способности и вештина за: процењивање говорног постигнућа
детета, примену релевантних методичких поступака којима се помаже детету да
развија говорне капацитете, продуковање и примену активности и игара за говорно
активирање детета, развијање васпитно-образовног програма који је примерен детету,
овладавање вештинама комуницирања са децом; проширивање сазнања да се говорни
развој детета одвија активном говорном праксом у размени са другима у животном
контексту и приређеним играма и активностима.
Теме које се обрађују:
Потребе деце; Невербална комуникација на раном узрасту: језик осећања, језик радњи;
Дете и одрасли у практично-ситуационој комуникацији; Употреба говора на раном
узрасту; Одлике говора деце раног узраста и трендови развоја; Методички поступци
којима се подстиче говорни развој детета; Средина за учење: родитељи и јасле;
Спонтане говорне игре деце раног узраста.
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БРОЈ: 530

Васпитање за креативност

Аутор програма:
Татјана Марковић, педагог.
Организације/институције које
подржавају програм:
Висока школа струковних студија за
образовање васпитача, Пирот;
Удружење васпитача „Растко”, Пирот.

Координатор:
проф. мр Петар Ђорђевић, Ћирила и Методија 29, 18300 Пирот, тел.: 010/345-237,
063/8585-334, е-mail: pakadem@ptt.yu
Реализатори:
Татјана Марковић, педагог; Жељко Марковић, професор ликовног образовања и
васпитања; Оливера Вуковојац, психолог; Недељка Петровић, васпитач; Драгана
Бранковић, медицинска сестра васпитач.
Циљеви програма:
упознавање васпитача са феноменом креативности и њихово оспособљавање за
препознавање, неговање и адекватан рад на васпитању креативне личности.
Теме које се обрађују:
I блок: Упознавање са програмом; Мишљење и креативност. II блок: Како мењати
праксу; Креативно планирање. III блок: Облици и методе рада; Индивидуализација. IV
блок: Партнерство у васпитању; Рад у тиму.
Циљна група:
професионалци у домену предшколског васпитања: садашњи и будући васпитачи,
педагози, психолози и други сарадници.
Трајање програма:
3 дана по 8 сати ефективног рада.
Број учесника у групи:
20–30.

ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

Аутори програма:
доц. др Зорица Станисављевић-Петровић,
мр Данијела Видановић.
Организације/институције које
подржавају програм:
Философски факултет у Нишу, Департман
за педагогију; Висока школа за
образовање васпитача; Савез удружења
васпитача Србије.
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Бирам, стварам и откривам

Координатор:
доц. др Зорица Станисављевић-Петровић, Борова 8, 18000 Ниш, тел.: 018/571-207,
е-mail: zokapet@filfak.ni.ac.yu
Реализатори:
др Слађана Анђелковић, професор Учитељског факултета у Београду (смер за
васпитаче); Нена Маринковић-Радовановић, просветни саветник Министарства
просвете, ШУ, Ниш; доц. др Зорица Станисављевић-Петровић, доцент Философског
факултета у Нишу.
Циљеви програма:
Општи циљеви: јачање компетенција васпитача у делу сарадње са непосредним
окружењем; обогаћивање репертоара активности васпитача у области методике упознавања околине; мотивисање за успешну анимацију пожељних учесника/родитеља и
других одраслих из локалног окружења. Специфични циљеви програма: обогаћивање
сарадње са средином и упознавање нових облика за реализацију васпитно-образовног
рада; израда акционих планова и организовање конкретних акција.
Теме које се обрађују:
Пожељни услови да дете бира, ствара и открива; Стимулативна средина – средина
богатих могућности; Заједнички циљеви и интересовања деце, васпитача и родитеља;
Дете и окружење; Холистички приступ – сазнавање света као целине; Развој активног
односа деце и васпитача према окружењу; Деца и васпитачи заједно у акцији; Родитељи – иницијатори, партнери и реализатори; Локално окружење као помоћ и подршка.
Циљна група:
васпитачи предшколских установа.
Трајање програма:
Програм се реализује у току два дана, односно 8 радних сати по дану.
Број учесника у групи:
Минимални број учесника је 15, а максимални 20.
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БРОЈ: 532

Родитељи као партнери

Аутор програма:
др Зорица Станисављевић-Петровић.
Организације/институције које
подржавају програм:
Философски факултет у Нишу, Департман
за педагогију; Висока школа за
образовање васпитача; Савез удружења
васпитача Србије.

Координатор:
доц. др Зорица Станисављевић-Петровић, Борова 8, 18000 Ниш, тел.: 018/571-207,
е-mail: zokapet@filfak.ni.ac.yu
Реализатори:
др Зорица Станисављевић-Петровић, Нена Маринковић, др Слађана Анђелковић.
Циљеви програма:
Општи циљеви: отварање предшколских установа према ужој друштвеној средини/породици; успостављање и развијање партнерских односа са родитељима;
развијање и јачање компетенција васпитача у аспекту методике рада са родитељима.
Специфични циљеви: оспособљавање васпитача за планирање, припремање и реализацију квалитетне сарадње; мотивација и анимирање родитеља за укључивање у рад
предшколске установе; остваривање перманентне интеракције родитеља и васпитача.
Теме које се обрађују:
Планирање сарадње са породицом; Породица као систем; Карактеристике савремене
породице; Преклапање два система – потреба детета и друштва; Функционисање
породичног система; Васпитни стилови родитеља; Однос васпитач – родитељ – дете;
Мотивација и анимирање родитеља за сарадњу; Како остварити партнерски однос;
Стварање потребних услова за успешно партнерство.
Циљна група:
Програм је намењен васпитачима предшколских установа.
Трајање програма:
Програм се реализује у току два дана, 8 радних сати дневно.
Број учесника у групи:
Минимални број учесника у групи је 15, а максимални 30 учесника.

ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

Аутори програма:
Живка Комленац,
Споменка Дивљан.
Организација/институција која
подржава програм:
Друштво стручних сарадника
предшколских установа Србије.
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Од избора до употребе радног
листа

Координатор:
Живка Комленац, Змај Јовина 17, 22224 Кукујевци, тел.: 022/742-320, 063/7588-914,
е-mail: komlenac@ptt.yu
Реализатори:
Живка Комленац, Споменка Дивљан и Милица Гагић.
Циљеви програма:
проширивање искуства васпитача у примени радних листова у васпитно-образовном
процесу у складу са принципима процеса учења деце предшколског узраста и
промишљање критеријума за избор радног листа: а) појачавање осетљивости васпитача
за потребе деце у процесу учења, с обзиром на карактеристике учења деце предшколског узраста; б) откривање различитих могућности примене метода, техника и
поступака подучавања предшколске деце пре употребе радног листа; в) искуствено
спознавање различитих функција радног листа у васпитно-образовном процесу; г)
проширивање искуства васпитача у решавању различитих проблемских ситуација код
примене радних листова; д) увођење васпитача у процес формулисања критеријума и
показатеља за процену квалитета код избора радног листа.
Теме које се обрађују:
Ставови према учењу; Кључни појмови процеса учења; Утицај начина подучавања на
дечје учење; Пирамида учења; Методе, технике и поступци подучавања; Примена
радних листова; Функције радног листа у васпитно-образовном процесу; Решавање
проблемских ситуација у примени радног листа; Општи критеријуми за избор радног
листа; Показатељи сваког појединог критеријума код избора радног листа. Очекивани
ефекти програма: активирано знање васпитача о начинима на који уче деца предшколског узраста, познавање правила примене различитих метода, техника и поступака
подучавања деце предшколског узраста – у складу са захтевима процеса учења,
појашњене функције радних листова у васпитно-образовном процесу, формулисане
стратегије повезивања карактеристика васпитно-образовне групе са различитим
начинима примене радних листова у складу са захтевима процеса учења, васпитачи
оснажени за одређивање критеријума и показатеља за избор квалитетног радног листа
у својој предшколској групи.
Циљна група:
васпитачи и стручни сарадници у предшколским установама и студенти који се
припремају за позив васпитача.
Трајање програма:
једнодневни семинар од 6 радионица у трајању од 8 сати + мониторинг у трајању од 4
сата након 6 месеци од обуке.
Број учесника у групи:
од 15 до 30 учесника.
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БРОЈ: 534

Програмирање васпитно-образовног рада са
предшколском децом

Аутори програма:
Радмила Ивановић,
Мирјана Марковић,
Смиљка Ивачковић.
Организација/институција која
подржава програм:
Савез удружења васпитача Србије.

Координатор:
Мирјана Марковић, тел.: 011/2492-781, 064/2138-374, е-mail: markovicm@ikomline.net
Циљеви програма:
оспособљавање васпитача за стварање и развијање програма који је прилагођен
развојним потребама деце и циљевима васпитања и образовања, способност уочавања
развојног нивоа детета, избор релевантних активности, способност праћења, уношења
промена, евалуација урађеног, планирање на темељу евалуације...
Теме које се обрађују:
Програм и програмирање; Отворени систем васпитања у пракси; Дете у васпитној
групи; Како учи предшколско дете; Параметри посматрања и евалуација; Програмирање на више нивоа. Све теме се обрађују поштовањем принципа узајамности практичног и теоријског плана.
Циљна група:
васпитачи који раде у свим облицима окупљања предшколске деце од 3 до 7 година.
Трајање програма:
3 дана по 7 сати. Време истраживања практичара није овде урачунато.
Број учесника у групи:
30.

ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

Аутор програма:
Радмила Ивановић.
Организација/институција која
подржава програм:
Савез удружења васпитача Србије.
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Комуникативна и
стваралачка употреба говора

Координатор:
Радмила Ивановић, Београдска III део/7,
11253 Београд (Сремчица),
тел./факс: 011/2523-320, 064/3567-926, е-mail: podgora@ptt.yu

Циљеви програма:
Општи циљ: стручно усавршавање васпитача за континуирано праћење и унапређивање говорног развоја детета у складу са комуникативним аспектом говора, а у
оквиру целовитог развоја детета. Специфични циљеви: оспособљавање васпитача за:
развој комуникативних способности деце практиковањем разноврсне употребе говора;
сагледавање говорних постигнућа детета; формулисање задатака; избор релевантних
активности и игара на темељу могућности и потреба детета; култивисање говорног
стваралаштва деце; развијање интересовања деце за писани језик; проширивање
сазнања о комуникативном аспекту говора.
Теме које се обрађују:
Комуникативне функције говора; Невербална и вербална комуникација; Начини
подстицања комуникативних способности деце; Говорне радионице као облик говорног активирања деце; Испитивање говорних постигнућа деце; Дечја игра и стваралаштво; Дечје говорне игре; Како подржати и развијати стваралачки говорни потенцијал детета; Неки системи подстицања дечје имагинације и говорног стваралаштва;
Евалуација програма – једно од полазишта за супервизију; Договор о примени и праћењу примене програма; Евалуација и самоевалуација; Презентација искуства у примени
програма. Изборне теме: Развој интересовања деце за писани језик; Како помоћи деци
у учењу нематерњег језика; Књижевна дела – ослонац за практиковање различите
употребе говора.
Циљна група:
Програм је намењен васпитачима и стручним сарадницима који раде са децом узраста
од три до седам година у различитим облицима окупљања предшколске деце: целодневни боравак, припремне групе, приватни вртићи, специјализоване предшколске
групе; студентима који се школују за рад са децом предшколских узраста и другим
заинтересованим особама и инстутуцијама.
Трајање програма:
Базична обука траје траје 12 сати: два дана по 6 сати; примена програма: један до два
месеца; супервизија 6 сати; укупно 18 сати.
Број учесника у групи:
од 20 до 30.
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Виртуелни вртић

БРОЈ: 536

Аутори програма:
проф. др Александар Милојевић,
Славиша Петровић,
проф. рачунарства и информатике.
Организација/институција која
подржава програм:
Висока школа за образовање васпитача
струковних студија, Алексинац, Пиварска
б.б., тел.: 018/800-420, 018/800-421,
факс: 018/804-323.

Координатор:
Славиша Петровић, Леле Поповић 95, 18220 Алексинац, тел.: 018/805-039,
064/198-15-83, е-mail: slaki@medianis.net
Циљеви програма:
Општи циљ програма је усавршавање и образовање васпитача уз обезбеђивање
квалитетнијег коришћења информационих технологија у раду са децом у предшколским установама. Специфични циљеви: утврђивање нивоа оспособљености васпитача
за коришћење информационих технологија; утврђивање колико и у које сврхе деца
предшколског узраста проводе време у коришћењу рачунара; утврђивање могућности
успостављања стандарда (у смислу интерних стандарда) за временско и садржајно
оптерећење деце у коришћењу информационих технологија; дефинисање обима и
садржаја едукације васпитача који раде у предшколским установама.
Теме које се обрађују:
Психолошка радионица ,,Хоћу да будем хакер” – испитивање ставова васпитача и
друштвене средине о употреби ИКТ технологије у васпитању и образовању
предшколске деце која живе у информатичкој ери. Ставови се упоређују са анкетом
која је вршена међу васпитачима и родитељима и представља репрезентативни узорак.
Виртуелна бајковитост – савремени приступ бајкама као могућност васпитања деце и
упознавања околине, апострофирајући безбедност деце. У овим активностима васпитач
кроз мултимедијалну нарацију приближава деци изворну стварност и примерима утиче
на правилно васпитање и образовање. Радионица ,,Дај ми ... један круг” – васпитачи се
оспособљавају за израду мултимедијалних интерактивних активности кроз игру или
истраживање деце. У предвиђеним активностима деца сама решавају проблеме или се
упознају са околином кроз интерактивну презентацију коју им понуди васпитач.
Радионица ,,Сајбер вртић” – коришћење Интернет сервиса за правилан избор садржаја,
могућност организовања активности.
Циљна група:
васпитачи и стручни сарадници у предшколским установама.
Трајање програма:
24 сата, 3 недеље, сваког викенда – два дана по 4 сата.
Број учесника у групи:
минимално 10 + 1 гратис (сарадник из педагошко-психолошке службе који вреднује
ефекте програма), максимално 12 + 1 гратис.

ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ СА ПОСЕБНИМ
ПОТРЕБАМА

ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА
Аутори програма:
др Сунчица Мацура-Миловановић,
Сања Татић-Јаневски,
Мирјана Ковачевић.
Организација/институција која
подржава програм:
Друштво учитеља Београда.
Координатори:
Мирјана Илић
Друштво учитеља Београда
Дечанска 6/III, поштански фах 628
11000 Београд
тел.: 064/111-00-74, 011/3245-385
факс: 011/3239-697
е-mail: ucitelj1@EUnet.yu
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Ромско дете и школа

Милијана Арсић
Саве Ковачевића 9г
11080 Земун
тел.: 011/2619-520, 063/432-317
е-mail: taraa@beotel.net

Реализатори:
Сунчица-Мацура Миловановић, Сања Татић-Јаневски, Мирјана Ковачевић, Милијана
Арсић.
Циљеви програма:
да учесницима пружи релевантне информације о потребама и специфичностима услова
одрастања ромске деце, омогући разумевање понашања Рома и њиховог положаја у
друштву; да пружи примељива знања о извођењу конкретних активности са ромском
децом у школи и успешним начинима њиховог подучавања; да фокусира учеснике на
стратегије које дају резултате.
Теме које се обрађују:
Историја, друштвени положај и образовање Рома; Узроци школског неуспеха ромске
деце; Тешкоће у процесу учења/подучавања ромске деце; Подстицање самопоштовања
деце; Мотивација за школско учење; Индивидуализација наставног процеса; Сарадња
са родитељима.
Циљна група:
учитељи основних школа који у својим одељењима раде са ромском децом; наставници
и стручни сарадници и директори основних школа, сарадници на пројектима и
програмима чија су циљна група ромска деца.
Трајање програма:
16 сати, два радна дана.
Број учесника у групи:
20–25.
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Превентивно-корективни рад
са ученицима ометеним у
развоју

Аутор програма:
проф. др Горан Недовић.
Организације/институције које
подржавају програм:
ОШ „Антон Скала”, Београд;
Факултет за специјалну едукацију и
рехабилитацију;
Друштво дефектолога Србије.

Координатор:
Рада Ракочевић, Петра Чајковског 2а, 11000 Београд, тел.: 063/103-36-66,
011/2650-589, е-mail: askala@verat.net
Реализатори:
проф. др Горан Недовић, проф. др Драган Рапаић, проф. др Снежана Николић, доц. др
Данијела Илић-Стошовић, асс. мр Снежана Илић, Рада Ракочевић, дипл. дефектолог.
Циљеви програма:
иновације знања и повећање стручне компетенције запослених у образовању и васпитању; обука наставника и стручних сарадника у примени метода, техника и процедура
превентивно-корективног рада са ученицима ометеним у развоју у редовној и
специјалној основној школи.
Теме које се обрађују:
Превентивно-корективни рад са ученицима ометеним у развоју; Дете ометено у развоју
и превентивно-корективни рад; Проблеми и тешкоће у учењу и понашању и
превентивно-корективни рад.
Циљна група:
дипломирани дефектолози свих профила, стручни сарадници запослени у образовању и
васпитању (педагози, психолози и други стручни сарадници), учитељи и наставници
запослени у образовању и васпитању у редовној и специјалној школи.
Трајање програма:
Програм траје 24 сата, односно три радна дана по 8 сати.
Број учесника у групи:
од 15 до 20.

ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

Аутор програма:
Салим Горанац.
Организација/институција која
подржава програм:
Учитељски факултет Универзитета у
Београду, Краљице Наталије 43,
11000 Београд.
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Примена техника мапа
учења, брзог читања и
памћења у настави и
интеграција у образовно-васпитни систем

Координатор:
Салим Горанац, Париске комуне 33/15,
11070 Нови Београд, тел.: 011/2693-498, 064/2111-808, е- mail: pomazemo@bitsyu.net,
sgoranac@hotmail.com

Реализатори:
проф. др Ивица Радовановић, проф. др Вељко Банђур, др Аурел Божин, др Јасмина
Ковачевић, Салим Горанац, мр Радмила Јаковљевић, Мирјана Никитовић.
Циљеви програма:
Усвајање програма „Примена техника мапа учења, брзог читања и памћења у настави и
интеграција у образовно-васпитни систем” омогућава превазилажење и решавање
проблема у учењу – усвајање метода и техника за брзо читање, израда мапа учења,
памћења микро и макро података за брже и ефикасније учење и интеграција у
васпитно-образовни систем током школовања. Програм је заснован на истраживањима
и пракси водећих ауторитета у свету психологије учења – аутора Тонија Бузана, Колин
Роуз, Едварда де Боноа, Меријеме Вилис...
Теме које се обрађују:
Програм се састоји од четири модула: 1) Нове димензије наставе у савременој
демократској школи; Улога наставника у образовном процесу; Мењање улоге наставника од традиционалне ка савременој; Активна настава – модели; Различити модели
реализације интерактивне наставе; Израда радионица; Израда радионица по претходном моделу; Презентација радионица по групама. 2) Израда мапа учења; Проблеми
учења и њихови узроци; Селекција података (појам података, одабир кључних речи);
Креативне белешке мапа учења; Организација учења; Примена наученог. 3) Брзо
читање: проблеми, решења, повећање брзине и ефикасности (разумевање и памћење
прочитаног). 4) Памћење и концентрација; Меморијски принципи; Меморијски
системи; Меморијске технике; Ритмови памћења/заборављања; Технике за побољшање
концентрације.
Циљна група:
наставници, васпитачи, стручни сарадници и директори који раде са особама са посебним потребама, ученицима националних мањина и ученицима у редовним школама.
Трајање програма:
Програм је састављен од четири модула (семинара) који су подељени на 8 сегмената
(часова) и трају три дана. Укупан број сати ефективног рада је 24 сата.
Број учесника у групи:
16–24 полазника.
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ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

БРОЈ: 540

Вртић и школа по мери
детета – инклузивни модел
рада у вртићу и нижим
разредима основне школе –
модул 1

Аутори програма:
спец. Дијана Копуновић,
психолог ПУ „Наша радост”, Суботица;
Марица Мецек,
педагог ПУ „Бамби”, Кула;
Јасмина Кукић,
педагог ПУ „Наша радост”, Суботица.
Организације/институције које
подржавају програм:
ПУ „Наша радост”, Суботица;
ПУ „Бамби”, Кула.

Координатор:
Дијана Копуновић, Доситејева 6, 24000 Суботица, тел.: 024/670-450, 064/150-42-20,
факс: 024/64-64-11, е-mail: kdijana@eunet.yu
Реализатори:
спец. Дијана Копуновић, психолог ПУ „Наша радост”, Суботица; Марица Мецек,
педагог ПУ „Бамби”, Кула; Јасмина Кукић, педагог ПУ „Наша радост”, Суботица;
Бранка Бешлић, психолог ОШ „Соња Маринковић”, Суботица.
Циљеви програма:
Општи циљеви: упознавање са карактеристикама инклузивног модела рада у предшколским установама и нижим разредима ОШ; упознавање са васпитним методама
које су сагласне са вредностима демократског друштва и уважавање дечјих права;
побољшање професионалне компетенције за рад са децом са посебним потребама и
развијање емпатијског односа према њима и њиховим родитељима; усвајање методологије рада у васпитно-образовним групама и нижим разредима основне школе у
којима се реализује инклузивни програм. Специфични циљеви: упознавање са искуствима у реализацији инклузивног модела рада у предшколским установама у Суботици
и Кули и основним школама у Суботици и Београду; упознавање са карактеристикама
тимског рада; сензитизација за различитости; оспособљавање учесника за стварање
пријатне и прихватајуће атмосфере у групи/одељењу и подстицање толерантног односа
међу децом; упознавање и примена модела решавања проблематичног понашања деце;
уочавање битне дистинкције између инклузије и интеграције.
Теме које се обрађују:
Карактеристике инклузивног програма; Ја као део групе; Предрасуде везане за
различитости; Сензитизација за различитости; Фактори успешности инклузије; Развој
идеје инклузивног програма; Инклузија – теоријски концепт и међународна документа;
Права и потребе деце са сметњама у развоју; Особености деце са посебним потребама;
Социјални и медицински модел схватања ометености; Разлика између интеграције и
инклузије; Услови за реализацију инклузивног програма; Развијање емпатијске способности, децентрализације, узајамног разумевања и толеранције; Унапређивање
методологије рада.
Циљна група:
васпитачи, учитељи, стручни сарадници вртића и школе.
Трајање програма:
3 дана по 8 сати у континуитету (24 сата).

ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

Број учесника у групи:
минимално 20, а максимално 25 учесника.
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ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

БРОЈ: 541

Вртић и школа по мери
детета – инклузивни модел
рада у вртићу и нижим
разредима основне школе –
модул 2

Аутори програма:
спец. Дијана Копуновић,
психолог ПУ „Наша радост”, Суботица;
Марица Мецек,
педагог ПУ „Бамби”, Кула;
Јасмина Кукић,
педагог ПУ „Наша радост”, Суботица.
Организације/институције које
подржавају програм:
ПУ „Наша радост”, Суботица; ПУ
„Бамби”, Кула.

Координатор:
Дијана Копуновић, Доситејева 6, 24000 Суботица, тел.: 024/670-450, 064/150-42-20,
факс: 024/64-64-11, е-mail: kdijana@eunet.yu
Реализатори:
спец. Дијана Копуновић, психолог ПУ „Наша радост”, Суботица; Марица Мецек,
педагог ПУ „Бамби”, Кула; Јасмина Кукић, педагог ПУ „Наша радост”, Суботица;
Бранка Бешлић, психолог ОШ „Соња Маринковић”, Суботица.
Циљеви програма:
Општи циљеви: упознавање са карактеристикама инклузивног модела рада у предшколским установама и нижим разредима ОШ; упознавање са васпитним методама
које су сагласне са вредностима демократског друштва и уважавање дечјих права са
нагласком на индивидуализацију програма; побољшање професионалне компетенције
за рад са децом са посебним потребама и развијање емпатијског односа према њима и
њиховим родитељима; усвајање методологије рада у васпитно-образовним групама и
нижим разредима основне школе у којима се реализује инклузивни програм;
оспособљавање за израду индивидуалних стимулативних програма и индивидуалних
образовних планова за децу са сметњама у развоју. Специфични циљеви: упознавање
са искуствима у реализацији инклузивног модела рада у предшколским установама у
Суботици и Кули и основним школама у Суботици и Београду; оспособљавање
учесника за припрему вртића/школе, родитеља и деце за реализацију инклузивног
програма; упознавање са карактеристикама тимског рада и укључивања родитеља као
партнера; оспособљавање учесника за стварање пријатне и прихватајуће атмосфере у
групи/одељењу и подстицање толерантног односа међу децом.
Теме које се обрађују:
Инклузивни програм рада у општим основама програма васпитно-образовног рада;
Индивидуализација рада; Израда индивидуалних планова подршке; Израда индивидуалних образовних планова; Посматрање деце; Тренутни ниво; Дугорочни циљеви;
Разрада дугорочних циљева на међукораке; Примена и израда ИПП/ИОП обрасца;
Карактеристике тимског рада; Партнерски однос са родитељима; Типични проблеми
родитеља; Модел ефикасног васпитача, учитеља, стручног сарадника; Осмишљавање
радионица за припрему деце за укључивање детета са сметњама у развоју у васпитну
групу.
Циљна група:
васпитачи, учитељи, стручни сарадници вртића и школе.

ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

Трајање програма:
3 дана по 8 сати у континуитету (24 сата).
Број учесника у групи:
минимално 20, а максимално 25 учесника.
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ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

БРОЈ: 542

Аутори програма:
мр Снежана Нишевић,
проф. др Снежана Николић.

Организације/институције које
подржавају програм:
Институт за дефектологију Факултета за
специјалну едукацију и рехабилитацију,
Универзитет у Београду; Соматопедска
секција Србије Удружења дефектолога Србије; Ресурсни центар „Знање”, невладина
организација.

Школа за све – инклузивно
образовање

Координатор:
мр Снежана Нишевић, Симе Игуманова 18/67, 11000 Београд, тел.: 064/1455-367,
тел./факс: 011/3513-000, е-mail: snezadj@bitsyu. net
Реализатори:
проф. др Снежана Николић, проф. др Драган Рапаић, доц. др Горан Недовић, доц. др
Данијела Илић-Стошовић, мр Снежана Нишевић, мр Снежана Илић.
Циљеви програма:
припрема школе за инклузивно образовање и подизање педагошке и корективне
ефикасности школе; сензибилизација наставног кадра на потребе и могућности ученика са тешкоћама у учењу и ученика са ометеношћу; усавршавање наставника за
откривање и праћење ученика са тешкоћама у учењу и примену посебних метода и
техника рада са овим ученицима; обезбеђење услова за адекватан и потпун развој свих
потенцијала ученика, а посебно ученика са тешкоћама у учењу и подршка ученицима
са тешкоћама у учењу у васпитно-образовном процесу за ефикасније савладавање
школских задатака.
Теме које се обрађују:
Образовање ученика са посебним потребама; Инклузивно образовање; Форме пружања
подршке; Образовање наставника; Тешкоће у учењу: манифестација тешкоћа у учењу,
детекција и евиденција, дијагностика и диференцијална дијагностика, праћење и
усмеравање ученика са тешкоћама у учењу; Методски поступци у раду; Ометеност у
развоју: категорије ометености и карактеристике, технички захтеви и опремљеност
школе за смештај ученика са сметњама у развоју; Методски поступци у раду;
Инклузија – искуства, наредни кораци: отпори инклузији, толеранција различитости,
улогa наставника, модели оцењивања, индивидуални образовни програми, школски
стручни тим.
Циљна група:
наставници разредне наставе, стручни сарадници у основним школама.
Трајање програма:
24 сата, односно три радна дана.
Број учесника у групи:
15–30.

ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

Аутор програма:
Небојша Јовановић.
Организација/институција која
подржава програм:
Центар за примењену психологију
Друштва психолога Србије.
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Дефицит пажње и
хиперактивност код деце

Координатори:
Небојша Јовановић, тел.: 063/227-505; Маја Петровић, Центар за примењену
психологију, Ђушина 7/III, 11000 Београд, тел.: 011/32-32-961, 011/30-35-131,
факс: 011/32-39-685, е-mail: dpscpp@sezampro.yu, nebojsa@orgm.co.yu
Циљеви програма:
Едукација просветног кадра да препозна проблеме дефицита пажње и хиперактивности
(АДД/АДХД) код деце и правилно усмери наставне и васпитне активности у циљу
адекватнијег приступа деци са овим проблемима. Бројна истраживања научних и
здравствених институција у свету указују на то да је све већи проценат деце код које је
дијагностификован дефицит пажње. По новијим истраживањима 7–10% деце узраста
од 5 до 18 г. има дијагнозу АДД или АДХД. Лонгитудиналне студије показују да ови
проблеми у 70% случајева не нестају са одрастањем, мада се хиперактивност, ако је
део проблема, смањује након пубертета. Те студије показују и то да су, без адекватног
третмана, деца са поремећајима пажње у далеко већем ризику од неуспеха у школи или
успеха испод њихових интелектуалних способности, понављања разреда, избацивања
из школе, сукоба са законом, болести зависности... Деца са АДД проблемима су, од
стране наставника и средине у којој живе, често доживљена као лења, безобразна,
неваспитана, немирна, што у великој мери утиче на њихово самопоштовање и
формирање негативне слике о себи. Адекватан приступ наставног особља и родитеља
може у великој мери утицати на правилан развој деце са овим проблемима. Ови
проблеми више нису реткост и захтевају припремљеност наставног кадра за суочавање
са њима. Циљ семинара је едукација васпитача за правилан приступ деци са дефицитом
пажње и проблемима хиперактивности.
Теме које се обрађују:
Шта је АДД/АДХД – најчешћа дијагноза код деце у западним земљама; Зашто расте
проценат АДД поремећаја у свету и у нашој средини; Ризици који прате АДД/АДХД;
Шта АДД јесте, шта АДД није; Како препознати АДД дете; Како реаговати на његово
понашање; Четири основне карактеристике АДД: селективна пажња и меморија,
расејаност, импулсивност, хиперактивност; Остале особености АДД-а; Одлике АДД
детета; Упитници за родитеље и наставнике; Проблеми у учењу и други проблеми који
су чести пратиоци АДД/АДХД; Назнаке о могућностима третмана АДД-а и улози
школског психолога, педагога и наставника у третману дефицита пажње код детета;
Метакогнитивне стратегије – стратегије учења које помажу деци са дефицитом пажње;
Како прилагодити наставу АДД детету; Како саветовати родитеље; Организација
породице са АДД дететом; Стратегије за моделирање понашања АДД детета; Исхрана
хиперактивне деце и деце са дефицитом пажње.
Циљна група:
запослени у предшколским установама, основним и средњим школама, учитељи,
наставници, психолози и педагози.

ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

696

ИЗБОРНИ

БРОЈ: 544

Примена метода
кооперативнoг учења у
образовању деце са посебним
потребама у редовној школи

Аутори програма:
др Јасмина Ковачевић,
ванредни професор Факултета за
специјалну едукацију и рехабилитацију и
Учитељског факултета Универзитета у
Београду;
др Миомир Милинковић,
редовни професор Учитељског факултета
у Ужицу Универзитета у Крагујевцу.

Организација/институција која подржава програм:
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд.
Координатор:
др Јасмина Ковачевић, професор Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију.
Циљеви програма:
упознавање наставника редовних школа са образовним могућностима деце са
посебним потребама; оспособљавање наставника да путем различитих метода и
техника рада пруже адекватну подршку и помоћ ученицима са посебним потребама у
остваривању васпитно-образовних задатака; оспособљавање наставника за примену
нових метода и иновативних наставних модела у васпитно-образовном раду;
оспособљавање наставника да применом метода кооперативног учења развијају и
подстичу позитивну климу у разреду/одељењу у правцу: уважавања различитости,
прихватања деце са посебним потребама од стране вршњака и разбијања предрасуда о
њиховим могућностима и способностима у заједничким васпитно-образовним активностима. Рад у мањим сарадничким групама путем кооперативног учења подстиче
бољу сарадњу ученика, утиче на развијање осећања припадности, прихваћености,
подршке, поверења, узајамне повезаности, а уједно утиче на квалитета знања, смањује
зависност ученика од наставника и подиже ниво успостављених социјалних веза
између ученика.
Теме које се обрађују:
Образовне могућности деце са посебним потребама са посебним акцентом на последице примарног проблема које доводе до тешкоћа у савладавању васпитно-образовних
задатака; Дидактичко-методичка припрема наставника и ученика за примену метода
кооперативног учења; Артикулација часа по принципима метода кооперативног учења
у настави српског језика; Примена метода кооперативног учења у настави српског
језика; Практично оспособљавање за припрему и примену метода кооперативног
учења; Кооперативно учење наставник – ученик; Ученички тимски метод постигнућа;
Мозаик метод са варијацијама; Метод групног истраживања.
Циљна група:
наставници разредне и предметне наставе основних и средњих школа.
Трајање програма:
16 сати у току2 дана.
Број учесника у групи:
од 20 до 30.

ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

Аутор програма:
спец. Мирјана Станковић-Ђорђевић.
Организација/институција која
подржава програм:
Висока школа струковних студија за
образовање васпитача, Пирот.
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Сви заједно – програм
инклузије деце са посебним
потребама

Координатор:
мр Петар Ђорђевић, директор ВШССВ, Пирот, Ћирила и Методија 29, 18300 Пирот,
тел.: 010/345-237, 010/321-689, 064/211-00-22, факс: 010/345–237,
е-mail: mirljuba@ptt.yu, mirljuba@yubc.net
Циљеви програма:
едукација професионалаца ради прихватања, интеграције и инклузије деце са посебним потребама у редовне групе вртића и одељења школе, и то у сврху подизања
квалитета живота ове деце и њихових породица, као и едукација васпитача/учитеља у
вези са развојем, особеностима и психолошким проценама деце са посебним
потребама; сензитизација васпитача/учитеља за остваривање партнерских односа са
децом са развојним сметњама и њиховим породицама; ангажовање васпитача/учитеља
на развијању емпатијске свести, превазилажењу егоцентричности и подстицању
алтруистичког понашања од стране вршњака; оспособљавање за анимацију локалне и
шире друштвене заједнице за проблеме деце са посебним потребама.
Теме које се обрађују:
1. блок: упознавање са појмом и категоријама деце са посебним потребама, концепцијом инклузивног модела, партнерских односа, радионичким методама и техникама;
2.блок: радионице – подстицање развоја свести о себи и самопоштовања као предуслова за схватање другог, његових специфичности и различитости; 3.блок: радионице
– развијање асертивности и прихватање другог уз уважавање сопствене личности,
конструктивно решавање сукоба; 4.блок: радионице – емпатија, толеранција и спремност за партнерски однос са другим.
Циљна група:
непосредни корисници: васпитачи, учитељи, стручни сарадници, студенти – будући
васпитачи и учитељи, студенти психологије; посредни корисници: деца са развојним
сметњама и њихове породице.
Трајање програма:
24 сата / 3 радна дана.
Број учесника у групи:
од 15 до 30.

ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

698

ИЗБОРНИ

БРОЈ: 546

Примена визуелних
средстава у структуираној
ситуацији учења код деце,
адолесцената и одраслих са
аутистичним спектром

Аутори програма:
Снежана Бабовић-Димитријевић,
Наташа Милојевић.
Организације/институције које
подржавају програм:
Републичко удружење за помоћ особама
са аутизмом; ОШ ,,Антон Скала”.

Координатор:
Весна Петровић, Гундулићев венац 40, 11000 Београд, тел./факс: 011/339-1051,
е-mail: autismpr@eunet.yu.
Реализатори:
Снежана Бабовић-Димитријевић, Сандра Скенџић, Наташа Милојевић, Мирела
Марковић.
Циљеви програма:
да обучимо стручњаке свих профила да користе визуелна средства у раду са децом,
адолесцентима и одраслима са аутистичним спектром; да се повећају знања стручњака
о карактеристикама деце, адолесцената и одраслих са аутистичним спектром, а у
складу са тим створити неопходне предуслове да се процес учења одвија.
Теме које се обрађују:
Специфичности у функционисању из оквира учења и мишљења особа из области
аутистичног спектра; Структура простора, распореда рада и метода подучавања;
Садржаји и области рада на предшколском, школском и старијем узрасту; Материјали
који се користе у раду; Социјално резоновање и учење социјалних вештина.
Циљна група:
дефектолози, психолози, учитељи, васпитачи, медицинске сестре.
Трајање програма:
Предвиђено је да едукација траје 14 сати ефективног рада у току 2 дана.
Број учесника у групи:
20–30 учесника.

ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

Аутор програма:
мр Славица Марковић.
Организације/институције које
подржавају програм:
ШОСО „Милан Петровић”, Нови Сад;
Save the Children, UK;
Друштво учитеља Новог Сада.
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Деца са сметњама у развоју и
препоруке за рад са њима

Координатор:
Мирјана Лазор, Браће Рибникар 32, 21000 Нови Сад, тел.: 064/195-42-78,
факс: 021/6621-253, е-mail: lazorm@eunet.yu
Реализатори:
мр Славица Марковић, Снежана Николић, Мирјана Лазор, Драгана Пашћан, Младен
Станковић, Радмила Црнојачки, Мартин Каламковић.
Циљеви програма:
подизање нивоа компетенција васпитача и наставника за нову улогу у инклузивном
окружењу стицањем теоријских знања и практичних вештина, што је неопходно за рад
са децом са сметњама у развоју.
Теме које се обрађују:
Деца са специфичним сметњама у развоју (основне карактеристике, импликације на
наставни процес и препоруке за рад са њима); Терминолошке одреднице; Начини
третирања тешкоћа у нашим условима (медицински и социјални модел ометености);
Међународни и домаћи документи који промовишу инклузију; Важећа законска
регулатива; Инклузивна филозофија, политика и пракса; Индивидуални план подршке
и индивидуални образовни план; Специфичности сарадње са родитељима (успостављање партнерског односа); Интегрисани систем услуга у локалној заједници.
Циљна група:
васпитачи, учитељи, дефектолози, стручни сарадници, родитељи, представници
локалне самоуправе.
Трајање програма:
12 сати, односно 2 радна дана.
Број учесника у групи:
20–30 учесника.
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Улога покрета у развоју
говора

Аутори програма:
Здравка Вујасиновић,
научни сарадник, ОШ „Радивој Поповић”,
Земун;
проф. др Надежда Димић,
Факултет за специјалну едукацију и
рехабилитацију, Београд;
проф. др Светлана Славнић,
Факултет за специјалну едукацију и
рехабилитацију, Београд.

Организација/институција која подржава програм:
Основна школа за децу оштећеног слуха и говора „Радивој Поповић”, Београд.
Координатор:
др Весна Наранчић, ОШ „Радивој Поповић”, Призренска 37, 11080 Земун,
тел.: 011/3076-423, факс: 011/3076-423, е-mail: rapozemun@ptt.yu, vasko@yubc.net
Реализатори:
др Здравка Вујасиновић, научни сарадник, ОШ „Радивој Поповић”,Земун; проф. др
Надежда Димић, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд; проф.др
Светлана Славнић, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд.
Циљеви програма:
Општи циљ: функција покрета у развоју говора код глуве и наглуве деце. Специфични
циљеви: стимулисање развоја фонетског говорног механизма уз постепени развој
слушне осетљивости; стимулисање идентификације и буђење способности схватања
говорне семантике; провоцирање и стимулисање спонтаног говор који обједињује
социјално-емотивну и интелектуалну особину личности.
Теме које се обрађују:
Артикулациона фонетика; Фонетска ритмика; Реедукација психомоторике.
Циљна група:
наставници разредне наставе школа за децу оштећеног слуха, наставници разредне
наставе у основним школама, логопеди, наставници у школама за интелектуално ометену децу, предшколски радници – васпитачи, стручни сарадници у школама.
Трајање програма:
24 сата, односно 3 дана.
Број учесника у групи:
минимално 10, максимално 20.

ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

Аутори програма:
проф. др Светомир Бојанин,
Александра Паројчић,
спец.мед.психологије.
Организације/институције које
подржавају програм:
Центар за реедукацију емоција и
понашања ,,Тврђава”;
Форум педагога Србије и Црне Горе.
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Обука из дефектолошке
дијагностике, реедукације и
неуропсихолошке
рехабилитације

Координатор:
Александра Паројчић, спец.мед.психологије, Уставска 5, 11211 Борча,
тел.: 064/1949-224, е-mail: parojcicsaska@yahoo.com
Реализатори:
проф. др Светомир Бојанин, Александра Паројчић, Татјана Говедарица, Виола Повше.
Циљеви програма:
Општи циљеви: овладавање основама неуропсихолошког концепта развоја сазнајних
процеса и говора; проширивање знања и компетенција на област неуропсихолошког
развоја са циљем сигурнијег прилагођавања рада деци са специфичним потребама, а
сходно фазама неуропсихолошког сазревања нервних и психичких структура. Специфични циљеви: помоћ у идентификовању деце са потешкоћама у развоју на основу
неуропсихолошке процене; овладавање основним техникама и методама дефектолошке
и неуропсихолошке дијагностике; овладавање изабраним техникама рехабилитације:
неуропсихолошке, развојне и посттрауматске.
Теме које се обрађују:
Концепт дисхармоничног развоја; Неуропсихолошки концепт развоја говора и
дисфазични синдром; Неуропсихолошки концепт развоја конструктивне диспраксије;
Развојна дислексија и дисортографија; Развој појама броја и развојна дискалкулија;
Неуропсихолошки концепт памћења и пажње; Примена теста за процену развоја
општих способности (акадија); Реедукативни третман дислексија – поремећај читања;
Реедукативни третман дискалкулија – поремећај рачунања; Неуропсихолошка рехабилитација дисграфије – поремећај писања; Рана процена неразвијености слуха;
Неуропсихолошка дијагностика поремећаја пажње и памћења.
Циљна група:
Програм је намењен додатном стручном усавршавању стручних сарадника: дефектолога, психолога, педагога, као и наставника који раде у специјалним, али и редовним
школама, а заинтересовани су за дијагностиковање и интервенције у раду са ученицима
са проблемима савладавања наставних садржаја (тешкоће читања, писања, рачунања,
пажње).
Трајање програма:
24 сата, 3 радна дана.
Број учесника у групи:
од 10 до 25 полазника.
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Реедукација психомоторике –
метод превенције и третмана
поремећаја у понашању и
учењу

Аутор програма:
проф. др Светомир Бојанин.
Организација/институција која
подржава програм:
Форум педагога Србије и Црне Горе.

Координатор:
др Наташа Вујисић-Живковић,
Филозофски факултет, Чика Љубина
18-20, 11000 Београд, тел.: 011/3206-166, 011/2639-356, 063/728-44-11,
е-mail: nvujisic@f.bg.ac.yu.
Реализатори:
проф. др Светомир Бојанин, Татјана Говедарица, Виола Повше-Ивкић.
Циљеви програма:
Општи циљеви: обука београдском реедукативном методу, која је применљива у раду
са ученицима који показују сметње у учењу (дискалкулија, дислексија, хиперкинетско
понашање и поремећаји пажње) и у понашању; овладавање методом реедукације
психомоторике у непосредном раду; усвајање теоријских основа на којима се базира
метода реедукације психомоторике; проширивање стручних знања и компетенције на
област неуропсихолошког развоја.
Теме које се обрађују:
Теоријске основе реедукација психомоторике; Неуропсихолошка анализа развоја
детета до треће године живота (пренатално доба, прве две године живота); Неуропсихолошка анализа развоја раног детињства (од треће до шесте године); Доминација
хемисфера и латерализованост покрета; Доживљај телесне целовитости (ДТЦ);
Доживљај времена, ритмика и осећајни живот; Путеви превентивних, терапијских и
рехабилитационих поступака; Развој доживљаја простора, тела и окружења; Поремећаји психомоторике.
Циљна група:
Програм је намењен додатном стручном усавршавању дефектолога, психолога,
педагога и специјалних педагога који раде и заинтересовани су за рад са децом и
адолесцентима млађег узраста у специјалним, али и редовним школама и домском
смештају.
Трајање програма:
24 сата, 3 радна дана.
Број учесника у групи:
од 15 до 25 полазника.

ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

Аутор програма:
мр Славица Марковић.
Организације/институције које
подржавају програм:
ШОСО „Милан Петровић”, Нови Сад;
Save the Children, UK;
Друштво учитеља Новог Сада.

БРОЈ: 551
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ОБАВЕЗАН

Практичне методе рада у
инклузивном контексту

Координатор:
Мирјана Лазор, Браће Рибникар 32, 21000 Нови Сад, тел.: 064/195-42-78,
факс: 021/6621-253, е-mail: lazorm@eunet.yu
Реализатори:
мр Славица Марковић, Снежана Николић, Мирјана Лазор, Драгана Пашћан, Младен
Станковић, Радмила Црнојачки, Мартин Каламковић.
Циљеви програма:
подизање нивоа професионалних компетенција васпитача, учитеља, наставника и
стручних сарадника за рад са децом са сметњама у развоју у инклузивној школи/вртићу.
Теме које се обрађују:
Могућности инклузије кроз различите програме; Методе и технике рада у инклузивном
контексту; Припремне активности; Стимулација развоја кроз различите врсте игре; Рад
са децом у функционалним (животним) ситуацијама; Специфичности сарадње и саветовања родитеља деце са сметњама у развоју.
Циљна група:
васпитачи, учитељи, стручни сарадници, дефектолози, родитељи.
Трајање програма:
12 сати, 2 радна дана.
Број учесника у групи:
20–30 учесника.
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ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

БРОЈ: 552

Превенција школског
неуспеха – методолошко
усавршавање учитеља на
мађарском језику

Аутори програма:
Павловић Марта,
Дудаш Зита,
Пете Иштван.
Организација/институција која
подржава програм:
Учитељски факултет на мађарском
наставном језику из Суботице.

Координатор:
Павловић Марта, Бошка Бухе 13, 24000 Суботица, тел.: 024/547-849,
е-mail: vitorio@eunet.yu
Реализатори:
Павловић Марта, Дудаш Зита, Пете Иштван.
Циљеви програма:
подизање методичке спремности и информисаности учитеља у препознавању индивидуалних разлика и потреба међу ученицима; стицање спремности учитеља за лакше
препознавање узрока школског неуспеха; упознавање са методама превенције и
коришћење одговарајућег дидактичког материјала.
Теме које се обрађују:
Методологија препознавања индивидуалних разлика; Когнитивни вербални аспекти
усвајања интелектуалних школских вештина почетног читања, писања и рачунања;
Меикснерова метода за превенцију и реедукацију дислексије; Развијеност графомоторике и усвајање почетног писања; Могућности примене психомоторних вежби;
Превенција и реедукација дискалкулије; Израда индивидуалног плана напредовања.
Циљна група:
учитељи који предају на мађарском наставном језику.
Трајање програма:
16 сати, два дана.
Број учесника у групи:
од 10 до 25 учесника.

ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

Аутори програма:
мр Славица Марковић,
Снежана Николић,
Мирјана Лазор.
Организација/институција која
подржава програм:
ШОСО „Милан Петровић”, Нови Сад;
Друштво учитеља Новог Сада;
Save the Children, UK.
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ОБАВЕЗАН

Специјална школа као
сервисни центар

Координатор:
Мирјана Лазор, Браће Рибникар 32, 21000 Нови Сад, тел.: 064/195-42-78,
факс: 021/6621-253, е-mail: lazorm@eunet.yu
Реализатори:
мр Славица Марковић, Снежана Николић, Мирјана Лазор, Драгана Пашћан, Младен
Станковић, Радмила Црнојачки, Мартин Каламковић.
Циљеви програма:
подизање нивоа професионалних компетенција васпитача, наставника и дефектолога
развијањем знања и вештина, што је потребно за функционално повезивање специјалне
школе са масовним школама и вртићима у циљу ефикаснијег задовољавања образовних потреба свих ученика; унапређивање знања о могућностима развијања флексибилнијих облика подршке деци са сметњама у развоју у инклузивној групи/одељењу;
упознавање учесника са структуром и начином функционисања сервиса за подршку
деци у инклузивном вртићу/школи.
Теме које се обрађују:
Сервисни центар за пружање подршке деци са сметњама у развоју и особама са
инвалидитетом у локалној заједници; Сервис за подршку деци у инклузивном
вртићу/школи; Сарадња школских тимова са тимом сервисног центра; Прилагођавање
наставног плана и програма/ИПП и ИОП; Практичне методе рада у инклузивном
контексту; Проблеми оцењивања у инклузивном окружењу.
Циљна група:
дефектолози, васпитачи, учитељи, наставници, стручни сарадници – педагози,
психолози, социјални радници.
Трајање програма:
14 сати, односно 2 дана.
Број учесника у групи:
минимално 20, максимално 40 учесника.
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ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

БРОЈ: 554

Како најбоље радити са
слушно оштећеним дететом

Аутор програма:
др Јасмина Карић,
доцент Факултета за специјалну едукацију
и рехабилитацију Универзитета у
Београду.
Организација/институција која
подржава програм:
Факултет за специјалну едукацију и
рехабилитацију, Београд.

Координатор:
др Јасмина Карић, доцент Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију.
Циљеви програма:
едукација стручњака и родитеља слушнооштећене деце o оптимумима коришћења
кохлеарног импланта; едукација кохлеарноимплантиране деце, кохлеарноимплантираних младих људи и кохлеарноимплантираних одраслих особа ради што боље
употребе слушања у развоју комуникације и говорног језика; упознавање са
процедуром утврђивања оквира за процену развоја слушања језика и комуникације у
реалним животним ситуацијама.
Теме које се обрађују:
Губитак слуха; Како чујемо; Слушање; Права и потребе деце оштећеног слуха; Шта је
то кохлеарни имплант (КИ); Слушање са кохлеарним имплантом (КИ); Животни
циклус кохлеарноимплантиране деце (КИ) од момента имплантације до трећег доба;
Психолошке карактеристике деце оштећеног слуха; Живети, радити и играти се са
дететом оштећеног слуха; Дете оштећеног слуха и дефектолог, учитељ; Дете оштећеног слуха и вршњаци, Дете оштећеног слуха у социјалном окружењу; Вештина
комуникације: родитељ – дете; родитељ – родитељ; родитељ – дефектолог (стручњак);
Како радити са слушно оштећеним дететом; Откривање звука и како вежбати;
Разликовање звука и како вежбати; Препознавање, идентификовање звука и како
вежбати; Разумевање звука и како вежбати; Како вршити процену успешности детета.
Циљна група:
професионалци (сурдолози, логопеди, педијатри, ОРЛ хирурзи, психолози, педагози,
наставници) и родитељи слушнооштећене деце и деце са кохлеарним имплантом.
Трајање програма:
24 сата у току 3 дана.
Број учесника у групи:
од 30 до 50.

ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

Аутор програма:
Емил Влајић.
Организација/институција која
подржава програм:
Средња медицинска школа,
Кнегињe Љубице 3-5, 19000 Зајечар.

БРОЈ: 555
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ИЗБОРНИ

Дете са епилепсијом у разреду
– едукација учитеља за рад са
децом оболелом од епилепсије

Координатор:
Емил Влајић, С. Марковића 36/25, 19000 Зајечар, тел.: 062/800-33-23, 019/423-125,
е-mail: vemil@nadlanu.com
Реализатори:
Емил Влајић, Мирсада Топаловић, Снежана Јоцић.
Циљеви програма:
Повећање компетененција учитеља у раду са децом оболелом од епилепсије. Да би се
деци са епилепсијом обезбедила адекватна подршка и прихватање у прве четири
године њиховог школовања, потребно је да њихови учитељи: стекну предзнања из
области епилептологије, да знају да реагују у специфичним околностима код епилептичног напада, да деци са епилепсијом пружају специфичну подршку у учењу и раду,
да олакшају изградњу исправног става вршњака према деци са епилепсијом.
Теме које се обрађују:
Општа знања из епилептологије; Пружање прве помоћи при епилептичном нападу;
Идентификацијa и превазилажење тешкоћа у учењу деце са епилепсијом; Прихватање
деце са епилепсијом и превазилажење предрасуда.
Циљна група:
Програм је намењен учитељима основних школа.
Трајање програма:
8 сати са паузама, односно 6 сати ефективног рада у току једног дана.
Број учесника у групи:
минимално 15, максимално 25 учесника.

ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА
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БРОЈ: 556

Едукација садашњих и
будућих васпитача и учитеља
за идентификацију и рад са
даровитом децом

Аутор програма:
проф. др Грозданка Гојков.
Организације/институције које
подржавају програм:
Висока струковна школа за образовање
васпитача у Вршцу;
Учитељски факултет у Београду, наставно
одељење у Вршцу;
Едукативни центар за рад са даровитима у
Вршцу.

Координатор:
Јелена Пртљага, Омладински трг 1, 26300 Вршац, тел.: 013/831-628, 064/615-58-11,
факс: 013/831-628, е-mail: jpivan@sezampro.yu
Реализатори:
проф. др Грозданка Гојков, професор педагогије; проф. др Аурел Божин, професор
психологије; проф. др Мирко Дејић, професор методике математике; проф. др Јон
Лелеа, професор методике музичког; проф. др Адријан Негру, професор методике
ликовног; проф. др Илеана Магда, професор методике румунског језика; мр
Александар Стојановић, педагог; мр Драгана Јосифовић, професор методике развоја
говора; мр Вирока Пасер, професор методике упознавања околине; мр Наташа Стурза-Милић, професор методике физичког.
Циљеви програма:
оспособити учитеље и васпитаче да благовремено препознају даровиту децу и са њима
адекватно раде.
Теме које се обрађују:
Програм је подељен у четири сегмента: Приступи способности, креативности и
мотивације и карактеристике даровитих; Приступи идентификацији даровитости и
модели за подстицање и развој даровитости и креативности у учионици; Учење путем
откривања у учионици и модели креативног решавања проблема; Сарадња са
родитељима даровите деце.
Циљна група:
васпитачи деце предшкоског узраста и професори разредне наставе.
Трајање програма:
24 сати, односно 3 дана.
Број учесника у групи:
15–30.

ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

Аутори програма:
асист. др Бранислав Бројчин,
проф. др Милица Глигоровић,
доц. др Ивона Милачић.
Организација/институција која
подржава програм:
Факултет за специјалну едукацију и
рехабилитацију.

БРОЈ: 557
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Инклузија деце с
интелектуалном ометеношћу
у редовне васпитне и
образовне програме

Координатор:
проф. др Милица Глигоровић, Високог Стевана 2, 11000 Београд, тел.: 063/8832-607,
факс: 011/2183-081, е-mail: gligorovic@fasper.bg.ac.yu
Реализатори:
проф. др Лазар Аничић, проф. др Милица Глигоровић, проф. др Ненад Глумбић, доц.
др Драгана Маћешић-Петровић, доц. др Светлана Каљача, доц. др Марина Радић-Шестић, доц. др Ивона Милачић, асист. др Мирјана Јапунџа-Милисављевић, асист. др
Бранислав Бројчин, асист. припр. Наташа Буха-Ђуровић, асист. припр. Тамара
Васиљевић, дипл. дефектолог Емилија Вујанић.
Циљеви програма:
упознавање учитеља и наставника редовних основних школа и васпитача у вртићима са
основним карактеристикама особа са интелектуалном ометеношћу (ИО) и могућностима њиховог укључивања у редовно образовно-васпитно окружење.
Теме које се обрађују:
Карактеристике деце с ИО; Инклузивно васпитање и образовање деце с ИО и деце с
первазивним поремећајима; Индивидуални образовни програми; Прилагођавање рада у
групи и разреду у циљу успешног укључивања деце с ИО у редовно предшколско и
школско окружење; Праћење напретка деце с ИО у редовном разреду; Саветодавни рад
с родитељима; Транзитивни периоди деце с ИО.
Циљна група:
васпитачи, учитељи и наставници који раде у редовним предшколским и школским
установама.
Трајање програма:
осамнаест сати, три радна дана.
Број учесника у групи:
минимално 20, максимално 40.

ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА
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БРОЈ: 558

Школа знаковног језика

Аутор програма:
мр Васо Обрадовић.
Организација/институција која
подржава програм:
Школа са домом за ученике оштећеног
слуха и говора „1. мај”, Јагодина.

Координатор:
мр Васо Обрадовић, Партизанске авијације 43/10, 11070 Нови Београд,
тел.: 011/2270-758, 064/1156-947, е-mail: obradovic.vaso@sbb.co.yu
Реализатори:
мр Васо Обрадовић, Милосав Јовановић, Катарина Вученовић, Радоје Кујовић.
Циљеви програма:
Пружање помоћи наставном особљу које ради у школама за ученике оштећеног слуха и
наставницима и професорима који раде по инклузивном моделу у редовним школама
да савладају невербалну комуникацију и лакше и квалитетније изводе наставу са
ученицима оштећеног слуха.
Теме које се обрађују:
Појам глувоће, наглувости и разврставања; Последице глувоће; Језик и говор; Језик и
говор глувих лица; Историјски преглед примене метода и облика рада са глувим и
наглувим лицима; Методе у обучавању глувих (орална метода, комбинована метода,
метода писања, метода тоталне комуникације); Читање говора са уста и лица
саговорника – принципи и правила; Невербална комуникација (гест, дактилологија,
мимика); Гест и гестикулација – психолошке основе геста.
Циљна група:
Програм је намењен наставном особљу у школама за ученике оштећеног слуха и
васпитачима, учитељима, наставницима и професорима редовних обданишта, основних
и средњих школа у којима се примењује инклузивно образовање.
Трајање програма:
три дана, 24 часа.
Број учесника у групи:
две групе од по 20 учесника.
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Аутор програма:
Анамарија Вичек, дефектолог-логопед.
Организације/институције које
подржавају програм:
ОШ „Петефи Шандор”, Нови Сад;
Центар за методику, Нови Сад.
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Сметње у учењу –
препознавање и
превазилажење сметњи у
учењу код деце предшколског
и школског узраста

Координатор:
Ленкa Ердељ, директор Педагошког
завода Војводине, 21000 Нови Сад,
Булевар Михајла Пупина 6,
тел.: 021/472-03-72, 021/472-03-72, е-mail: lenkee@pzv.org.yu

Реализатори:
Анамарија Вичек, логопед; Нели Балаж, психолог; Данијела Станојевић, стручни
сарадник Педагошког завода Војводине.
Циљеви програма:
повећање компетенције васпитача, стручних сарадника, учитеља и наставника преношењем теоријских и практичних знања из области сметње у учењу, односно стварање
добре стручне подлоге и позадине за инклузивну едукацију деце са посебним потребама.
Теме које се обрађују:
Дефиниција и рано препознавање знакова сметњи у учењу; Дислексија, дисграфија,
дискалкулија; Пажња и поремећаји пажње; Опште стратегије за рад са ученицима са
сметњама у учењу у оквиру редовне наставе и ваннаставних активности; Важност
базних когнитивних способности у савладавању читања, писања и математике и њихов
развој у оквиру организованих активности у предшколским установама, односно у
оквиру редовне и допунске наставе у основној школи; Комплексно педагошко испитивање на почетку првог разреда – приказ и опис материјала за испитивање; Приказ
видео материјала о испитивању деце; Састављање и кориговање индивидуалног плана
подршке; Развојне игре, вежбе и задаци за развој одређених базних когнитивних
способности; Самопоштовање; Ниска толеранција фрустрације; Дете – родитељ –
школа; Педагошко испитивање читања, писања и рачунања – приказ и опис материјала,
вежби и задатака за испитивање и развој; Прављење радних листова и осталих
дидактичких средстава; Приказ могућности развоја одређених области, односно
развојни приступ општим играма и дидактичним средствима која се генерално користе
у настави за рад са децом са посебним потребама.
Циљна група:
Програм је намењен васпитачима и стручним сарадницима у предшколским
установама, односно учитељима, наставницима и стручним сарадницима који су
запослени у основним школама.
Трајање програма:
18 радних сати. У првој етапи програма учесници активно учествују на пленарним
предавањима и радионицама, два пута по 6 сати дневно (тј. 12 радних сати). Након ова
прва два дана учесници припремају писмени рад на основу инструкција реализатора,
што се евидентира као 3 радна сата самосталног рада. У другој етапи врши се анализа
писмених радова који су достављени реализаторима и организује се консултација која
подстиче размену искустава. Задња етапа траје 3 радна сата.).
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Број учесника у групи:
15–25.
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Аутори програма:
тим Центра за интерактивну педагогију:
Драгана Коруга,
Зорица Трикић,
Олга Лакићевић.
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ОБАВЕЗАН

Почни од почетка – подршка
раном расту и развоју

Организације/институције које
подржавају програм:
ЦИП –– Центар за интерактивну
педагогију;
Удужење медицинских сестара предшколских установа Београда.

Координатор:
Драгана Коруга, психолог, Центар за интерактивну педагогију, Дринчићева 30, 11000
Београд, тел./факс: 011/3223-909, е-mail: ciip-dragana@sbb.co.yu
Реализатори:
Драгана Коруга, психолог; Зорица Трикић, психолог; Олга Лакићевић, психолог;
Јадранка Спасић, виша медицинска сестра; Љубинка Благојевић, медицинска сестра.
Циљеви програма:
Општи циљ: стицање знања и вештина потребних за промовисање и заступање важност
и доступности квалитетних програма за рано образовање, посебно деци из мањинских/маргинализованих група и социјално угрожених средина. Специфични циљеви:
овладавање вештинама и знањима за креирање стимулативног и безбедног окружења
за децу раног узраста; оснаживање професионалаца, родитеља и представника заједнице да иницирају васпитно-образовне програме за децу раног узраста из социјално
угрожених средина; активација родитеља и представника локалне заједнице у
обезбеђивању доступности раног образовања свој деци.
Теме које се обрађују:
Теорије раног развоја (афективно везивање, флексибилност и стадијуми развоја);
Практичне импликације теорија – фактори ризика и фактори заштите; Допринос ране
стимулације прекидању ланца сиромаштва; Ефикасност стратегија ране интервенције
за децу, породицу и заједницу; Однос формалног–неформалног–информалног
образовања; Статус и проблеми раног образовања у заједници – које су очекиване
промене; Културолошки контекст проблема раног образовања; Прилагођавање стратегије циљној групи; Анализа економске исплативости постојећих програма и обухвата
деце раног узраста; Специфичности рада са мањински и маргинализованим групама;
Креирање иницијатива у локалној заједници.
Циљна група:
професионалци запослени у предшколским установама: васпитатачице/васпитачи,
медицинске сестре, психолози, педагози, дефектолози, социјални радници; запослени у
здравству: неонатолози, педијатри, патронажне сестре; представници привреде, НВО-а,
интересних група; представници локалних управа и школских управа.
Трајање програма:
један дводневни семинар / 12 сати ефективног рада.
Број учесника у групи:
минимално 30, максимално 35 учесника
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ОБАВЕЗАН

БРОЈ: 561

Ни црно ни бело – програм за
децу – образовање за
превазилажење предрасуда,
развој толеранције и
отворености за различитости

Аутори програма:
мр Јелена Врањешевић,
психолог, Учитељски факултет у
Београду,
Зорица Трикић,
психолог, ЦИП;
чланице стручног тима Центра за
интерактивну педагогију.

Организације/институције које
подржавају програм:
ЦИП – Центар за интерактивну
педагогију; Служба за људска и мањинска
права Владе Републике Србије; Лига за декаду Рома; OШ „Сретен Младеновић Мика”,
Ниш.
Координатор:
Зорица Трикић, психолог, Центар за интерактивну педагогију, Дринчићева 30, 11000
Београд, тел./факс: 011/3223-909, е-mail: ciip-zorica@sbb.co.yu
Реализатори:
мр Јелена Врањешевић, психолог; Зорица Трикић, психолог; Мирослава Марјановић,
психолог; Тамара Томашевић, психолог; Божидар Николић, директор ромске НВО
„Романнипен”; Славица Васић, директорка НВО Дечији центар „Мали принц”.
Циљеви програма:
Општи циљеви: креирање климе у образовним институцијама у којој ће се сва деца
осећати сигурно и прихваћено и у којој ће се на различитости гледати као на нешто
што обогаћује; креирање климе у образовним институцијама у којој ће сва деца
достићи свој пуни потенцијал. Специфични циљеви: повећање осетљивости код
одраслих који раде у домену образовања за образовне потребе деце из мањинских и
маргинализованих породица; повећање осетљивости за различитост, развијање
толеранције и уважавања код деце и одраслих; учење деце да разумеју вредност
различитости; стицање конкретних знања и вештина за рад са децом на проблемима
уважавања различитости и међусобног поштовања; неговање позитивне слике о себи,
личног и групног идентитета код деце; јачање веза између породице и образовне
установе увођењем искустава ученика, породица и њихових заједница у образовни
систем; увођење праксе критичког размишљања тако да деца могу да разумеју
погрешне ставове, стереотипе и предрасуде који их окружују; подстицање дечије
асертивности без агресије када се суоче са предрасудама или неправдом, било према
њима, било према другима; изградња заједнице у којој се негује солидарност.
Теме које се обрађују:
Лични и групни идентитет (одреднице, комплексност и промењивост); Механизми
настајања стереотипа и предрасуда (опажање и интерпретација различитости);
Контекст као фактор утицаја (интерпретација података, импликације на образовни
контекст); Ефекти стереотипа и предрасуда (етикете, превођење на језик опажања и
позитивне акције); Односи већине и мањине (отварање за другост, усклађивање
потреба већине и мањине); Вештине слушања (мултикултурални дијалог, прихватање
осећања детета); Исте и различите стартне позиције (механизам „окриви окривљеног”,
примењивост у раду); Могућности деловања у циљу креирања школске средине у којој
су сва деца прихваћена, методологија рада са децом (трансформативни дијалог,
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креирање заједнице која учи, неговање солидарности, израда ученичких, породичних и
наставничких књижица, коришћење слика и прича, интеграција садржаја у наставне
планове).
Циљна група:
васпитачи, наставници разредне и предметне наставе, професори (основна и средња
школа), школска администрација, стручни сарадници, ромски асистенти у настави,
наставници грађанског васпитања.
Трајање програма:
18 сати / 3 радна дана (4 радионице по 1,5 сат).
Број учесника у групи:
од 30 до 35.
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БРОЈ: 562

Ни црно ни бело – креирање
инклузивних образовних
стратегија – сензитивизација
за потребе деце и породица из
мањинских и
маргинализованих група

Аутори програма:
мр Јелена Врањешевић,
психолог, Учитељски факултет у
Београду,
Зорица Трикић,
психолог, ЦИП;
чланице стручног тима Центра за
интерактивну педагогију.

Организације/институције које
подржавају програм:
ЦИП – Центар за интерактивну
педагогију; Служба за људска и мањинска права Владе Републике Србије; Лига за
декаду Рома; OШ „Сретен Младеновић Мика”, Ниш.
Координатор:
Зорица Трикић, психолог, Центар за интерактивну педагогију, Дринчићева 30,
11000 Београд, тел./факс: 011/3223-909, е-mail: ciip-zorica@sbb.co.yu
Реализатори:
мр Јелена Врањешевић, психолог; Зорица Трикић, психолог; Мирослава Марјановић,
психолог; Тамара Томашевић, психолог; Божидар Николић, директор ромске НВО
„Романнипен”; Коруга Драгана, психолог; Олга Лакићевић, психолог.
Циљеви програма:
Општи циљеви: повећање осетљивости за потребе деце и породица из мањинских и
маргинализованих група; активирање образовних институција и локалне заједнице за
деловање у правцу интеркултуралности и уважавања различитости; подршка креирању
квалитетног инклузивног модела образовања који се заснива на праву на образовање и
подржава основне циљеве Јединственог акционог плана за унапређивање образовања
Рома у Републици Србији (ЈАП). Специфични циљеви: подизање нивоа свести и знања
одраслих о проблему предрасуда и дискриминације; унапређивање знања одраслих о
последицама пристрасног приступа у образовању и начинима његовог превазилажења;
препознавање сопствених ставова, веровања и понашања у односу на припаднике
мањинских група и њиховог утицаја на професионалне компетенције; оснаживање
професионалаца да преузму одговорност за лични и професионални однос према
процесу формирања и одржавања предрасуда у образовним институцијама, развијање
личне одговорности; развијање стратегија деловања у односу на изворе предрасуда и
свих врста дискриминације у контексту образовне институције.
Теме које се обрађују:
Промене (отвореност за промене, нивои промене, реаговања на промене); Механизми
настајања стереотипа и предрасуда; Разумевање стереотипа и предрасуда – анатомија
стереотипа и предрасуда; Моћ (различите врсте и аспекти, изградња проактивног
подржавајућег ауторитета); Дискриминација и опресија (механизми настајања и одржавања); Кругови насиља (улоге у дискриминацији, опресији и насиљу); Образовни
контекст и дискриминација; Koмпетитивни индивидуализам (стартне позиције и њихов
ефекат на школовање); Искуства аутсајдера (позиције доминантне и потчињене групе,
припадност/одбацивање); Децентрација (стављање у позицију другог, разумевање
потреба деце и породица); Развој интеркултуралне осетљивости; Развој културног
идентитета мањинских и већинских група/ доминантних и маргинализованих група;
Потребе мањинских и маргинализованих група; Изградња савезништва за креирања
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квалитетног образовног контекста доступног свој деци; Инклузивни модели образовања (карактеристике инклузивних модела, врсте инклузивних модела и стратегија,
могућности њихове примене у нашем образовном контексту).
Циљна група:
васпитачи, наставници разредне и предметне наставе, професори (основна и средња
школа), школска администрација, стручни сарадници, представници локалне заједнице,
родитељи, ромски асистенти у настави, наставници грађанског васпитања.
Трајање програма:
18 сати / 3 радна дана, (4 радионице по 1,5 сат).
Број учесника у групи:
од 30 до 35 учесника.
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ОБАВЕЗАН

БРОЈ: 563

Активно учење у раду са
децом из маргинализованих
група (АУРО)

Аутори програма
проф. др Иван Ивић,
др Ана Пешикан,
Слободанка Антић,
Образовни форум – центар за активно
учење, Београд.
Организације/институције које
подржавају програм:
Институт за психологију; Уницефова
канцеларија у Београду; Министарство
просвете и спорта Републике Србије.

Координатор:
Лидија Нешић, Страхињића Бана 14/6, 16000 Лесковац, тел.: 011/3286-247,
016/248-635, факс: 011/3286-247, е-mail: lines@ptt.yu
Реализатори:
Образовни форум – центар за активно учење, Београд.
Циљеви програма:
да помогне наставницима у раду са ромском децом, да помогне у побољшавању
положаја ромског детета у школи, да се они задрже у школи и остваре стандардна
квалитетна постигнућа.
Теме које се обрађују:
О пројекту АУН и модулу АУРО; Колико познајете Роме; Положај ромског детета у
школи; Однос наставе и учења у школи; Поступци за активирање ученика у наставном
процесу; Анализа школских задатака уз извлачење критеријума за интелектуално
активирајуће задатке; Улоге наставника у концепту активног учења/наставе; Методе
наставе/учења; Веза циљева образовања и метода учења/наставе; Израда сценарија за
час или веће наставне целине; Промена положаја ромског детета у школи.
Циљна група
наставници који раде са децом из маргинализованих група – ромском децом.
Трајање програма:
базични семинар: 3 дана, дневно по 7 сати ефективног рада; супервизијски семинар: 2
дана, 12 сати рада.
Број учесника у групи:
15–30.
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Аутори програма:
Љиљана Васић,
др Рајко Ђурић.
Организације/институције које
подржавају програм:
Институт за педагогију и андрагогију
Филозофског факултета Универзитета у
Београду;
Основна школа „Бранко Радичевић” у
Бујановцу.

721

БРОЈ: 564

ОБАВЕЗАН

Обука васпитача, учитеља и
ромских асистената за рад са
ромском децом

Координатор:
Љиљана Васић, Коларчева 7, 11000 Београд, тел.: 011/3228-564, факс: 011/3248-365,
е-mail: pomocdeci@eunet.yu
Реализатори:
Љиљана Васић, др Рајко Ђурић, Маја Стоилковић, Данијела Стошић и Наташа Динчић-Ристић.
Циљеви програма:
Општи циљ програма су обучени васпитно-образовни тимови васпитача/учитеља и
ромских асистената за квалитетан обухват ромске деце предшколским и основношколским образовањем и васпитањем и за дуже задржавање ромске деце у систему
образовања.
Теме које се обрађују:
Начини перцепције деце; Учење кроз игру; Посматрање и развојно прилагођавање
програма; Познавање и поштовање средине; Историја Рома; Историја ромске културе и
литературе; Интеракција одраслих и деце, сарадња са родитељима, процес сарадње са
родитељима; Стварање тима, организација тима, подела улога у тиму, одлучивање у
тиму.
Циљна група:
васпитачи, учитељи и ромски асистенти у образовним установама на територијама где
има значајан број Рома.
Трајање програма:
три дана по осам сати (четири сата предавања и четири сата практичног рада дневно).
Број учесника у групи:
10–24.
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ОБАВЕЗАН

БРОЈ: 565

Актуелни проблеми везани за
образовање и васпитање на
језику мањине

Аутори програма:
проф.др Геза Цекуш,
проф.др Јанош Пинтер,
проф. др Истван Шилинг,
проф.др Јосип Лепеш.
Организација/институција која
подржава програм:
Учитељски факултет на мађарском
наставном језику, Суботица.

Координатор:
проф. др Геза Цекуш, продекан за наставу, Учитељски факултет на мађарском
наставном језику, Штросмајерова 11, 24000 Суботица, тел.: 024/624-444,
факс: 024/624-424, е-mail: czekusg@tippnet.co.yu
Реализатори:
професори Учитељског факултета на мађарском наставном језику и гостујући
предавачи–еминентни стручњаци из земље и иностранства, искусни саветници
педагошких друштва: проф. др Иштван Шилинг, проф. др Ева Хожа, проф. др Каталин
Каић, проф. др Јанош Пинтер, проф. др Геза Цекуш, доц. др Јосип Ивановић, доц. др
Јосип Лепеш, доц. мр Ева Балажевић, доц. мр Елвира Хусар, доц. др Јанош Шаму,
Мелинда Торок – виши предавач, Жолт Наместовски – стручни сарадник, Магда
Фехервари – просветни инспектор, Иштван Пете – психолог.
Циљеви програма:
стручно усавршавање учитеља који раде на мађарском наставном језику; допринос
унапређивању образовно-васпитне праксе; нови дидактичко-методички поступци у
васпитно-образовном раду; практична упутства за савремену наставу.
Теме које се обрађују:
Измене (реформе) у образовању у нижим разредима ОШ; Психички поремећаји код
деце; Општепедагошки проблеми; Могућности развоја говорног изражавања; Од
дијалекта до књижевног језика; Нови резултати науке о језику; Социолингвистика;
Настава књижевности и медији; Ученици нижих разреда и савремена мађарска
књижевност; Контекст романа о настаницима; Језичко планирање у настави матерњег
језика; Два матерња језика у настави и у образовању; Математичко моделовање у
почетној настави математике; Модели индивидуализације у почетној настави математике; Актуелни методички проблеми у почетној настави математике; Креативност у
почетној настави математике; Логичко-комбинаторни задаци у почетној настави
математике; Информатизација почетне наставе математике; Математика и игра;
Зоопедагогија – теренски рад; Биодиверзитет – теренски рад; Педагогија гробља –
теренски рад; Анализа уџбеника ПД; Позоришна култура на тлу Војводине до данас;
Планско насељавање Војводине током 18. века; Музичко стваралаштво; Настава
музичке културе по методици Золтана Кодаља; Значај игара у физичком васпитања;
Усавршавање метода и техника у настави ликовне културе.
Циљна група:
учитељи који предају на мађарском наставном језику.
Трајање програма:
Програм траје два пута по два дана и одржава се у следећим центарима: Суботица,
Кањижа, Сента, Нови Сад, Јерменовци и Сомбор. У центрима се понавља програм и
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прилагођава се условима. Прва два дана: 10 сати (6+4) и културно-уметнички програм;
друга два дана: 10 сати (6+4) и културно-уметнички програм.
Број учесника у групи:
од 25 до 90 учесника.

НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

724

ОБАВЕЗАН

БРОЈ: 566

Развијање и неговање
комуникативних способности
и вештина на матерњем
(мађарском) језику код деце
предшколског узраста

Аутори програма:
Јутка Балиж,
Анамарија Вичек,
Ленка Ердељ.
Организације/институције које
подржавају програм:
Педагошки завод Војводине;
ПУ „Радосно детињство”, Нови Сад.

Координатор:
Јутка Балиж, ДВ „Снежана”, Златне греде 7, 24400 Сента, тел./факс: 024/815-571,
е-mail: pedagog@zabaviste-senta.edu.yu
Реализатори:
Јутка Балиж, стручни сарадник – педагог; Анамарија Вичек, логопед; Ленка Ердељ,
професор разредне наставе.
Циљеви програма:
Општи циљ програма је повећавање нивоа компетенција васпитача преношењем
теоријских и практичних знања у области комуникативног и интерактивног приступа у
усвајању и развоју језика и говора деце на матерњем (мађарском) језику. Специфични
циљеви програма: пружање стручне и методичке помоћи васпитачима за примењивање
активних облика и метода рада у области развоја комуникативних способности и
вештина на матерњем (мађарском) језику са децом предшколског узраста; унапређивање и богаћење васпитно-образовног процеса у области усвајања говора и матерњег
језика; стручно и методичко усавршавање васпитача да би се смањило или неутрализовало деловање фактора који неповољно утичу на развој комуникативних
способности на матерњем језику.
Теме које се обрађују:
Значај језичких, говорних и комуникативних способности за свеукупни развој деце
предшколског узраста; Препознавање раних знакова заосталог језика и говора на
предшколском узрасту; Невербална комуникација; Развојне игре и активности за развој
комуникативних способности и кооперативне комуникације I; Праћење и процењивање
развоја комуникативних способности деце; Тренинг говорне технике I; Улога и
поступци васпитача у развијању комуникативних способности и стварању контекста за
разноврсну употребу говора у васпитним ситуацијама; Развојне игре и активности за
развој комуникативних способности и кооперативне комуникације II; Обрада
васпитних садржаја из појединих области васпитно-образовног рада са посебним
нагласком на комуникативну употребу говора; Тренинг говорне технике II; Базична
припрема почетног читања и писања са посебним нагласком на когнитивне базне
способности; Приказивање и практична примена савремених дидактичких материјала и
наставних средстава.
Циљна група:
Програм је намењен васпитачима у предшколским установама у којима се васпитно-образовни рад одвија и на мађарском језику.
Трајање програма:
16 радних сати. У првој етапи програма учесници активно учествују на пленарним
предавањима и радионицама, два пута по 5 сати дневно (тј. укупно 10 радних сати). У

НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

725

времену између два сусрета учесници припремају писмени рад на основу инструкција
реализатора, што се евидентира као 3 радна сата самосталног рада. У другој етапи
врши се анализа писмених радова који су достављени реализаторима и организује се
консултација која подстиче размену искустава. Задња етапа траје 3 радна сата.
Број учесника у групи:
15–25.
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ОБАВЕЗАН

БРОЈ: 567

Настава словачког језика од
традиције ка модерности

Аутор програма:
спец. Светлана Золњан.
Организације/институције које
подржавају програм:
Асоцијација словачких педагога;
Национални савет Словака; Секретаријат
за помоћ Словацима који живе у
иностранству; Филозофски факултет –
Катедра за Словакистику.

Координатор:
спец. Светлана Золњан, Вајанскехо 9, 21425 Селенча, тел.: 063/532-989,
факс: 021/774-015, е-mail: јаnkolar@neobee.net
Реализатори:
др Иван Оченаш, предмет методика словачког језика, предавач на Катедри за словачки
језик на Универзитету у Банској Бистрици (Словачка Република); др Дашка Бачикова,
предмет методика словачког језика, предавач на Катедри за словачки језик на
Универзитету у Банској Бистрици (Словачка Република); др Михал Тир, лингвиста –
професор на Катедри за словакистику Филозофског факултета у Новом Саду; Зузана
Тир, лингвиста – асистент на Катедри за словакистику Филозофског факултета у
Новом Саду; Милина Флориан, новинар новосадског радија на словачком језику –
дугогодишњи члан жирија на покрајинским такмичењима рецитатора; спец. Светлана
Золњан, методичар словачког језика, директор школе у Селенчи.
Циљеви програма:
Општи циљ: подизање компетенција професора разредне наставе и професора
словачког језика. Специфични циљеви: оспособљавање професора словачког језика и
разредне наставе за тематско планирање, коришћење интерактивних метода у настави
словачког језика, вођење радионица; оснаживање учитеља за извођење наставе у
билингвалним срединама – вођење евиденције и описно оцењивање у смислу
формулације исказа и термина у словачком језику; подстицање креативних
потенцијала наставника; унапређење културе изражавања – формирање речника
стручних термина које ученици треба да усвоје, разумеју, примене током школовања и
живота из матерњег језика и природних наука; унапређење сарадње наставника унутар
школе и међу школама са наставним језиком словачким; повећање степена
мотивисаности и одговорности наставника за сопствено напредовање, очување и
употреба словачког језика као наставног у основним школама.
Теме које се обрађују:
др Дагмар Бачикова: Мотивација на часовима комуникације; др Михал Тир:
Билингвални стручни појмови из матерњег језика; Милина Флорјан: Неки примери
презентовања лепе речи; спец. Светлана Золњан: Примери добре праксе на CD-у; Како
бирати добар уџбеник,
Циљна група:
професори разредне наставе у основним школама, професори словачког језика у
основним и средњим школама.
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Трајање програма:
Програм траје три дана по шест сати, укупно 18 акредитованих сати. Постоји
могућност, у зависности од интересовања и потреба циљних група, обраде сваке теме
посебно или у дужим временским размацима.
Број учесника у групи:
12–20.
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ОБАВЕЗАН

БРОЈ: 568

Курс за васпитаче
предшколских установа са
наставним језиком
словачким

Аутор програма:
мр Анита Мургаш.
Организације/институције које
подржавају програм:
Национални савет словачке националне
мањине; Асоцијација словачких педагога;
ПУ „Колибри”, Бач.

Координатор:
спец. Светлана Золњан, Вајанскехо 9, 21425 Селенча, тел.: 063/532-989,
факс: 021/774-015, е-mail: јаnkolar@neobee.net
Реализатори:
др Дашка Бачикова, др Иван Оченаш, др Јулиус Ломенчик, проф. др Бригита
Шимонова.
Циљеви програма:
упознавање са концепцијом и методиком наставе на нивоу предшколских установа;
усвајање савремене стручне педагошке терминологије на словачком језику на нивоу
предшколских програма; анализа наставних јединица и педагошке праксе у
предшколским установама у Словачкој Републици и њихова компарација са одговарајућим наставним јединицама у Србији; систематизација знања из области регионалне
словачке културе предака; реализација споразума о културној сарадњи између
Словачке и држава у којима живи словачка мањинска заједница; преношење искустава
стечених у Словачкој на стручном саветовању које ће се организовати за васпитаче код
нас.
Теме које се обрађују:
Вештина комуникације на матерњем језику; Усвајање стручне терминологије;
Остваривање савремених метода из појединих области у СР са својом земљом;
Доступност стручној литератури којом располаже Универзитет у Банској Бистрици;
Сарадња измњђу стручних кадрова наше земље са кадром у СР и осталим кадровима
земаља учесница (Румунија, Мађарска, Украјина, Хрватска, Пољска, Чешка).
Циљна група:
васпитачи у ПУ који изводе наставу на словачком језику.
Трајање програма:
24 акредитована часа (18 часова стручног предавања и 6 часова праксе – хоспитовања).
Број учесника у групи:
од 10 до 50.

НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

Аутор програма:
мр Анита Мургаш.
Организације/институције које
подржавају програм:
ОШ „Јан Колар”, Селенча;
Гимназија „Јан Колар”, Бачки Петровац;
Национални савет словачке националне
мањине; Асоцијација словачких педагога.

729

БРОЈ: 569

ОБАВЕЗАН

Курс за наставнике основних
и средњих школа са
наставним језиком
словачким

Координатор:
спец. Светлана Золњан, Вајанскехо 9, 21425 Селенча, тел.: 063/532-989,
факс: 021/774-015, е-mail: јаnkolar@neobee.net
Реализатори:
др Дашка Бачикова, др Иван Оченаш, др Јулиус Ломенчик, проф. др Бригита
Шимонова.
Циљеви програма:
упознавање са концепцијом и методиком наставе одговарајућег предмета у основној и
средњој школи; усвајање савремене стручне педагошке терминологије на словачком
језику из одговарајућег предмета; анализа наставних јединица у току педагошке праксе
у основним и средњим школама у Банској Бистрици и њихова компарација са
одговарајућим наставним јединицама у својој земљи; компарација уџбеника који су
издати у Словачкој Републици са онима који се у земљама ван Словачке издају и
користе на словачком језику као мањинском језику; апликација знања из области
језика и културе у школској пракси и приликом различитих активности у сфери
уметности и културе у својој земљи; флексибилна апликација властитог стручног
знања у условима праксе у својој земљи, као и стручно излагање на саветовању у својој
земљи; реализација споразума о културној сарадњи између Словачке и држава у којима
живи словачка мањинска заједница.
Теме које се обрађују:
Вештина комуникације на матерњем језику; Усвајање стручне терминологије;
Оставривање програма из појединих области у СР са својом земљом; Доступност
стручној литератури којом располаже Универзитет у Банској Бистрици; Сарадња
измњђу стручних кадрова наше земље са кадром у СР и осталим кадровима земаља
учесница (Румунија, Мађарска, Украјина, Хрватска, Пољска, Чешка).
Циљна група:
наставници и професори основних школа и професори средњих школа.
Трајање програма:
24 акредитована часа (18 часова стручног предавања и 6 часова праксе – хоспитовања).
Број учесника у групи:
од 10 до 50.

НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

730

ОБАВЕЗАН

БРОЈ: 570

Летња академија –
друштвене науке у
образовању – едукација на
мађарском језику

Аутор програма:
др Негри Ибоља.
Организације/институције које
подржавају програм:
Удружење просветних раднике Мађара
северне Бачке; Националне савет
мађарске националне мањине.

Координатор:
др Негри Ибоља, Соња Маринковић 33, 24000 Суботица, тел.: 024/524-696,
е-mail: denibi@tippnet.co.yu
Реализатори:
мр Петрик Емеше, Шејтеш Ђерђи, Месарош Золтан, Чеке Марта, Бедросијан Ержебет.
Циљеви програма:
усавршавање ради квалиетније наставе из области друштвених наука; алтернативне
могућности организовања процеса образовања и васпитања; омогућивање развоја
личности кроз развијањe дечјe способности.
Теме које се обрађују:
Настава језичкe културе, васпитна и естетска улога књижевног делa; Други светски рат
– европска политика; Алтернативни програми у предшколским установама;
Интерактивни часови.
Циљна група:
просветни радници: учитељи, наставници и професори мађарског језика и историје
(основна и средња школа), наствници разредне наставе, васпитачи у предшколским
установама, стручни сарадници, педагози.
Трајање програма:
24 сати / три дана.
Број учесника у групи:
15 – 50.

НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

Аутори програма:
Ерика Шаму,
Агота Полак-Фехер.
Организација/институција која
подржава програм:
Удружења просветних радника Мађара у
Војводини.

731

БРОЈ: 571

ОБАВЕЗАН

Радионице за развијање
креативност у настави
мађарског језика

Координатор:
Ерика Шаму, Хајдука Вељка 26, 21220 Бечеј, тел.: 021/6910-541, 064/273-47-73,
е-mail: erikas@eunet.yu
Реализатори:
Ерика Шаму, Бела Мухи, Агота Полак-Фехер.
Циљеви програма:
Општи циљеви: проширивање стручног знања учитеља и наставника мађарског језика;
подизање нивоа образовања и васпитања мађарске националне мањине; подизање
интересовања за језичку креативност. Специфични циљеви: проширење стручног
знања о креативним радионицама које развијају језичко стваралаштво; проширење
теоретског знања о улози креативности у матерњем језику; усвајање основних техника
и метода стваралачког рада у подручју језика (језичке игре, језичке радионице); развијање језичке креативности; развијање креативног размишљања код наставника и преко
њих код ученика; формирање и развијање креативне и стваралачке личности у школи
током образовања; формирање аспекта виђења знања од стране наставника и ученика:
знање није циљ, него инструмент (капитал) који се искоришћава стваралачким
мишљењем када стварамо нове продукте.
Теме које се обрађују:
1) предавање: Улога матерњег језика у стваралаштву, креативни вербално-текстуални
продукти; 2) радионица: Језичке и драмске игре; 3) предавање: Стваралачке личности у
историји (писци, песници) – технике, методе и начини њиховог стваралачког рада; 4)
радионица: Како настаје језички креативни продукт; Испољавање креативности кроз
језик; 5) радионица: Стварање креативних језичких продукта.
Циљна група:
Учитељи и наставници мађарског језика у основним школама. Овај програм се изводи
на мађарском језику, тако и циљна група је сужена на особе који говоре тај језик.
Трајање програма:
1 радни дан, 8 сати (7 сати ефактивног рада + 1 сат одмора). Предвиђена динамика
рада: предавање: 75 минута; радионица: 90 минута; одмор: 15 минута; предавање: 75
минута; радионица: 90 минута; 25 минута пауза за ручак; радионица: 90 минута;
округли сто (коментари, евалуација): 20 минута.
Број учесника у групи:
од 20 до 28.

