
 

Акредитовани програм обуке 

„Комуникација и интеракција 

у савременој школи“ – 

електронски, 24 бода (сата) 

ВЕБ-ТЕХНОЛОГИЈА  У  ФУНКЦИЈИ  ПОВЕЋАЊА  ЕФИКАСНОСТИ  КОМУНИКАЦИЈЕ И ИНТЕРАКЦИЈЕ 

У САВРЕМЕНОЈ ШКОЛИ 

Програм подршке организацији конференција                  и других догађаја који доприносе популаризацији 

електронских комуникација и информационог друштва 

Слање пријава на адресу: 

digitalno.ucenje@gmail.com 

Преузимање пријава за школске 
тимове и појединце ОВДЕ 

 

- Управљање знањем, лидерство, подстицање 

иновативности и креативности у савременом образовању; 

- Сарадничке методе и технике, сараднички тим;  

- Вештине и стратегије комуникације;  

- Пројектна настава и пројектно планирање;  

- Сараднички веб-алати; 

- Израда завршног тимског  рада – пројектна матрица; 

- -   Вредновање и самовредновање. 

 

Радове на конкурсу процењује жири. Узорни радови бивају 
уврштени у електронски зборник радова. Међу пристиглим 
радовима жири бира 1 најбољи у свакој категорији и награђује. 
Уколико радови не задовоље услове конкурса, жири може 
одлучити да се у некој категорији награда не додели. Награда 
се састоји из повеље и пригодног поклона, за тим или 
појединца, што зависи од категорије. Награде се уручују на 
стручном скупу. Награђени представљају свој рад заједно са 
осталим узорним радовима на стручном скупу. 

Учешће на стручном скупу, уз симболичну котизацију, 
обезбеђено је за: појединце и школске тимове пријављене на 
програм обуке „Комуникација и интеракција у савременој 
школи“, који су га успешно завршили; за  одабране учеснике 
конкурса чије радове жири процени као узорне, без обзира на 
то да ли су учествовали у програму обуке. 
На скуп се могу пријавити као слушаоци и сви други просветни 
радници који ће плаћати пуну котизацију. Сви учесници 
добијају уверења о учешћу на стручном скупу : 1 дан = 1 бод. 

УСЛОВИ УЧЕШЋА 
 

Предност имају школски тимови од    
6-8 чланова, затим појединци 

 

Сарадња и сараднички односи у 
савременој школи, вештине 

комуникације и тимског рада, 
предности он-лајн комуникације 

на путу ка информационом 
друштву 

 

8. децембар 2012.  11 – 16, ОШ „Ђорђе Крстић“, Београд 
 

-  4 пленарна излагања  
-  пауза 
-  рад у мањим групама са подтемама скупа 
-  пауза 
-  сумирање и закључивање, пленарно 
-  додела награда и уверења учесницима и полазницима 
 

Агенда скупа  биће накнадно објављена. 

 Социјални  маркетинг – најбоља реклама/ беџ/ банер/ лого 

 Есеј/ студија случаја/ расправа о хуманим и технолошким 

аспектима  образовања  

 Интерактивна дискусиона група: технике решавања 

проблема (тимски) 

 Пројектна матрица (тимски) 

 Упутство  за сараднички веб  2.0 алат и пример његове 

примене у образовању 

Област: Општа питања наставе  
Тип стручног скупа: конференција 
Подтеме:  Социјални маркетинг и социјалне мреже у 

образовању; Формално и неформално учење, формалне и 
неформалне групе које уче; Проактивна комуникација и 
отворена школа; Когнитивни, етички и други аспекти примене 
ИКТ и интернета у настави и професионалном развоју. 

Конкурс за чланове 

професионалне заједнице 

просветних радника Србије 

 Стручни скуп - конференција: 

Комуникација – интеракција – 

акција  

3 у 1 

1 2 3 

Осим нових сазнања и вештина, 
учесници  који успешно заврше 
обуку и стручни скуп добијају: 
1.Уверење о похађаној обуци за  

програм стручног 
усавршавања од 24 бода  

2.Уверење о учествовању на 
стручном скупу стручног 
усавршавања – 1 бод 

3.Потврда о излагању на 
стручном скупу уколико по 
конкурсу ваш рад буде 
одабран  

4.Потврда о објављеном 
стручном раду у електронс. 
зборнику за радове који су на 
конкурсу одабрани за приказ 

на стручном скупу. 

Веб-сајт 
Имејл-адреса 
Платформа за учење  
моб. 069 3984727  
услужни факс:0 21 6041495 
 

Програм обуке и стручни скуп 
спадају у приоритетне области 

стручног усавршавања:  
 комуникацијске вештине,  
ИКТ,  
 јачање професионалних 

капацитета запослених у 

области иновативних метода. 

 
 
 
 
 

Друштво школских 
библиотекара Србије 

 

Седиште 
Ваздухопловна академија 
Булевар војводе Бојовића 2 
11000 Београд 
матични број: 17674544  
ПИБ: 104730308  
рачун: 205-113229-95  

Комерцијална банка а.д. 

Форумска тема заједнице – 
Пројекат Веб-технологија… 
 

Претходно је потребно 
укључење у мрежу 
просветних радника РС. 
 

Упутства за укључење  
 

ПРИОРИТЕТИ  

ЦИЉЕВИ 

 

ТЕМЕ КОНКУРСА 

О ДРУШТВУ 

КОНТАКТИ 

 

ДИНАМИКА И ТРАЈАЊЕ 

 

ДОДАТНА ПИТАЊА 

О ПРОЈЕКТУ 

ПРЕДАВАЧИ 
МОДЕРАТОРИ 

 

АУТОРИ пројекта 

ДОБРОБИТИ 

ПРЕДЗНАЊА, ПРЕДУСЛОВИ 

ТЕРМИН И РАСПОРЕД 
 

ОБЛАСТ И ТЕМА ТРАЈАЊЕ И ОПШТИ УСЛОВИ 

ЗБОРНИК РАДОВА И НАГРАДЕ 

САДРЖАЈИ ОБУКЕ  

- 24. септембар – 11. новембар  2012.   

- 7 лекција смењују се седмично, обавезан  је редован рад. 

- Последња, 7. седмица предвиђена  је за евалуацију. 

- Седмичне обавезе: проучавање лекције, тест уз лекцију, 

обавезан практичан и изборни (необавезан) задатак. 

- Све активности се прецизно бодују и потребан је одређен 

број бодова за пролазност. 

- Присуство завршном сусрету је обавезно -  8. 12. 2012. 

- Основно познавање рада на рачунару, добра воља;  
- Поседовање сопствене имејл-адресе, брзог  интернета; 
- Језичка локализација рачунара на ком радите – обука се 

одржава на службеном писму (ћирилици) и српском језику. 
- Због дужине пројекта и захтевности у погледу редовног 

рада пожељно је да пријављени полазници не похађају 
истовремено више обука сличне врсте. 

- Расписивање и рок за рад: 1 – 28. новембра 2012. год. 

- Учесници конкурса морају бити чланови мреже просветних 

радника Србије и својим ангажманом оживљавати мрежу. 

- Теме конкурса су у уској вези са садржајима обуке, али на 

конкурсу могу учествовати и други чланови мреже.  

- Током трајања конкурса подршка учесницима биће пружана 

путем форума на мрежи и редовних онлајн-састанака. 

- Аутори узорних и награђених радова представљају их на 

стручном скупу. 

Бесплатно за просветне раднике РС! ПРИЈАВА до 14. 9. 2012. Број пријављених је ограничен. 

ЦИЉНЕ ГРУПЕ 

Запослени у образовању РС: 
наставници и стр.арадници.  

На стручном скупу могу 
учествовати и запослени који не 

похађају обуку. Они плаћају 

пуну котизацију. 

Славица Јурић 

Весна Гошовић 

Гордана Љубановић 
Марија Милосављев  
Силвана Јовић  
Јелена Воларов  
Гордана Петровић  
Слађана Галушка  
А. Танчић-Радосављевић 

Зоран Милојковић, админ. 

 

Семинар је био 
акредитован прошле 
године на 20 сати. 
Више информација  
погледајте на          
веб-сајту  семинара,  а 
на форуму повратне 
информације бивших 
полазника.  

 

Не чекајте конкурс !  
Укључите се у нашу и 
вашу мрежу -  прву 
професионалну заједницу 
просветних радника 
Србије,  неформалну 
групу која учи и сарађује 
путем интернета. 
http://kolo.wall.fm/  

Виртуелна заједница уживо: са завршних сусрета семинара 
„Комуникација и интеракција у савременој школи“ 

mailto:digitalno.ucenje@gmail.com
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