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Уводне напомене
Фонд за иновације је установљен као главно поље делатности у оквиру Уговора о донацијама
(2003-2006) између Европске агенције за реконструкцију и тадашњег Министарства просвете и
спорта.
Сврха Фонда за иновације је била да се локалним партнерима пружи шанса да осмисле и
реализују иновативне развојне пројекте. Теме пројеката су морале да буду релевантне за
свеукупне циљеве процеса реформе средњег стручног образовања и образовања одраслих у
Србији.
Идеја којом се руководио Фонд за иновације била је да се националном Програму реформе да
могућност да прати реакције и утицаје самог процеса реформе на локалном нивоу, као и да се
постигне боље опште разумевање разноликих потреба и приоритета током спровођења
реформе.
Пројекти који су добили подршку Фонда су идентификовани кроз Позив за подношење предлога
пројеката на националном нивоу.
Након великог броја спроведених обука за писање предлога пројеката у регионима самих
потенцијалних кандидата, примљено је укупно 133 пријава. Пројекти су одобрени кроз процес
евалуације. Ову евалуацију су спроводили еминенти стручњаци из области средњег стручног
образовања из Министарства просвете, Министарства рада, Уније послодаваца и Јединице за
имплементацију Програма реформе у тадашњем Министарству просвете и спорта.
У овом Каталогу је представљено 37 пројеката Фонда за иновације којима су одобрена средства
и који су успешно реализовани. Пројекти су били подељени у десет тематских целина, а њима је
обухваћен изузетно велики број различитих приступа, конзорцијума и типова пројекта. Нешто
више од милион еура је додељено пројектима и њиховим партнерима, а сваки конзорцијум је
морао да обезбеди свог партнера који ће помоћи у финансирању самог пројекта.
Презентација сваког појединачног пројекта не обухвата само циљеве и директне резултате
оригиналних пројеката које је финансирала Европска унија (фебруар 2005. – јул 2006), већ и
напредак који је од тада до данас постигнут, планове за будућност, и оно што је од изузетне
важности, резултате, информације и искуства који су доступни читаоцима овог Каталога.
Већина партнера на пројекту није имала никакво раније искуство на пројектима из донација.
Када се ово узме у обзир, онда су резултати заиста импресивни у погледу самих бројки
(података): преко 1600 наставника и руководиоца из школа, више од 350 представника
социјалних партнера, више од 2000 ученика и преко 300 запослених и незапослених лица је
било директно обучено током ових пројеката. Израђено је скоро 600 нових модула и наставних
јединица за крајње кориснике. Израђен је и велики број приручника за обуке, успостављена је
мрежа школа и база података, као и успешна сарадња између локалних реализатора обука и
социјалних партнера.
Директан закључак који се тиче Фонда за иновације је да постоји јако велики потенцијал на
локалном нивоу у погледу професионалне заинтересованости, посвећености и оспособљености.
Ако се људски ресурси на прави начин финансирају и ако им се пружи адекватна подршка, онда
они на локалном нивоу могу да дају изузетан допринос кроз локалне развојне пројекте који за
циљ имају иновирање система средњег стручног образовања, консолидацију и детаљну
примену стратегија реформе и ширење реформе на мреже локалних едукатора и интересне
групе.
Сврха овог Каталога је да се привуку колеге и све интересне група за ове теме, резултате,
информације и искуства са ових пројеката и да се стимулише активно ширење примера добре
праксе. Молимо Вас да контактирате пројекат/пројекте који сматрате интересантним за Ваше
потребе. Контакт особе ће бити и те како срећне да поделе своје искуство са Вама и Вашим
колегама!
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Пројекат број 5: Обука наставника средњих стручних школа за мултимедијалну
наставу

Циљеви:
Обучити наставнике за припрему и реализацију мултимедијалног образовања уз помоћ нових
метода и средстава

1. Приказ резултата и материјала пројекта Фонда за иновације
Укупно 108 наставника из 5 школа је обучено за припрему и реализацију мултимедијалне
наставе. Припремљено је 69 наставних јединица. Током пројекта у настави је примењен 21
мултимедијални час. Све ове бројке премашиле су планиране, јер је интересовање наставника
било велико.
Педагошка служба је на основу мишљења ученика о квалитету ових часова оценила нове
методе: ''Општи утисак је да је унета свежина у наставном процесу. Наставници су се
усавршавали и подстакли на стваралачки приступ у настави.''
Полазницима и школама учесницама у пројекту подељени су дискови (припремни материјал за
обуку и архива свих презентација) и приручници за реализацију мултимедијалних часова. Ови
материјали се налазе у школским библиотекама и доступни су свим наставницима.
Следећи корак је био омасовљење нових наставних метода у наставној пракси.

2. Исходи и постигнути резултати након завршетка пројекта финансираног од стране
Европске уније
У недостатку средстава за нове организоване обуке, настављена је самостална обука осталих
наставника. Већина обучених наставника повремено примењује нове методе, а придружили су
им се и други наставници. На конкурсима Завода за унапређење образовања и васпитања и
Министарства просвете за припрему мултимедијалних наставних јединица учествују многи од
обучених наставника, чиме је потврђена корисност обуке и настављена размена искустава.
У свим школама обезбеђени су услови (простор и пројектор) за реализацију мултимедијалних
часова. Наставља се израда наставних јединица. И ученици и наставници су потврдили да су
нове наставне јединице знатно унапредиле квалитет наставе. Побољшана је мотивација и
посвећеност ученика.

3. Планови за будућност
Планирано је да се у школску праксу уведе учење засновано на e-learning концепту, што значи
да ће се формирати електронска база знања која ће обухватати мултимедијалне презентације
часова из појединих наставних области. Ова архива била би доступна и наставницима и
ученицима путем Интернета. Планира се редовно ажурирање постојећих обука и акредитација
нових које ће одговарати потребама савремене наставе.

4. Резултати, информације и искуства са овог пројекта и примери добре праксе за све
интересне групе
Након пројекта извршена је ревизија обуке реализоване пројектом и она је због обимности
подељена на два дела. Послата је на акредитацију Заводу за унапређење образовања и
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васпитања. Оба семинара су одобрена и сада се налазе у Каталогу програма стручног
усавршавања запослених у образовању за школску 2007/08. годину.
Под бројем 053 налази се изборни програм Како да припремим и унапредим наставу помоћу
рачунара у трајању од 24 сата.
Под бројем 093 налази се обавезни програм Обука наставника за припрему мултимедијалног
часа у трајању од 16 сати.
Ове обуке су реализоване више пута, а анкете полазника говоре да
применљива у пракси.

је обука корисна и

Детаље у вези са овим обукама можете видети на нашем веб сајту www.tehskolasabac.edu.yu.

Контакт
Носилац пројекта:
Контакт особа :
Адреса :
Телефон :
E-mail:
Website:
E-mail:

Техничка школа ”Коста Абрашевић“
Чедомир Смиљанић

Бањичких жртава 2, 15000 Шабац
+381 (0)15 347 291
skolateh@ptt.yu
www.tehskolasabac.edu.yu

Партнери у пројекту :
Средња хемијска и текстилна школа, Шабац
Средња пољопривредна школа “23. октобар ”, Шабац
Техничка школа, Лозница
Пољопривредно-машинска школа “7. август”, Богатић
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Пројекат број 9: Обука наставника за коришћење мултимедијалне учионице

Циљеви :
Обучити наставничко особље и представнике привреде и успоставити сарадњу између
наставника, представника привреде и Регионално-економског савета .

1. Приказ резултата и материјала пројекта фонда за иновације
50 наставника и 10 социјалних партнера је обучено за коришћење компјутера при изради нових
наставних јединица. Израђено је 20 CD са 34 наставне јединице и презентације технолошких
процеса. Ти материјали су дистрибуирани у осталих 20 школа у Србији уз тражење коментара.
Ове 34 наставне јединице су доступне на нашем вебсајту.
Обуком је обухваћено 50 професора из колектива (80% од укупног броја у колективу) и 10 колега
из привреде ( из фабрика са којима наша школа сарађује). Полазници су добили обуку о
употреби рачунара и пропратне рачунарске опреме. Научили су Wиндоwс, Wорд, Еxцел, Поwер
Поинт, да користе Интернет и електронску пошту . Израђено је 40 наставних јединица у Поwер
Поинт-у. Са колегама из привреде су урађене презентације фабрика и технолошких поступака
које су обогаћене сликама машина , апарата и уређаја. Све ЦД презентације урађене у оквиру
пројекта, послате су у 20 других средњих стручних школа (хемијских, прехрамбених и
текстилних) како бисмо дисеминирали своје резултате и подстакли их да и они покрену такву
активност у својим школама. Добили смо одговоре од већине контактираних школа, у којима се
захваљују и износе позитивне утиске.
Опремљена је мултимедијална учионица, која је 100% искоришћена у редовној настави.

2. Исходи и постигнути резултати након завршетка пројекта финансираног од стране
Европске уније
Након завршетка пројекта организоване су још 3 информатичке обуке, различитог ниво знања и
вештина, којима је обухваћено 40 професора. 5 професора и стручни сарадници су
учествовали на конкурсу Креативна школа, направљена је база наставних јединица, која сада
броји око 300 презентација, које су већином одрађене тимски по стручним већима и са колегама
из других предузећа .
Школске 2006/07 у оквиру самовредновања рада школе, од стране педагошко психолошке
службе у циљу унапређења образовног васпитног рада, организован је обилазак часова редовне
наставе. Констатовано је да 60% професора користи савремену наставну технологију.Број
мултимедијалних учионица је порастао на 6.
Школске 2007/08 организована је акција реализације огледних часова, где је показано да 70%
професора у реализацији огледнох часова користи савремене дидактишке системе наставе. Све
ове активности су допринеле да ђаци лакше савлађују наставне програме.

3. Планови за будућност
Планирамо да на сајту школе објавимо називе презентација и контакт телефон, како би биле
доступне свим заинтересованим професорима и ђацима.
Планирамо да у Зрењанину организујемо скуп школа, као пројекат " ПРИМЕРИ ДОБРЕ
ПРАКСЕ", и на тај начин разменимо искуства, дисеминирамо резултате и подстакнемо и друге
школе да почну са писањем пројеката и изналажењем средстава за реализацију својих идеја.
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4. Резултати, информације и искуства са овог пројекта и примери добре праксе за све
интересне групе
У оквиру рада Центра за континуирано образовање одраслих при нашој школи у реализацији
програна обука за одрасле, такође се користе знања и вештине за израду и презентовање
наставног материјала, што је добро оцењено од стране полазника обука. Пројекат је унапредио
људске ресурсе и капацитете тако да је Центар у оквиру активности оглед за обуке одраслих
при Министарству просвете израдио 16 обука које је послао на акредитацију.
Важно је истаћи да се 70% документације у школи и Центру води електронски чиме је
унапређена организација школе-Центра.
Контакт
Носилац пројекта:
Контакт особа :
Адреса :
Телефон:
факс:
E-mail:
E-mail:
Website:

Хемијско-прехрамбена и текстилна школа “Урош Предић ”
Југослав Богдановић , Јелена Тешић

Стевице Јовановић 46, 23000 Зрењанин
+381-(0)23 56 15 67
+381-(0)23 56 15 67
ssupredic@zrlocal.net
vtesic@mgnet.co.yu
www.hpts-urospredic.edu.yu

Партнери у пројекту:
Регионална привредна комора , Зрењанин
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Пројекат број 30: Мултимедија у образовно – васпитном процесу

Циљеви :
Обучити наставничко особље у примени мултимедија

1. Приказ резултата и материјала пројекта фонда за иновације
Укупно 90 наставника из 3 школе је оспособљено за примену мултимедијалних средстава е у
образовно – васпитном процесу. Израђен је каталог од 15 часова из различитих области,
каталог интернет адреса и скрипта за рад едукатора и наставника. Израђена WEB презентација
најбољих часова, 2 филма са CD пројекцијама.

2. Исходи и постигнути резултати након завршетка пројекта
Стечена знања се примењују у планирању и реализацији наставних часова. Реализоване су
посете између школа са циљем размене искустава стечених приликом припремања часова у
писаној, електронској форми и на дисковима кроз видео записе. Организоване су презентације и
демонстарције часова по школама.
Сви актери образовно – васпитног процеса су прихватили овај облик модернизације
методологије рада као интересантнији и квалитетнији, јер обезбеђује максималну пажњу
ученика, њихово укључивање у припреми и реализацији мултимедијалних часова, лични и
професионални развој наставника, бољу размену информација, бољу комуникацију на релацији
ученик – наставник.

3. Планови за будућност
Умрежавање школа са циљем побољшавања комуникације и размене искустава нуђењем
примера добре праксе. Испитивање потреба наставника других школа за обучавањем у области
примене мултимедијалних средстава у образовно – васпитном процесу.
У школама које су учествовале у реализацији пројекта, резултати прерастају у обавезне
делатности предвиђене годишњим планом рада школе, као и у оквиру Програма унапређивања
и иновирања наставног процеса и програмских садржаја, тако и у оквиру Програма стручног
усавршавања наставника.
Наша заједничка тежња је да код ученика развијемо свест да користе модерну компјутерску
технологију као средство за стицање знања , вештина и способности , као и метод учења.

4. Резултати, информације и искуства са овог пројекта и примери добре праксе за све
интересне групе
Резултати пројекта су представљени у медијима, просветним часописима и презентовани на
научним и стручним скуповима.
Фармацеутско – физиотерапеутска школа , која је носилац пројекта је отворена за сарадњу са
осталим школама или наставницима појединцима који желе да обогате своје професионално
искуство, модернизују свој рад, побољшају комуникацију са ученицима и сарадњу са другим
школама и колегама.
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Контакт
Носилац пројекта:
Контакт особа :
Адреса :
Телефон:
факс:
E-mail:
Website:

Средња фармацеутско-физиотерапеутска школа
Славица Ракић

Донска 27-29, 11000 Београд
+381-(0)11 3047-814
+381 (0)11 3047-812
farmafizio@eunet.yu
www.farmafizio.edu.yu

Партнери у пројекту:
Техничка школа ГСП, Београд
Медицинска школа, Пожаревац
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Пројекат број 16: Електронско учење

Циљеви :
Постављена су 4 циља:
Модернизовати наставне технике
Побољшати квалитет наставе
Постићи боље резултате у процесу предавања и учења
Обучити ученике за лакше укључивање у свакодневни живот испуњен модерним научним и
технолошким постигнућима

1. Приказ резултата и материјала пројекта фонда за иновације
30 наставника обучено је за припрему и презентацију наставних садржаја у електронском
облику. Урађени су наставни садржаји (лекције) за предмете: механика 1, механика 2, машински
елементи 1 и машински елементи 2 – укупно 123 лекције.
Сви припремљени садржаји су постављени на сајт школе и доступни су, како ученицима тако и
свим заинтересованим.
Лекције урађене у електронском облику активно се користе у настави помоћу „LCD“ пројектора.

2. Исходи и постигнути резултати након завршетка пројекта финансираног од стране
Европске уније
Увођење мултимедијалне наставе, као савременог дидактичког средства довело је до
побољшања наставе. Просечна оцена ученика из предмета у коме је уведено електронско
учење порасла је за 0,2 оцене. Ученици постижу боље резултате у учењу, брже усвајају
наставне садржаје, повећан је интерес за наставу (мотивација), повећано је разумевање
градива.
Овакви резултати евалуације примене нових наставних метода мотивисали су наставнике да
наставе прављење нових наставних садржаја у електронском облику. Као резултат постављене
су електронске лекције за предмете: хидраулика и пнеуматика, аутоматизација производње,
философија, као и урађени задаци из претходно урађених предмета – укупно 76 јединица.

3. Планови за будућност
Израда наставних јединица у електронском облику ће се наставити. Планирамо да што већи
број предмета буде покривен. У складу са тим, биће неопходно опремити још неколико кабинета
„LCD“ пројекторима.

4. Резултати, информације и искуства са овог пројекта и примери добре праксе за све
интересне групе
Већ годинама вршимо презентацију у основим школама везану за упис будућих средњешколаца.
Важан сегмент је представљање новог метода наставе заснованог на лекцијама припремљеним
у електронском облику. Презентацијама присуствују и ученици и наставници и том приликом и
једне и друге упознајемо са предностима коришћења е-лекција. Такође, упућујемо их на сајт
школе на коме су постављене све лекције.
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Контакт
Носилац пројекта:
Контакт особа :
Адреса :
Телефон:
факс:
E-mail:
Website:

“Техноарт Београд ”, Школа за машинство и уметничке занате
Ненад Младеновић

Светог Николе 39, 11000 Београд
+381-(0)11 2415 322
+381-(0)11 2415 534
tehnoart@ta.mas.bg.ac.yu
http://tehnoart.mas.bg.ac.yu

Партнери у пројекту:
Основна школа “Деспот Стефан Лазаревић” , Београд
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Пројекат број 26: E-Знање Ужице

Циљеви:
- Циљ пројекта Е-Знање Ужице је да искористи могућности савремених информационокомуникационих технологија и Интернета као канала комуникације у циљу унапређења метода
и средстава наставе.
- Иницирање развоја система средњег стручног образовања на националном нивоу
коришћењем IC технологија.
- Конкретно, коришћењем савремених IC технологија, овај веб портал ће омогућити лако и брзо
креирање и постављање образовних садржаја средњег стручног образовања наставницима
Техничке школе у Ужицу као и наставницим других средњих стручних школа
- Пружање капиталне обуке наставницима Техничке школе као и наставницима ужичких школа.

1. Приказ резултата и материјала пројекта фонда за иновације
Као резултат пројекта развијен је Web портал Е-Знање Ужице (www.tehnickaue.edu.yu) који
садржи детаљне информације о школи, о самом пројекту, електронске припреме наставника за
час, тестове знања, матурске и завршне радове, електронски дневник и још много тога.
Сачињен је Приручник Е-Знање CMS - упутство за употребу и рад на порталу.

2. Исходи и постигнути резултати након завршетка пројекта финансираног од стране
Европске уније
Израђено је програмско окружење за портал. Постављени су садржаји у програмско окружење.
Реализована је обука за употребу програмског окружења, као и обука коришћења IC технологија
за наставнике школе и за наставнике других средњих школа.
Наставници и ученици наше школе користе садржаје портала у настави, као и наставници и
ученици других школа са истим подручјима рада.

3. Планови за будућност
Постављање електронских лекција из осталих предмета ће се наставити.Сваке године се ураде
електронске лекције за најмање два предмета, што износи око 140 наставних лекција. Вршиће
се редовно ажурирање електронског дневника као и осталих садржаја на порталу.
Планира се постављање верзије портала на енглеске језику .

4. Резултати, информације и искуства са овог пројекта и примери добре праксе за све
интересне групе
Техничка школа освојила је 2006. године другу награду за најбољи школски веб-сајт у рангу
средњих школа на конкурсу који је расписао Телеком Србије у сарадњи са Министарством
просвете Републике Србије и часописом PC press.
www.telekom.nadlanu.com/najskolskiweb/default.aspx

Портал Е-Знање Ужице промовисан је на конференцији за новинаре која је одржана у
Танјуговом прес центру у Београду 18.маја 2006. уз присуство великог броја новинара.
Детаљније о конференцији (www.pctv.co.yu/aktuelno/e_znanje.htm ).
Портал Техничке школе Е-Знање Ужице служи уједно и за промоцију свих активности у школи (
www.tehnickaue.edu.yu/srp/eznanje/aktuelno/ )
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Израдом портала и реализацијом обука за наставнике повећан је степен информатичке
писмености наставника у школи, као и степен коришћења ICT садржаја у настави.

Контакт
Носилац пројекта:
Контакт особа :
Адреса :
Телефон:
факс:
E-mail:
E-mail:
Website:

Техничка школа Ужице
Звонислав Поповић

Трг Светог Саве 34, 31000 Ужице
+381-(0)31 512 596 / 597
+381-(0)31 512 596 / 597
zvonko@tehnickaue.edu.yu
tsrmaric@ptt.yu
www.tehnickaue.edu.yu

Партнери у пројекту:
/
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Пројекат број 35: Примена метода електонског учења у средњем стручном
образовању

Циљеви:
Пројекат „Примена метода електонског учења у средњем стручном образовању“ је спровео
примену нове методе наставе учења уз помоћ рачунара. Пројекат је реализован на MS Class
Server 3.0 софтверској платформи за управљање процесом рачунарски подржаног учења
(Learning Management System) и реализован је у Средњој техничкој ПТТ школи у Београду,
Електротехничкој школи „Никола Тесла“ у Београду, Електротехничкој школи „Мија
Станимировић“ у Нишу и Електротехничкој школи „Михајло Пупин“ у Новом Саду.
Тестирање метода је обављено на групи предмета електротехничке струке. Пројекат је имао за
циљ модернизацију наставе у школама које носе пројекат, њену нивелацију са захтевима ЕУ,
као и анализу и пренос искустава у примени ове методе у осталим школама ССО у Републици
Србији. Пројектом су били обухваћени наставници, ученици и родитељи. Главне активности у
пројекту подразумевале су обуку свих циљних група за примену e-learning методе и израду
потребног материјала за дисеминацију методе.

1. Приказ резултата и материјала пројекта фонда за иновације
У пројекту је обучено и сертификовано 8 тренера за рад у MS Class Serveru и дисеминацију
методе и више наставника за коришћење овог софтвера. 90% наставника Средње техничке ПТТ
школе је упознато са методом а њих 20 је урадило своје прве лекције у овом софтверу. Кроз
обуку основног описмењавања у раду са рачунаром прошло је 30 наставника, а кроз обуку
напредног нивоа рачунарске писмености 15 наставника Средње техничке ПТТ школе.
Применом ове методе постигнуто је повећање мотивације ученика и наставника за 20% и
повећање успеха ученика за 15%.
Током пројекта креирано је преко 150 мултимедијалних лекција у Средњој техничкој ПТТ школи
и више од 60 лекција у партнерским школама.
Направљене су скрипте за наставнике, ученике и родитеље за рад у MS Class Serveru. Израђена
је Студија Случаја и интерактивни ЦД са лекцијама из области електротехнике.

2. Исходи и постигнути резултати након завршетка пројекта финансираног од стране
Европске уније
Након завршетка пројекта финансираног од стране Европске Уније пројекат наставља да живи
захваљујући Заводу за унапрђивање образовања и васпитања и донацији Високе школе
електротехнике и рачунарства струковних студија из Београда. Направљено је 47
мултимедијалних лекција са кратким тестовима уз сваку лекцију, тестови за сваку област и
коначни тест за Основе електротехнике.
Све то је подржано многобројним анимацијама, виртуалном лабораторијом, интерактивним
игрицама. Садржаји су смештени на сајту www.skolaelektrotehnike.co.yu, на коме се налазе и
неке од лекција настале током пројекта. Ове садржаје активно користе ученици десет школа са
територије Србије. Ови ученици показују већу мотивисаност и бољи успех од ученика који не
користе овакве материјале у учењу. Њихови наставници потврђују да овако обрађене наставне
јединице знатно унапређују квалитет наставе.
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3. Планови за будућност
Израда мултимедијалних лекција се наставља за сада још увек у области електротехнике,
тренутно на садржајима Основа електротехнике 2. У плану је ширење методе електронског
учења у другим школама ССО, гимназијама и службама Министарства просвете и спорта
Републике Србије.

4. Резултати, информације и искуства са овог пројекта и примери добре праксе за све
интересне групе
Као резултат овог пројекта настао је акредитован програм стручног усавршавања запослених у
образовању „Примена e-learning метода наставе у образовању“ (налази се под бројем 80 у
Каталогу за 2007/2008. годину).
На основу обука основног и напредног описмењавања наставника у раду са рачунаром настала
су још два акредитована програма стручног усавршавања: „Израда мултимедијалних наставних
садржаја“ (под бројем 79 у Каталогу) и „Примена савремених информационо–комуникационих
технологија (Интернета) у настави“ (под бројем 70).

Контакт
Носилац пројекта:
Контакт особа :
Адреса :
Телефон:
факс:
E-mail:
E-mail:
Website:

Средња техничка ПТТ школа
Горан Станојевић

Здравка Челара 16, 11000 Београд
+381-(0)11 3290 334
+381-(0)11 3290 861
srednjatehnicka@pttskola.edu.yu
goranpttskola@yahoo.com
www.pttskola.edu.yu

Партнери у пројекту:
Електротехничка школа “Никола Тесла”, Београд
Електротехничка школа “Михајло Пупин”, Нови Сад
Електротехничка школа “Мија Станимировић”, Ниш
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Б. Информационо-технолошки системи у школама
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Пројекат број 24: Интранет и База података школе ''Раде Кончар''

Циљеви:
Подршка реформи стручног образовања на школском нивоу кроз употребу нових капацитета
објеката и опреме.
Развој и употреба образовног софтвера са интерног сервера.
Олакшавање администрирања послова и других активности кроз употребу локалне рачунарске
мреже и базе података, што оставља више времена за развојне активности.
Примена образовног софтвера у циљу унапређења образовних планова и радних метода у
процесу образовања.

1. Приказ резултата и материјала пројекта Фонда за иновације
•
•
•
•

Пројектован и успоставњен интранет у школи са богатим садржајем
Пројектована и имплементирана база података
Пројектован и постављен наставни садржај на сервер еКОНЧАР (http://atina.r.koncar.edu.yu
доступно и са Интернета)
Информације родитељима о успеху ђака из БП (електрински дневник ) на Интернету

2. Исходи и постигнути резултати након завршетка пројекта финансираног од стране
Европске уније
•
•
•
•
•
•

80% наставника у раду користе базу података, ИНТРАНЕТ и ИНТЕРНЕТ – (остварено
120%)
20% наставника је обучено да креира наставни софтвер - (остварено 200%)
200 Е-лекција доступно преко Интранет сервера - (остварено 200%)
5 наставника обучено за даљи развој и одржавање система - (остварено 120%)
50 рачунара у обе зграде умрежено у интранет и Интернет - (остварено 150%)
База података – информације родитељима доступне преко Интернета (урађено преко
плана)

3. Планови за будућност
Планирана је дисеминација пројекта у сва три негова сегмента: Наставни софтвер, и то кроз
акредитоване семинаре за MOODLE, Power Point, Word и употпуњавање библиотеке наставног
софтвера, База података, кроз акредитоване семинаре, обуке и презентације и Интранет, кроз
акредитоване семинаре, радионице и презентације у школи. У плану су и нови пројекти:
• Информатичко стручно усавршавање у образовању
• Модел мера за повећање запошљавања и запослености путем усклађивања захтева
и понуде у стручном образовању.
• Обновљиви извори енергије у образовању

4. Резултати, информације и искуства са овог пројекта и примери добре праксе за све
интересне групе
Наведени пројекат се састоји од три подсистема и сва три подсистема функционишу.
Интранет : У оба објекта је могуће уносити оцене и користити Базу података – електронски
дневник. Синхронизацијом преко бежичног моста подаци су ажурни у обе зграде. Бежични
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мост је у употреби и за излаз на Интернет. У главној згради се налази web и mail сервер за елекције и електронску пошту. Сваки професор на интранету има свој налог за е-пошту која је у
употреби и на Интернету. Сада већ можемо рећи да смо постигли скори двоструко више у
односу на уговорену финансијску подршку ЕУ.
База података: на Вебсајту www.koncar.edu.yu је видљив и један делић наше базе података под
називом ''Електронски дневник'' са оценама ђака, информацијама о дипломцима, спискови по
одељењима, итд. Податке уносе сви професори у главну школску базу, а постављен је посебан
динамички Вебсајт доступан на Интернету који се на пар сати ажурира аутоматски.
База података је рађена ћирилицом. Убрзан је поступак израде извештаја, штампање матичних
књига сведочанстава и диплома, на пример:
• одмах после уношења оцена и изостанака одељењска већа на својим седницама
потврђују резултате рада ученика, чиме су створени услови за аутоматско штампање
потребних извештаја (за које је раније било потребно неколико дана мукотрпног рада
разредних старешина и стручних служби), штампање сведочанстава и диплома,
комплетне статистике о раду и успеху школе итд.
• после наставничког већа око 1500 сведочанстава и диплома је могуће одштампати за
једно пре подне.
Наставни Софтвер – Учење на даљину: еКОНЧАР (http://atina.r.koncar.edu.yu)
• Урађено и доступно на интранету и Интернету преко 370 е-лекција
• Коришћен је бесплатан MOODLE софтвер
• Лекције су рађене за:
1. Интерактивно учење
2. Предавања – Power Point презентације
3. Учење из скинутих материјала са сајта
4. Комуникацију са професором и осталим учесницима

Контакт
Носилац пројекта:
Контакт особа :
Адреса :
Телефон:
факс:
E-mail:
E-mail:
Website:

Електротехничка школа “Раде Кончар”
Драган Кнежевић, Светлана Самарџић

Браће Грим 31 , 11000 Београд
+381 (0)11 763 062
+381 (0)11 776 726
koncar@beotel.yu
dk@r.koncar.edu.yu
www.koncar.edu.yu

Партнери у пројекту:
/
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Пројекат број 38: Електронски дневник школе

Циљеви:
Електронско чување наставничких и ученичких досијеа који садрже све неопходне податке о
наставницима и ученицима
Унапређење организације и праћење образовног процеса и постигнућа ученика, као и могућност
обављања сложене анализе постигнутих исхода

1. Приказ резултата и материјала пројекта фонда за иновације
Начињена је електронска база података и њен штампани опис. Такође су написане инструкције
за основну компјутерску обуку и упутства за коришћење апликације за професоре, разредне
старешине и админстраторе извештаја. Припремљена је електронска презентација са
анимираном електронском скриптом за обуку свих будућих корисника апликације, за ученике и
родитеље
Више од 100 професора обучено је за употребу рачунара и апликације Електронски дневник
школе кроз курсеве. Такође су обучена и два администратора и четири тренера.
Обучена је већина ученика. Следећи корак је био обука родитеља.

2. Исходи и постигнути резултати након завршетка пројекта финансираног од стране
Европске уније
Коришћењем електронског дневника школе наставници имају бољи увид у наставни процес,
ефикасније је праћење наставног процеса, администрација је значајно побољшана и
рационализована, а родитељи се тек припремају за коришћење резултата пројекта.

3. Планови за будућност
Када се стекну одговарајуће техничке претпоставке биће дорађене процедуре за приступ
заинтересованих корисника бази података преко Интернета.

4. Резултати, информације и искуства са овог пројекта и примери добре праксе за све
интересне групе
Уколико би се пројекат овако вођеног електронског дневника користио у другим школама
професори, ученици, стручне службе и родитељи имали би непосредан увид у резултате и
квалитет наставног процеса и била би им омогућена процена и праћење наставног процеса.
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Контакт
Носилац пројекта:
Контакт особа :
Адреса :
Телефон:
факс:
E-mail:
E-mail:
Website:

Математичка гимназија
Владимир Драговић

Народног фронта 37, 11000 Београд
+381 (0)11 26 41 378
+381 (0)11 36 111 25
mategim@yahoo.com
vladad@mi.sanu.ac.yu
www.mg.edu.yu

Партнери у пројекту:
Електропривредна школа, Београд
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В. Предузетништво – Стимулација пословања –Одрасли
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Пројекат број 19: Умрежавање школа преко модула ради подстицања
предузетништва

Циљеви:
Обучити наставнике за израду модула за образовање одраслих
Успоставити сарадњу између Центра за континуирано образовање одраслих, партнерске школе,
социјалних партнера и локалног савета
Набавити опрему за имплементацију иновативних модуларних принципа образовања у школи

1. Приказ резултата и материјала пројекта фонда за иновације
Обучено је 8 наставника који су затим креирали 8 модула. Четири модула су из домена
млекарства, два из хемије и два из предузетништва. Модули су се практично имплементирали
кроз обуку полазника. Обучено је 7 полазника ( већи број полазника није погодан због
расположивог простора и опреме у школским радионицама). Треба имати у виду, да сваки
полазник мора радити самостално како би стекао вештине. За стицање вештина полазника
користиле су се школске радионице, а за стицање знања користиле су се мултимедијална
учионица и друге просторије у школи носиоца пројекта. Након завршене обуке сваки полазник је
добио сертификат издат од стране Регионалне привредне коморе Зрењанин и школе.
Спроведена је обука за дисеминацију за 35 наставника, углавном у нашој и партнерској школи.
Резултати су преко 45 креираних модула ( молимо погледајте списак модула на сајту школе под
КАРДС - програм).

2. Исходи и постигнути резултати након завршетка пројекта финансираног од стране
Европске уније
Након завршетка пројекта запошљава се три полазника. Први се запошљава у струци (2005.
године), у приватној млекари у Елемиру ( место крај Зрењанина). Други на приватној локалној
ТВ станици – КТВ Зрењанин (2005.године). Претходно је завршио обуку за новинаре. Схватио је
да у релативно кратком временском периоду може стећи знање, вештине и компетенције кроз
обуку имплементацијом модула. Трећи полазник се запошљава у Млекопродукту у Зрењанину
(2007. године).
На који начин су српска јавност и наше колеге могли бити упознати са поменутим пројектом 19
молимо погледајте на сајту школе.

3. Планови за будућност
Школа, носилац пројекта, је и један од пет центара за континуирано образовање одраслих.
Школа је од ЕАР-а 2007. године добила и мини млекару. Овим добијамо могућност да обуку, у
склопу овог пројекта, обављамо у два правца. Заинтересовани полазници се могу, по жељи,
обучавати у погону мини млекаре или класично у школској радионици. Могу се применити и оба
начина. Наставиће се са развијањем модула (по потреби) те њиховом имплементацијом у обуке
из разних области. Искуства која смо стекли кроз овај пројекат Фонда за иновације
имплементираћемо и у даљем раду Центра за континуално образовање одраслих у Зрењанину.
Радиће се и даље на упознавању шире јавности као и наших колега о значају оваквих
пројеката. Такође се мора веома интензивно радити на успостављању јаче и озбиљније
сарадње измећу центара за континуирано образовање одраслих, школе партнера, социјалних
партнера и локалне самоуправе. Мишљења смо да је средњобанатски округ са седиштем у
Зрењанину а на територији Војводине, битно подручје за овакве подухвате као што је пројекат
19. То је равничарски предео са доста пашњака, за сада еколошки здравих. Овакве природне
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ресурсе треба искористити за производњу високо квалитетне сировине и хране, у нашем случају
млека и производа од млека. Едукацијом становништва о значају производње хигијенско
безбедне сировине и хране за потрошаче, у многоме би утицало на здравље и радну способност
становништва као и рентабилност саме производње.

4. Резултати, информације и искуства са овог пројекта и примери добре праксе за све
интересне групе
Након завршетка пројекта обука је послата на акредитацију у Центар за стручно и уметничко
образовање. Полазници су добили илустровану брошуру или ЦД са свим модулума. Јавност је о
свим догађањима у вези пројекта информисана путем медија. На V Конференцији квалитета,
одржаној у Зрењанину 2005.год. у организацији Регионалне привредне коморе, презентовали
смо два рада под називима:
„ХАЦЦП од стаје до трпезе“ и „Компетенције за боље сутра“ (на сајту школе). Списак обука које
школа као центар за образовање одраслих нуди такође можете погледати на сајту школе под
КАРДС - програм. По нашим сазнањима, пројекат 19 је први пројекат на овим просторима који
примењује обуку одраслих имплементацијом модула. По узору на овај пројекат, настало је
неколико истих или сличних пројеката, али са другом тематиком

Контакт
Носилац пројекта:
Контакт особа :
Адреса :
Телефон:
факс:
E-mail:
E-mail:
Website:

Хемијско-прехрамбена и текстилна школа “Урош Предић ”
Кристина Шван

Стевице Јовановић 46, 23000 Зрењанин
+381 (0)23 561 567
+381 (0)23 562 567
ssupredic@zrlocal.net
labud4@beotel.yu
www.hpts-urospredic.edu.yu

Партнери у пројекту:
Средња пољопривредна школа, Зрењанин
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Пројекат број 34: Оснивање и вођење малог бизниса

Циљеви:
Обука незапослених грађана на локалном нивоу у смислу припреме пословног плана и обуке о
оптималним методима и критеријумима за одабир одговарајућих пословних идеја.

1. Приказ резултата и материјала пројекта Фонда за иновације
Формирано je 10 група од по 15 полазника за преквалификацију које је спровела Асоцијација
слободних и независних синдиката међу незапосленим лицима која су изразила жељу да отворе
своју фирму као и међу незапосленима које је препоручило удружење послодаваца или
Тржиште рада. Анализу претходно стеченог знања полазника курсева и дијагнозу групе вршила
је Виша техничка текстилна школа из Београда. Обука је обухватала следеће теме:
Карактеристике предузетничког малог бизниса; Конципирање предузетничког малог бизниса;
Планирање предузетничког малог бизниса; Оснивање и уходавање мале фирме.

2. Исходи и постигнути резултати након завршетка пројекта финансираног од стране
Европске уније
10 група са по 15 незапослених је обучено и представљене су могућности, капацитети и проблеми
приликом оснивања сопственог пословања. У склопу медијске кампање организоване су две
конференције за штампу у Београду и у три центра на почетку и на крају реализације пројекта;
мини репортаже за локалне телевизије у Нишу, Крагујевцу и Панчеву; рекламни материјали –
летак и брошура; оглашавање у новинама.

3. Планови за будућност
Овај програм обуке ће се наставити и након завршетка финансирања путем донације.

4. Резултати, информације и искуства са овог пројекта и примери добре праксе за све
интересне групе
Направљене су брошуре са детаљним описом реализованих задатака, које су штампане и
дистрибуиране свим учесницима, а примењене су и анкете и интервјуи на почетку и на крају обуке
како би се добила повратна информација о квалитету обуке.
Контакт
Носилац пројекта:
Контакт особа :
Адреса :
Телефон:
факс:
E-mail:
Website:

Удружење независних синдиката
Владимир Маринковић

Карађорђева 71, 11000 Београд
+381 (0)11 2623 671
+381 (0)11 632 872
asns@asns.org.yu
www.asns.org.yu

Партнери у пројекту:
Виша текстилно-техничка школа, Београд
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Г. Пројекти усмерени на ученичко саветовање и каријерно вођење
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Пројекат број 7: Боља припремљеност младих за запошљавање

Циљеви:
Повећање могућности запошљавања младих.

1. Приказ резултата и материјала пројекта фонда за иновације
- 650 ученика је стекло изузетно велики број стручних квалификација – У свим разредима су
наставници применили индивидуални и кооперативни приступ у раду са ученицима и на тај
начин су повећали ниво знања сваког појединачног ученика. Ученици свих разреда су
учествовали у квизу знања из области стручних предмета. Просечна оцена се код стручних
предмета повећала у односу на претходно полугодиште.
- 149 ученика је обучено за активно тражење посла и писање CV-а - Одржано је 7 радионица
на тему активног тражења посла и писања CV-а које су водили истакнути професионалци
Националне службе за запошљавање, г-ђица Анђелка Маринковић и г-дин Градимир Ковачевић,
руководилац одељења за посредовање приликом запошљавања. 149 ученика је успешно
завршило обуку. Поред тога, свим учесницима је подељен и штампани материјал за активно
тражење посла.
- 40 наставника је обучено за састављање тестова знања и кооперативни рад са ученицима
- Часове које су држали ови наставници је посетио школски педагог, који је оценио да су
наставници који су прошли ову обуку стечено знање примењивали изузетно добро.
- 650 ученика је информисано о стању на тржишту рада и стању у привреди – Ове
информације су добили од представника Националне службе за запошљавање, пословних
људи из Чачка и локалне самоуправе.
- Обезбеђен је посао за победника квиза – Матурант треће године, Игор Нејкић, подручје рада бравар, који је постигао најбоље резулате на квизу знања у категорији свих ученика завршних
разреда, запошљен је у СЗР Машинац, Чачак.

2. Исходи и постигнути резултати након завршетка пројекта финансираног од стране
Европске уније
Ученици су изузетно мотивисани за рад, резултати у школи су далеко бољи, а ученици стичу
већа стручна знања. У сваком тренутку добијају све информације од тржишта рада. У нашу
школу се уписују ученици са бољим предзнањем, јасним плановима за будућност и ученици који
су спремни да науче све неопходне вештине за будући посао. Наставно особље користи
савремене облике наставе и наставне методе.

3. Планови за будућност
Пошто су ученици повољно оценили корисност информација које су добили током обука за
активно тражење посла и писања CV-а, планирамо да вршимо дисеминацију ових резултата.

4. Резултати, информације и искуства са овог пројекта и примери добре праксе за све
интересне групе

Резултати пројекта су представљени у медијима, као и у облику приручника Активан ученик и
задовољан наставник и Приручник за састављање тестова знања, радна свеска Обука за
активно тражење посла, Водич националне службе за запошљавање,итд.
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Контакт
Носилац пројекта:
Контакт особа :
Адреса :
Телефон:
E-mail:
Website:

Mашинско-саобраћајна школа, Чачак
Дилпарић Александар, Срећко Албић

Др Драгише Мишовића 146, 32000 Чачак
+381-(0)32 372 560
+381-(0)32 372 558
masinska@yu1.net
www.msca.edu.yu

Партнери у пројекту:
/
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Пројекат број 8: Обука ученика за активно учешће у раду ученичког парламента

Циљеви:
Обучити ученике да активно учествују у комуникацији, процесу доношења одлука у школи
користећи законске могућности кроз које ће пасивнији ученици постати млади, способни и
активни учесници у образовању.

1. Приказ резултата и материјала пројекта фонда за иновације
Укупно 25 наставника и 25 ученика из пет средњих стручних школа је обучено за адекватно
ангажовање у раду Ученичког парламента у школама. Наставници су обучени да дају подршку
ученицима и да им помогну у организацији избора ученика, представника парлемента у школи,
писању Годишње програма рада и извођењу акција у школи и локалној средини. Ученици су
обучени да постану активни учесници у доношењу одлука у школи, кроз програме преговарања,
лидерства, позитивне комуникације, писање пројеката и годишњег програма рада парламента.
Свака школа је урадила свој годишњи програм рада.

2. Исходи и постигнути резултати након завршетка пројекта финансираног од стране
Европске уније
Организованим пројектом је код ученика пробуђена свест о могућности њиховог повезивања у
циљу извођења заједничких активности у школи и локалној средини. Ученици су иницирали и
спровели неколико акција у школи: прикупљање хуманитарне помоћи за децу са Косова,
увођење разгласа у просторијама и школском дворишту, прикупљање књига за школску
библиотеку, куповина кућног биоскопа за Дневни центар младих са посебним потребама.
Ученици су уз помоћ управе школе и Савета родитеља организовали семинар "Вршњачка
медијација" коју су прошла 25 ученика свих разреда.

3. Планови за будућност
Идеја ученика је да организују Унију ученичких парламената пољопривредних школа Србије.
Ученици, представници Парламента имају у плану покретање и израду пројекта и прикупљање
новчаних средстава од могућих донатора за адаптацију школских подрумских просторија које би
се користиле у сврху ученичког клуба и простора за организовање ваншколских активности.
Имају идеју да научена знања и вештине преносе на ученике млађих разреда.
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4. Резултати, информације и искуства са овог пројекта и примери добре праксе за све
интересне групе
Постала је пракса да се ученици састају по школама, разговарају о постигнутом и планирају
следеће кораке. Ученички парламенти школа из града повезали су се и направили сарадњу са
средњим стручним школама из градова Браничевског округа ( Петровац, Кучево, Костолац,
Жагубица ).

Контакт
Носилац пројекта:
Контакт особа :
Адреса :
Телефон:
E-mail:
Website:

Пољопривредна школа “Соња Маринковић ”
Милена Јовановић

Илија Бирчанин 70, 12000 Пожаревац
+381-(0)12 223 388
poljsk@ptt.yu
www.poljsk.edu.yu

Партнери у пројекту:
Медицинска школа , Пожаревац
Економско-трговинска школа, Пожаревац
Техничка школа “Никола Тесла ”, Костолац
Политехничка школа , Пожаревац
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Пројекат број 11: Успостављање Центра за каријерни развој

Циљеви:
Развој новог модела ученичког саветовања, каријерног развоја и професионалне оријентације у
средњим стручним школама.

1. Приказ резултата и материјала пројекта фонда за иновације
Пројектом је успешно успостављен нови модел ученичког саветовања и професионалне
оријентације са постојећом базом података. Социјални партнери су укључени и њихове улоге
дефинисане у оквиру овог центра. 12 саветника и 150 ученика је обучено. Дан каријере је
одржан у 4 школе. Као резултат пројектних активности и захваљујући блиској сарадњи са
социјалним партнерима 24 ученика је запослено током трајања пројекта.

2. Исходи и постигнути резултати након завршетка пројекта финансираног од стране
Европске уније
Преко 500 матураната је обучено техникама за актинвно тражење посла и припремљено за
израду биографије, као и за одлазак на пословни интервју. Ови матуранти се прате и база
података се стално допуњује новим подацима о њиховој каријери и наставку школовања након
завршетка наше школе. Склопљени су уговори о пословно техничкој сарадњи са новим
предузећима од којих су нека Фабрика алата и опреме, Центропроизвод, Тенда монт и друге.
Око 15% ученика је запослено пред крај школовања. Преко 10 виших школа и факултета се
предсатави ученицима током једне школске године у нашој школи. Велики број ученика
захваљујући активностима центра, упише жељени факултет или вишу школу. У школи се врши
тестирање најсавременијим тестовима за идентификацију професионалних опредељења.

3. Планови за будућност
Планови су да рад центра све више унапређујемо, да имамо склопљене уговоре и тесну
сарадњу са што већим бројем предузећа, вишим школама и факултетима и локалном
самоуправом. Имамо намеру да што више унапређујемо маркетинг школе, како би се повећавао
број мотивисаних ученика. Планирамо и да поднесемо захтев за акредитацију овог пројекта.

4. Резултати, информације и искуства са овог пројекта и примери добре праксе за све
интересне групе
Два документа су доступна и то Приручник за професионални развој и каријерно вођење у
средњим стручним школама, и Водич за успостављање Центра за каријерни развој. Документа
су доступна на следећем на сајту школе и то www.msradojedakic.edu.yu
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Контакт
Носилац пројекта:
Контакт особа :
Адреса :
Телефон:
факс:
E-mail:
Website:

Машинска школа “Радоје Дакић”
Катарина Михојевић и Слободан Прентић

Мишка Крањца 17, 11000 Београд
+381-(0)11 3583 939
+381-(0)11-581 200
ms.r.dakic@yubc.net
www.msradojedakic.edu.yu

Партнери у пројекту:
Национална служба за запошљавање
Техничка школа, Трстеник
Машинско-електротехничка школа ”Гоша ”
Машинска школа , Панчево
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Пројекат брoj 14: Развијање модела вођења каријере и саветовања у систему
средњег стручног образовања у Србији

Циљеви:
Развој свеобухватног модела вођења каријере и саветовања у оквиру и усклађено са
специфичним потребама и условима система стручног образовања у Србији.

1. Приказ резултата и материјала пројекта Фонда за иновације
Ово је прва фаза већег пројекта, чију ће другу фазу подржати шведска међународна Агенција за
развој. Улоге и позиције интересних група, у оквиру предложеног модела, су дефинисане.
Сакупљена су релевантна међународна искуства. 15 чланова особља из 4 регионална центра за
континуирано образовање одраслих је упућено у модел вођења каријере и саветовања.
Направљена је и база података са подацима о потенцијалним послодавцима и ученицима 11
одељења трећег разреда из 10 огледних стручних школа из сектора пољопривреде и прераде
хране. Основана је мрежа интересних група на локалном нивоу. Развијен је модел вођења
каријере и саветовања у стручном образовању Србије. Направљена је верзија на енглеском
језику и модел је ревидиран.

2. Исходи и постигнути резултати након завршетка пројекта финансираног од стране
Европске уније
Након завршетка овог пројекта, Београдска отворена школа је наставила рад на увођењу
концепта вођења каријере и саветовања у образовном систему у Србији. Након овог пројекта су
уследила још два пројекта: Примена каријерног вођења и саветовања унутар средњег стручног
образовања и обука у Србији на нивоу школа и Инклузивна стратегија за развој каријерног
вођења и саветовања у Србији.
Најважнији резултати који су проистекли из ова два пројекта су: практична примена ових
пројекта у 10 средњих стручних школа и 4 Центра за континуирано образовање одраслих,
округли сто, јавне промоције, доступност инклузивне стратегије на српском и енглеском језику,
преко 400 радионица о каријерном вођењу и саветовању, база података о праћењу развоја
каријере ученика и њиховом повезивању са послодавцима и кретању ученика кроз тржиште
рада, итд.

3. Планови за будућност
Након представљања стратегије за каријерно вођење и саветовање у Привредној комори
Србије, Министарство за спорт и омладину је понудило своју сарадњу, па су тако ове две
институције постигле сагласност о дугорочном пројекту у оквиру кога се отварају канцеларије за
младе за каријерно вођење у свим општинама у Србији.
У складу са Стратегијом за каријерно вођење и саветовање и Акционим планом за ову
стратегију, Београдска отворена школа наставља свој рад на изградњи капацитета за све
заинтересоване институције и тако ствара основу и повољну климу за имплементацију
каријерног вођења и саветовања у образовном систему у Србији.
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4. Резултати, информације и искуства са овог пројекта и примери добре праксе за све
интересне групе
Развијена је функционална мрежа свих заинтересованих страна за каријерно вођење и
саветовање: Министарства просвете, Министарства за економију и регионални развој,
Министарства за омладину и спорт, Националне службе за запошљавање, Привредне коморе
Србије, Уније послодаваца, бројних владиних и јавних институција, итд.
Успостављен је Центар за каријерно вођење и саветовање у оквиру Центара за континуирано
образовање одраслих у Зрењанину
Спроведен је велики број обука, а организоване су и трибине Каријерно вођење и саветовање –
искуства и препоруке (2006.) и Промоција стратегије каријерног вођења и саветовања (2007.) , а
оба догађаја су организована у Привредној комори Србије у Београду.

Контакт
Носилац пројекта:
Контакт особа :

Београдска отворена школа, Београд
Весна Ђукић, директор

Адреса :
Телефон:
факс:
E-mail:

Масарикова 5/16, 11000 Београд
+381-(0)11 30 65 800
+381-(0)11 36 13 112
bos@bos.org.yu

Website:

www.bos.org.yu

Партнери у пројекту:
/

35

Пројекат број 27: Одустајање од редовног школовања („drop out“) у
електротехничкој школи

Циљеви:
Направити анализу феномена одустајања од редовног школовања.
Елиминисати или умањити факторе који представљају основу за одустајање од редовног
школовања.
Спровести обуке за наставнике, родитеље и остале заинтересоване у области елиминације
узрока и разлога за одустајање од редовног школовања.

1. Приказ резултата и материјала пројекта Фонда за иновације
Пројекат се састојао из два дела: у првом, истраживачком делу циљ нам је био да утврдимо све
могуће факторе одустајања од редовног школовања и у ту сврху смо ученицима које су стручни
сарадници школе издвојили као ризичне да одустану задали упитник ставова према школи и
упитник о животном стилу породице, њиховим родитељима смо задали Ротов интентар о
родитељским васпитним стиловима а наставницима у школи смо задали упитник о ставовима
према ученицима који одустају. При томе смо се руководили принципом да се не може успешно
деловати на промену негативног (нежељеног) понашања у овом случају одустајања од редовног
школовања ако се оно у потпуности не разуме. Други део пројекта је интервенистичке природе
тј. одређеним активностима се утицало на све три наведене циљне групе и то на следећи начин:
са ђацима су рађене радионице (укупно 10), са родитељима су вођени индивидуални разговори
а са изабраном групом наставника су организоване три радионице.
Пројекат је системски постављен: обухвата и децу и њихове родитељи и актере у школској
средини те тиме испуњава основни услов ефектног упознавања како феномена који је био
предмет проучавања тако и систематску интервенцију која има довољне снажне и дуготрајне
ефекте.

2. Исходи и постигнути резултати након завршетка пројекта финансираног од стране
Европске уније
Најзначајнији објективни показатељ успеха пројекта је да се у школској 2004/2005 години, од
укупног броја уписаних ученика исписало 38% мање у поређењу са школском годином
2002/2003. Поређење са школском 2003-2004 годином није валидно јер су у тој години украдени
школски дневници, те подаци који би служили за поређење са подацима у актуелној школској
години нису валидни. Добијени проценат је у складу са постављеним циљем самог пројекта (јер
смо као резултат имплементације истог предвидели смањења броја ученика који одустају од
средњег стручног образовања за 30-40% у поређењу са претходном годином).
Други најзначајнији објективни показатељ успеха пројекта је смањење изостајања са часова у
школској години током трајања пројекта у односу на исту школску годину са којом смо
упоређивали и претходне податке. Изостајање са часова смо узели као индикатор успешности
пројекта зато што се ова варијабла у истраживању дроп оута у свету показала као најбољи
показатељ ризика од одустајања од редовног школовања. У школској години трајања пројекта у
ЕТШ "Земун" је изостајало са часова 21% мање ђака у поређењу са школском годином са којом
смо поредили све резултате.
Најмеродавнији показатељ успешности пројекта је податак да се од 50 ученика укључених у
пројекат, (најризичнија група склона дроп оуту) исписало 2 ученика.
Такође објективан показатељ успешности пројекта је заинтересованост и ученика и наставника
за психолошке радионице, с'обзиром да је до краја пројекта проценат оних који су одустали од
радионица био мањи од 10% (што се сматра уобичајеном и очекиваном стопом одустајања).
Резултати су такође показали да одустајање од редовног школовања мање зависи од
материјалног статуса породице, а много више од образовног статуса родитеља и квалитета
брачних и породичних односа. Такође је интересантно да позитиван став према школи имају и
добри и лоши ученици.
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3. Планови за будућност
Резултати пројекта би допринели променама образовне политике и стандарда рада у овој
области, као и планирању даљих активности и конкретних пројеката у другим школама које
имају сличне проблеме. Да би се предупредио проблем дроп оута потребни су обухватнији и
дуготрајнији програми, али и већа подршка оваквим пројектима од стране Министарства
просвете и локалне заједнице. У сваком случају пројекат који је примењен у ЕТШ "Земун" а на
основу резултата које су постигнути, може послужити као ефикасан и конструктиван модел рада
са ученицима који су у ризику од одустајања од редовног школовања.

4. Резултати, информације и искуства са овог пројекта и примери добре праксе за све
интересне групе
Трибина са родитељима – тема трибине упознавање са резултатима пројекта и додатна
едукација родитеља о начинима спречавања одустајања од средњег стручног образовања.
Били су присутни родитељи свих ђака који су били укључени у пројекат као и они родитељи ђака
који нису били укључени али су заинтересовани за тему одустајања од средњег стручног
образовања.Укупно је присуствовало 39 родитеља.
Трибина са представницима других стручних школа – тема резултати пројекта и методологија
рада су презентирани представницима стручних школа
На трибини су присуствовали позвани представници других стручних средњих школа. Било је
10 представника стручних средњих школа из Београда.

Контакт
Носилац пројекта:
Контакт особа :
Адреса :
Телефон:
факс:
E-mail:
Website:

Електротехничка школа
Милка Костадиновић

Наде Димић 4, 11080 Земун
+381(0)11 316 18 49
+381(0)11 618 155
ets.zemun@verat.net
www.etszemun.edu.yu

Партнери у пројекту:
/
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Пројекат број 31: Отварање видика

Циљеви:
Унапређење знања наставника о стручном образовању, са циљем помоћи њиховим ученицима
приликом одабира занимања.

1. Приказ резултата и материјала (извештаја, приручника, компакт дискова) пројекта
Иновационог фонда
Укупно 30 наставника из Техничке школе из Пожеге теоријски је обучено о значају
професионалне оријентације за избор занимања и оспособљено за примену стеченог знања у
редовној настави и ван ње. Реализовано је 15 радионица са пратећим материјалом за
полазнике, снимљене су две десетоминутне ТВ емисије о пројекту и сваки полазник је добио
приручник о професионалној оријентацији на CD-у. Следећи корак је био информисање ученика
о важности професионалне оријентације и рад са њима на конкретним темама.

2. Исходи и постигнути резултати након завршетка пројекта финансираног од стране
Европске уније
Наставници су оспособљени за примену стеченог знања у редовној настави (наставник у самој
наставној грађи ''открива'' професионалне информације и на тај начин информише ученике) и
ван ње. Организоване су различите презентације факултета и виших школа, предавања за
ученике и родитеље и ученици су израђивали различите самосталне радове.

3. Планови за будућност
Рад на планској и континуираној организацији професионале оријентације ученика Техничке
школе ће се наставити. Применићемо искуства која смо стекли кроз овај пројекат Иновационог
фонда да бисмо израдили адекватне програме професионалне оријентације за различите
образовне профиле а све у циљу правилног избора занимања ученика.
По обезбеђивању материјалних средстава, пројекат се може проширити и применити на
наставнике основних школа за професионално усмеравање ученика осмих разреда.

4. Резултати, информације и искуства са овог пројекта и примери добре праксе за све
интересне групе
Професионална оријентација се више не посматра као област којом се баве искључиво стручне
службе, већ су укључени многи актери школе али и ван ње. У овом послу заједнички сарађују
ученици, родитељи, наставници, разредне старешине, разредна већа, педагошко – психолошка
служба, локална предузећа, факултети и више школе и Национална служба за запошљавање.
Са друге стране наставници су упознати са различитим садржајима, облицима и начинима
организације рада у професионалној оријентацији. Презентацију пројекта можете погледати на
нашем веб сајту: www.tehnickaskolapozega.edu.yu, под насловом ''Отварање видика''.
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Контакт
Носилац пројекта:
Контакт особа :
Адреса :
Телефон:
факс:
E-mail:
Website:

Техничка школа Пожега
Славко Бокић

Вука Караџића 6, 32210 Пожега
+381-(0)31 814 134
+381-(0)31 814 134
tehnicka@beotel.yu
www.tehnickaskola-pozega.edu.yu

Партнери у пројекту:
Национална служба за запошљавање, филијала у Ужицу
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Д. Успостављање сарадње средњих стручних школа и социјалних партнера

40

Пројекат број 10: Успостављање сарадње са локалним предузећима кроз
реализацију обуке за професионално усавршавање аутомеханичара у циљу
унапређивања практичне наставе ученика

Циљеви:
Развити сарадњу са локалним предузећима
Потписати уговоре о дугорочној сарадњи са аутомеханичарским радионицама

1. Приказ резултата и материјала пројекта Фонда за иновације
Тим пројекта спровео је анализу потреба за вештинама у области компјутерске дијагностике
кварова на моторима и возилима и развио наставне материјале. 10 наставника, 150 ученика и
50 аутомеханичара прошло је додатне обуке из ове области.
30% садржаја практичне наставе за аутомеханичаре је модернизовано у 5 школа које су
учествовале у пројекту. Потписани су уговори о дугорочној сарадњи између 5 школа и 25
аутомеханичарских радионица.

2. Исходи и постигнути резултати након завршетка пројекта финансираног од стране
Европске уније
Наставници, који су током пројекта прошли обуку, направили су предлог за измену наставног
плана и програма предмета основе електротехнике, технологија образовног профила и
практична настава образовног профила аутомеханичар. Овај предлог подржан документацијом
прикупљеном током реализације пројекта предат је Заводу за унапређење образовања и
васпитања, одсек за развој наставних планова и програма. Оцењено је да је предложена измена
наставних планова и програма неопходна и конструктивна, тако да су надлежне структуре
верификовале поменути предлог, што је објавњено у Просветном гласнику број 6 из
2006.године.
Данас, све стручне машинске школе у Србији раде по овом осавремењеном наставном плану и
програму.

3. Планови за будућност
У сарадњи са Машинским факултетом из Крагујевца планирају се даље обуке за наставнике из
области дијагностике мотора и возила, као и могућности константног осавремењавања наставе
пошто се ради о једној веома савременој технологији.
На основу искуства добијеног током реализације пројекта планира се и спроводи проширивање
сарадње са локалним предузећима машинске производње (већ је успостављена сарадња са
предузећима: Милановић инжињеринг, Процесна техника, Метал системи и тд.)

4. Резултати, информације и искуства са овог пројекта и примери добре праксе за све
интересне групе
У току реализације пројекта издат је Зборник радова (80 страница), који садржи једанаест
радова везаних за компјутерску дијагностику мотора и возила и првенствено је намењен за
осавремењавање наставног садржаја предмета технологија образовног профила и практична
настава образовног профила аутомеханичар. Уколико сте заинтересовани Зборник радова
можете добити преко координатора пројекта, на доле наведеним контакт телефонима.
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Највећи успех пројекта је успостављена квалитетна сарадња између школа и локалних
аутомеханичарских радњи, што можете погледати у презентацији пројекта на веб сајту носиоца
пројекта www.tsms.kg.edu.yu. Ово позитивно искуство се полако али костантно шири и на све
друге интересне групе, зато контактирајте нас.

Контакт
Носилац пројекта:
Контакт особа :
Адреса :
Телефон:
факс:
E-mail:
E-mail:
Website:

Техничка школа за машинство и саобраћај
Ирина Живојиновић

Косовска 8, 34000 Крагујевац
+381 (0)34 301 495
+381 (0)34 335 178
sekretar@tsms.kg.edu.yu
irinazkg@sbb.co.yu
www.tsms.kg.edu.yu

Партнери у пројекту:
Техничка школа ГСП, Београд
Техничка школа “Никола Тесла”, Костолац
Средња школа, Свилајнац
Машинска и електротехничка школа, Параћин
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Пројекат број 21: Развој туризма у Војводини повезивањем средњошколске
туристичке радионице и Туристичке организације Војводине

Циљеви:
Успостављање сарадње између средњих стручних школа, социјалних партнера и тржишта рада.
Обезбедити унапређење знања у области туризма за наставнике и ученике у угоститељскотуристичким школама као и обезбедити практично искуство у имплементацији туристичких
активности прихватљивих ученицима.
У сарадњи са туристичком организацијом 40 наставника обучено је кроз 5 семинара у областима
као што су Амадеус систем, туризам и одрживи развој итд. 70 ученика директно је обучено током
једнодневне радионице. Дисеминација резултата извршена је у осталим туристичким школама у
Војводини. Пројекат је представљен на годишњем Сајму туризма у Београду.

1. Приказ резултата и материјала пројекта Фонда за иновације
Захваљујући овом пројекту основали смо школску туристичку радионицу у оквиру које
наставници и ученици могу додатно да се едукују. Организовали смо више тематских радионица
са актуелним темама из савремене туристичке привреде, о којима су говорили људи који се
њима професионално баве, као нпр. запослени у Амадеус-Србија су причали о раду глобалног
дистрибутивног система Амадеус, запослени у Покрајинском Заводу за заштиту природе причали
су о заштићеним природним добрима и њиховој улози у туризму, туристички водич је говорио о
професији туристичког водича, власник туристичке агенције – о раду своје агенције, запослени у
Туристичкој организацији Војводине – о раду исте и о салашарском туризму у Војводини, члан
тима за доношен је стратегије развоја туризма у Србији до 2015 – о ситуацији, изазовима и
даљим правцима развоја српског туризма као и о улози малих и средњих предузећа у томе...У
оквиру ових радионица обучили смо 40 наставника и 70 ученика, припремили штампани
материјал и ЦД који садрже актуелне теме још необрађене у школској литератури, те стога
значајне за све оне који желе да осавремене своје знање и рад у стручним школама туристичкоугоститељске струке. Сви учесници тематских радионица су се изразили веома позитивно како о
садржају тако и о начину рада и избору едукатора. Ученицима се нарочито допало што су неке
радионице одржане изван школе: нпр. у просторијама Завода за заштиту природе Војводине, у
пешачкој зони града Новог Сада (туристички водич).

2. Исходи и постигнути резултати након завршетка пројекта финансираног од стране
Европске уније
Материјали са радионица могу да послуже за израду адекватних наставних јединица, али и за
подизање свести и знања шире јавности о значају природне и културне баштине за туризам, али
и за идентитет локалне заједнице. Доступни су на сајту школе:www.sssmiletic.edu.yu

3. Планови за будућност
Успостављена сарадња са социјалним партнером је настављена у оквиру другог пројекта,
оснивања регионалног туристичког кластера у војвођанском Подунављу.
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4. Резултати, информације и искуства са овог пројекта и примери добре праксе за све
интересне групе
Промоција на годишњем сајму туризма ИФТ 2005 у Београду је представљала ново искуство за
све: ученике, наставнике, управу школе, али и локалну заједницу јер је то било први пут да једна
средња стручна школа има своју промоцију на националном струковном сајму. Штанд школе је
посетио и председник Србије Борис Тадић.

Контакт
Носилац пројекта:
Контакт особа :
Адреса :
Телефон:
факс:
E-mail:
E-mail:

Средња школа ''Светозар Милетић''
Гордана Ковјанић, Небојша Булатовић

Народних хероја 7, 21000 Нови Сад
+381 (0)21 423 655
+381 (0)21 423 655
najboljaskola@nadlanu.com
neleiogi@hotmail.com

Партнери у пројекту:
Туристичка организација Војводине
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Пројекат број 23: Реформа у образовању – пут ка развијеном друштву 2
(Подручја рада: Трговина / Економија, Млекарство)

Циљеви:
Побољшати квалитет наставних процеса и програма у 4 стручне школе у општини Пирот кроз
реализацију 15 образовних програма за ученике завршних година са циљем обезбеђивања
нових, адекватних вештина.
Повећати капацитете запослених у јавним и социјалним институцијама у Пироту, укључујући
стручну праксу и обуке током радног века.

1. Приказ резултата и материјала пројекта Фонда за иновације
575 наставника и ученика прошло је обуке у оквиру 15 развијених модула. 30 ученика виших
разреда прошло је обуку из области предузетништва и припремљени су бројни материјали.
Међу њима су две брошуре које описују пројекте, једна за Економску школу и једна за
Пољопривредну школу у Пироту. Штампана је и брошура ``Како започети сопствени бизнис у
Пироту – водич за младе``.

2. Исходи и постигнути резултати након завршетка пројекта финансираног од стране
Европске Уније
Спроведене су следеће обуке:
-обука за 100 професора у оквиру програма : „ Базични модул информатике“- за
професоре/наставнике ,
- обука за 30 ученика у оквиру програма : „ Пословни модул информатике“- за ученике ,
- обука за 30 ученика у оквиру програма : „Здравствена безбедноост хране и микроорганизама
млека“
- обука за 30 ученика у оквиру програма : „ Прехрамбена технологија и квалитет пиротскох
качкаваља и белог сира“ ( пиротски округ ) :
- обука за 45 ученика у оквиру програма : „ Маркетинг у производњи “,
- обука за 30 ученика у оквиру програма : „ Традиционалан кухиња пиротског краја “,
- обука за 30 ученика у оквиру програма : „ Виши курс рачуноводства“, ,
- обука за 45 ученика у оквиру програма : „ENGLISH COURSE – PRE-INTERMEDIATE LEVEL “- за
ученике,
- обука за 60 професора у оквиру програма : „BASIC ENGLISH FOR ABSOLUTE BEGINNERS “- за
настванике/професоре ,
- обука за 30 ученика у оквиру програма : „ Бонтон за куваре “, Славица Николић,проф.,
- обука за 30 ученика у оквиру програма : Сировинска база и квалитет млеке“,
- обука за запослене у 5 млекара у оквиру програма : Едукативни програма у млекарама у
Пиротском округу,
- обука за 30 ученика у оквиру програма : „ Маркетинг у трговини “,
- обука за 12 запослених у трговинским радњама у Пироту у оквиру програма : „ Маркетинг у
трговини “,
- обука за 20 ученика у оквиру програма : „ Основи права и правна регулатива за будуће
предузетнике “,
- обука за 20 ученика у оквиру програма : „ Зашто и како до свог бизнис плана у Пиротском
округу “,
- обука за 20 ученика у оквиру програма : „ Услови кредитирања предузетника“,
- обука за 30 ученика у оквиру програма : „ Традиционалан кухиња пиротског краја “.
ЛОГОС је са партнерима на пројекту организовао дводневни Међународни семинар за више од
35 учесника на Старој планини у хотелу “Планинарски дом” са темом “Савремени трендови
образовања и могућности брендирања производа у Пиротском округу”.
Као резултат пројекта штампали смо:
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- плакат формата Б3 у 500 комада у пуном колору,
- брошуру са програмима обуке професора и ученика Економске школе у Пироту и партнерских
школа на пројекту на 52 стране у формату А5 са текстом на српском и енглеском језику,
- брошуру са програмима обуке професора и ученика Млекарске школе у Пироту на 52 стране у
формату А5 са текстом на српском и енглеском језику,
Школе су добиле по више од 100 сати интернет времена за реализацију садржаја пројекта.
Успешним полазницима-професорима подељене су дипломе.
Након едукације кроз поменуте програме, ученици завршних разреда у школама које су
обухваћене пројектом, показали су бољи успех од ученика који нису похађали неки од поменутих
програма. Овај део анализе и провере и упоређивања у разредним књигама-дневницима рада у
школама је био најзахтевнији и ангажовао је највећи број учесника у пројекту и одељењске
старешине. Ово побољшање је утврђено код више од 80% ученика.

3. Планови за будућност
Израда наставних планова и наставних јединица су се наставиле и након завршетка пројекта, о
чему говоре припремљени пројекти и писма о сарадњи са средњим школама у окружењу као
што су Гимазија у Димитровграду, Белој Паланци, као и сарадња са Гимназијом у Бабушници.
ЛОГОС је са својим регионалним образовним партнерима, представницима предузетника,
представницима Националне службе запошљавања – Пирот и представницима локалних
самоуправа након пројекта наставио сарадњу.
Постали смо иницијатори и главни учесници у креирању програма и стратегија које се
фокусирају имају децу, младе, особе са инвалидитетом и маргинализоване групе.
Пројекат ИФ-023 је био основа за покретање широке акције за реализацију пројеката у којима
смо уз помоћ званичних образовних институција вршили обуку која је имала за циљ повећање
капацитета особа са инвалидитетом кроз 3 програма, како би стекли неопходно знање и
вештине код познатих послодаваца, организаовали смо обуку младих са листе незапослених .
У сарадњи са директором и професорима укљученим у пројекат ИФ-023 из Економском школом
“Пирот” иницирали смо покретање процедуре за “увођење” ГТЗ програма: “финансијски
администратор” и “комерцијалиста”.
Учесници у пројекту из Млекарске школе “др Обрен Пејић” са домом за ученике из Пирота су
“унапредили своје програме” и постали носиоци нових образовних програма, пројектима су
технички и технолошки осавременили своју радионицу за производњу качкаваља и сира и
осталих производа које производе ученици у оквиру практичне наставе. Опремом за “Мини
млекарицу” омогућили су обуку ученика који уписују ову школу из целе Србије.
Формирана “Образовна мрежа југоисточне Србије” је у сарадњи са школама и другим
релевантним институцијама из Бугарске конкурисала пројектима код “Суседски програми”,
укључујући и сарадњу са локалним самоуправама, а посебно издвајамо пројекат са Округом
Монтана у Републици Бугарска, чија је реализација почела у априлу 2008.год.
Пројектом је предвиђена институционална сарадња организација из Пирота и Монтане на
промоцији програма који за циљ имају израду стратегије економско одрживог развоја Пирота и
промоције прекограничне сарадње, обуку незапослених, сарадњу привредних субјеката, већи
ниво запошљавања, медијска промоција, штампање промо материјала, израда базе
привредника у циљу сарадње Србије и ЕУ.

4. Резултати, информације и искуства са овог пројекта и примери добре праксе за све
интересне групе
Након реализације пројекта спровели смо праћење и еваулацију која је показала да су унапред
припремљени образовни програми обуке дали одличне резултате, што је утврђено на основу
увида успеха ученика укључених у пројекат обуке, а на основу показаног успеха, видљивог у
разредним књигама (дневницима). Установили смо потребу у ЛОГОС-у за формирање “Центра
за развој образовних програма и стручно усавршавање” и “ Центра за мониторинг и еваулацију”,
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који су формирани и који раде на нивоу тимова и у оквиру пројектних активности. Упутили смо
захтев СО Пирот да се рад Центара подигне на институционални ниво и очекујемо одговор.
Део професора, укључених у реализацију пројектних активности у оквиру пројекта ИФ-023 је код
Завода за унапређење образовања и васпитања, акредитовао програм обуке за запослене у
образовању за васпитаче/наставнике/професоре и овај тим је реализовао обуке у Пироту,
Алексинцу, о чему постоје детаљни извештаји код Завода.
ЛОГОС и партнери из пројекта ИФ-023 су покретачи и реализатори семинара и трибина са
темеме: О транзицији, о глобализацији, Мастер плану на Старој планини, Како видите Свет и
Србију, Општину Пирот и своју општину до 2020.године, Шта треба да знамо о ЕУ, Пројекат
Европа на западу – Европа на истоку, Европа данас…
Активно смо учествовали у припреми Стратегије “Локални план акције за децу” ЛПА – Пирота.

Контакт
Носилац пројекта:
Контакт особа :
Адреса :
Телефон:
факс:
E-mail:
E-mail:
Website:

Удружење просветних радника “ЛОГОС” - Пирот
Драган Николић

Танаска Рајића 76, 18 300 Пирот
+381 (0)10 319 719
+381 (0)10 321 441
dniklogos@ptt.yu
logos_pirot@yahoo.com
http://www.logos.org.yu/

Партнери у пројекту:
Економска школа, Пирот
Средња пољопривредна школа “Др Обрен Пејић”, Пирот
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Пројекат број 33: Професионална пракса ученика профила стоматолошка сестратехничар у поливалентним приватним стоматолошким ординацијама

Циљеви:
Укључивање Коморе приватних стоматолога Србије у образовање зубних техничара у области
обављања стручне праксе.

1. Приказ резултата и материјала пројекта Фонда за иновације
Пројекат је премашио очекивања, с обзиром на то да је потписано чак 50 споразума о сарадњи
са приватним стоматолошким ординацијама. 40 ученика из две школе похађало је огледне
часове стручне праксе у 20 ординација. Тимови особља из приватних стоматолошких
ординација прошли су обуку и предложене су измене у програмима стручне праксе.

2. Исходи и постигнути резултати након завршетка пројекта финансираног од стране
Европске уније
По завршетку пројекта, у наставу је уведена летња пракса ученика у приватним ординацијама у
Србији. До сада је на овај начин летњу праксу имало преко 120 ученика другог и трећег разреда
Зуботехничке школе и школе ''7. април''. Потписано је преко 80 уговора са докторима
стоматологије, а са коморама приватних стоматолога Србије постигнут је договор о укидању
даљег потписивања уговора, јер је овај начин обуке већ постао пракса.

3. Планови за будућност
Са оваквим начином обуке и провере стечених знања ученика може се наставити и у
будућности. Стварањем нових држава у окружењу указала се потреба за ширењем пројекта,
због укорењених породичних, пријатељских и сличних веза.

4. Резултати, информације и искуства са овог пројекта и примери добре праксе за све
интересне групе
У току пројекта летњу обуку је обавило 40 ученика у 35 приватних ординација у Србији. Кроз
реализацију пројекта показала се оправданост тесне сарадње приватних и државних ординација
у орфанизацији летњих обука, а на обострану потребу и задовољство. Овај начин обављања
летње обуке показао се као добар начин провере стечених знања и вештина ученика. Особље
приватних ординација оценило је високом оценом стручна знања и вештине ученика.
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Контакт
Носилац пројекта:
Контакт особа :
Адреса :
Телефон:
факс:
E-mail:
E-mail:
Website:

Зуботехничка школа
Зоран Ристић

Станка Враза 63, 11000 Београд
+381 (0)63 80 60 929
+381 (0)11 444 29 13
ztsbgd@yahoo.com
mizone@sezampro.yu
www.zts.edu.yu

Партнери у пројекту:
Медицинска школа ``7. јули``, Нови Сад
Удружење приватних стоматолога
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Ђ. Развој нових профила

50

Пројекат број 1: Интеграција образовања и запошљавања незапослених лица у
Шумадијском округу – неговање старих заната – модуларни програм обуке за рад
на ткачком разбоју

Циљеви:
Вертикално:
1.
2.
3.
4.

Унапредити процес доживотног учења
Допринети очувању културне и занатске традиције.
Промовисати политику једнаких могућности при запошљавању и образовању.
Допринети развоју људских ресурса

Хоризонтално:
1. Унапредити самозапошљавање незапослених лица кроз обучавање
специфичних вештина.
2. Допринети повећаној прилагодљивости радне снаге.
3. Интегрисати процес образовања и самозапошљавања.
4. Допринети развоју еколошке свести.
5. Унапредити социјални и економски положај угрожених категорија друштва.
6. Промовисати улогу локалних институција у развоју људских ресурса.

и

развој

1. Приказ резултата и материјала пројекта Фонда за иновације
Овим пројектом обучено је 30 особа са подручја СО Тополе, Раче и Аранђеловца са евиденције
Националне службе запошљавања, укључујићи избеглице, интерно расељена лица, као и
социјално угрожене особе. Обуку су успешно савладали полазници организовани у две групе по
15 лица, једна група у Тополи а друга у Рачи. Пројекат доноси иновације у процесу образовања
одраслих применом нових методологија интерактивног рада и стицањем специфичних знања и
вештина. Креиран и успешно имплементиран модуларни програм обуке представља значајан
методолошки помак, а широко постављене циљне групе обезбеђују доступност програма и
припадницима маргинализованих група.Ткање припада групи такозваних ''старих заната'' који
представљају део културне баштине Србије. Како је уочена потреба за ручно тканим
предметима у туристичкој понуди Тополе а и у Србији овим пројектом задовољавају се потребе
тржишта као и ангажовање незапослених лица. Обуку чини пет (5) модула (180 сати):
1.
2.
3.
4.
5.

Ткана предива и преплетаји – 21сат
Текститилна влакана и боје – 21сат
Дизајн тканих производа – 21сат
Подршка запошљавању – 21сат
Радна пракса – Ткања на ручном разбоју 96 сати

Након успешно савладане обуке полазници су добили сертификате. Десет жена након обуке
израђује ткане предмете и пласира их на тржиште преко Туристичких организација и
сувенирница у Тополи, Аранђеловцу и Крагујевцу .

2. Исходи и постигнути резултати након завршетка пројекта финансираног од стране од
стране Европске уније
Након обуке спроведене су још две обуке: Једна као нови начин учења за омладину са посебним
потребама удружења ''Загрљај'' у Тополи. Према истом програму реализован је пројекат обука
за рад на ткачком разбоју у организацији Текстилне мреже из Крагујевца за 60 жена из
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Крагујевца, Јагодине и Ђуприје.Полазници и тренери су потврдили да је нови модуларни начин
обуке знатно утицао на бољи квалитет тканих производа као и видан напредак у самом
квалитету израде као и дизајну. Савладавањем техникама ткања жене су у могућности да кроз
програме самозапошљавања знатно унапреде свој економски положај, а самим тим и
смањивање броја незапослених у Србији.

3. Планови за будућност
Имплементација овог програма обуке наставиће се даље а методолошке иновације освојене
током реализације преактичне наставе у текстилној струци- занимање – ткач. Програм је
посебно погодан за обуке и преквалификације одраслих. Обука се успешно може изводити и за
особе са посебним потребама свих узраста.

4. Резултати, информације и искуства са овог пројекта и примери добре праксе за све
интересне групе
Након успешно обучених 90 полазника, а сада по овом програму 100 лица, у плану је
акредитација програма обуке. Учесници обуке добиће штампани материјал по модулима као и
Tкање- приручник за самостални рад за потребе радне праксе који су припремили дипломирани
инжењери текстила и дизајнери као и многи професори Средње текстилне школе.

Контакт
Носилац пројекта:
Контакт особа :
Адреса :
Телефон:
факс:
E-mail:
Website:

НВО “ЖИТО” (Општинско удружење жена Тополе)
Славица Топлица

Занатски центар 6, 34310 Топола
+381 (0)34 811 048
+381 (0)34 811 048
zito_topola@yahoo.com
www.zitotopola.org.rs

Партнери у пројекту:
Национална служба за запошљавање, Крагујевац
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Пројекат број 17: Израда планова и програма за нови образовни профил Пивар

Циљеви:
Развој наставног програма за нови образовни профил пивара и аплицирање за верификацију
новог профила.

1. Приказ резултата и материјала пројекта Иновационог фонда
Кроз овај пројекат 10 професора је обучено о најновијим технологијама у пиварској индустрији
кроз стручне посете пиварама у Апатину и Новом Саду, те кроз састанке и стручно менторство
проф др Олгице Грујић са Технолошког факултета у Новом Саду, шефа катедре за пиво.
Професори су креирали наставни програм за образовни профил Пивар. Министарство просвете
и спорта и Центар за стручно и уметничко образовање су га верификовали и школске 2006.
наставни програм је објављен у Просветном гласнику број 23/28.12.2007.године. 10 примерака је
директно послато у 10 прехрамбених школа у Србији.
Кратак опис пројекта може се наћи на вебсајту Програма реформе средњег стручног
образовања.

2. Исходи и постигнути резултати након завршетка пројекта финансираног од стране
Европске уније
Наставни програм је презентован на заједници пољопривредних школа Србије. До сада је
уписано 4 одељења. У Сомбору једно одељење са 20 ученика у школској 2006./2007. и једно у
школској 2007./2008., а исто тако и у Панчеву, што тренутно чини 80 ученика у овом профилу
који треба да заврше 2009. односно 2010. године. Практична настава се спроводи у школским
лабораторијама и модерним пиварама и на тај начин је оснажена веза између привреде и
школе. За овај профил је велико интересовање и ученици га радо уписују.
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3. Планови за будућност
Планира се упис још одељења овог профила у крајевима где се покаже потреба за овим кадром.
Захваљујући искуству које је стечено кроз овај пројекат и даље ћемо испитивати тржиште и
креирати профиле и обуке које се покажу као потребне у нашем окружењу.

4. Резултати, информације и искуства са овог пројекта и примери добре праксе за све
интересне групе
Кроз информације прикупљене анкетирањем привредних субјеката, (предузећа, Завода за
запошљавање, локалне заједнице...) дошло се до неопходних информација о потребама
тржишта. Обуком, пре свега професора, усклађеном са савременим достигнућима у пиварској
индустрији и научним сазнањима на факултету, створила се основа да они израде план и
програм који ће следити захтеве тржишта, а истовремено бити прилагођен узрасту и
могућностима ученика. Ученици ће након завршене школе имати реалне шансе за запослење,а
поседоваће управо она знања, вештине и компетенције које пиварска индустрија од њих тражи.

Контакт
Носилац пројекта:
Контакт особа :
Адреса :
Телефон:
факс:
E-mail:

Пољопривредно-прехрамбена школа
Валерија Форгић

Хаџића Светића 18, 25000 Сомбор
+381 (0)25 22 586
+381 (0)25 29 355
sspolskosom1@ptt.yu

Партнери у пројекту:
Технолошки факултет, Нови Сад
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Пројекат број 29: Развој и реализација новог програма обуке у образовању
одраслих - Обука за оператера обраде камена

Циљеви:
Развој и реализација новог програма обуке, који ће кроз стечено знање, вештине и искуство
обезбедити боље могућности за запошљавање.

1. Приказ резултата и материјала пројекта Фонда за иновације
Пројекат је реализовала једна од огледних школа са искуствном у развоју наставних програма
кроз два модуларна програма: оператер машина и уметнички занатлија (за одрасле).
Програм обуке за оператере обраде камена је реализован са фондом од 510 часова у
условима свакодневног образовног рада у периоду од 4,5 месеца. Овај пројекат садржи:
наставни план и програме-модуле, за теоријске и стручне предмете. Програм је припремљен
према новој методологији, која у основи има модуларни приступ. Програм практичне наставе се
реализовао поделом одељења на две групе у савременим погонима за обраду камена
приватних предузетника из Аранђеловаца. Први пут је програм похађало 20 кандидата који су
сви били незапослени.
Свих 20 полазника je успешно овладало специфичним вештинама и знањима потребним за
звање Оператер обраде камена а такође се кроз обуку дошло до развоја нових садржаја и
методологија у оквиру наставног плана и програма за образовање одраслих за звање Оператер
обраде камена.

2. Исходи и постигнути резултати након завршетка пројекта финансираног од стране
Европске уније
У року од три месеца по окончањју пројекта који је подржала ЕУ, 16 полазника који су
учествовали у програму обуке је нашло посао у новом занимању на пословима обраде
камена.

3. Планови за будућност
Створен је нов програм обуке за образовање одраслих са којим ће кроз дефинисане активности
носилац пројекта покушати да код надлежног одељења Министарства просвете верификује
програм како би га у наредном периоду могао реализовати у редовном образовном процесу за
образовање одраслих. Прегледом евалуационих листова примећено је задовољство код
полазника наставним садржајима и методама рада као и модуларном концепту којим се по
мишљењу полазника обуке лакше овладало специфичним вештинама и знањима потребним за
звање Оператер обраде камена.

4. Резултати, информације и искуства са овог пројекта и примери добре праксе за све
интересне групе
Техничка школа ''Милета Николић'' из Аранђеловца, започела је са увођењем иновација у
процес образовања реализацијом модуларних програма средњег стручног образовања за звање
Оператер машинске обраде а такође су експерти из школе били ангажовани на реализацији
модуларних програма за образовање одраслих за звање Оператер уметничке керамике. У
оквиру пројекта је разрађен наставни план и програм на модуларном основу за обуку
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Оператера за обраду камена. Садржај наставног плана је доступан заинтересованим странама
на вебсајту школе.

Контакт
Носилац пројекта:
Контакт особа :
Адреса :
Телефон:
факс:
E-mail:
E-mail:
Website:

Teхничка школа „Милета Николић“
Слободан Петровић и Крсто Чубровић

Васе Савић 3, 34300 Аранђеловац
+381 (0)34 701 128
+381 (0)34 712 128
artskola@ptt.yu
krsto.cubrovic@tehniar.com
www.tehniar.com

Партнери у пројекту:
/
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Е. Унапређење квалитета постојећих програма обуке – подручје рада
здравство
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Пројекат број 32: Стручно усавршавање наставника практичне наставе за рад на
савременим апаратима који се користе у дијагностици и лечењу

Циљеви:
Побољшан квалитет наставног порграма едукацијом наставника практичне наставе, а тиме и
професионалне праксе ученика из медицинских школа.

1. Приказ резултата и материјала пројекта Фонда за иновације
Укупно 80 наставника практичне наставе (здравствене неге) из 8 школа усаршило је своја знања
о савременим апаратима, ккоји се користе у дијагностици и лечењу. Као производ семинара
направљено је ново помоћно – наставно средство ( приручник и CD ).

2. Исходи и постигнути резултати након завршетка пројекта финансираног од стране
Европске уније
Након завршеног семинара одржана су предавања ученицима у свим партнерским школама и
пренета су нова стечена знања. Знање стечено на семинару је побољшало квалитет и
резумевање веч постојећих наставних јединица о апаратима који се користе у дијагностици и
лечењу. Коришћење CD презентације је код ученика повећало мотивацију за практичан приказ
рада апарата на вешбама у здравственим установама. Све ово је имало за резултат
побољшано знање ученика по завршетку разреда.

3. Планови за будућност
Примена стечених знања ће се и даље користити у изради припрема за теоретске часове и
часове практичне наставе из сручних предмета. Клинички центар у Каргујевцу је осавременио
своје апарате за дијагностику и лечење, па је сада поред преношења стечених знања ученицима
омогућен и практични приказ рада савремених апарата на вежбама.

4. Резултати, информације и искуства са овог пројекта и примери добре праксе за све
интересне групе
Позитивно искуство у побољшању квалитета наставе нас је навело да почнемо са израдом
сличног пројекта о авременим апаратима који се користе у дијагностици и лечењу. Овај семинар
би био намењен наставницима здравствене неге свих медицинских школа из Србије, које нису
прошле ово усавршавање. Када се заврши израда пројекта, биће предата Заводу за
унапређивање образовања и васпитања, ради акредитације. Семинар би се орагнизовао у
Клиничком центру Крагујевац, због повољних техничких услова.
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Контакт
Носилац пројекта:
Контакт особа :
Адреса :
Телефон:
E-mail:

Медицинска школа ''Надежда Петровић''
Милуша Симић

Радоја Домановића, 34000 Крагујевац
+381 (0)34 370 201
medskg@ptt.yu

Партнери у пројекту:
Медицинска школа Смедеревска Паланка
Медицинска школа Сремска Каменица
Медицинска школа Ужице
Медицинска школа Пожаревац
Медицинска школа Ћуприја
Медицинска школа Чачак
Медицинска школа Краљево
Медицинска школа Крушевац
Медицинска школа Смедеревска Паланка

59

Пројекат број 37: Стручно усавршавање наставника кроз имплементацију и обуке
базиране на школским активностима

Циљеви:
Организовање програма обука у облику семинара и радионица за дисеминацију горепоменутих
за наставнике 7 школа, као и успостављање мреже између школа, како би се лакше
организовале обуке и решила питања људских ресурса.

1. Приказ резултата и материјала пројекта Фонда за иновације
Обучено 12 координатора – будућих едукатора.
Обучено 140 наставника из 7 школа које су учествовале у реализацији пројекта за
имплементацију стечених знања, вештина и способности предвиђених програмом обуке и
пројектом.

2. Исходи и постигнути резултати након завршетка пројекта финансираног од стране
Европске уније
Израђене скрипте : '' Приручник – скрипта за рад едукатора '' и скрипта за реализацију семинара
– '' Модернизација метода педагошког рада '' и материјал за сваког наставника.
Квалитетна имплементација је у потпуности допринела индивидуалном развоју и развоју
способности сваког појединца за будућу дисеминацију.
Показана велика иницијатива за развој радионичарског облика рада у школама и мини обукама
интерног типа, као и темама за развој људских потенцијала.

3. Планови за будућност
Имплементација резултата пројекта и програма реформе средње стручног образовања на
институционалном нивоу, која се огледа у обуци и укључивању наставног/обучаваног особља.
Практично учествовање у глобалном побољшању капацитета у стручним школама, кроз
индивидуални развој и преношење искустава и знања, са циљем олакшавања реализације
реформисаних процеса.

4. Резултати, информације и искуства са овог пројекта и примери добре праксе за све
интересне групе
Резултати пројекта су представљени у медијима , просветним часописима и презентовани на
научним и стручним скуповима.Велико интересовање за програме обуке говори у прилог тврдњи
да наставници желе да стичу нова применљива знања.
Фармацеутско – физиотерапеутска школа , која је носилац пројекта је отворена за сарадњу са
осталим школама или наставницима појединцима који желе да обогате своје професионално
искуство, модернизују свој рад, побољшају комуникацију са ученицима и сарадњу са другим
школама и колегама.
Сви заинтересовани наставници ће бити у могућности да започну са применом нових техника и
метода рада што ће се од њих захтевати и очекивати у најскоријој будућности.
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Контакт
Носилац пројекта:
Контакт особа :
Адреса :
Телефон:
факс:
E-mail:
Website:

Средња фармацеутско-физиотерапеутска школа
Славица Ракић

Донска 27-29, 11000 Београд
+381-(0)11 3047-814
+381 (0)11 3047-812
farmafizio@eunet.yu
www.farmafizio.edu.yu

Партнери у пројекту:
Медицинска школа, Пожаревац
Медицинска школа ''Сестре Нинковић'', Крагујевац
Медицинска школа 7. април'', Нови Сад
Медицинска школа ''Надежда Петровић'', Земун
Медицинска школа, Зрењанин
Медицинска школа ''Стевица Јовановић'', Панчево
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Ж. Унапређење квалитета постојећих програма обуке
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Пројекат број 2: Континуирано стручно усавршавање за компјутерско
конструисање и рад на нумеричким машинама запослених у „Застава алати“
Д.О.О. са могућношћу оснивања центра за компјутерско конструисање и рад на
нумеричким машинама у оквиру „Застава алати“ Д.О.О.

Циљеви :
Повећати могућности за запошљавање за незапослене и отпуштене раднике кроз развој
вештина за којима постоји потреба на тржишту рада и у савременој индустрији.

1. Приказ резултата и материјала пројекта Фонда за иновације
Пројекат се односио на обуку полазника запослених у Застава алати доо, њих 90, који би у
складу са технолошким и производним развојем фирме постали потенцијални вишак радне
снаге а у циљу њиховог оспособљавања за самостално обављање послова на машинама за
компјутерско конструисање. Компетенције које су полазници стекли овом обуком могу
самостално да користе у области компјутерског конструисања како у сопственој фирми тако и
пружајући услуге другим партнерским фирмама на територији Србије и Црне горе па чак и
читаве регије Балкана. Укупна дужина трајања програма обуке је за сваку групу била је по 248
сати од чега се у просторијама Прве техничке школе реализовало 160 сати, развој вештина и
стицање знања, а за практичан рад у просторијама партнера 88 сати. Приоритет пројекта био је
стварање мреже интересних група које ће на неки начин бити укључене у ССО (школе, Застава
алати доо, приватне фирме, друштвене фирме, Унија послодаваца Србије, и други). Главне
активности у оквиру пројекта су биле припрема и инплементација модуларних компетенција
обуке у оквиру које полазници стичу знања, вештине и радно искуство како у циљу повећавања
њихове запошљивости тако и у циљу формирања назависног центра за пружање услуга у
погледу конструкције и израде нових алата у складу са потребама различитих грана индустрије.)
Наведене активности су реализоване путем part time обуке ( теорија ) и програма обуке који
трају цео дан ( практичан рад ). Предложене активности обуке су обезбедиле да полазници који
су били укључени у пројекат повећају своје компетенције примењујући принципе перманентног
образовања.

2. Исходи и постигнути резултати након завршетка пројекта финансираног од стране
Европске уније
Обука је обухватала 90 полазника (шест група по 15 полазника) различитих образовних
профила који су представљали групацију веома заинтересовану и мотивисану за решавање
сопствених егзистенцијалних питања кроз прилагођавање новоуспоставњеним токовима у
области компјутерског конструисања и рада на нумеричким машинама чиме су им се повећале и
могућности за запошљавање. Полазници још увек обављају активности за коју су похађали
обуку.
Још један од резултата пројекта је формирање центра за перманентно образовање и
компјутерско конструисање за рад на нумеричким машинама, као назависног центра за пружање
услуга у погледу конструкције и израде нових алата у складу са потребама различитих грана
индустрије а касније и формирање бироа за пружање услуга у погледу конструкције нових алата
и рад на новим врстама програмиилних машина.

3. Планови за будућност
Након окончања овог пројекта follow-up активности су требале бити финансиране од стране
самих послодаваца, локалне самоуправе, али и државних органа и тела (Министарство
просвете и спорта , Министарство за рад Владе Републике Србије). Иако је пројекат лоциран у
Крагујевцу, не може се искључити могућност да радници, након стицања специфичних знања и
вештина и схватања прилика и кретања у транзиционим друштвима, нађу запослење у неком
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другом региону где такође постоји потреба за оваквом врстом радне снаге. Уосталом, повећање
мобилности радне снаге један је од трендова и циљева савремених европских интегративних
процеса. Успешна имплементација програма обуке и његова акредитација од стране
Министарства просвете и спорта Владе Републике Србије могу постати пример добре праксе и
снажан подстицај да друге средње стручне школе, не само у региону Шумадије, већ и на
територији Србије, усмере своје менаџерске, организационе и наставне капацитете ка креирању
сличних програма, у складу са потребама и принципима перманентног и доживотног
образовања одраслих. Одрживост пројекта огледа се и у чињеници да су радници повећањем
својих компетенција и могућности запошљивости унапредили свој социопсихолошки, економски
и друштвени статус.

4. Резултати, информације и искуства са овог пројекта и примери добре праксе за све
интересне групе
Након успешно завршеног програма обуке створили су се предуслови за унапређење економског
положаја запослених. Поред ове димензије, веома је занчајан и аспект стицања нових
компетенција, чиме се шири спектар специфичних способности полазника обуке и повећава
ниво њихове сигурности у себе и своје могућности. Стицањем нових компетенција полазници су
се удаљили од социјалне маргине у којој су се могли наћи као потенцијални вишак радне снаге.
Менаџмент капацитет партнера и подуговарача био је унапређени кроз процес стицања нових
искустава у реализацији пројеката обуке, како кроз развој људских ресурса укључених у
реализацију пројекта, тако и кроз развој и усавршавање организационих капацитета усмерених
ка формирању центра за перманентно образовање. Програм обуке и комплетна концепција
пројекта не представља «ендемску» концепцију за регион Шумадије и подручије града
Крагујевца, иако третирају специфичне проблеме средине и циљних група. На територији Србије
постоји више региона у којима се могу идентификовати слични проблеми и потребе, па се овај
пројекат, у оним областима у којима постоје организациони и менаџерски капацитети за његову
реализацију, може имплементирати и усагласити са потребама локалног становништва.
Искуства стечена при реализацији овог пројекта представљају полазну основу за организовање
програма додатне обуке на овим принципима, а у циљу повећања радних капацитета и
специфичних вештина полазника програма обуке. Пројекат може постати пример добре праксе
при реализацији сличних активности на територији Шумадије и Србије, али и у земљама
Централне и Источне Европе, које се такође налазе у процесу реформе и транзиције.

Контакт
Носилац пројекта:
Контакт особа :
Адреса :
Телефон:
факс:
E-mail:
Website:

Прва техничка школа
Биљана Сиповац

Радоја Домановића 8 , 34000 Крагујевац
+381 (0)34 332 461
+381 (0)34 332 769
prvateh@eunet.yu
www.prvatehnicka.edu.yu

Партнери у пројекту:
Национална служба за запошљавање
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Пројекат број 3: Модификација садржаја и метода наставе из предмета који
обрађују микропроцесоре и стручно оспособљавање наставника за њену примену

Циљеви:
Допринети реформи на националном нивоу (ширењем резултата пројекта свим
електротехничким школама у републици кроз модернизовану практичну обуку и промене у
настави).
Развој људских ресурса како би били способни да прате развој модерних технологија и на тај
начин се прилагођавају сталним променама и новим захтевима тржишта рада.
Побољшање могућности за запошљавање ученика у својој струци.
У оквиру пројекта модернизовани су и унапређени наставни садржаји у оквиру предмета који се
баве микропроцесорима за електротехничаре за рачунарство. Развијена је нова методологија
наставе, како би се повећало учешће ђака у настави и побољшале њихове способности за самопроцену. 15 наставника (по 5 из сваке од школа које су учествовале у пројекту) је прошло обуку
за имплементацију модернизованих садржаја.

1. Приказ резултата и материјала пројекта Фонда за иновације
Написан је нови наставни материјал са дидактичком документацијом:
- Планови рада наставника (глобални и оперативни),
- Методологија извођења наставе, испитивања и оцењивања,
- Припрема за наставни час,
- Наставни материјал – Теорија,
- Наставни материјал – Вежбе,
- Наставни материјал за ученике – Скрипта,
- Збирка задатака и препоручених тестова,
- Пројектна документација прототипова макета.
Направљене су макете практичних вежби:
- Прототипови 5 макета,
- 7 програма за прототипове макета.
Одржани су стручни семинари:
- Одржана су три стручна семинара,
- Обуку је успешно завршило 15 наставника,
- Обављена је дистрибуција штампаног наставног материјала.
Пројекат је оцењен као изузетно успешан од стране два универзитетска професора и два страна
експерта.

2. Исходи и постигнути резултати након завршетка пројекта финансираног од
стране Европске уније
Ученици образовног профила Електротехничар рачунара (одељење IV1 – Техничка школа
Кикинда) активно су учествовали у свим фазама пројекта. Кроз анкете су могли да утичу на све
сегменте модификације садржаја и метода наставе. Захваљујући примењеној модификованој
настави стекли су најсавременија знања и вештине из области микропроцесора.
У оквиру пројекта обезбеђено је бесплатно професионално усавршавање за 15 наставника кроз
три стручна семинара. Наставници који су учествовали у пројекту стекли су искуство у начину и
методама модернизације наставе.
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3. Планови за будућност
Потребно је, по истом принципу, стално унапређивати и осавремењавати садржаје наставе, како
би се континуирано пратили светски трендови у области микропроцесора. На тај начин
ученицима ће увек бити доступно знање које има практичну употребљивост. Након завршетка
школовања они ће бити способни да самостално стичу знања и прате развој технологије. Такође
ће бити способни да креативно размишљају и решавају проблеме који се пред њих постављају.
Очекује се да ће моћи да у сваком тренутку одговоре новим захтевима и потребама на тржишту
рада, односно да ће имати одличну перспективу запошљавања у струци.

4. Резултати, информације и искуства са овог пројекта и примери добре праксе за све
интересне групе
Стручно усавршени наставници су главни носиоци квалитетног школовања образовних профила
који требају да поднесу велику конкуренцију на тржишту рада. Због тога, стручно усавршавање
наставног кадра мора постати императив ССО у Србији.
Веома важно је да стечено искуство и резултати пројекта буду дисеминирани на све
заинтересоване колеге у школама из локалне средине, државе и региона. Само тако пројекат
може остварити потпун ефекат и оправдати уложена средства

Контакт
Носилац пројекта:
Контакт особа :
Адреса :
Телефон:
факс:
E-mail:
E-mail:
E-mail:
Website:

Техничка школа
Данијела Радловић, Милан Живић

Светосавска 55, 23300 Кикинда
+381 (0)230 22 275
+381 (0)230 27 390
tehskolaki@nadlanu.com
danijelarc@nadlanu.com
zires@eunet.yu
www.tehskola-ki.edu.yu

Партнери у пројекту:
Техничка школа Сомбор
Техничка школа “Миленко Брзак – Уча”, Рума
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Пројекат број 4: Обука професора и инжењера за примену савремених
технологија у конструисању производа и припрема пратећих приручника

Циљеви:
Ускладити наставне планове и програме са савременим потребама тржишта у области људских
ресурса и имплементације модерних наставних метода и метода учења.

1. Приказ резултата и материјала пројекта Фонда за иновације
Посебна пажња била је усмерена на увођење CAD/CAM рада у ProEngineer програму који
представља нову генерацију комерцијалних пакета софтвера за CAD/CAM за 3D пројектовање.
У оквиру пројекта је развијен програм обуке који је пратио приручник са ЦД-ом ``Пројектовање
машинских елемената и конструкција``.

2. Исходи и постигнути резултати након завршетка пројекта финансираног од стране
Европске уније
Након завршеног пројекта у свим школама чији су професори похађали обуку, настава се одвија
по приручнику``Пројектовање машинских елемената и конструкција``.
Спроведена је још једна обука за школе које нису биле обухваћене пројектом и сада се овај
приручник осим у Трстенику користи за наставу у школама у: Ужицу, Прибоју, Новом Пазару,
Бајиној Башти, Рашкој, Варварину, Београду, Лозници, Богатићу, Ваљеву, Кули, Врбасу,
Сомбору, Руми, Гучи, Врању, Оџацима и Новом Бечеју.

3. Планови за будућност
Планирана је даља дисеминација обука и употреба приручника у свим заинтересованим
школама.

4. Резултати, информације и искуства са овог пројекта и примери добре праксе за све
интересне групе
Као резултат пројекта 17 наставника, 7 машинских инжењера и техничара из локалних компанија
и 13 незапослених машинских инжењера добило је професионалну обуку. Оно што се показало
као добра процена аутора пројекта, јесте чињеница да су ученици веома добро прихватили
приручник и да радо употребљавају у настави.
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Контакт
Носилац пројекта:
Контакт особа :
Адреса :
Телефон:
факс:
E-mail:
E-mail:
Website:

Техничка школа
Нела Спасојевић, Миломир Мијатовић

Вука Караџића 11, 37240 Трстеник
+381-(0)37 711 842
+381-(0)37 711 843
tehskolats@technicom.net
nelavb@yahoo.com
www.tehnickaskola.org

Партнери у пројекту:
Национална служба за запошљавање, филијала Трстеник
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Пројекат број 6: Обука наставника за имплементацију нових наставних планова и
програма у области: PLC контролера, Аутоелектронике, Електронских
медицинских уређаја и Мултимедија

Циљеви:
Подизање нивоа знања наставника из групе предмета електротехника у оним областима које
раније нису биле укључене у систем средњег стручног образовања у Србији: PLC у аутоматици
и рачунарским наукама, аутоелектроници, и електронских медицинских уређаја.
Унапређивање методологије наставног процеса кроу увођење мултимедијалног приступа
настави.

1. Приказ резултата и материјала пројекта Фонда за иновације
У пројекту је учествовало 40 наставника (из сваке од области по 10). Обука је трајала 160 часова
по области – укупно 640 часова. Наставници – учесници дела пројекта везаног за мултимедије
извршили су обуку осталих наставника у прављењу мултимедијалног материјала, што је као
резултат дало 35 припремљених наставних јединица у електронском облику. Формирана је
медијатека, која се састоји из радова наставника, као и из припремљених наставних јединица од
стране партнера у пројекту – Факултета техничких наука у Новом Саду.
PLC контролери: Наставно градиво је комплетно обухваћено новим мултимедијалним
материјалом на свим смеровима који изучавају ову тематику у складу са плановима и
програмима (Електротехничар: Аутоматике, Електронике, Рачунара и Енергетике). Спроведена
је обука од стране наставника – полазника обуке над свим заинтересованим наставницима у
школи, који нису учествовали у обуци из овог дела.
Аутоелектроника: У огледном одељењу Аутоелектронике омогућено је да се настава одвија на
најсавременији начин. Спроведеном обуком обезбеђени су мултимедијални и писани
материјали за све ускостручне предмете на овом смеру који се баве проблематиком Компјутерске дијагностике квара на моторним возилима.
Електронски медицински уређаји: Комплетно градиво из овог предмета на смеру
Електротехничар електронике обрађено је на мултимедијални начин (око 70 наставних јединица
на CD-у). Припремљен писани материјал – две књиге од стране партнера: ФТН у Новом Саду и
Центра за имиџинг дијагностики института у Сремској Каменици.
Мултимедија: Извршена обука свих наставника који нису учествовали у овом делу пројекта.
Направљено 35 наставних јединица из разних области, израђен мултимедијални и писани
материјал из области мултимедија који се примењује у даљој обуци.

2. Исходи и постигнути резултати након завршетка пројекта финансираног од стране
Европске уније
PLC контролери: Направљене макете за извођење лабораторијских вежби из ове области.
Спроведена обука наставника из других школа. Настава је знатно унапређена, што показује
велика заинтересованост ученика за ову област и резултати које ученици постижу.
Организован је семинар Рачунари у настави – Модул PLC контролери за наставнике из других
школа (23 полазника) и за наставнике наше школе (16 полазника), који је акредитован код
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Завода за унапређење образовања и васпитања у трајању од 24 часа (бр.1267/2006. и налази се
у Каталогу за 2006/2007. Годину на страни 32).
Аутоелектроника: Три наставника – учесника овог дела пројекта наставили су да се
усавршавају у овој области, кроз разне семинаре и студијска путовања. Настава је унапређена
новим садржајима и начином обраде истих. Успостављени контакти са привредом – сервисима
аутомобила
који
се
баве
компјутерском
дијагностиком
кварова
на
возилима.
Електронски медицински уређаји: Унапређена је настава, што се огледа кроз велику
заинтересованост ученика за ову област – кроз постигнуте резултате (већа просечна оцена) и
заинтересованост ученика за израду матурских радова. Ученици су учествовали такође у изради
наставних материјала у оквиру матурских радова – у областима које су обухваћене планом и
програмом као и оним које излазе из оквира наставних планова и програма, а тичу се
елекромедицине. Успостављени су контакти са Институтом у Сремској Каменици и Клиничким
центром Војводине у циљу спровођења наставе у блоку из овог предмета.
Мултимедија: Организован је курс за оспособљавање шире популације у раду на рачунару –
курс је одржан у Месној заједници „7.Јули“ Нови Сад током 2007, а био је намењен
становницима поменуте месне заједнице. Организован је семинар Модул: Израда и
публиковање мултимедијалне презентације за наставнике из других школа (29 полазника) и за
наставнике наше школе (14 полазника), који је акредитован код Завода за унапређење
образовања и васпитања у трајању од 24 часа (бр.1267/2006. и налази се у Каталогу за
2006/2007. Годину на страни 32).

3. Планови за будућност
Планира се организација семинара за наставнике из других школа из Електронских
медицинских уређаја у месецу Мају 2008. године. Партнер у пројекту ФТН Нови Сад припремио
је наставак обуке из посебне области Мерења у медицини- ова област обухваћена је планом и
програмом за V степен стручне спреме –Електротехничар специјалиста за електронске
медицинске уређаје. У плану је формирање лабораторије за мерења у медицини, у сарадњи са
Факултетом техничких наука.
Семинар из мултимедија који обухвата групу од 110 заинтересованих наставника из наше
школе одржаће се током наредних недеља (од 19.априла до 16.маја). Семинар је акредитован
код Завода за унапређење образовања и траје 16 сати. У плану је поновно организовање
семинара из PLC контролера за наставнике из других школа, када се за то стекну услови (када
се формира група полазника).

4. Резултати, информације и искуства – примери добре праксе
Након спроведене обуке, део обуке везан за PLC контролере и мултимедију послат је на
акредитацију Заводу за унапређење образовања и васпитања. Обука је одобрена и спроведена
и налази се у националном Каталогу за обуке наставника. У плану је и спровођење обуке из
Електронских медицинских уређаја. Овај део обуке није акредитован, али постоји велико
интересовање из свих школа у Србији које имају образовни профил Електротехничар
електронике, да се један такав семинар организује. У плану је и подношење молбе и
документације Заводу за унапређење наставе за акредитацију овог курса.
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Контакт
Носилац пројекта:
Контакт особа :
Адреса :
Телефон:
факс:
E-mail:
E-mail:
Website:

Електротехничка школа “Михајло Пупин”
Дејан Сремчевић

Футошка 17, 21000 Нови Сад
+381 (0)21 527 887
+381 (0)21 527 887
etspupin@neobee.net
zpetkovic@ptt.yu
www.etspupin-projekti.ns.co.yu

Партнери у пројекту:
Факултет техничких наука, Нови Сад
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Пројекат број 12: ЦНЦ технологија у средњем стручном образовању

Циљеви:
Припремити услове за извођење обуке, написати приручнике и реализовати обуке за по два
наставнике у средњим стручним школама из области рада на ЦНЦ машинама.
Укупно трајање обуке 104 часа по групи. У циљу квалитетно изведене обуке број полазника у
групи максимално 8 особа. По завршетку обуке сваки полазник полаже тест и самостално ради
свој задатак на машини.

1. Приказ резултата и материјала пројекта Иновационог фонда
По завршетку пројекта, у циљу промовисања урађен је CD презентације који је приказан на
скупштини Заједнице машинских школа. CD сa електронским лекцијама (е-learning)
програмирања и руковања за машине EMCO TURN/MILL55 са Sinumerik 840D који је коришћен у
току обуке наставника уручен је свим школама које су изказале жељу да га поседују.

2. Исходи и постигнути резултати након завршетка пројекта финансираног од стране
Европске уније
Урађени су приручници за програмирање SINUMERIK 840D и руковање EMCO Turn55 и EMCO
Mill55. Направљен је и CD сa електронским лекцијама (е-learning - приручницима, решеним
вежбама и симулацијама процеса обраде, комплетном документацијом потребном за рад).
24 наставника из 13 школа савладало је програмирање на SINUMERIK 840D и руковање за
EMCO Turn55 и EMCO Mill55.

3. Планови за будућност
По добијању акредитације за семинаре, од стране Завода за унапређење образовања и
васпитања, школа планира да понуди семинаре другим школама, не само из подручја рада
машинство и обрада метала, већ и електротехника и обрада дрвета.
Планирана је и сарадња са Националном службом за запошљавање у циљу преквалификација
када се појави потреба.

4. Резултати, информације и искуства са овог пројекта и примери добре праксе за све
интересне групе
Школама у подручју рада машинство и обрада метала на Скупштини Заједнице машинских
школа уручен је CD сa електронским лекцијама (е-learning) програмирања и руковања за
машине EMCO TURN/MILL55 са Sinumerik 840D.
У Машинској школи “Панчево”, по завршетку иновационог пројекта, реализоване су обуке
програмирања и руковања EMCO TURN/MILL55 са Sinumerik 840D за:
Техничку школу из Бачке Паланке, Техничку школу из Сомбора и школу из Мађарске у оквиру
међурегионалне сарадње, Школу за нове технологије на Новом Београду, Две групе
апсолвената Електротехничког факултета из Београда,Групу инжењера из Румуније.
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Машинска школа “Панчево”, је добила акредитацију од Завода за унапређење образовања и
васпитања за школску 2008-2009. годину за семинар Програмирање и управљање CNC
стругова.

Контакт
Носилац пројекта:
Контакт особа :
Адреса :
Телефон:
факс:
E-mail:
E-mail:
Website:

Средња фармацеутско-физиотерапеутска школа
Славица Ракић, координатор

Машинска школа Панчево, 26000 Панчево
+381-(0) 13 316 396
+381-(0)13 314 024
office@masinska.edu.yu
ljbras@gmail.com
www.masinska.edu.yu

Партнери у пројекту:
/
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Пројекат брoj 15: Аутоматизација и роботика у средњем стручном образовању

Циљеви:
Обезбедити услове за стицање знања и вештина кроз практичан рад у лабораторији у оквиру
мултидисциплинарног предмета `` Аутоматизација и роботика``.
Развити лабораторијске вежбе
- написати приручник за наставнике за лабораторијске вежбе
- обучити наставнике
- обезбедити дисеминацију постигнутих резултата

1. Приказ резултата и материјала пројекта Фонда за иновације
Скоро 80 школа понудило је нови профил – техничара за компјутерско конструисање (CAD) - у
оквиру кога постоји предмет Аутоматизација и роботика током све 4 године. За већину школа
област аутоматизације и роботике је новина, па самим тим недостају одговарајућа знања и
вештине. У оквиру пројекта развијен је програм лабораторијских вежби за наставнике,
укључујући и приручник за наставнике. 23 наставника је прошло програм обуке којим су се
оспособили да даље обучавају своје колеге.

2. Исходи и постигнути резултати након завршетка пројекта финансираног од стране
Европске уније
Анализа коју смо направили по завршетку пројекта, а чије смо делове повремено обнављали,
показала је следеће:
-

наставници Аутоматизације и роботике били су јако задовољни стеченим знањем и
вештинама и тако проширене видике сматрали су важним искуством и предношћу.
Сматрају да су унапредили свој посао предавача једне мултидисциплинарне области.

-

Лабораторијски рад који је био предмет обуке на овом пројекту базирао се на опреми
која је наведена у нормативу наставних средстава.

3. Планови за будућност
Са новим инвестицијама у производњу, које коначно почињу да долазе у нашу земљу, стижу и
нове савремене технологије, као што су аутоматизација и роботика. Зато сматрамо да ће ова
област добијати на значају и да ће неопходност стварања одговарајућег кадра бити препозната
као приоритет. Из тог разлога очекујемо улагање у лабораторијску опрему при чему рачунамо на
људе које смо оспособили да формирају одговарајуће лабораторије и да пренесу стечена знања
и вештине на све који буду заинтересовани. С обзиром да још увек постоји озбиљан недостатак
савремених и мултидисциплинарних знања наставника, верујемо да ће просветне власти овом
проблему приступити организовано и озбиљно.

4. Резултати, информације и искуства са овог пројекта и примери добре праксе за све
интересне групе
По завршетку пројекта припремљена је основа за успешан развој области аутоматизације и
роботике у стручним школама у Србији. Разрађене су лабораторијске вежбе у складу са
наставним плановима и програмима и нормативом наставних средстава. Припремљен је и
написан приручник за лабораторијски рад намењен наставницима. Наставници - полазници
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курса - су стекли нова мултидисциплинарна знања и вештине које су им недостајале. Код
наставника се након учешћа у пројекту уочавао појачани ентузијазам за ову савремену и
перспективну област.
Приручник за лабораторијски рад представља део овог извештаја и говори о нашем приступу
овој проблематици.

Контакт
Носилац пројекта:
Контакт особа :
Адреса :
Телефон:
факс:
E-mail:
Website:

Електротехнички факултет, Београд
Проф. Вељко Поткоњак

Булевар краља Александра 73, 11000 Београд
+381 (0)33 70 164
+381 (0)32 48 681
potkonjak@yahoo.com
www.etf.bg.ac.yu

Партнери у пројекту:
Виша електротехничка школа (сада Висока школа електротехнике и рачунарства струковних
студија), Београд
Машинска школа, Панчево
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Пројекат број 20: Рачунарска подршка у моделирању машинских елемената и
конструкција

Циљеви:
Унапредити наставу у оквиру предмета ``Информационе технологије у машинству`` за ученике у
машинским школама. Овај предмет за сада није део редовног наставног програма за овај
профил.

1. Приказ резултата и материјала пројекта Фонда за иновације
Свеобухватни циљ пројекта био је упознавање и додатна обука ученика средњих школа за
коришћење рачунара у процесу пројектовања и конструисања машинских елемената. Главне
активности везане су за савладавање компјутерских метода и технологија типа CAD/CAE.
Изучавани су CAD алати: AUTOCAD и AUTOCAD Mechanical. Обуку су похађало две групе од по
15 ученика четвртог разреда. Обука је трајала по 5 дана за сваку групу током периода
реализације наставе 01.02.2005. до 31.05.2005. За реализацију првог и другог дела обуке
одговоран је био Технички факултет „Михајло Пупин“ из Зрењанина, док је средња Техничка
школа из Зрењанина била одговорна за реализацију трећег дела обуке.
Стручно су оспособљена 30 ученика средње Техничке школе у Зрењанину уз практичну примену
стеченог знања, а 4 средње стручне школе, 3 производна предузећа и 1 Привредна комора
упознати су са резултатима пројекта кроз фазу дисеминације.

2. Исходи и постигнути резултати након завршетка пројекта финансираног од стране
Европске уније
Реализовани су специфични циљеви пројекта: развој и реализација нових наставних програма,
приступа и метода, побољшање квалитета програма средњег стручног образовања, његова
модернизација у сегменту примене рачунара у машинству јер изазови савременог привредног
окружења намећу потребу за подизањем нивоа знања у области рачунарске подршке у
машинству, унапређење наставе на предмету Рачунарство у машинству који слушају ученици
четврте године на смеру машински техничар, стицање актуелних знања из рачунарског
пројектовања која се не изучавају у оквиру редовног плана и програма, оспособљавање ученика
да стечена знања примене у практичним условима.
У том смислу, пројекат има двоструки значај: боља припрема ученика за студије и
боља припрема машинских техничара за рад. Индиректни значај пројекта огледа се у његовом
позитивном утицају на привредни развој.

3. Планови за будућност
Новим приступом у реализацији модификованог наставног плана из предмета Рачунари у
машинству постиже се већи степен обучености и применљивости знања у пракси, који до сада
није био оствариван. Ученици образових профила машински техничар на овај начин добијају
знања директно применљива у пракси, што је у складу са захтевима предузећа локалне
заједнице. Следеће генерације ученика добијају нову методологију наставе примерену њиховим
претходним знањима, уз брзо прихватање нових техника за моделовање машинских
конструкција. Посебан квалитет овог програма за ученике је практична примена знања који ће
моћи да стечена знања подигну на још већи ниво.
Наведени наставни план је као модул или апликација потпуно применљив за допуну знања
запослених и незапослених особа техничке струке који у свом школовању нису учили по
наведеном наставном плану и програму. Стицање знања из области конструисања на рачунару
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представља област за коју су одрасле особе техничке струке заинтересоване, а ова врста
интересовања је проистекла из реалних потреба и захтева у предузећима у којима раде.
Програм на овај начин остварује потпуну двосмерну сарадњу како ученика и школа са
привредом, за генерације које завршавају школу, тако и предузећа, социјалних партнера,
тржишта рада са школом. Методологија овог наставног програма обезбеђује потпуну
флексибилност програма, све у складу са сталним праћењем и трендовима развоја привреде
локалне заједнице и шире.

4. Резултати, информације и искуства са овог пројекта и примери добре праксе за све
интересне групе
Након спроведене обуке уочено је следеће: висок ниво стеченог знања ученика у области
примене рачунара у машинству, упознавање ученика са производњом и контакт са конкретним
проблемима, оспособљавање ученика за решавање практичних проблема, добра припрема за
даље стручно усавршавање кроз рад у пракси или наставак школовања на факултету,
објављено је шест научно - стручних радова на домаћим и међународним скуповима, могућност
проширења пројекта у смислу његове реализације у другим средњим школама у региону. О
детаљима пројекта можете сазнати нешто више на сајту нашег факултета www.tf.zr.ac.zu, у
секцији Факултет, пројекти. Ту можете видети и објављене радове.

Контакт
Носилац пројекта:
Контакт особа :
Адреса :
Телефон:
факс:
E-mail:
E-mail:
Website:

Технички факултет ``Михајло Пупин``
Велимир Сотировић

Ђуре Ђаковића бб, 23000 зрењанин
+381-(0)23 550 515
+381-(0)23 550 520
dekanat@tf.zr.ac.yu
desnica@tf.zr.ac.yu
www.tf.zr.ac.yu

Партнери у пројекту:
Техничка школа, Зрењанин
Регионална привредна комора, Зрењанин
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Пројекат број 28: Нова техничка решења и осавремењавање извођења наставе из
групе предмета електротехничке струке

Циљеви:
Обучити наставнике у примени нових технологија и софтвера у средњим стручним школама
електротехничке струке.

1. Приказ резултата и материјала пројекта Фонда за иновације
Укупно 60 наставника из 5 школа је:
- упознато са новим технологијама из области електротехнике, које су нашле примену у пракси и
савременој индустрији,
- обучени су за коришћење више расположивих софтвера из различитих области
електротехнике у едукативне струке,
- оспособљени су за решавање практичних задатака применом готовог софтвера, као и
савременију организацију и реализацију часа.
Сви полазници су добили комплетан материјал који се обрађује у форми компакт диска. Врло је
важно да је кроз изведене семинаре формирана изванредна отворена електронска база
наставних јединица (часова) по областима, што олакшава свим наставницима сопствену
креативну припрему наставе.
Тај материјал је постављен на Вебсајт, тако да је постао доступан свим заинтересованим
наставницима (http://www.tfc.kg.ac.yu/Akreditacije/Casovi-Saric/index.htm).

2. Исходи и постигнути резултати након завршетка пројекта финансираног од стране
Европске уније
Спроведена је обука за дисеминацију за 60 наставника у партнерским школама, а 20 наставника
је обучено за учешће у даљем извођењу семинара. Прикупљена је велика количина корисног
материјала, од којег је посебно значајна библиотека семинарских радова, која је дистрибуирана
великом броју наставника и постављена на Интернет. Наставници су потврдили да је нови
наставни материјал знатно унапредио квалитет наставе и омогућио бољи контакт наставника и
ђака у циљу квалитетнијег преношења знања. Остварени резултати су потврдили оправданост и
корисност реализације овог програма, што је илустровано на обрађеним резултатима анкете
полазника, приказаним на доњим сликама.

Средња вредност

Задовољство
семинаром
Очекивање од
семинара
Материјал за
семинар
Реализација
семинара
Уједначеност
семинара
Организација
семинара
Технички
услови
Професионална
корист

Евалуација програма по појединим критеријумима
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Средња вредност

Крагујевац

Кула

Чачак

Пријепоље

Ниш

Евалуација програма по појединим критеријумима и градовима у којима су програми изведени

3. Планови за будућност
Израда наставних јединица за допуну отворене електронскe базe наставних јединица је
настављена и после завршетка програма (кроз додатне реализације у школама), а биће
настављена и у будућности. Планирано је да се по завршетку програма у оквиру сваке
партнерске школе формира тим већ обучених наставника који ће даље преносити стечена
знања на остале наставнике и проширивати базу софтвера и других материјала, што се успешно
остварује.

4. Резултати, информације и искуства са овог пројекта и примери добре праксе за све
интересне групе
Након спроведене обуке за дисеминацију извршена је ревизија саме обуке. Програм пројекта је
подржан од стране Заједница електротехничких школа Србије и акредитован је од стране
Министарства просвете Републике Србије. Програм се налази у националном Каталогу за
стручно усавршавање запослених у образовању за школску 2007/2008. годину.
Учесници на обуци добијају 2 компакт диска:
1. комплетан материјал који се обрађује (теоријске основе, софтвер, примере тестова, упутства
за коришћење и сл.)
2. сви до сада припремљени часови учесника програма за супервизијске сусрете.
Молимо Вас да погледате Каталог за стручно усавршавање запослених у образовању за
школску 2007/2008. годину, Обука бр. 176 (“Прилагођавање наставе електротехничке групе
предмета интензивном научно-технолошком развоју у свету“). Презентација пројекта
постављена је на претходно наведеном Вебсајту.

Контакт
Носилац пројекта:
Контакт особа :
Адреса :
Телефон:

Технички факултет
Андрија Сарић

Светог Саве 65, 32000 Чачак
+381 (0)32 226 050

Партнери у пројекту:
Техничка школа, Чачак
Техничка школа “Михајло Пупин”, Кула
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З. Обука наставника у области нових метода извођења наставе
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Пројекат број 13: Методичко-дидактичка обука наставника стручних предмета за
припремање, извођење и вредновање наставног процеса

Циљеви:
Организовати обуку из методологије и дидактике за наставнике стручних предмета у области
припреме и извођења наставе и евалуације наставног процеса.

1. Приказ резултата и материјала пројекта Фонда за иновације
70 наставника из Политехничке и Техничке школе обучено за квалитетније припремање ,
извођење и самоевалуацију наставних часова. Обука је обухватила примену савремених
наставних метода и техника у реализацији часова, писање припрема за часове и начине и
технике самоевалуације у циљу побољшања реализације наредних часова. На крају обуке
учесници обуке су добили скрипту "креативни наставник ". После ове обуке , у обадве школе
настављен је инструктивни рад, од стране едукатора са осталим наставницима, и то не само
стручних предмета .

2. Исходи и постигнути резултати након завршетка пројекта финансираног од стране
Европске уније
Наставници редовно пишу квалитетне припреме за час, где одговорно постављају све циљеве
часа, користе одговарајуће наставне методе, наставна средства и часови више нису искључиво
"ex katedra". Групни рад је веома заступљен, домаћи задаци су креативнији, вреднује се не само
реторичко усвојено знање ученика.
Урађена анкета пре обуке и после обуке показује да су ученици много задовољнији сопственом
партиципцијом у целокупном наставном процесу и начинима вредновања њиховог знања од
стране наставника .

3. Планови за будућност
Осавремењање наставног процеса ће се наставити. Обуке за све заинтересоване наставнике ће
се наставити , а са наставницима почетницима ће се радити у континуитету. Посете часовима
од стране едукатора ће се наставити. Најмање једном годишње радиће се и евалуација
наставних часова од стране ученика .

4. Резултати, информације и искуства са овог пројекта и примери добре праксе за све
интересне групе
Приручник " креативни наставник " добили су и наставници из других школа и других места .
Повратне информације су веома позитивне ( и за наставну праксу и за полагање испита за
лиценцу ).
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Контакт
Носилац пројекта:
Контакт особа :
Адреса :
Телефон:
факс:
E-mail:
E-mail:
Website:

Политехничка школа
Светлана Бељански, Вера Сантрач

Максима Горког 38, 2400 Суботица
+381 (0)24 555 450
+381 (0)24 555 450
politehn@eunet.yu
svetlanabeljanski@yahoo.com
www.politehnickasu.edu.yu

Партнери у пројекту:
Техничка школа, Суботица
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Пројекат број 25: Усавршавање наставника из области активног учења и
наставе, као и обучавање наставника стручних предмета за
имплементацију активног учења и наставе у свакодневни рад
Циљеви:
Побољшање и оспособљавање квалификованог наставног кадра као основног ресурса у
коришћењу модернијих облика педагошког рада. Иновирање методологије наставног процеса
кроз активно учење и наставу (интерактивна настава), обзиром да је у стручним школама кадар
наставника (инжењери) без већег искуства у примени методологије наставног процеса. Уместо
трансмисивне школе, која само преноси корпус знања из појединих предмета и оставља ученика
као пасивног примаоца, активно учење омогућава ученицима да се појављују као конструктивни
чиниоци у образовању.

1. Приказ резултата и материјала пројекта Фонда за иновације
Обрађиване теме су основни проблеми наставе у средњим стручним школама и пројекат
Активног учења; Традиционална или активна школа; Настава / учење; Дете / ученик; Школски
задаци и активности ученика; Поступци активирања ученика у настави; Улога наставника;
Методе наставе / учења; Едукативна радионица; Поређење две методе наставе / учења;
Васпитно образовни циљеви и методе наставе / учења; Израда идејне скице за час активне
наставе / учења; Извештавање о идејној скици; Поређење писане припреме и сценарија;
Демонстрациона дидактичка анализа. Циљна група су били наставници стручних предмета у
средњим стручним школама, који су пристувовали обукама у трајању од десет недеља, по
четири часа недељно.

2. Исходи и постигнути резултати након завршетка пројекта финансираног од стране
Европске уније
Организовани семинар усавршавања и обучавања наставника стручних предмета за
имплементацију активног учења и наставе у свакодневном раду и обухвато је 23 наставника.
Пројекат је имао изузетне резултате у настави, јер је модернизовао технологију наставе и
мотивисао ученике у раду. У раду пројека учествовале су школе из Новог Сада: Саобраћајна
школа „Пинки”, Средња машинска школа , Електротехничка школа „Михајло Пупин”, Хемијскотехнолошка школа „Павле Савић”, Медицинска школа „7. април” и Техничка школа „Јован
Вукановић”.

3. Планови за будућност
Примена методе активног учења / наставе је оспособио постојећи наставни кадар за нову улогу
у настави и омогућио је да ученици развију индивидуалност и сагледају своје афинитете,
способности и могућности. Планирано је да се обука наставника организује у школама у
Војводини. Након одржаног пројекта у Техничкој школи „Јован Вукановић” и његовом применом у
настави код полазника семинара, спроведена је анкета у сарадњи са Факултетом техничких
наука, у Новом Саду - одсек архитектуре у којој је било обухваћено 1.929 ученика и анализом
анкете је закључено да је Пројекат – потреба, јер су коментари ученика потврдили његову
оправданост.
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4. Резултати, информације и искуства са овог пројекта и примери добре праксе за све
интересне групе
Обзиром да је Пројекат активно учење / наставе имао врло позитивне ефекте међу
наставницима и ученицима, примена овог пројекта би требала да се настави.
Пројекат је акредитован од стране Министарства просвете Републике Србије – програм
реформе средњег стручног образовања у оквиру пројекта финансираног од стране Европске
уније и Фонда за иновације.

Контакт
Носилац пројекта:
Контакт особа :
Адреса :
Телефон:
факс:
E-mail:
E-mail:

Техничка школа „Јован Вукановић”
Томислав Ткалац

Гагаринова 1, 21000 Нови Сад
+381-(0) 21 / 443-444
+381 (0) 21 / 442-297
tstextil@neobee.net

Партнери у пројекту:
Политехничка школа «18. новембар», Суботица
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Пројекат број 36: Унапређење капацитета наставника средњих стручних школа
оспособљавањем за примену савремених наставних метода

Циљеви:
Обучити наставнике за примену нових наствних метода – побољшати компетенције наставника
на институционалном нивоу

1. Приказ резултата и материјала пројекта Фонда за иновације
Укупно 60 наставника у три школе (две школе су у току пројекта одустале због кашњења
финансијских средстава ) обучено је за примену и презентацију мултимедијалног образовања са
применом нових наставних метода и материјала. Припремљено је 60 наставних јединица и оне
се могу наћи на компакт дисковима и на сајту Геодетске техничке школе
www.geodetskaskola.edu.yu.Следећи корак је био преношење знања осталим наставницима у
ове три школе:»Политехничка школа»-Суботица,Техничка школа «Јован Вукановић»-Нови Сад и
«Геодетска техничка школа»-Београд

2. Исходи и постигнути резултати након завршетка пројекта финансираног од стране
Европске уније
Спроведена обука за укупно 120 наставника у матичној и партнерским школама и наставља се
са израдом припрема нових наставних јединица.До сада је израђено више од 120 наставних
јединица које се примењују и у класичним и у огледним одељењима.Ученици су потврдили да су
наставне јединице урађене применом нових наставних метода знатно занимљивије и јасније,док
су професори констатовали да су ефекти овакве наставе позитивни у сваком погледу (трајност
знања, мотивација и разумевање ).Све ово резултирало је бољим успехом ученика,нарочито у
пилот одељењима.

3. Планови за будућност
Израда наставних јединица ће се наставити. Планирано је да се уведе учење засновано на
изради пројекта:применићемо искуство које смо стекли кроз овај пројекат Иновационог фонда,
да бисмо израдили адекватне наставне јединице у циљу пружања подршке овој новој врсти
учења.

4. Резултати, информације и искуства са овог пројекта и примери добре праксе за све
интересне групе
Посебно драгоцен резултат пројектних активности јесте успостављање и интензивирање
сарадње са партнерским школама и социјалним партнерима. Као резултат сарадње са
социјалним партнерима школске 2007/08. успели смо да од средстава донација оснујемо
«Наградни фонд» за најуспешније ученике у струци. Из овог фонда већ је награђено 24 ученика
од I до IV године за освојено једно од прва три места на школском такмичењу из геодетских
мерења и рачунања са примењеном геодезијом и примене рачунара у геодезији. Планира се
награђивање још око 25 ученика.Ова активност изузетно је добро прихваћена од стране ученика
и родитеља.Успостављена је сарадња са госпођом Бабет Вехерман консултантом , тренером,
страживачем и саветниом за управљање земљиштем и катастром.У току су преговори да се
организује конференција где би били присутни социјални партнери, било да су из приватног или
друштвеног сектора, сви сегменти образовања геодетске струке (Геодетска техничка школа,
Висока геодетско-грађевинска школа као и Грађевински факултет ) и Министарство просвете
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републике Србије.Циљ ове конференције био би унапређење програма образовања.Такође је у
плану и размена искустава са Немачким образовним институцијама, како на нивоу наставног
кадра, тако и на нивоу ученика.

Контакт
Носилац пројекта:
Контакт особа :
Адреса :
Телефон:
факс:
E-mail:

Геодетска школа (Виша грађевинско-геодетска школа)
Љиљана Јовановић, Мила Танасковић

Милана Ракића 42, 11000 Београд
+381 (0)11 24 11 880
+381 (0)11 24 11 880
geodetsk@yubc.net

Партнери у пројекту:
Грађевинска школа, Београд
Политехничка школа, Суботица
Техничка школа `Јован Вукановић`, Нови Сад
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И. Обезбеђење квалитета
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Пројекат број 18: Успостављање система за обезбеђивање квалитета рада у
огледним одељењима

Циљеви:
Дефинисати индикаторе обезбеђивања квалитета рада у огледним одељењима
Покренути процес само-процењивања у огледним одељењима
Направити развојни план за рад у области обезбеђивања квалитета у огледним одељењима на
основу само-процењивања.

1. Приказ резултата и материјала пројекта Фонда за иновације
Тим пројекта анализирао је постојеће моделе обезбеђивања квалитета у образовању. На основу
постојећих модела и њихових запажања креирали су сет индикатора за процену квалитета и
само-процену. На крају је направљен комплетан ``Приручник за обезбеђивање квалитета рада у
огледним одељењима. Развојни план`` који садржи све детаље о активностима и резултатима.

2. Исходи и постигнути резултати након завршетка пројекта финансираног од стране
Европске уније
Три пута током једне школске године анкетирају се ученици, наставници, као и социјални
партнери тј. послодавци код којих ученици раде. Свих седам области, настава и учење,
руковођење и организација рада прилагођени су и модификовани према резултатима
евалуације. Израђен је документ на тему шта је добра школа, који је референтни оквир за живот
и рад школе. Сваке године степен задовољства ученика, наставника и социјалних партнера је
процентуално већи, након анализе евалуације и самоевалуације.

3. Планови за будућност
Планови школе су наставак добре праксе, успостављање јечих веза са Министарством просвете
и Заводом за унапређивање образовања и васпитања, као и акредитација пројекта.

4. Резултати, информације и искуства са овог пројекта и примери добре праксе за све
интересне групе
„ Приручник за обезбеђивање квалитета рада у огледним одељењима. Развојни план “ (63
стране) доступан је на сајту школе- www.msradojedakic.edu.yu
Контакт
Носилац пројекта:
Контакт особа :
Адреса :
Телефон:
факс:
E-mail:
Website:

Машинска школа ``Радоје Дакић``
Катарина Михојевић, Слободан Прентић

Мишка Крањца 17, 11000 Београд
+381 (0)11 35 83 939
+381 (0)11 581 200
ms.r.dakic@ybc.net
www.msradojedakic.edu.yu

Партнери у пројекту:
Фармацеутско-физиотерапеутска школа, Београд
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