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ПРОГРАМ

9.00  - 9.30
Регистраци�а учесника 
 
9.30 - 9.45
Отварање стручног скупа
Витомир Радак, директор, ОШ „Свети Сава“, Кикинда
Светлана Мирчић Вукобрат, наставник физичког и здравственог васпитања
Драгана Виденов, наставник енглеског �езика
 
9.45 - 10.30
Пленарно 1
Милица Тителски
Методе и технике рада у савремено� настави
 
10.30 - 10.45
Пауза за освежење
 
10.45 - 11.05
Презентаци�е 1
 
11.10 - 11.30
Презентаци�е 2
 
11.35 - 12.20
Радионице 1
 
12.20 - 13.00
Ручак
 
 



ПРОГРАМ

13.00  - 13.45
Пленарно 2
Снежана Олушки Влачић
За�едно кроз инклузи�у - од изазова до одговора
 
13.50 - 14.35
Радионице 2
 
14.35 - 14.50
Пауза за освежење
 
14.50 - 15.10
Презентаци�е 3
 
15.15 - 15.35
Презентаци�е 4
 
15.40 - 16.25
Радионице 3
 
16.30 - 17.00
Затварање стручног скупа
Зита Херцег, наставник српског �езика и књижевности
Мили�ана Ардељан Бошков, наставник немачког �езика
Драгана Виденов, наставник енглеског �езика
Светлана Мирчић Вукобрат, наставник физичког и здравственог
 васпитања
 



9.45 - 10.30
 
Милица Тителски, просветни саветник, Републички педагошки завод
Републике Српске
Методе и технике рада у савремено� настави
 
Савремено друштво диктира пром�ене ко�е мора�у бити видљиве и
имплементиране у савременом васпитно-образовном процесу како би код
садашњих и будућих генераци�а у што већо� м�ери развили функционалне и
тра�не животне в�ештине неопходне за живот у 21. ви�еку. За квалитетну
наставу неопходни су наставни програми са захт�евима прилагођеним
индивидуалним могућностима ученика, интерактиван приступ у раду и
активна позици�а ученика у подстица�но� атмосфери. На�важни�у улогу у
квалитетно� настави оствару�е компетентан наставник, ко�и добро позна�е
могућности ученика, ко�и се одговорно и сав�есно припрема за сво� рад и
ко�и у сво�им припремама нарочиту пажњу посв�ећу�е планском одабиру
наставних облика и метода и техника рада. Савремено� настави неопходан
�е наставник ко�и �е спреман да се усавршава и ко�и припремање за рад
врши у циљу остваривања што веће ефикасности и рационалности
наставног процеса. У складу са потребама савремене наставе нарочите
резултате показу�е прим�ена наставних техника ко�е подстичу сарадничко
учење и разво� критичког размишљања.
 
10.45 - 11.05
 
Наташа Врапчевић, васпитач, и Ана Пертет, васпитач, ПУ „Наша радост“,
Суботица
Разво� компетенци�а за 21. век код деце предшколског узраста
 
У раду су приказани примери добре праксе ко�и подстичу разво�
компетенци�а за 21. век код деце предшколског узраста: комуникаци�а,
колабораци�а, креативност, критичко мишљење, решавање проблема,
�авни наступ. Примери су узети из различитих про�еката, тако да су у раду
приказани и примери Project Based Learning приступа, интегрисаног учења,
STEAM приступа. Про�екти из ко�их су узети примери су међународни и
интерконтинентални.



Оливера Урошев Палалић, наставник српског �езика, ОШ „Жарко Зрењанин“,
Зрењанин
Окружење као подстица�на средина за читање и учење
 
Циљ рада �е да укаже на могуће начине превазилажења кризе читања
постављањем ученика у окружења ко�а ће чинити факторе њеног
превазилажења. Упоређивањем ученичких одговора, доби�ених
истраживањем, са теори�ским основама, закључиће се шта доводи до веће
мотиваци�е за читање и учење и ко�а су то окружења потребна ученицима да
би прочитали књигу, односно учили. Повезаност теори�ских основа и
резултата истраживања, као и предлога подстица�ног окружења, има за циљ
да укаже на знача� превазилажења кризе читања и разви�ања читалачких
компетенци�а.
 
Мирослав Гру�ић, наставник географи�е, и Данило Боровница, наставник
математике, ОШ „Свети Сава“, Кикинда
EGU GIFT WORKSHOP у Бечу 2019.
 
Презентовање доживљеног на конференци�и у Бечу, начин при�ављивања и
могућност учествовања на наредним конференци�ама.
 
Ву�адин Здравковић, наставник биологи�е, ОШ „Јован Поповић“, Нови Сад
Дигитални образовни матери�али у настави биологи�е
 
У раду ће бити презентоване интернет и мобилне апликци�е ко�е се могу
користити током школског часа, са циљем обогаћивања и унапређивања
наставног процеса. Аутор ће приказати личне примере израђених дигиталних
садржа�а ко�и су коришћени начасовима биологи�е у основно� школи.
 
Душан Перић, професор, Факултет за спорт и туризам, Нови Сад
Пр(а)ви уџбеник за физичко васпитање
 
Приказ приручника за ученике основних и средњих школа под насловом
„Физичко и здравствено васпитање“. Књига �е акредитована као помоћно
наставно средство и наишла �е на веома добар при�ем у школско� пракси.
Нуди одговоре на бро�на актуелна питања ученика и родитеља у вези са
физичком активношћу, правилном исхраном, избором одговара�ућег спорта,
раном селекци�ом и здрављем.
 



11.10 - 11.30
 
Драгана Гавриловић-Обрадовић, наставник разредне наставе, ОШ „Ђура
Јакшић“, Каћ
Про�ектне активности у про�ектно� настави-примери из праксе
 
Знача�на новина савременог образовно-васпитног процеса �е про�ектна
настава као метод решавања проблема ко�и од ученика тражи самосталну
активност и захтева продуктивност. Као планирана и осмишљена настава
са циљем доласка до сазнања истраживањем одређене теме, про�ектна
настава ставља ученика у позици�у истраживача. У такво� настави
функционална знања се стичу повезивањем знања из више дисциплина
како би се целовити�е сагледала одређена тема. Циљ рада �е истицање
знача�а примене про�ектне наставе у млађим разредима основне школе и
осветљавање добрих страна овог приступа, као и међупредметног
повезивања, кроз примере из праксе.
 
Немања Мицић, наставник математике, и Невена Марков, наставник
математике, ОШ „Вук Караџић“, Зрењанин
Геогебра радионице уочи Ма�а - месеца математике
 
Са ученицима су поновљене изометри�ске трансформаци�е ко�е су учили и
об�ашњене су им оне ко�е не зна�у, уз презентаци�у на Геогебри. Пратећи
упутства, сви ученици су нацртали Пенроузову решетку, основни део, а
даље су проширивали сходно сво�им жељама. Об�ашњено �е шта су
Вороно�еви ди�аграми, те где се користе. Кроз питања на ко�а �е предавач
одговарао са „да“ и „не“ ученици су тражили везу између Вороно�евих
ди�аграма и дивљих животиња. Помоћу готовог софтвера у Геогебри,
показано �е како наста�у Вороно�еви ди�аграми, а онда су се ученици
такмичили, конструишући на�бољи Вороно�ев ди�аграм на крзну жирафе.У
радионицама су учествовали ученици из 4 школе. Упознали су се и
дружили на паузама уз освежење и грицкалице. На�бољи радови награђени
су од стране организатора.
 
 



Де�ан Бошковић, наставник биологи�е, и Милан Пашић, наставник физичког
васпитања, ОШ „Иво Андрић“, Београд
Интердисциплинарни час „Мишићи у људском телу“
 
У школи �е одржан угледни час ко�и �е имао два знача�на циља, да ђаци
упозна�у и науче знача�не карактеристике мишића у људском телу
(образовни циљ) и да овлада�у вежбама ко�е �ача�у те мишиће и доприносе
њиховом разво�у (васпитни). Час (заправо двочас) реализовали су наставник
биологи�е и физичке културе. На ова� начин стечена теоретска знања
постала су сврсисходна. Настао �е и занимљив и напредни софтвер ко�и
служи ђацима да обнавља�у знања и упражњава�у физичко вежбање код
куће.
 
Јасна Ђукић, наставник физичког васпитања, ОШ „Ђура Јакшић“, Каћ
Улога додатних наставних средстава у међупредметном повезивању
 
Додатно наставно средство из истори�е за седми разред „Ево мене, ето
вас...“  инспирише �е колеге из више наставних области да има�у мало
другачи�и приступ обради по�единих  наставних �единица. Могуће �е
повезати наставне предмете: истори�у- други српски устанак;  српски �език-
управни говор и истори�у �езика,  извештавање као сегмент новинарства;
ликовну културу: стрип-прича у сликама, костимографи�у, физичко
васпитање: стреличарство, борилачке вештине и промоци�у хуманитарног
рада као облик савременог витештва. Представљамо пример добре праксе
из ОШ „Ђура Јакшић“ у Каћу.
 
Јелена Вулић, наставник физике, ОШ „Фе�еш Клара“, Кикинда
Образовање = Мотиваци�а + Креативност + Сарадња
 
Представљање разлога за учешће у Ерасмус+ про�екту и како �е дошло до
креирања про�ектне иде�е „Education = Motivation + Creativity + Cooperation“.
Упознавање са европским платформама ко�е нуде адекватне обуке и одабир
обука у складу са циљевима про�екта. Језичке и културолошке обуке у циљу
што боље припремљености за мобилност и комуникаци�а са реализаторима
обука. Опис тока мобилности обе групе. Утисци са мобилности. Припрема и
реализаци�а угледних часова. Пренос и примена стечених знања.
 



11.35 - 12.20
 
Марина Копиловић, наставник енглеског �езика, ОШ „Стеван Сремац“,
Београд
Школско форум позориште и Невидљиво позориште у решавању проблема
вршњачког насиља
 
Школско Форум позориште �е врста примењеног позоришта ко�е има за
циљ да укаже на проблеме вршњачког насиља, као и да освести жртве и
неме посматраче да проговоре и предузму кораке у решавању проблема
вршњачког насиља. То ни�е класично позориште, где �е публика пасивни
посматрач. Напротив, публика учеству�е и сво�им и уласком у сцену мења
ток представе. Ученици ОШ „Стеван Сремац“ из Београда, у пратњи сво�е
наставнице, Марине Копиловић, вас позива�у да дођете и учеству�ете у
форумовању представе ко�а се бави проблемима штребера и оних ко�и
нема�у на�скупље телефоне и ко�и не носе „фенси“ одећу. Показаће вам све
моћи Школског форум позоришта у конструктивном решавању 
 конфликатних ситуаци�а, а припремили су вам и изненађење, невидљиво
позориште, ко�е ће вас истовремено насме�ати и подстаћи да преиспитате
сопствене ставове и реакци�е у по�единим ситуаци�ама. Ученици,
„форумовци“ ће радо са вама поделити сво�а искуства у припремању и
наста�ању представе у разговору ко�и смо предвидели након форумовања.
 
Весна Краљ Дам�анов, наставник математике, Александра Осто�ин,
наставник географи�е, Елеонора Волаш Цибула, наставник ликовне
културе и географи�е, и Виолета Момић, наставник мађарског �езика, ОШ
„Фе�еш Клара“, Кикинда
Е-алати за остваривање сарадничког учења-примери из праксе
 
Уводни део (5 минута): Разлози за примену сарадничког учења, могући
начини реализаци�е сарадничког учења на различитим узрастима.
Очекивани ефекти примене сарадничког учења. 
Главни део (20 минута): Представљање два електронска алата за
сарадничко учење и упознавање са њиховим могућностима. 
Завршни део (20 минута): Презентаци�а резултата про�ектних задатака
реализованих употребом представљених алата. Примери из праксе.



Гордана Рацков, наставник разредне наставе, и Арпад Пастор, наставник
информатике и рачунарства, ОШ „Свети Сава“, Кикинда
Програмирање од првог разреда
 
Наставници ће кроз конкретне примере добити информаци�е и инструкци�е
о могућностима реализаци�е часова програмирања у склопу на�ављеног
обавезног предмета Информатика у нижим разредима, упознаће предности
и препоруке како да превазиђу неке потешкоће. Наставницима се
об�ашњава начин извођења часа као са ученицима:
1. пример - Мали ватрогасци (Little Firefigthers): Помоћу мобилног уређа�а и
про�ектора приказу�е се Андроид апликаци�а Мали ватрогасци (Little
Firefigthers) на интерактивно� табли ко�а садржи унапред дефинисане
задатке различите сложености. (Сваки задатак се решава на таблет
рачунарима уз помоћ водитеља и на кра�у, када већина реши, �едан
наставник на интерактивно� табли показу�е решење задатка.)
2. пример – code.org: Након отварања са�та, потребно �е одабрати
одговара�ући курс и назив лекци�е. Задатак се решава алгоритамским
постављањем блокова на одговара�уће место, а након извршења, доби�а се
повратна информаци�а да ли су кораци били добро испрограмирани.  
Програмирање �е важно у раном узрасту �ер разви�а логику, алгоритамско
размишљање и способност решавања проблема код деце.
 
Драгана Мишић, наставник истори�е, ОШ „Јелена Ћетковић“ и Шеста
београдска гимнази�а, Београд
Обележавање знача�них датума у настави
 
Примена про�ектне и тематске наставе кроз задовољење исхода за сваки
наставни предмет уз примену међупредметних компетенци�а реализу�е се
веома успешно кроз овакве програме. Кроз радионицу показу�е се да
садржа�и више наставних предмета могу да се „увежу“, да�у основу да
наставници и ученици за�едно раде на „про�екту“ или „теми“. Продукт таквог
рада �е видљив и мерљив. То �е резиме акредитоване обуке за наставнике
ко�у прати са�т www.obelezavanjedatuma.weebly.com



13.00 - 13.45
 
Снежана Олушки Влачић, руководилац Школске управе Зрењанин,
Школска управа Зрењанин
За�едно кроз инклузи�у - од изазова до одговора
 
Инклузи�а као друштвена по�ава, присутна у систему образовања
последњих 10 година, изазива и дан данас бро�не недуомице, страхове,
опречна мишљења, али и радост, задовољство, спремност на промену.
Колико смо данас спремни да укључимо свако дете у систем образовања,
на ко�е потешкоће наилазимо и како их решавамо?
Да ли �е инклузи�а илузи�а, или �е укључивање деце са сметњама у разво�у
у систем образовања и друштва у целини, постао процес ко�и се разви�а?
 
13.50 - 14.35
 
Јасмина Милићевић, наставник енглеског �езика, ОШ „Олга Милошевић“,
Смедеревска Паланка
Токени при�атељства - Интеркултурално учење кроз Еразмус+ искуство
 
Радионица Токени при�атељства ће упознати учеснике са прогамом
Еразмус+ кроз десетоминутни приказ про�екта стратешког партерства под
називом Dare to be different - Creative drama in education, ко�и се спроводи у
школи „Олга Милошевић“. У другом делу радионице учесници ће имати
прилику да испроба�у неколико техника интеркултуралног учења кроз
драму, а ко�е су коришћене  у стварању представе Токени при�атељства.
 
Драгана Виденов, наставник енглеског �езика, ОШ „Свети Сава“, Кикинда
Европа на клик
 
Ако имате велика очекивања, интересовања и амбици�е, ИКТ алати ће
учинити да ваше иде�е буду ефектни�е. Водитељка радионице ће открити
како учешће у међународним про�ектима повезу�е њену учионицу са
читавом Европом. Потом ће представити неколико веб алата за израду
онла�н картица, стрипова, књига... Већина вебалата не захтева посебне
вештине, али мотивише ученике, учење чини занимљиви�им, знање
функционални�им и доприноси побољшању дигиталних компетенци�а.
 
 



Видица Штетин, наставник биологи�е и хеми�е, ОШ „Др Ђорђе Јоановић“,
Ново Милошево
Израда модела ДНК и праћење наследних особина
 
Израда модела ДНК молекула од хамер папира математичком
конструкци�ом. Састављање водоничних веза, са наследним особинама.
Начин репликаци�е - преношења гена са родитеља на потомство и
праћење наследних особина од предака. Ова� начин рада �е идеалан за
ученике 7. и 8. разреда као и за средњошколце. Такође се могу укључити и
ученици и 5. разреда ко�и раде по новом плану и програму. Они могу да
прате учесталост неких особина (бо�а косе, очи�у, коврџава или равна
коса, висина) и табеларно их приказу�у. На основу табеле поново се
статистички сређу�у подаци.
 
14.50 - 15.10
 
Наташа Врапчевић, васпитач, и Зоран Ивошевић, васпитач, ПУ „Наша
радост“, Суботица
Про�ектно планирање у вртићу (међународни про�екти Националне
географи�е)
 
У презентаци�и ћемо приказати како �е рађен про�екат Explorers Challenge
Educators. Групе су добиле контакт истраживача Националне географи�е и
имале су задатак да истражу�у на исти начин као њихов истраживач. Деца
су гледала филмове о сво�им истраживачима, разговарала са васпитачима
и предлагала активности. Наша истраживачица била �е Даниела Кафаги из
Мексика ко�а истражу�е слепе мишеве. Применили смо разне методе у
реализаци�и разних активности и све документовали. Филм нашег мини
про�екта послали смо нашо� истраживачици ко�а нам �е послала прелепу
видео поруку и захвалила се на интересовању за њен рад. Настављамо
сарадњу са њом и у наредном периоду проучавамо пауке. У про�екту су
учествовали и родитељи.
 
Драгица Вукша, наставник српског �езика и књижевности, ОШ „Свети
Сава“, Кикинда
Чудесна справа
 
Анализа одломка из романа „Поп Ћира и поп Спира“ Стевана Сремца  -
опис зидног сата - техником питања три нивоа, након семинара (Школа за
21. век) о разви�ању критичког мишљења и решавању проблема, као
допринос школском про�екту Чудесна справа.



Драгана Де�ановић Ковачевић, наставник српског �езика, и Олга
Урошевић, наставник српског �езика, ОШ „Иво Андрић“, Београд
Радионица „Владарке и супруге“
 
У оквиру прославе Савиндана у нашо� школи организоване су радионице
на тему „Знамените Српкиње“. Наша радионица носила �е назив
„Владарке и супруге“ и састо�ала се из три дела. Први део односио се на
изложбу портрета наших кнегиња и краљица из породице Обреновића и
Карађорђевића (сарадња са Музе�ем града Београда). Ученице-кустоси
представиле су занимљивости из биографи�а наших владарки. Након
њиховог излагања, гости су имали прилике да помоћу веб-алата Нирпод
учеству�у у едукативном квизу и на та� начин провере шта су запамтили.
Потом �е на ред дошао и трећи део радионице где су ученици могли да се
упозна�у са атмосфером с кра�а 19. и почетком 20. века. Приредили смо им
изложбу малог дворског салона где су били изложени разни предмети:
гоблени, сребрно и порцеланско посуђе, предмети за дотеривање, накит,
старе фотографи�е, старе књиге, Библи�а из 1929, пожутеле ноте с почетка
прошлог века итд. На тренутак смо се вратили у прошлост и били део
чувених краљевских породица, на челу са женама ко�е су имале велику
улогу у нашо� истори�и.
 
Видица Штетин, наставник биологи�е и хеми�е, ОШ „Др Ђорђе Јоановић“,
Ново Милошево
Провери шта грицкаш
 
Важно �е представити колики �е знача� хране и хранљивих матери�а ко�е
уносимо у организам. Помоћу табела емулгатора и празне амбалаже
грицкалица на ко�о� се налазе бро�чане ознаке емулгатора (нпр. Е 150)
открићемо шта су то емулгатори и чему служе, ко�е хеми�ске супстанце су
штетне по здравље и ко�е штете функци�и унутрашњих органа. Колико
често �едемо - грицкамо одређене грицкалице? Шта значе латински
називи и ко�е су хеми�ске формуле ових �едињења.
 



Золтан Каналаш, наставник математике, ОШ „Свети Сава“, Кикинда
Питагора у пет слика
 
„Квадрат од хипотенузе,
То зна свако дете,
Раван �е квадратима
Од обе катете.“
Стихови Бранислава Нушића из његове Аутобиографи�е су многим
генераци�ама помогли да упамте формулаци�у Питагорине теореме. Иде�а
про�екта �е реализаци�а представе у оквиру ко�е ученици кроз неколико
слика, уз реп музику, мађионичарски трик, гимнастику и плес публици
приказу�у и доказу�у Питагорину теорему. Стихове попут Нушићевих смо
исказали на �езицима ко�и се уче у нашо� школи, као што су енглески,
немачки, српски, мађарски, ромски. Прво се припрема�у реквизити за
представу, ко�и се касни�е могу изложити и користити као наставна
средства. Затим ученици и наставници у сарадњи траже одговара�ућу
музику, адаптира�у текст, снима�у аудио и видео записе, увежбава�у тачке
представе, ко�у на кра�у и прикажу.
 
15.15 - 15.35
 
Јелена Дробњаковић, наставник хеми�е и биологи�е, ОШ „Иво Андрић“,
Београд
Представљање школског про�екта „Креативна припремна настава“
 
У циљу побољшања квалитета припремне наставе, наставници наука-
географи�а, истори�а, биологи�а, физика и хеми�а, реализовали су школски
про�екат ко�и �е обухватио сва одељења 8. разреда у периоду од 5 недеља.
Свака недеља �е била посвећена �едно� науци и за то време су ученици
имали задатак да на свим часовима, од понедељка до петка, уочава�у и
запису�у по�мове те науке у посебном формулару. Радови одељења су
прегледани и бодовани. Про�екат �е био такмичарског карактера.
 
Ивана Бошњак, наставник разредне наставе, ОШ „Жарко Зрењанин“,
Зрењанин
Како формирати руководство одељења
 
Формирање руководства одељења - од 2. до 8. разреда, избори ко�и
укључу�у ангажовање свих ученика. Дебата, тимови, подела обавеза на
све ученике у одељењу. Наставник као координатор, а не руководилац.



Немања Мицић, наставник физике, и Даница Димитри�евић, наставник
географи�е, ОШ „Соња Маринковић“, Зрењанин
Секци�а „Путу�мо Сунчевим системом“
Биће изложен план и начин реализаци�е рада секци�е.
 
Светлана Мирчић Вукобрат, наставник физичког и здравственог васпитања,
ОШ „Свети Сава“, Кикинда
Камп Бумеранг
Иде�а спортско-едукативног кампа. Активности ко�е прате интересовања деце
као и могућности ко�е нуди средина у ко�о� �е реализован камп. Корелаци�а
различитих наставних предмета кроз занимљиве спортско едукативне
садржа�е.
 
Снежана Совиљ, професор математике, и Бранислава Ву�овић, професор
енглеског �езика, Гимнази�а „Душан Васиљев“, Кикинда
New Focus on Education
 
У оквиру презентаци�е Формално и неформално образовање представићемо
садржа� семинара одржаног у Ва�мару новембра 2018. као и искуство стечено
применом истог. Сама презентаци�а ће се састо�ати од низа фотографи�а ко�е
су настале током седмодневног боравка укључу�ући фотографи�е са
радионица, посете школи, посете логору итд. Сам семинар �е конципиран
тако да смо тимски разлагали и закључивали шта �е формално, а шта
неформално образовање и ко�е су иноваци�е примењиве. Свакодневне сеси�е
су се састо�але од низа активности ко�е ми сада примењу�емо у виду
подизања енерги�е, интересовања и уклањања тензи�е код ученика у циљу
побољшања квалитета наставе. Одржале бисмо краћи приказ �едне од
стечених вештина након краћег видео записа.
 
15.40-16.25
Милена Вукашиновић, наставник немачког �езика, Инга Атанацковић,
наставник разредне наставе, и Александра Ћазић Киурски, наставник српског
�езика, ОШ „Фе�еш Клара“, Кикинда
Монтесори у учионици
 
Уводни део: Представљање Монтесори педагоги�е (10 минута): живот и рад
Мари�е Монтесори, 12 Монтесори принципа, „Осетљиви периоди“
Главни део (радионице): Израда интерактивног календара (Ученици, уз
подстица� наставника, самостално стичу знања и разви�а�у логичко
мишљење), Самоконтрола грешака у настави �езика (Израда и примена
дидактичких матери�ала са контролом грешака)
Завршни део: Примери добре праксе и евалуаци�а.



Дарина Пољак, наставник информатике и рачунарства, ОШ „Млада
поколења“, Ковачица
Plickers - онла�н асистент наставника
 
Онла�н алат Пликерс �е одличан помоћник наставнику и професору како за
евалуаци�у градива тако и за оцењивање ученика. Наставници ће после
уводног излагања преко мобилних телефона или рачунара бити прво у
улози ученика ко�и решава тест, а онда и сами саставити реалан тест за сво�
разред. Одличан алат, такође, и за статистику у Дневнику.
 
Јасна Бошковић, професор рачунарске групе предмета, и Данка Мириловић,
професор математике, Електротехничка школа „Никола Тесла“, Панчево
Виртуелни музе�и
 
Радионица омогућава учесницима да савлада�у све фазе израде виртуелних
музе�а и приказ њихове упешне примене . Овогодишње учешће у еТвининг
про�екту „THE WORLD WITHOUT BORDERS“ омогућило �е упознавање наших
ученика и нас са �едноставном интерактивном платформом ко�а омогућава
креирање и приказивање виртуелних изложби различитих садржа�а.
Доступне алатке омогућава�у креирање изложбеног простора са
�единственим ентери�ером, поставку 3 Д модела унутар музе�а, аудио и
видео записа, слика и текста ко�и се покрећу оног тренутка када посетилац у
сво�о� виртуално� шетњи прође поред њих. Примена овакве алтке може
бити и приликом израде личног портфоли�а сваког ученика. Креирана
изложба се може уградити унутар другог интернет простора, поделити
путем соци�алних мрежа, оценити и коментарисати на само� платформи.
Приликом израде виртуалних музе�а ученици су бирали тему, истраживали
садржа�е ко�е су поставили, пронашли аудио, видео матери�але и 3 д
моделе. Теме су биле различите чиме �е омогућена корелаци�а са
математиком, истори�ом, музичком уметношћу. Креирани музе�и
представљени су на „Ма�у месецу математике“ у организаци�и подружнице
друштва математичара Панчево, „Математици из Теслиног дворишта“ -
школско� манифестаци�и и били су део про�екта „Сат ко�и пише" ко�и �е ове
године осво�ио прво место на такмичењу „Мост Математике“ ко�е
организу�е Удружење „Млади математичар“.
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