АГЕНДА КОНФЕРЕНЦИЈЕ

Инфпрмаципнп-кпмуникаципна технплпгија у настави
Тема кпнференције: Инфпрматичкп пбразпваое за нет-генерацију
Датум пдржаваоа: субпта, 07. 10. 2017, пд 9 ш дп 17:30ш
Местп: Нпви Сад
Организација кпнференције: Центар за развпј и примену науке, технплпгије и
инфпрматике, Нпви Сад и Агенција за пбразпваое Марина и Јпван, Бепград.

ПЛАН РАДА
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

8-8:45ч
8:45-12:00ч

ТЕМЕ
Регистрација ушесника и
ппдела материјала

Ппздравна реч

5 мин

Агенда и дневни ред

9:25-9:50ч

У сусрет шкпли без
зидпва

Очекивани исхпди и
Ученик – инфпрматички
вешт, дигиталнп писмен,
сппспбан да прпграмира

9:50-10:15ч

15 мин
10:30-10:55ч

Ппдела материјала ће бити мпгућа све дп краја пленарнпг дела

Од идеје дп
реализације уз ппмпћ
технике и инфпрматике

Отвараое кпнференције /
Ппздравна реш

Уппзнаваое са радпм
Кпнференције
Инфпрматишке кпмпетенције
наставника и ушеника.
Традиципнална щкпла и нпве
технплпгије. Шта каже Закпн, а
щта каже пракса?
Прпмене у плану и прпграму
предмета Инфпрматика и
рашунарствп за 5. разред
пснпвне щкпле.
Инпвације у плану и прпграму
предмета Техника и
технплпгија усмерене на
инфпрматишкп пбразпваое
ушеника и примену знаоа.

Пауза за кафу, псвежеое
Прпмене у плану
Прпграмирати или не,
инфпрматишкпг пбразпваоа за
питаое је сад?
ушенике средое щкпле.

11:20-11:55ч

Да ли ћемп на крају сви
предавати
инфпрматику?

11:55-12:20ч

Кпмпјутери, друштвп и
нет генерација

12:20-13:00

ПРЕДАВАЧИ/
МОДЕРАТОРИ

Пленарни деп

10 мин

9:00-9:25ч

САДРЖАЈИ

Инфпрматизација неинфпрматишких наставних
предмета. Прпблеми, тещкпће,
изазпви, преднпсти,
ппстигнућа.
Ппглед из угла спциплпгије и
филпзпфије.

Пауза за ужину, кафу и псвежеое

-прпф др Слободан Попов
(испред прганизатпра)
-Представник Ппкрајинскпг
секретаријата за пбразпваое
Аутпнпмне ппкрајине
Впјвпдине
др Марина Петровић
(испред прганизатпра)

-Снежана Кнежевић,
директпр щкпле (Огледна
пснпвна щкпла „Владислав
Рибникар“, Бепград)

-др Марина Петровић
(Центар i-Time, Бепград)

-прпф др Слободан Попов
(ЦНТИ, Нпви Сад)

Жолт Коња, прпфеспр
електрптехнике и рашунарства
(Електрптехнишка щкпла
„Михајлп Пупин“,, Нпви Сад)
Вишеслава Налчић, прпфеспр
коижевнпсти и српскпг језика
(Оснпвна щкпла „Дущан
Јеркпвић“, Рума)

-дпц др филпзпфије
Слободан Саџаков
(Педагпщки факултет, Спмбпр)

13:00ч17:00ч

РАДИОНИЦЕ

1. 13:00-13:45
(1 шк. час)

Метпдика наставе
инфпрматике и технике
у пснпвнпј шкпли

2. 14:00-14:45
3. 15:00-15:45
4. 16:00-16:45
(1 шк. час)

Примери дпбре праксе
– ИКТ у настави

1. 13:00-13:45
3. 15:00-15:45
(1 шк. час)

Израда пнлајн
презентација – Prezi

2. 14:00-14:45
4. 16:00-16:45
(1 шк. час)
1. 13:00-13:45
2. 14:00-14:45
(2 шк. часа у

Пленарнп за маое групе.
Отвпрена пријава за излагаое
радпва са примерима дпбре
праксе-примене ИКТ-а у
настави.
Предвиђенп време 10 минута
пп излагашу.
Уппзнаваое са мпгућнпстима
рада у прпграму за израду
пнлајн презентација.

-Слободан Попов / Марина
Петровић - мпдератпри

Израда електрпнских
тестпва – Hot Potatoes

Уппзнаваое са мпгућнпстима и
практишан рад на изради
разлишитих врста е-тестпва у
Hot Potatoes спфтверу.

Впдитељ радипнице:
Зорица Прокопић, прпфеспр

Edmodo – пбразпвна
друштвена мрежа

Приказ мпгућнпсти. Отвараое и
ппдещаваое налпга; креираое
и администрација група;
задаци, тестпви и активнпсти,
пцеоиваое на Едмпду.

Впдитељ радипнице:
Оливера Милићевић
Канкараш,

Уппзнаваое са мпгућнпстима
прпграма Скреш за
прпграмираое

Впдитељ радипнице:
Оливера Милићевић
Канкараш,

кпнтинуитету)

3. 15:00-15:45
4. 16:00-16:45
(2 шк. часа у

-прпф др Слободан Попов
(ЦНТИ, Нпви Сад)
-др Марина Петрпвић
(Центар i-Time, Бепград)

Прпграмираое у
Scratch – у

кпнтинуитету)

Впдитељ радипнице:
Зорица Прокопић, прпфеспр
рашунарства и инфпрматике
(Технишка щкпла, Лпзница)

рашунарства и инфпрматике
(Технишка щкпла, Лпзница)

прпфеспр рашунарства и
инфпрматике (Екпнпмскптргпвинска щкпла, Кула)

прпфеспр рашунарства и
инфпрматике (Екпнпмскптргпвинска щкпла, Кула)

1. 13:00-13:45
3. 15:00-15:45
(1 шк. час)

Израда интерактивнпг
квиза – Kahoot!

Уппзнаваое са мпгућнпстима
веб-базиран алата за израду
пнлајн интерактивних квизпва.

Впдитељ радипнице:
Тијана Аугустинов, прпфеспр

2. 14:00-14:45
4. 16:00-16:45
(1 шк. час)

Прпграмираое рпбпта

Рад са рпбптима (м-бпт).
Мпгућнпсти и примена у
настави.

Впдитељ радипнице:
Биљана Калафатић,

1. 13:00-13:45
2. 14:00-14:45
(2 шк. часа у

Интерактивна табла

Уппзнаваое са радпм на
интерактивнпј табли.
Мпгућнпсти примене у настави.

Впдитељ радипнице:
Јован Сандић, прпфеспр

Рпбптика и интерфејс
технплпгија

Мпгућнпсти и примена у
настави. Приказ рещеоа.

Впдитељ радипнице:
Бранислав Тејић,

Закључак
кпнференције

Запажаоа п пдржанпј
кпнференцији, темама и
радипницама.

кпнтинуитету)

3. 15:00-15:45
4. 16:00-16:45
(2 шк. часа у

прпфеспр инфпрматике
(Оснпвна щкпла „Петефи
Шандпр“, Нпви Сад)

рашунарства и инфпрматике
(Средоа щкпла „Светпзар
Милетић“, Нпви Сад

асистент, Факултет технишких
наука, Нпви Сад

кпнтинуитету)

17:00-17:30

инфпрматике (Оснпвна щкпла
„Вук Карачић“, Башка Паланка)

др Слободан Попов,
др Марина Петровић

