
 

 

  

Поштоване колегинице и колеге, 

позивамо Вас на 

ОСМУ ГОДИШЊУ КОНФЕРЕНЦИЈУ 

ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНА ТЕХНОЛОГИЈА У НАСТАВИ 

Датум одржавања: субота, 07.10. 2017, Нови Сад  

Време: од 9 ч до 17:30ч 

Конференцију је одобрио и подржао Покрајински секретаријат за образовање, прописе, 

управу и националне мањине- националне заједнице  АП Војводине, решењем бр. 128-61-

51/2017-01, од 31.05.2017. 

  

ТЕМА овогодишње конференције је информатичко образовање за нове, нет-генерације. На 

конференцији ће се говорити о дигиталним компетенцијама наставника и ученика, о променама у 

плановима и програмима у основној и средњој школи и очекиваним исходима који су усмерени на 

развој информатичке писмености и вештина. Радионице ће бити посвећене примени ИКТ-а у 

настави. 

Конференција је намењена свим заинтересованим учитељима, наставницима у основним и средњим 

школама, стручним сарадницима, професорима на факултету који желе да прошире своја знања из 

ове области и / или да поделе своја искуства из ове области са другима. 

ПЛАН РАДА Конференција ће имати пленарни део са излагањима предавача по позиву и 

радионице по избору учесника у поподневном делу, у трајању од 4 школска часа. Паралелно са 

практичним радионицама тећи ће поподневна излагања пријављених радова. Пријавите своју тему 

за излагање и поделите своја искуства са другима. Радови ће у изводу бити штампани у Зборнику 

резимеа са Конференције. Резиме рада треба да има до 500 речи. Тема рада мора бити из области 

примене ИКТ-а у настави.  Упутство за израду резимеа се добија након пријаве. 

КОТИЗАЦИЈА: 

ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈИ: 3000 динара 

ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈИ + ИЗЛАГАЊЕ РАДА + ШТАМПАЊЕ РЕЗИМЕА: 4000 динара 

  

Подаци за уплату: 

Прималац уплате: Агенција за образовање „Марина и Јован", Београд 

Број рачуна:  205-0000000233767-97, Комерцијална банка АД Београд 

Сврха уплате: Конференција ИКТ у настави       

Износ: 3000 дин или 4000 дин (само за оне који пријављују рад за излагање) 

  

ПРИЈАВА ЈЕ ОБАВЕЗНА. 

Пријаве послати на имејл: azo-seminar@live.com seminari@cnti.info I na brojeve telefona 064/021-

021-2 021/442-352 

Контакт телефон координатора Конференције: 064/021-021-2 021/442-352 

Више информација на: www.azomjns.com 

  

Уколико не добијете поруку о пријему Ваше пријаве, молимо Вас да нас поновоконтактирате. 

Добродошлицу Вам жели Организациони одбор 

ЦНТИ из Новог Сада, Центар i-Time и Агенција за образовање „Марина и Јован“ из Београда ! 

*  *  *  *  *  * *  *  *  *  *  *  *  *  * * 

  

ДНЕВНИ РЕД И ПРОГРАМ КОНФЕРЕНЦИЈЕ: 

javascript:main.compose('new',%20't=azo-seminar@live.com')
mailto:seminari@cnti.info


8:00- 8:45ч Регистрација учесника и подела материјала 

Пленарни део од 8:45ч до 12:00ч 

Отварање конференције 

У сусрет школи без зидова, Снежана Кнежевић, директор школе (Огледна 

основна школа „Владислав Рибникар“, Београд) 

Очекивани исходи и Ученик  – информатички вешт, дигитално писмен, способан да 

програмира, др Марина Петровић (Центар i-Time, Београд) 

Од идеје до реализације уз помоћ технике и информатике, проф др Слободан Попов (ЦНТИ, 

Нови Сад) 

Пауза за кафу и освежење 

Програмирати или не, питање је сад?, Жолт Коња, професор електротехнике и рачунарства 

(Електротехничка школа „Михајло Пупин“,, Нови Сад) 

Да ли ћемо на крају сви предавати информатику?, Вишеслава Налчић, професор књижевности и 

српског језика (Основна школа „Душан Јерковић“, Рума) 

Компјутери, друштво и нет генерација, доц др филозофије Слободан Саџаков (Педагошки 

факултет, Сомбор) 

12:20-13:00ч Пауза за ужину, кафу и освежење 

Радионице по избору учесника од 13:00 до 17:00 ч 

Методика наставе информатике и технике у основној школи –1 школски час 

ИЗЛАГАЊА - примери добре праксе – ИКТ у настави (отворено за пријаве) – 3 x 1 школски час 

Израда онлајн презентација  –  Prezi – 1 школски час 

Израда електронских тестова  –  Hot Potatoes – 1 школски час 

Едмодо – образовна друштвена мрежа – 2 школска часа 

Програмирање у Scratch – у – 2 школска часа 

Израда интерактивног квиза – Kahoot! – 1 школски час 

Програмирање робота (м-бот) – 1 школски час 

Интерактивна табла – 2 школска часа 

Роботика и интерфејс технологија – 2 школска часа 

Закључак конференције –од 17:00-17:30ч. 

Конференција ће се у целини одржати у Основној школи „Светозар Марковић Тоза", улица Јанка 

Чмелика 89, Нови Сад. 

Мапу града Новог Сада са означеном школом може се видети овде: 

Основна школа "Светозар Марковић Тоза" 
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ТЕМА овогодишње конференције је информатичко образовање за нове, нет-генерације. На конференцији ће 

се говорити о дигиталним компетенцијама наставника и ученика, о променама у плановима и програмима у 

основној и средњој школи и очекиваним исходима који су усмерени на развој информатичке писмености и 

вештина. Радионице ће бити посвећене примени ИКТ-а у настави. 

Конференција је намењена свим заинтересованим учитељима, наставницима у основним и средњим 

школама, стручним сарадницима, професорима на факултету који желе да прошире своја знања из ове 

области и / или да поделе своја искуства из ове области са другима. 

ПЛАН РАДА Конференција ће имати пленарни део са излагањима предавача по позиву и радионице по 

избору учесника у поподневном делу, у трајању од 4 школска часа. Паралелно са практичним радионицама 

тећи ће поподневна излагања пријављених радова. Пријавите своју тему за излагање и поделите своја 

искуства са другима. Радови ће у изводу бити штампани у Зборнику резимеа са Конференције. Резиме рада 

треба да има до 500 речи. Тема рада мора бити из области примене ИКТ-а у настави.  Упутство за израду 

резимеа се добија након пријаве. 
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Отварање конференције 

У сусрет школи без зидова, Снежана Кнежевић, директор школе (Огледна основна школа 

„Владислав Рибникар“, Београд) 

• Очекивани исходи и Ученик  – информатички вешт, дигитално писмен, способан да 

програмира, др Марина Петровић (Центар i-Time, Београд) 

• Од идеје до реализације уз помоћ технике и информатике, проф др Слободан Попов (ЦНТИ, 

Нови Сад) 

Пауза за кафу и освежење 

• Програмирати или не, питање је сад?, Жолт Коња, професор електротехнике и рачунарства 

(Електротехничка школа „Михајло Пупин“,, Нови Сад) 

• Да ли ћемо на крају сви предавати информатику?, Вишеслава Налчић, професор књижевности и 

српског језика (Основна школа „Душан Јерковић“, Рума) 

• Компјутери, друштво и нет генерација, доц др филозофије Слободан Саџаков (Педагошки 

факултет, Сомбор) 

12:20-13:00ч Пауза за ужину, кафу и освежење 

Радионице по избору учесника од 13:00 до 17:00 ч 



• Методика наставе информатике и технике у основној школи –1 школски час 

• ИЗЛАГАЊА - примери добре праксе – ИКТ у настави (отворено за пријаве) – 3 x 1 школски час 

• Израда онлајн презентација  –  Prezi – 1 школски час 

• Израда електронских тестова  –  Hot Potatoes – 1 школски час 

• Едмодо – образовна друштвена мрежа – 2 школска часа 

• Програмирање у Scratch – у – 2 школска часа 

• Израда интерактивног квиза – Kahoot! – 1 школски час 

• Програмирање робота (м-бот) – 1 школски час 

• Интерактивна табла – 2 школска часа 

• Роботика и интерфејс технологија – 2 школска часа 

Закључак конференције –од 17:00-17:30ч. 

Конференција ће се у целини одржати у Основној школи „Светозар Марковић Тоза", улица Јанка Чмелика 

89, Нови Сад. 

Мапу града Новог Сада са означеном школом може се видети овде: 

Основна школа "Светозар Марковић Тоза" 
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