Каталошки број програма: 510 за шк. 2018/19., 2019/20. и 2020/21. год.
Назив програма: Образовање за одрживи развој – истраживачка и пројектна
интердисциплинарна настава
Статус програма: К 2, П3
Аутор и лице за контакт: Проф. др Слађана Анђелковић
Подржава: Школски центар за савремено образовање, Булевар војводе Мишића 17/3, Београд
Подаци за
тел. 063/8884746; 0631962254
контакт:
e-mail: slandjelkovic@gmail.com
Трајање:
један дан (8 бодова)
Број учесника: до 30
Цена: 1.200,00 динара по учеснику. У цену су урачунати сви порези и доприноси, нема ПДВ-а.
Циљ програма је унапређивање компетенција наставника за планирање,
Општи циљеви
реализацију и евалуацију пројектне, истраживачке интердисциплинарне наставе
програма
и реализацију пројеката у локалном окружењу.
Упознавање наставника са теоријском основом, практичним искуствима
стратегијама ООР као и општим међупредметним компетенцијама ученика.
Подизање свести наставника о важности учења кроз искуство и непосредни
контакт са предметима сазнања, користећи искуствени, истраживачки и
пројектни приступ у настави и креирање истраживачких задатака на тему
Специфични
одрживог развоја; Оспособљавање наставника за планирање, реализацију и
циљеви
евалуацију пројеката на тему одрживог рзвоја кроз школски курикулум;
програма
Подстицање наставника за веће коришћење ресурса из окружења у решавању
проблема везаних за ОР; Унапређивање компетенција наставника за сарадњу са
партнерима из окружења и родитељима кроз реализацију истраживачких и
пројектних активности.
Увод у програм семинара; Образовање за одрживи развој кроз пројектну и
истраживачку наставу; Пројектни, истраживања и истраживачки задаци – зашто
Теме које се
и како?; Израда пројеката у циљу функционалне примене знања; Методички
обрађују
сценарио, фазе пројектне наставе, активности ученика и наставника; Сарадња са
локалним окружењем; Вредновање, праћење, оцењивање и евалуација
истраживачких задатака и пројеката; Анализа активности на семинару и
евалуација семинара.
Наставник разредне наставе, наставник предметне наставе - основна школа,
наставник предметне наставе - гимназија, наставник општеобразовних предмета
- средња стручна школа, наставник стручних предмета - средња стручна школа,
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник
општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске,
Циљна група
ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи
(музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета,
стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и
помоћни наставник).
1.200,00 динара по учеснику. 1.200,00 динара по учеснику. Цена укључује:
Цена семинара
Похађање семинара; Стручну подршку у току реализације и припреме за
примену идеја са семинара у пракси; Радни материјал (фотокопирани и
електронски ЦД); Хонорар за реализаторе и ауторе; Путне трошкове и смештај
за два водитеља уколико се семинар организује изван места пребивалишта.
Унапред се захваљујемо на сарадњи. Тим семинара „ Образовање за одрживи развој –
истраживачка и пројектна интердисциплинарна настава“

