
Удружење професора информатике Србије вас позива да се  пријавите за 
учешће на акредитованој трибини: 

''Улога школе у превенцији и заустављању 
дигиталног насиља'' 

  

Која се одржава 27. марта 2014. године са почетком у 17 часова у  

Mашинко техничкој школи „15. мај“ у Нишу, Београдска 22. 

 

  

 

 

Код S5322014 

Oблик стручног усавршавања трибина 

Организатор Удружење професора информатике Србије 

Назив Улога школе у превенцији и заустављању дигиталног насиља 

Датум и време почетка 27.3.2014.  17:00 

Место Ниш 

Адреса Београдска 22 

Телефон 069/2036050 

Email mladjaj74@gmail.com 

Број дана (број бодова) 1 

Циљне групе 

1001 - Наставник разредне наставе 
1002 - Наставник предметне наставе – основна школа 
1003 - Наставник предметне наставе – гимназија 
1004 - Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа и 
уметничка школа 
1005 - Наставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка 
школа 
1006 - Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју 
1007 - Наставник у школи за образовање одраслих 
1010 - Васпитач у дому ученика  
1011 - Стручни сарaдник у предшколској установи/школи  
1012 - Сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник 



 

Удружење професора информатике Србије 

Трибина 

Улога школе у превенцији и заустављању дигиталног насиља 
Ниш 
Четвртак 27. март 2014. У 17:00 часова. 
Машинска техничка школа ''15 Мај'', ул. Београдска 22 

Време Тема Активност реализатор 
17:00 – 17:10 Поздравна реч организатора, 

Упознаавње учесника са темама 
трибине 

Пленарно Младен Јовановић 
/Горан Јовишић 
излагач 

17:10 – 18:00 Врсте дигиталног насиља. 
Представљање материјала за 
школске тимове за превенцију 
дигиталног насиља. 

Пленарно Младен Јовановић, 
Излагач 

Пауза 10 минута 

18:10 – 18:40 Мере спречавања дигиталног 
насиља, методе, правана 
регулатива. Активности 
Министарства просвете науке и 
технолошког развоја. 

Пленарно Јасмина Гејо, 
излагач 

18:40 – 19:05  Презентација примери 
радионица за рад са ученицима, 
родитељима и наставницима 

Пленарно /Младен Јовановић 
/Лазар Копања 
 излагач 

Пауза 5 минута 

19:10 – 19:30 Значај едукације ученика, 
наставника и родитеља. Начини и 
методе рада у радионица ма са 
циљним групама. 

Подела учесника у 
4 групе, Радионица, 
рад у тимовима 

Јасмина Гејо 
Горан Јовишић/ 
Младен Јовановић/ 
Водитељи радионица 
 

19:30 – 19:50 Излаагње представника група , 
предлозима планова  рада 
школских тимова за превенцију 
дигиталног насиља. с 

Презентација  
резултата 
радионица 

Јасмина Гејо 
Младен Јовановић/ 
Лазар Копања, 
Горан Јовишић 
Представници тима 
учесника трибине, 
модератори 

19:50 – 20:00 Затварање трибине и евалуација Евалуација  Јасмина Гејо 
Младен Јовановић/ 
Горан Јовишић 
реализатори 

 



Молимо да уколико желите да се пријавите  пошаљите на e- mail адресe,  
 
jasmina.gejo@yahoo.com и  mladjaj74@gmail.com   следеће податке: 
  
� Ваше име и презиме  
� Звање  
� Назив и место школе  у којој радите  
  
Котизација за учешће на трибини износи 300 динара. 
  
Уплату можете извршити на следећи рачун:  
  
285- 0254112440001- 87 
  
прималац:  
 
Удружење професора информатике Србије  
Пастерова 14/11, Нови Сад  
 
Сврха уплате: уплата котизације за трибину. 
Молимо вас пријавите се благовремено (број места је ограничен), како би вам 
послали повратне  информације.  
  
Срдачно вас поздрављамо, 
Тим координатора програма.  
 


