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АГЕНДА 
 

ОРГАНИЗАТОР СКУПА: Средња школа за економију, право и администрацију 
 
ОБЛИК СТРУЧНОГ СКУПА: Конференција 
 
НАЗИВ СКУПА: Информационо-комуникационе технологије у образовању - стуб развоја друштва 

заснованог на знању 
 
МЕСТО И ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: Београд, Задужбина Илије М. Коларца, Студентски трг 5, 24.02.2016. 

 

ВРЕМЕ И 
РЕДОСЛЕД 
ИЗЛАГАЊА 

 

ТЕМЕ 
 

ВРСТА 
АКТИВНОСТИ  

 

ИМЕНА УЧЕСНИКА И ЊИХОВЕ УЛОГЕ  
 

9.30-10.00 Регистрација учесникa   
 
 

 
10.00-10.30 

 
Поздравне речи 

 
    пленарно 

 
-Мирко Сарић, Директор Средње школе за 
економију, право и администрацију 
-Представник Министраства просвете, науке и 
технолошког развоја 
-Представник Министарства телекомуникација, 
трговине и туризма 
-Слободан Крстић, Председник Удружења е-
Развој 
-Ђорђе Дукић, Представник ЈИСА-е 
- Душан Ракић, модератор Конференције 
 

10.30-10.45 Савремени наставник-
носилац трансформација 
учења у складу са 
потребама дигиталног 
друштва 

пленарно Катарина Алексић, наставница информатике, ОШ 
«Бранислав Нушић» - предавач 

10.45-11.00 Иновације у настави кроз 
примену ИКТ 

пленарно Миленко Мацура, директор Треће београдске 
гимназије - предавач 

11.00-11.15 Коришћење система за 
електронско учење Мудл 
у школама 

пленарно Драган Илић, председник Педагошког друштва за 
информатику Србије - предавач 
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11.15-11.30 Примена интернета у 
настави са акцентом на  
заштити приватности  

пленарно Никола Марковић, председник Друштва за 
информатику Србије - предавач 

11.30-11.45 Значај примене софтвера 
у евалуацији наставе 

пленарно Др Марко Шарац, професор, Универзитет 
Сингидунум - предавач 

11.45-12.15 Дискусија и питања Душан Ракић, модератор  
 

12.15-12.45 Пауза за кафу 

СЕКЦИЈА:  «ИКТ у функцији подршке наставном процесу» 

12.45-13.00 Примена ИКТ у 
пројектној настави 

пленарно Бојана Сатарић - наставница информатичких 
предмета, Средња школа за економију, право и 
администрацију - предавач 

13.00-13.15 Видео реферат- 
пројектна настава у 
социологији 

пленарно Љиљана Пањковић, наставница социологије и 
грађанског васпитања, Средња школа за 
економију, право и администрацију - предавач 

13.15-13.30 Примена ИКТ у раду 
историјске секције 

пленарно Јелена Јакшић, наставница историје, Средња 
школа за економију, право и администрацију - 
предавач 

13.30-13.45 Коришћење Фејсбука у 
настави туристичке 
географије 

пленарно Горан Савић, наставник географије, Средња 
школа за економију, право и администрацију - 
предавач 

13.45-14.00 Коришћење андроид 
апликације у 
реализацији 
лабораторијских вежби у 
инклузивном 
образовању 

пленарно  Биљана Марић, просветни саветник и Јасна Рајић 
Ристић, наставница рачунарских предмета, ЕТШ 
«Никола Тесла»- предавач 

14.00-14.15 ИКТ у школској 
библиотеци 

пленарно  Марина Радовановић, стручни сарадник – 
школски библиотекар, ОШ «Светозар 
Марковић»- предавач 

14.15-14.45 Дискусија и питања Душан Ракић, модератор  

14.45-15.15 Пауза за кафу 

СЕКЦИЈА:  «Приказ техничко-технолошких решења која доприносе информатичком осавремењивању 
наставе» 

15.15-15.30 Шта очекују послодавци 
када је информатичко 
знање у питању? 

пленарно Миодраг Ранисављевић, Пословни софтвер нет - 
предавач 

15.30-15.45 Могућности израде и 
примене софтверских 
решења у настави 

пленарно Милош Павловић, технички директор, 
Нормасофт, Београд, предавач 

15.45-16.00 Симулација пословног 
окружења у настави  
коришћењем Гугл алата  

пленарно Бранко Стојановић,генерални директор 
Нормасофт, Београд, предавач 

16.00-16.15 Значај праћења 
трендова на пољу 
телекомуникација ради 
примене савремених 
ИКТ у настави 

пленарно Синиша Лалић, Орион телеком - предавач 

16.15-16.30 Безбедно коришћење пленарно Александар Мирковић, Eccentrix doo-предавач 
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интернета у настави 

16.30-16.45 Потребе и значај 
континуираног 
усавршавања у области 
ИКТ 

пленарно Иван Младеновић, регионални менаџер Allied 
Telesis-предавач 

16.45 -17.15 Закључци са секција, питања, дискусија и предлози 

17.15-17.45 Затварање конференције и подела уверења 

 


