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Средња школа за економију, право и администрацију организује своју другу годишњу 
конференцију под  називом „Информационо-комуникационе технологије у образовању“ 
која ће бити одржана у згради Задужбине Илије М. Коларца, Студентски трг број 5, 
Београд, 5. априла 2017. године, у времену од 10:00 до 17:30 часова. 

Конференција је намењена образовним институцијама и свима онима који на 
различитим нивоима ангажовања учествују у процесу образовања: онима који креирају 
образовне програме, који те програме реализују, као и корисницима образовних 
методологија, садржаја и средстава. 

Циљ конференције је унапређивање образовно-васпитног рада подизањем 
компетенција наставника кроз примере наставних и ваннаставних активности у 
којима су ефикасно примењене информационо-комуникационе технологије. 
На конференцији ће се кроз стручна саопштења запослених у образовним установама 
изнети позитивна искуства у примени ИКТ у образовању, кроз приказе, анализу и 
вредновање искуства у реализацији наставе, ваннаставних активности и облика у којима се 
остварују међупредметне компетенције. 

Конференцију је Завод за унапређивање образовања и васпитања акредитовао као стручни 
скуп, а представљени радови са конференције биће објављени у Зборнику.  

У текућем настојању да информатика добије други третман у образовном процесу, а 
наставници побољшају своје дигиталне компетенције неопходно је повећати 
видљивост оваквих скупова јавности и медијима, чему би Ваше присуство на 
конференцији веома допринело. 
Верујемо да су мотивисани и оснажени наставници неопходан предуслов за постизање 
дигиталне зрелости ученика.  

Пратећи програм конференције је изложба робота, ардуина и ученичких и 
наставничких достигнућа из целе Србије у програмирању робота.  

Подршку Конференцији за сада су потврдили: Задужбина Илије М. Коларца, Друштво за 
информатику Србије, Педагошко друштво информатичара Србије, Удружење Е-развој, 
Асоцијација информатичких друштава Србије - ЈИСА. 
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Тема конференције: 
 

„Информационо-комуникационе технологије у образовању“ 
 
Програм конференције: 
 
09:00-10:00 Пријем и регистрација учесника 

10:00-10:30 Поздравне речи 
- Невена Сарић Павловић, в.д. директора Средње школе за 

економију, право и администрацију 
- Младен Шарчевић, Министар просвете, науке и технолошког 

развоја 
- Татјана Матић, државни секретар Министарства трговине, туризма 

и телекомуникација 
- Никола Марковић, председник Друштва за информатику Србије 
- Представник ЈИСА-е 

10:30-10:45 Мрежа подршке наставницима у развијању дигиталних 
компетенција 

 Снежана Марковић, Саветник министра просвете за ИКТ – предавач 

10:45-11:00 Савремена настава – екосистем дигиталне авантуре и 
креативности 

 Катарина Алексић, наставница информатике, ОШ „Бранислав Нушић� - 
предавач 

11:00-11:15 Представљање акције „Битка за знање“ и пројекта 
„Кодиграње“ 

 Небојша Глишић, Фондација фонд Б92 –  координатор пројекта – 
предавач 

11:15-11:30 Дискусија и питања 
Модератор - Соња Илић 
 
11:30-12:00 Пауза за кафу и освежење 

12:00-13:45 Рад по секцијама 

СЕКЦИЈА 1:   „Примена информационо-комуникационих технологија у наставним и 
ваннаставним активностима" 

12:00-12:15 Мултидисциплинарни приступ настави уз коришћење 
савремених технологија - модул часови у Средњој школи за 
економију, право и администрацију 

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

12:15-12:30 Међународни школски пројекти и солидарност путем Web 
2.0 алата 

 Мр Биљана Марић, педагошки саветник, наставница рачунарства и 
информатике - Хемијско-прехрамбена технолошка школа - предавач 



Средња школа за економију, право и администрацију 
Телефони:  011/3287 477   063/289 284    ПИБ: 105012299   www.skolaepa.com    e-mail: kontakt@skolaepa.com 

 

12:30-12:45 Развијање предметних и међупредметних компетенција код 
ученика уз примену ИКТ-а 

 Младенка Обућина, стручни сарадник – психолог, Средња школа за 
економију, право и администрацију - предавач 

12:45-13:00 Функционална примена ИКТ-а у настави - пројектна 
настава 

 Драгана Мишић, педагошки саветник, професор историје, Шеста 
београдска гимназија – предавач 

13:00-13:15 Пројекат „Вршњачка онлајн подршка� 
 Бранкица Ристић, стручни сарадник/психолог, Дом ученика средње 

техничке ПТТ школе, Београд - предавач 

13:15-13:30 Савременим информационим технологијама до школског 
пројекта „Историјски путокази“ 

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

13:30-13:45 Дискусија и питања 
Модератор – Драгана Стаменков Илијић 
СЕКЦИЈА 2:   „Примењено програмирање у настави и ваннаставним активностима" 

12:00-12:30 Робот асистент на часу 
 Катарина Вељковић, професор математике и информатике, Прва 

крагујевачка гимназија – предавач 

12:30-13:00 Од макете до рачунара 
 Јасна Ристић, наставница електротехничке групе предмета, ЕТШ 

„Никола Тесла�- предавач 
 Бранка Ранчић, наставница електротехничке групе предмета, ЕТШ 

„Никола Тесла�- предавач 

13:00-13:30 Представљање апликације за учење и вежбу правописа 
„Вучило“ 

 Милан Петровић, наставник српског језика, представник НВО „Научи 
ме� 

13:30-13:45 Дискусија и питања 
Модератор  - Маја Јоксић 

13:45-14:30 Пауза за ручак и освежење 

СЕКЦИЈА 3:  „Софтверски алати у настави" 

14:30-14:45 Развијање дигиталних и математичких компетенција 
ученика у савременом образовању кроз истраживачко учење 
и презентовање уз Sway 

 Мр Наталија Будински, професор математике, Основна и средња школа 
са домом ученика „Петро Кузмјак�, Руски Крстур - предавач 

 Мирослав Новта, дипломирани инжењер електротехнике, руководилац 
тима у Schneider Electric DMS NS 
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14:45-15:00 Википедија и вики алати – проактиван и креативан 
приступ настави 

 Драган Сатарић, Викимедија Србије – члан Академског одбора 
Викимедије Србије – предавач 

15:00-15:15 Гугл алати у пројектној настави 
 Маја Јосифов, наставница правне групе предмета, Средња школа за 

економију, право и администрацију - предавач 

15:15-15:30 Савремено пословно извештавање – дигитална 
трансформација предузећа 

 Милијана Петровић, педагошки саветник, наставница пословне 
информатике и програмирања, Средња школа „17. септембар� Лајковац - 
предавач 

15:30-15:45 Причајмо дигиталну причу применом Mowie Maker алата 
 Верица Арула, наставница српског језика, ОШ „Бранислав Нушић� - 

предавач 

15:45-16:00 „Прези“ алат у функцији рада информатичке секције 
 Бојана Сатарић - наставница информатичких предмета, Средња школа за 

економију, право и администрацију - предавач 

16:00-16:15 Дискусија и питања 
Модератор  - Невена Сарић Павловић 

16:15-16:30 Пауза за кафу и освежење 

16:30-17:00 Закључци са секција, питања, дискусија, предлози и 
евалуација конференције 

Модератор  - Невена Сарић Павловић 

17:00-17:30 Затварање конференције и подела уверења 
 
Пратећи програм конференције је изложба робота, ардуина и ученичких 
и наставничких достигнућа у програмирању робота.  


