
 

 

 

 

 

 

 

 

Понедељак, 11.10.2021. 

време догађај место 

11.00-12.00 -Упознавање учесника, (представљање школе) Дворане, хол школе 

12.00-13.00 

 

-Размена искустава о наставном процесу 

и  образовним системима земаља учесница 

Дворане, уционица бр. 4 

13.15-14.30 -Рефлексија (осврт) на тренутну праксу и стилове 

подучавања 

-Како прилагодити пројектну наставу садржајима 

програма (курикулума) 

Дневна евалуација 

Дворане, уционица бр. 4 

Уторак, 12.10.2021. 

време догађај место 

8.30-10.00 
- Пројектна настава- (примери добре праксе) 

- Симулација наставног плана у пројектној настави 

(опис, циљеви, исходи, продукти…) 

 

ЦСУ 

Крушевац 

10.15-11.30 
- Радионица- Креирање  плана пројектне наставе 

повезаног са културним наслеђем земаља учесница 

- Савети и сугестије за успешно подучавање кроз 

пројектну наставу 

-Презентација  планова пројектне наставе гостију у 

вези културно историјског наслеђа њихових земаља 

 

ЦСУ 

Крушевац 

12.00-12.45 Пријем гостију код градоначелнице Мозаик сала 

13.30 -15.00 
- Употреба ИКТ алата у пројектној настави (пример 

добре праксе) 

- Учење кроз појектну наставу на е Twinningu 

(пример добре праксе) 

-Радионица - Употреба ИКТ алата у пројектној 

настави 

Дневна евалуација 

 

ЦСУ 

Крушевац 

15.00-16.00 Посета ОШ ,,Јован Поповић'' Крушевац ОШ ,,Јован Поповић'' Крушевац 



 

 

Четвртак, 14.10.2021. 

време догађај место 

8.00-15.00 Излет – Упознавање културно-историјских 

споменика Србије 

Опленац 

Среда, 13.10.2021. 

време догађај место 

10.00-11.00 Обилазак школе у Модрици  Модрица, Петина  

11.00-12.30 -Важност ученичких активности у пројектној 

настави 

-Превазилажење потешкоћа (како поделити ученике 

у групе, како превазићи проблем тимског рада итд) 

- Радионица- Увежбавање, осмишљавање и 

извођење ефикасних активности ПБЛ-а 

Дворане, уционица бр. 4 

12.45-14.30 - Учење кроз појектну наставу на е Twinningu и кроз 

eTwinning пројекте; употреба ИКТ алата у 

пројектној настави  (2. део) 

Дворане, дигитална уционица 

15.30-16.30 Обилазак школе у Здравињу Здравиње- школа, црква 

Петак, 15.10.2021. 

време догађај место 

10.00-10-30 Пријем код начелника Школске управе 

расинског округа 

Школска управа, Крушевац 

11.00-12.30 -Обилазак града – Туристичка организација, 

Кућа Симица, Општина, Музеј, Лазарица 

Крушевац  

14.30-15.00 Важност евалуације главних фаза пројекта и 

планирање унапређења пројектне наставе 

  

Дворане, уционица бр. 4 

15.05-17.00 Валидација исхода учења и церемонија доделе 

сертификата учесницима (осврт на курс и 

евалуација) 

Дворане, уционица бр. 4 


