МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА ДПТКС И ЗЗТК
ИЗВЕШТАЈ О ПОСЕТИ ПРЕДСЕДНИКА ДПТКС И ПРЕДСТАВНИКА
ЗАГРЕБАЧКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ТЕХНИЧКЕ КУЛТУРЕ
ОШ ,,ЕМИЛИЈА ОСТОЈИЋ” И ТЕХНИЧКА ШКОЛА У ПОЖЕГИ
Посета је реализована од 8. 10. 2021. до 10. 10. 2021. Године.
Гости из Загреба, председник Загребачке заједнице техничке културе Иван Јурић,
(инж. електр.), Валентина Дијачић представник Друштва педагога техничке културе
Загреба, (унив. спец. оецоинг.) и председник Друштва педагога техничке културе
Србије Митар Митровић, посетили су ОШ ,,Емилија Остојић” и Техничку школу у
Пожеги према плану посете са темом: ,,Развијање даље сарадње на пољу технике и
технологије у основним и средњим школама”.
Према плану посете, гости су први дан посетили ОШ ,,Емилија Остојић”.
За ту прилику ученици ОШ ,,Емилија Остојић” и наставници технике и технологије
припремили су пригодан програм под називом ,,Техника је свуда око нас” и
презентовали своју школу путем кратке видео-презентације, уз добродошлицу
директорице школе Јелене Цицовић (проф. разредне наставе).
Тога дана званично је почела и Европска недеља кодирања па је изложба ,,Техника је
свуда око нас” била и прва активност у оквиру Европске недеље кодирања.
Током посете договорено је да ОШ ,,Емилија Остојић” из Пожеге и ОШ ,,Ретковец” из
Загреба успоставе и званичну сарадању пројектним активностима из области Техничке
културе, а након вишегодишњег учешћа у активностима ЗЗТК.
У току је припрема пројекта ДПТК Србије за оснивање Центра техничке културе у
Србији, који би обухватио и међународне пројекте кроз следеће активности, како би се
сарадања подигла на виши ниво о чему се и конкретно дискутовало и разматрало.
ПРИЛОГ

Извод из плана Центра технике и технологије Србије
,,Посматрајући шта се на том плану дешава у окружењу па и шире у Европи може
се видети да тамо постоје регионални, па и национални центри за стручно
усавршавање наставника технике. Али такви центри имају и шири значај као место на
коме се обезбеђују услови за ширење техничке културе. Као пример може да послужи
„Национални центар техничке културе у Краљевици” у Хрватској
(https://www.hztk.hr/nacionalni-centar-tehnicke-kulture-o-centru-robi.aspx). Треба рећи да
овај Центар функционише у оквиру Хрватске заједнице техничке културе, која делује у
континуитету пуних 75 година (https://www.hztk.hr).”
,,Активности Центра би се одвијале кроз следеће манифестације:
1. Школе технике – у оквиру којих би се полазници упознавали са новим
дидактичким средствима;

2. Тематске семинаре – у оквиру којих би се кроз предавања еминентних
стручњака наставници упознавали са најновијим достигнућима у техници,
технологији, педагогији, методици;
3. Представљање примера добре праксе – у оквиру којих би наставници
представљали своје приступе извођењу наставе технике;
4. Упознавање са наставом технике у другим земљама – кроз предавања
наставника и стручњака из иностранства, пре свега суседних земаља,
наставници, али и чланови тела која одлучују о структури и садржају наставе
технике, упознавали би се са законским и практичким решењима на плану
наставе технике у тим земљама. На бази таквих предавања и јавне расправе која
би следила након њих могло би се доћи до бољих решења у организовању
наставе технике у Србији;
5. Радионице – у оквиру којих би се кроз решавање практичних проблема
долазило до добрих решења у погледу модела који се користе у настави;
6. Панеле – у оквиру којих би се разматрали аспекти наставе технике и генерисали
предлози према телима која одлучују о статусу предмета и начину његове
реализације;
7. Презентације – у оквиру којих би се наставници упознавали са новим
уџбеницима из области технике, училима и другим средствима која се користе
у настави.
Манифестације – организовање манифестација као што су обележавање значајних
датума везаних за технику кроз пригодне изложбе, приказивање иновација остварених
на часовима ваннаставних активности или секцијама у оквиру предмета Техника и
технологија. Неке од манифестација могле би да имају међународни карактер са циљем
промовисања технике као значајне карике за развој читавог региона.
Настава предмета Техника и технологија, како се данас назива предмет у оквиру
кога се изучава техника у основним школама, према наставном плану и програму је
теоријско-практичног карактера. Сходно томе неопходно је да се у оквиру реализације
наставе овог предмета негује и развија техничка култура, практични рад, пројектне и
истраживачке радионице у свим областима технике. Имајући то у виду Центар би
могао да представља важну карику у унапређењу знања искусних наставника, али и у
обуци наставника приправника.
Да би се постигла добра искоришћеност ресурса Центра активности би могле да
се реализују током летње и зимске паузе, али и викендом. Ако се покаже да Центар
испуњава циљеве са којима је основан, у будућности би у оквиру Центра могле да се
организују и школе технике за надарене ученике и њихове менторе. Ове активности би
могле да буду и међународног карактера, јер би се на тај начин обезбедила размена
искуства на ширем плану.”
Проф. др Синиша Ранђић
Факултет техничких наука у Чачку
Проф. технике и технологије Мирјана Василијевић

Други дан посете реализоване су активности у Техничкој школи у Пожеги.
Госте је срдачно дочекао и поздравио директор Техничке школе Зоран Јотић
(дипл. инж. маш.), заједно са тимом професора Техничке школе.
Посетом је обухваћена свечана додела награда ученицима ОШ ,,Емилија Остојић” и
Техничке школе, који су учествовали на ИНОВИ МЛАДИХ у Загребу, такмичарској
манифестацији ученика основних, средњих школа и студената, и остварили запажене
резултате.
По плану посете презентована је Теничка школа, као једна од најуспешнијих
техничких школа у Србији. Модел дуалног образовања веома успешно се реализује у
овој школи.
Приликом посете разговарало се о будућим пројектима, о унапређивању образовноваспитног рада на пољу Технике и технологије у оквиру заједничке међународне
сарадње на нивоу основних и средњих школа.




Реализована је посета Центару савремених технологија Техничке школе
Посета компанији ,,Инмолд” која реализује програм дуалног образовања на
високом нивоу успешности
Посета Потпећкој пећини како би се гости упознали са богатим природним
лепотама Пожеге и околине

Надамо се да ће у будућности оваквих посета бити много више, што доприноси
квалитету образовања на пољу Технике и технологије.
Извештај припремила:
Мирјана Василијевић, проф. технике и технологије
ОШ ,,Емилија Остојић”, Пожега

U Tehnickoj skoli Pozega dodeljene medalje za ucesce na takmicenju u Zagrebu 11 10 2021

