ПРОЈЕКАТ „ АКТИВНО УЧЕЊЕ“ У НАШОЈ ШКОЛИ
* Пројекат "Активно учење/настава" води ауторски тим на челу са
професором Др Иваном Ивићем и траје од 1995. године. Ауторски тим
пројекта чине поред проф. Ивића - Др Ана Пешикан, Др Слободанка Антић
и Др Ратко Јанков. ;
* Пројекат „Активно учење“ води „ Образовни форум“ – Центар
за активно учење (www.edu.forum.rs)
*Један је од најразрађенијих пројеката и семинара стручног
усавршавања за наставнике ;
*Пројекат Активно учење се бави општом методиком рада у
настави, односно подстиче наставнике да у највећој мери буду организатори
наставе, и да на часовима које реализују подстичу ученике на мисаону
активност, промишљање у сваком тренутку на часу, учешће (партиципацију)
ученика у наставном процесу...
* Из наше школе су два инструктора- водитеља семинара Сенка
Пантић која је радила као педагог школе и Гордана Марковић-Сакић
психолог школе које су одржале преко 40 базичних и супервизијских АУН
семинара ;
*Наша школа је регионални центар за Мачвански округ од 1998.
године за овај пројекат. У школи је одржан веома велики број семинара и у
посети школи је био ауторски тим са Проф. Ивићем ;
* Велики број базичних и супервизијских семинара је одржан на
територији наше општине - највише у периоду 2000.-2003. године.
*У школи се током свих ових година пројекат примењивао
променљивим интензитетом. У неким периодима наставници су били веома
активни - правили АУН часове, организовали смо месечне састанке актива
наставника АУН наставе, снимали часове, анализирали часове, а у неким
периодима активност на овом пројекту је сведена на неколико амбициознијих
наставника и учитеља...
* Са овим пројектом смо повезали и пројекат „Професионална
оријентација у Србији“ и као услугу наше школе из ове области дефинисали
услугу „Имплементација садржаја ПО у наставу и ваннаставне активности“ .
Намењена је наставницима и реализују је педагог Јеремић Вања и психолог
Гордана Марковић-Сакић.

* И у другим школама на територији општине је била слична ситуација,
па ћемо од ове године поново покушати да организујемо месечне активе за
наставнике из свих школа који већ доминанантно раде или желе више да
раде на овај начин како би бар мало демантовали проф. Ивића који каже:
„...Отуд се АУН часови третирају као ново репрезентативно „одело“
које се носи само у свечаним приликама, а за свакодневну употребу се
користи старо, изношено одело традиционалних образаца држања наставе
...“- проф. Иван Ивић
УКОЛИКО ЖЕЛИТЕ ДА НАМ СЕ ПРИДРУЖИТЕ У БУДУЋИМ
АКТИВНОСТИМА НА РАЗВИЈАЊУ АУН ПРОЈЕКТА ИЛИ ЖЕЛИТЕ ДА НАМ ДАТЕ
СУГЕСТИЈЕ, НАША МЕЈЛ АДРЕСА ЈЕ: osantabogicevic@open.telekom.rs .

ОВДЕ (ИЛИ У ДЕЛУ ГДЕ СУ БЛОГОВИ НАСТАВНИКА) ИМАМО
НАМЕРУ ДА ПОСТАВИМО СЦЕНАРИЈА ЧАСОВА НА КОЈИМ СУ ДОМИНАНТНО
ЗАСТУПЉЕНЕ АКТИВНЕ МЕТОДЕ .

УКОЛИКО И ВИ ИМАТЕ УРАЂЕНА СЦЕНАРИЈА И
ИСПРОБАНА У ПРАКСИ (УПУЋЕНО СВИМ НАСТАВНИЦИМА НА
ТЕРИТОРИЈИ НАШЕГ ОКРУГА КОЈИ СУ ПРОШЛИ СЕМИНАР )
ПОШАЉИТЕ НАМ !!!

