о похађању семинара „Коришћење интернета у настави“
У сарадњи са ЦИП центром из Београда, колегиница Невена Перић из
Смедерева је осмислила и акредитовала семинар под називом „Коришћење
интернета у настави“ и акредитовала код Министарства просвете под редним бројем
125 за школску 2009/2010. годину.
На позив да Удружење војвођанских учитеља помогне при обавештавању
шире популације учитеља о семинару, пет учитеља, чланова УВУ-а је имало прилику
да похађа овај интересантан семинар. наиме, у семинарске активности укључило се
предеседништво УВУ-а у саставу Вера Стојшић Гашпаровски – председник, Милена
Гмијовић – потпредеседник и Славица Бобић – секретар, као и чланице УВУ-а
Мирјана Бановић из Ковина и Сања Станковић из Новог Сада. Намењен је
учитељима и наставницима у основним и средњим школама. Предвиђено је да
семинар траје 4 недеље, након чега полазници добијају уверења за 16 сати стручног
усавршавања.
Општи циљ програма је:
Оснаживање просветних радника за коришћење Интернета у циљу унапређивања
квалитета васпитно - образовног рада и личног професионалног развоја.
На које важне потребе у пракси одговара програм?
• осавремењивање наставног процеса коришћењем ИКТ
• ширење искустава и примера добре праксе међу колегама о коришћењу
различитих информационих ресурса
• оснаживање просветних радника за коришћење савремених наставних
средстава и метода
• оспособљавање просветних радника за развијање критичког односа ученика
према информацијама које их окружују
• олакшавање процесаприпремања и реализације наставног процеса
• олакшавање процеса управљања сталним стручним усавршавањем
просветних радника
Теме које су обрађиване кроз основни текст и коментарисане од стране полазника
кроз форуме и блогове су:
Настанак и развој Интернета
Интернет услуге
Улога интернет технологија у образовању
Нова улога наставника и ученика
Значај Интернета у наставном процесу
Коришћење Интернета за припремање наставе
Коришчење Интернета у наставиУченички алати
Коришћење Интернета за стручно усавршавање
Типови Интернет ресурса
Wеб сајтБлог
Дигиталне библиотеке
Развој дигиталних библиотека
Повезивање дигиталних библиотека
Корисне адресе
Аудио и видео снимци
Интернет лекције и тестови
Агрегатори
Wеb портали

Безбедност на Интернету
Поузданост информација на Интернету
Ризици на Интернету
Семинар је званично почео у понедељак 2. 11. 2009. године трајао је 4 недеље, тј.
до 29. 11. 2009. године. После тога предвиђен је сусрет уживо у трајању од 3 сата, у
Београду, где су учесници семинара имали прилике уживо да се виде и дазмене
искуства у вези коришћења интернета у настави.
За „сусрет уживо“ сваки полазник семинара је припремио завршни рад у виду ппт.
презентације или на неки други начин, који је презентовао на сусрету и тако
допринео размени искустава.
Овакав начин одржавања семинара позитивно је оцењен од стране полазника, јер су
учесници од куће или са неког доступног рачунара могли да решавају постављене
задатке од стране водитеља семинара, које су добијали на почетку сваке недеље.
Водитељ семинара је контролисао и бодовао сваку активност полазника и редовно
обевештавао сваког полазника о његовом напредовању на семинару.

