ВЕЧЕ ЈАВНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ РАДОВА ПРИСТИГЛИХ НА
КОНКУРС „СТВАРАМО ЗАЈЕДНО“

Школска управа Крагујевац и Центар за образовање Крагујевац, у сарадњи са
Првом крагујевачком гимназијом, а на иницијативу, саветника спољних сарадника
Маријане Јовановић Чабрић и Сузане Јевтовић, организовали су вече јавне презентације
радова пристиглих на конкурс „Стварамо заједно“, у Свечаној сали Прве крагујевачке
гимназије, 15. јануара 2020. године.
На конкурс је пристигло 60 различитих радова, а жири, у саставу: др Владмир
Перић (МШ „др Милоје Милојевић“), Ненад Миладиновић (ОШ „Трећи крагујевачки
батаљон“), др Биљана Бојовић (Институт за Биологију и екологију, ПМФ Крагујевац),
Јасминка Воштанић (Прва техничка школа Крагујевац), Милена Којић (ПУ „Ђурђевдан“),
Сузана Јевтовић (Прва крагујевачка гимназија), Биљана Вуловић (ОШ „Свети Сава“,
Топоница) и Маријана Јовановић Чабрић (ШОСО „Вукашин Марковић“) одабрао је 27
радова за јавно презентовање. На првом јавном презентовању, организованом у
Крагујевцу, представљено је 10 активности из 9 основних, средњих школа и
предшколских установа. Представљене активности биле су:
1. Јесен у шуми - Сузана Милановић и Далиборка Богдановић из ПУ „Ђурђевдан“, РЈ
„Бубамара“ у Крагујевцу,
2. Пластичне кесе, да или не? - Биљана Живковић, Емина Златар, Вера Маринковић
и Јасмина Цветић из ОШ „Вук Стефановић Караџић“ у Крагујевцу,
3. Путовање кроз векове, у сусрет Сретењу - Душица Милошевић, Горан Алексић,
Маријана Јовановић Чабрић из ШОСО „Вукашин Марковић“ у Крагујевцу,
4. Развој критичког мишљења у настави енглеског језика - Јелена Јевтовић из ОШ
„Свети Сава“ у Крагујевцу,
5. Хирошима и Нагасаки, 74 године касније - Биљана Живковић, Марина Катанић и
Лидија Јевтић из ОШ „Вук Стефановић Караџић“ у Крагујевцу,
6. Улога ИКТ у процесу учења – дигитални портфолио ученика - Јасна Танасковић
из ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић“ у Крагујевцу,
7. Троугао - Мирјана Анђелковић Вранић из ОШ „Мома Станојловић“ у Крагујевцу,
8. Производња сапуна – Ивана Плешинац из Средње школе у Книћу,
9. Дан броја π – Мирјана Ранковић, Драгана Прокић и Јасмина Мицић из Прве
крагујевачке гимназије, и
10. Geometry of Countries – Марина Николић из Прве техничкешколе у Крагујевцу.
Модератор јавне презентације била је Сузана Јевтовић, саветник спољни сарадник
и један од иницијатора и организатора овог конкурса, уз подршку колегинице, саветника
спољног сарадника, такође једног од иницијатора и организатора конкурса и јавне
презентације, Маријаном Јовановић Чабрић.

Присутнима су се обратили и директорка Прве крагујевачке гимназије, Славица
Марковић, начелник Школске управе, Горан Јоксимовић и помоћник директора Центра за
образовање Крагујевац, Зорица Николић.
Након кратких презентација наведених активности, жири је поново приступио
гласању како би изабрао најистакнутију од 10 представљених активности. Учесници јавне
презентацију су, такође, били у могућности да гласају, електронским путем, за активност
коју су сматрали најистакнутијом од свих представљених. На самом крају, изабране су две
најистакнутије активности, и то „Geometry of Countries“ и „Производња сапуна“, чији су
реализатори (наставници) били награђени.
Планирано је да се 4 најистакнутије активности представе и током манифестације
Центра за образовање Крагујевац, „Зимски дани просветних радника“, која ће се
реализовати у периоду од 03-12. фебруара 2020. године. За детаљније информације о овој
манифестацији, можете пронаћи на сајту Центра.
У предстојећем периоду уследиће још две јавне презентације, које ће се организовати у
Аранђеловцу, у ОШ „Милан Илић Чича“ 22. јануара 2020. године, на којој ће бити
представљено 9 активности, а крајем фебруара месеца, последња у низу јавних
презентација ће се одржати и у Баточини. О тачном времену и месту јавне презентације у
Баточини, уследиће накнадно обавештење.
У наредном периоду на сајту Центра за образовање Крагујевац, наћи ће се и База
примера добре праксе са конкурса „Стварамо заједно“. У овој бази ће бити постављене
активности које је жири изабрао за јавно презентовање (27 активности) у Крагујевцу,
Аранђеловцу и Баточини, као и активности/часови који су били изабрани на конкурсу
„Стварамо заједно“ 2018/19. године.

