П Р Е Г Л Е Д
АКТИВНОСТИ ЗА ПРОТЕКЛИ ПЕРИОД 2013. ГОДИНЕ
На састанку Управног одбора одржаног 14.06. 2013. године резимиране су активности за
протекли период, од којих наводимо значајније:
1. Израђен је иѕвештај о раду зa 2012. годину и усвојен на седници УО 29.01.2013. године.
Израђен је Извештај о утрошку буџетских средсава по утврђеној методолигји и предат
Ревизору, који је оцену у писаној форми доставио Друштву.Није било ненамнско
утрошених средстава.
2. Израђен је предлог Програма за учествовање на конкурсу МОС- а за посебна средства.
Назначена средства у Програму нису одобрена.
3.

Два члана
УО (Сретеновић Зорана као представник МП и Верица Ђукић као
представник Друштва) учествовала су у раду Међуресорне радне групе НПС за израду
Предлога за унапређивање физичког васпитања. Овај дикумент разматран је на седници
НПС 25.06.2013. године.

4. Одржан је семинар у Кањижи 1. и 2. марта за школе Севернобанатког и Севернобачког
округа.
5. Одржана Зимска школа на Копаонику од 21. до 24.марта на републичком нивоу.
6. Припремљен и прослеђен Упитник свим члановима председништва ради утврђивања
неких елемената на школским такмичењима у циљу припреме теме за наредну летњу
школу која ће третирти питање слободних активности у физичком васпитању и релације
са школским спортом.
7. Отпочете припреме за Летњу школу 2013. У том циљу посећена је ОШ „М.Илић –Чича“
у Аранђеловцу да би се сагледали услови за одржавање летње школе и у вези са тим,
постигла сагласност, као са халом спортова. У оквиру припрема у току јануара, фебруара
и марта припремани су ученици у Зрењанину и Новом Саду ради израде метријала за
презентацију теме у електронској форми, која се уручује сваком учеснику летње школе и
семинара уз Уверење .
Израда презентације и опремање диска су у току.
8. Друштво педагога физичке културе Србије активно је учествовало у активностима
радног тима Националног просветног савета и Националног савета за високо образовање
у иницијативи да се прецизно дефинише иницијално образовање наставика. У том циљу
у првој фази Друштво је учествовало у изради дефиниције минимума струке потребног
за стицање компетенција за рад у гимназијама. Достављени Попунили Упитник је у
року достављен радној групи . Минимални садржаји се односе на четири области
компетенција (капацитет појединаца који се исказује у вршењу сложених активности у
образовно-васпитном раду).

9. Пре две године Друштво је доставило Министарству просвете- Сектору за развој
образовања и међународну сарадњу г-ђи Весни Фили Програм методологије праћења,
мерења и вредновања ефеката у физичком васпитања, са софтвером за обраду
подтака .који је прослеђен Заводу за унапређивање васпитаа ибразовања, а овај свим
струковним факултетима ради давања стручног мишљења и евентуалног усвајања ради
коришћења у пракси. Како није добијен никакав одговор од струковних факултета у вези
са тим, што није примерено угледу ових образовних институција, Завод није даље
предузимао потребне радње тако да је овај веома одговоран и обиман посао који је
урађен и стручно методолошки елабориран, остао за сада некоришћен.
10. Друштво је својим амандманом на активно учесвтовало у доношењу Закона о основној
школи, као и на више расправа у вези са тим.
11. Због недостатака финансијких средстава, обустављена је даље издавачка делатност,
посебно часописа „ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ У ШКОЛИ“.
12. Редовно је ажуриран сајт, штампање и припрем материјала за семинаре,
књиговодство,.... пошта.
13.

