ИНФОРМАЦИЈА
О АКТИВНОСТИМА ЗА ПРОТЕКЛИ ПЕРИОД 2012. ГОДИНЕ

Поштоване колегинице и колеге,
Према чл. 10. став5. Статута Друштва информишемо чланство о најзначајнијим
активностим за протекли период 2012. години
1. ЦИЉ
Организовани рад на стручном усавршавању и информисању педагога
физичке културе путем семинара, предавања, летњих и зимских школа и то ,пре
свега, у области наставе физичког васпитања;
Одржани семинари:

Пројекти за стручно усавршавање израђени су и одобрени од
Завода за унапређивање образовања и васпитања (Каталог под бр. за шк.
2012/13. и 2013/14. по бр. 973 и 974).
1.1. Семинари:
- у Кикинди – одржан 31. марта 2012.
- у Свилајнцу- одржан 19. и 20. маја 2012.
- у Нишу- одржан 27. и 28. октобра 2012.
- у Крагујевцу- одржан 16. и 17 новембра
До краја године: Семинар у Новом Саду 15. и 16.
децембра
1.2. Летње школе:
- У Љигу – одржане у ОШ “Сава Керковић“ 29. и 30. септембра 2012.
а) Т е м е: ЧАС ТЕЛЕСНОГ ВЕЖБАЊА КАО ОСНОВНИ ОПЕРАТИВНИ ОБЛИК
НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА, трећи део
П р е д а в а ч и: проф. др Ненад Живановић, проф.др Илона Михајловић,
др Славољуб Узуновић и мр Верица Ђукић

Рад семинара одвијао се у току два дана у два дела : од теоретског дела уз
презентације у електронској обради и практичних приказа.На семинарима је
присуствовало између 70 и 80 учесника.

1.3. Зимска школа – одржана на Копаонику од 15. до 18.03.2012. за
наставнике основних и средњих школа Србије.

Те м а:

УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ОБУКЕ СКИЈАЊА

П р е д а в а ч и: Др Роберт Ропрет са сарадницима,
Семинар се одвијао у осам радних група са радом на снегу, приказа снимака
индивидуалне технике учесника семинара и теоретских предавања.Учествовало је
82 наставника физичког васпитања.
2. ЦИЉ
Активно учествовање у јавним расправама у оквиру владиних инститзција у
доношењу закона и других аката којима се регулише положај и друштвени статус
наставе физичког васпитање
2.1.Активности у вези са:
- чл. 33. Нацрта закона о основној школи – питање предметне наставе у нужим
раредима и
- састандарда компетенција за стицање звања наставника физиког васпитања.
•

Националном просветном савету (формиран од стране Владе РС) достављен је
предлог допуне чл. 33. Нацрта закона о основној школи , односно да се предметна
настава уведе у трећи и четврти разред основне школе преко представника Друштва
проф.др Душана Митића(који је укинут у шк.2010/11. години). Предлог није
усвојен него је формирана међуресорна радна група која треба да предложи мере за
унапређивање наставе физичког васпитања. Први састанак одржан је 25.07. о.г.,
следила су још два састанка и очекује се коначан текст који ће се предствити НПС-у
и предложити Влади на усвајање.
Радном групом руководи проф.др Душан Митић, а од представника Друштва
чланови радне групе су Сретеновић Зоран, саветник Школске управе у Крагујевцу
и мр Верица Ђукић, председник Друштва.

•

Припремљен је амандман на чл.33 Предлога закона о основној школи који ће се
доставити Скупштини РС када овај Нацрт буде на дневном реду скупштинског
заседања.

•

Друштво и Факултет спорта и физичког васпитања у Београду сачинили су
предлог минималних садржаја струке који је потребан за стисање компетенција
за рад у гимназијама - Стандарди Компетенција за наставника физичког васпитања
у гимназијама - који је достављен радној групи коју су формирала два национална
савета: Национални савет за основно и опште средње образовање и Национални
савет за високо образовање.
4. ЦИЉ
Израда пројеката и програма стручног усавршавања према конкурсу ЗУОВ-а и
Министартсва омаладине и спорта Србије

4.1. Програм за стручно усавршавање наставника физичког васпитања:
•

За шк.2012/13 и 2013/14. годину под називом Час телесног вежбања као
основни оперативни облик наставе физичког васпитања и Усавршавање
наставника за реализацијупрограма обуке скијања, који су одобрени и налазе
се у Каталогу под бр.973 и 974.

•

Према Конкурсу за Посебне програме којима се остарује општи интерес у
спорту за 2012. годину одобрен је пројекат под називом Оптимализација и
усавршавање организационе и дидактичко-методичке основе рада у
школским спортским секцијама. Остваривање програма је у току.

5. ЦИЉ
Оперативни послови Друштва у циљу реализације програма рада и
регулисања
положаја и дружтвеног стауса наставе физичког васпитања и
активности које се везују за ово наставно подручје .
5.1. Усаглашавање општих аката са одредбама Закона о спорту, припрема
Летње школе и семинара, припрема семинара извештаји са одржаних
семинара,:
•

Спроведена је процедура евидентирања Друштва у Министарство омладине
и спорта према чл. 169.
– подношење евиденционе пријаве ради
установљавања матичних евиденција и регистрација са овим Законом како
би се стекло право на коришћење буџетских средстава.

•

Израда четири презентације у електронској обради, техничка припрема
дискова
(припремљено око 300 дискова), штампање упитника и спискова за
учеснике семинара, израда извештаја са семинара у електронској обради,
сарадња са школама и другим институцијама за обезбеђивање логистике
за одржавање семинара (уговори, сале за пројекције и практични приказ
освежење). Припрема и дистрибуција флајера и дописа за семинар.
Учествовање на састанцима институција спортског карактера и од значаја
за школско физичко васпитање код нас и у иностранству (FIEP, EUPEA).

•

6. ЦИЉ
Издавачка делатност Друштва
6.1. Завршен је и издат 6. и 7. број часописа и у припреми Физичко васпитање у
школи (због недостатка средстава није завршен 8. број).
6.2. Педагошка документација : планови рада, радни картони, програм праћења
ефеката рада у физичком васпитању, дневник рада.

