ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ДРУШТВА ПЕДАГОГА ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ СРБИЈЕ
ЗА 2013. ГОДИНУ, НАРЕДНИ ЗАДАЦИ И
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2014. ГОДИНУ

!
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Увод
Кратак преглед досадашњих значајнијих активности
У протеклом периоду Друштво је пролазило кроз различите фазе свог
деловања у зависноти од околности и дешавањима у разним областима друштва, пре
свега у области образовања и спорта и законских промена, који су регулисали положај
и друштвени статус наставе физичког васпитање, као интегралног дела васпитнообразовног система и спорта као значајног друштвеног феномена.Ове две области су
предмет интересовања и деловање Друштва, те су све значајније активности биле
усмерене ка њима.
То су:
1.Стручно усавршавање педагога физичке културе
одржано је око 80 регионалних семинара- са каталогизираним програмима ;
10 летњих и 9 зимских школа;
организована су 2 српска и међународна конгреса (Врњачка Бања,Ниш)
организован је 1 међународни научни скуп (Ниш);
израђени су и штампани стручни материјали : часопис „Физичко васпитање у
школи“, педагошка документација као помоћ наставницима у руковођењу
наставом
физичког васпитања (дневник рада, планови рада, упутства за праћење ефеката
рада у настави физичког васпитања, презентација у електронској обради).
-

2.Учествовање чланова УО у раду извршних органа и радних тела струковних домаћих
и иностраних институција:
- као члан Извршног одбора FIEP/a и председник Секције за историју физичког
васпитања и спорта;
- као члан радних тела међународних стручних скупова (Румунија , Бугарска,
Чешка, Словачка, Република Српска,....);
- са стручним радовима на Конгресу ФИЕП.а Поречу, на стручним скуповима у
Београду, Новом Саду, Загребу, Бања Луци, ...
- као чалнови извршних органа Спортског савеза Србије, Асоцијације спорт за све
Србије, Националног просветног савета.
3. Израда стручних програма :
На расписане конкурсе Завода за унапређивање образовања и васпитања
достављено је 20 пројеката за стручно усавршавање наставника физичког васпитања, а
Министарсту омладине и спорта 9 пројеката. Сви пројекти успешно су остварени.

!
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У 2013. години активности су биле усмерене на даљу законску
верификацију Друштва у складу са законским променама у области
спорта, обезбеђивању услова за реализацију стручних програма за
стручно усавршавање педагога и контактима са стручним институцијама
од значаја за решавање неких питања наставе физичког васпитања.
-

На основу захтева Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије за
упис података у матичну евиденцију организација у области спортау складу
са чланом 165. Закона о спорту („Службени гласник РС“, број 24/11) и
Правилником о садржају и начину вођења матичних евиденција у области
спорта („Службени гласник РС“, број 74/11) РЕШЕЊЕМ под редним
бројем: 5634/1успешно смо извршили обавези уписа у матичну евиденцију
организација у области спорта.
Упис података у матичну евиденцију реализатора програма којима се
остварује општи интерес у области спорта.

-

Програм рада дефинисан је утврђеним циљевима и оперативно је остварен
путем следећих садржаја и облика рада:
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 Кањижи – одржан 1. и 2. марта 2013 у ОШ “Ј.Јовановић Змај„ .
- у Суботици – одржан 4. и 5. отобра 2013. године у ОШ „Мајшански
пут“.
- Новом Београду - одржан 13.. и 14. децембра 2013. године у
ОШ „ Иван Гундулић“.
Т е м е:
а) ЧАС ТЕЛЕСНОГ ВЕЖБАЊА КАО ОСНОВНИ ОПЕРАТИВНИ
ОБЛИК НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА, трећи део
П р е д а в а ч и: проф.др Илона Михајловић, 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.
2. Донета одлука о организовању Летње школе 2014 у Аранђеловцу
(извршен непосредан увид у услове и упућен захтев ОШ „Милан
Илић Чича“

1.3. Зимска школа – одржана на Копаонику од 21. до 24 .03.2013. 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 три дела: практичан рад на снегу у осам радних група,
затим, путем приказа снимака индивидуалне технике учесника семинара и
теоретских предавања.
У току припрема за зимску школу 2014. посећена је Стара планина, али је
оцењено да услови , посебно превоз, нису одговарајући, те се одустало од ове
варијанте.
2. ЦИЉ
Активно учествовање у јавним расправама у оквиру владиних
институција у доношењу закона и других аката којима се регулише
положај и друштвени статус наставе физичког васпитања
2.1.Активности у вези са:
- утврђивањем мера за унапређивање наставе физичког васпитања,
- спроводен упитник о неким питањима школског спорта
• Међуресорна радна група НПС , којом је руководио проф.др Душан Митић, а од
представника Друштва чланови су били Сретеновић Зоран, саветник Школске
управе у Крагујевцу (заступао МП) и мр Верица Ђукић, председник Друштва
формирана, израдила је Предлог мере за унапређивање наставе физичког
васпитања у целини који је усвојен.Закључено је да међуресорна комисија
разради план активности које ће препоручити ресорним министарствима и
надлежним нституцујама на даљу реализацију.
Иако је већина предлога Друштва прихваћено, они за које се највише залагало (да
остане предметна настава у трећем и четвртом разреду и стручно- инструктивни
рад у нижим разредима) нису прихваћени од већине чланова Комисије.
• Спроведена су два Упитника – један у 82 основне и 28 средње школе
организацију и руковођење такмичењима на оштинском такмичењу и положај.
место и улогом нставника физичког васпитања и други на неке аспекте васпитне
функције школских спортских такмичења (посматрано је 27 сусрета у 12 места
одржаних такмичења; од тога 16 општинских,6 окружних,4 међуокружних и 1
републички.
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3. ЦИЉ
Израда пројеката, програма стручног усавршавања према
конкурсу ЗУОВ-а и Министарства омаладине и спорта Србије и
стручних радова
3.1. Програм за стручно усавршавање наставника физичког васпитања:
•
•

За шк.2014/15 и 2015/16. годину под називом Час телесног вежбања као
основни оперативни облик наставе физичког васпитања – четврти део
Учешће на Конкурсу у области спорта- Акциони план/Стратегија МОС-а за
Посебне програме МОС-а којима се остарује општи интерес у спорту за 2013.
годину доствљен је пројекат под називом Оптимализација и усавршавање
организационе и дидактичко-методичке основе рада у школским спортским
секцијама- други део .
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3.2.Стручни радови:
• Проф.др Ненад Живановић са сарадницима: Источник у темељу
(наше) науке. 5. међународни научни конгрес у Бања Луци,2013.
• Мр Верица Ђукић: „Место и улога слободних активности и
школских такмичења у школском физичком васпитању и релације са
школским спортом . Зрењанин, ДПФК Србије, 2013. (На основу
спорведеног Упитника током 2012 /13. године ).
4. ЦИЉ
Оперативни послови Друштва у циљу реализације
програма рада и регулисања положаја и друтвеног стауса
наставе физичког васпитања и активности које се везују за ово
наставно подручје .
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4.1. Послови у вези стручног усавршавања:
- припрема Летње школе,Зимске школе и регионалних семинара;
- припрема извештаји са одржаних семинара;
- израда пет презентације у електронској обради, техничка припрема
дискова, (припремљено око 400 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.
4.3.Учествовање на састанцима институција спортског карактера и од
значаја за школско физичко васпитање код нас и у иностранству (МОС, FIEP, EUPEA).
5. ЦИЉ

!

Издавачка делатност Друштва:

6.1. Због недостатка финансијских средстава прекинуто је издавања часописа
„Физичко васпитање у школи“ .

6.2. Педагошка документација : планови рада, радни картони, програм
праћења ефеката рада у физичком васпитању, дневник рада, дискови са претходних
семинара.
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6. ЦИЉ
Контакти и сарадња:
7.1. Министарство омладине и спорта
7.2. Национални просветни савет
7.3. Спорски савез Србије
7.4. ФСФВ у Београду, Нишу и Новом Саду
7.5. Завод за унапређивање образовања и васпитања Србије
7.6. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Србије
7.7. Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије
7.6. Факултет спорта и физичко васпитање у Букурешту, Бакау и Софији.
7.7. Савез за школски спорт и олимпијско васпитање Србије.
7.7. Асоцијација ''Спорт за све''.
7.8. Међународне асоцијације: Европска федерација педагога физичке
културе
(ЕУПЕА),
7.9. Светска федерација педагога физичке културе (ФИЕП).
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Општи послови:
- са штампаријом, књиговодством, набавком кнцеларијског материјала,
припремање поште и других пошиљака, припремање стручног материјала за
НПС,МОС, ССС.
- одржана 3 сасатанка УО (29.01, 14.06. и 9.09.);

!
Финансијско пословање:
!
•

ЗАВРШНИ РАЧУН, који се предаје Агенцији за привредне регистре,
биће завршен до 28. фебруара, а Пореској управи до 29.јуна (рок за
предају).

•

ИНФОРМАЦИЈУ о финансијском пословању (привремен документ) –
израдило је књиговодство (оријентациони преgлед прихода и расхода),
који ће послужити за израду Финансијског плана за 2014. годину.

НАПОМЕНА:
Правилником о спортским гранама од посебног значаја за Републику Србију (чл. 120.
тав 2. Закона о споерту) Друштво није увршћено у оне гране спорта који значајно
доприносе развоју спорта, те је тиме изгубљено право на коришћење редовних
буџетких средстава, што доводи у питање реализацију програма и сервисирање
финансијских и друштвених обавеза. Право да Друштво учествује на Конкурсу у
области спорта- Акциони план/Стратегија МОС-а по Посебном програму је
формалног карактера пошто су пројекти Друштва по вокацији претежно намњењени
школском физичком васпитању, те нису предмет интересовања за развој спорта.

!
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НАРЕДНИ ЗАДАЦИ
• Даље радити на стручном усавршавању наставника:
- Израда стручних пројеката и учешће на конкурсу референтних
институција.
- Организација Летње, Зимске школе и регионалних семинара.
• Активно учествовање у раду владиних институција у вези са питањима којима
се регулише положај и друштвени статус наставе физичког васпитање
• Сарадња са институцијама из области спорта и физичког васпитања
- Министарство просвете, МОС, Спортски савез Србије, СШСОВС,
- Асоцијација „Спорт за све“,
- Струковни факултети ,
- Међународне асоцијације :ФИЕП и ЕУПЕ-а,
- Стручне посете струковним институцијама код нас и у иностранству (у
зависности од финансијских средстава).
• Припрема извештаја и информација са одржаних семинара, као и поводом
других стручних питања.
• припремање стручних радова
• Припрема програма финансирања и извештаја финсијског пословања.
• Информисаност чланства: уколико се обезбеде средства завршити часопис
„Физичко васпитање у школи“ 8. број . Редовно ажурирати сајт.
Учествовање у расправама у вези са проблемима из области школског
физичког васпитања и спорта .
• Контакти са стручним - просветним институцијама : Завод за унапређивање
образовања и васпитања, Завод за вредновање квалитета, Национални
просветни савет.
Попуњавање Књиге чланова Друштва и тиме организовање ефикасније мреже
контаката са општинским стручним активима и друштвима; Сарадања са
регионалним и општинским друштвима;
Редовно одржавање састанка УО (планира се 3 састанка).

