
 
 
 

Извештај са актива наставника биологије града Београда 
одржаног 18.11.2011. у ОШ „Дринка Павловић“ 

 
Дневни ред: 

1. Презентација Центра за промоцију науке 
2. Представљање акције „Не играј се планетом“ и новог сајта Траг 
3. Промоција пројекта „Зелене школе“ 
4. Промоција књиге „Породица из дивљине“, ауторке Коби Кригер 
5. Разно 

 
Састанак је водила председник актива наставника биологије Београда, 
Марина Дрндарски. 
 
1. У име Центра за промоцију науке говорила је директорка Центра, Александра 

Дрецун. Као део стратешког програма развоја Србије и на основу закона о 
научно-истраживачкој делатности, ова институција је отпочела свој рад током 
пролећа 2010. Александра Дрецун је најавила изградњу зграде која ће бити база 
ове организације, а према награђеном пројекту на међународном конкурсу, који 
је подржао и UNESCO. Зграда ће бити веома модерно опремљена 
лабораторијама, музејским поставкама и амфитеатром намењеним различитим 
активностима, а по узору на сличне центре у свету. Такође, Центар ће 
располагати и бродом „Аргус“, као и превозним средствима који ће помоћи 
реализацији тзв. путујуће учионице. Новија активност су недавне радионице у 
Коларчевој задужбини, кроз које је прошло око 6.000 деце за 10 дана и чији је 
циљ био приближавање науке младима. Иначе је циљ ове институције, баш као 
што и сам назив говори, да пласира науку међу младима. С обзиром да су 
наставници ти који образују и васпитавају младе, Центар је веома вољан да се 
оствари сарадња између ове институције и наставника, а сарадња ће постојати и 
са свим другим релевантним институцијама. Зато су сугестије наставника и 
сваки вид сарадње добродошли. Могућ је и рад са ученицима у простору и са 
ресурсима које ће обезбедити Центар, са тим да је потребно да наставници 
предложе конкретне планове рада. На пример, постојаће четири лабораторије 
прилагођене различитим узрастима, што чак подразумева и димензије 
намештаја у њима. Ту је могуће остварити многе практичне активности и 
радионице.  
Тим овог центра чине људи који ће прихватати и пласирати информације,   
добијене и од наставника. Неке сугестије су могле да се чују већ и на самом  
састанку. За присутне, Центар је обезбедио и лепе поклоне.  
Сајт за додатна објашњења: http://www.cpn.rs 
 



2. Бивши новинар и садашњи заговорник здраве животне средине, Влада Чех је 
упознао присутне са еколошком, НВО „Одговорност“, као и недавним 
активностима ове организације. Наиме, у оквиру конкурса за невладине 
организације под називом „Зелено-плави Београд” под покровитељством 
Секретаријата за заштиту животне средине, одобрен је и пројекат ове 
организације под називом „Не играј се Планетом!“. Пројекат су најавили и 
билборди постављени код Франша и на још неким локацијама у Београду, а 
циљ је да се у решавање проблема животне средине укључе млади. Осим 
билборда, конкурс је најављен и путем мејлова послатим школама. Мејлови су 
узети од Секретаријата за образовање, тако да је Влада Чех дао и податак да ова 
институција не располаже потпуном информацијом (од 209 мејлова, 27 се 
вратило због тога што у веб-адреси има .yu домен који више није у употреби) и 
чак да уопште и нема информације (не зна се на који начин могу да се остваре 
контакти са наставницима биологије). Такође, дао је информацију да је добио 
тек један одговор од директора школе, а неки наставници су рекли да никакву 
информацију нису добили, односно да су је добили прекасно. Зато је сугестија 
да се за будуће активности обрати директно њима. Пројекат се све до дана 
састанка одвијао преко сајта „Траг“: http://www.trag.rs/ 
Ученици су на сајту могли да се упознају са пропозицијама, да ураде тест који 
ће им показати колико су штедљиви и брижни према својој околини, погледају 
занимљиве примере и дају своју „мудру реч“ у виду кратке поруке. Ове поруке 
је процењивао стручни жири, али и сви посетиоци сајта, преко популарних 
„лајкова“, а како би се што више њих привукло да види сајт и садржаје који и 
информишу о стању у животној средини. У току састанка објављене су и шифре 
финалиста, а сви они ће се на факултету за примењену екологију надметати у 
писању, а за једну од три награде. 

 
3. Као представник НВО „Амбасадори животне средине“, гост актива је била 

Милица Петровић. Амбасадори представљају организацију која у оквиру 
различитих активности спроводи и програм за школе, под именом „Еко школе“. 
„Кровна“ организација је Foundation for Environmental Education која подржава 
више пројеката, од којих су три додељена Амбасадорима животне средине, а 
један од њих је и поменута „Еко школа“. Израда и примена овог програма се 
дешава у корацима, који уколико се реализују у току једне школске године, а 
школа добија тзв. зелену заставу и постаје међународно призната еколошка 
школа за ту годину. Наиме, аплицира се сваке године, а бирају се теме којима 
ће се школа бавити. Препорука је да то буде једна или евентуално две теме по 
години, а у вези су са водом, храном, енергијом, отпадом и рециклажом итд. 
Теме се реализују тако што се постојећи школски програм примењује у 
свакодневном животу школе кроз управо практичну наставу. За сада 
Амбасадори животне средине тек информишу школе и конкретних сарадњи 
нема, али су наставници позвани да сарађују, као и да буду координатори у 
појединим реонима у Србији. Центар за промоцију науке је понудио своју 
помоћ оним школама које се буду прве пријавиле. Уколико се школа пријави за 
учешће, добија детаљно разрађене кораке у раду. Пријаве се могу послати 
мејлом: fee.serbia@gmail.com 



Стари сајт организације: http://www.ambassadors-env.org/srp/  
Нови сајт: http://www.ambassadors-env.org/ 
 

4. Бојан Радић, уредник агенције Радић, представио је књигу „Породица из 
дивљине“ ауторке Коби Кригер. Осим о књизи, Бојан Радић је говорио и о 
националном парку Кругер, који је место дешавања радње, како је основан, које 
биолошке врсте су присутне и неке занимљивости о њима. Приказао је и 
илустрације у књизи које је приредила кћерка ауторке, иначе академски сликар. 
Књига може да се набави по цени од 900,оо дин. Информације о књизи: 
http://www.knjizara.com/knjige/knjiga/128431_Porodica+iz+divljine_ISBN:978-86-
913339-0-4 

 
5. У тачки разно председник актива Марина Дрндарски је дала неке информације. 
 

 Марина је подсетила чланове актива да пошаљу предлоге за термине 
такмичења и то што пре. Ови предлози ће бити прослеђени СБД-у, а 
потом и Министарству просвете. Једно од питања је било да ли термини 
могу да буду као и прошлогодишњи, на шта је Марина одговорила да су 
све сугестије добродошле. 

 У марту или априлу ће се одржати Национално тестирање ученика 
шестих разреда по образовним стандардима постигнућа. Тест ће бити 
заједнички за природне предмете, тако да ће поред осталог садржати од 
5-10 питања из биологије из пређеног градива петог разреда и половине 
шестог, тј. све до хордата. Ово ће имати за циљ анализу рада ученика и 
њихових наставника и вредновање школа. 

 Марина је присуствовала европској конференцији у Морахалому у 
Мађарској као представник „Зеленог пакета“. Тема конференције су 
били климатске промене и водени ресурси. На конференцији су могли да 
се чују и неки забрињавајући подаци попут тога да се просечна 
температура у Србији повећала за 1,7оС, што има веома озбиљне 
последице на развој житарица. Једна од добрих вести је у припреми 
„Зелени пакет“ за млађе разреде основне школе, али и за све остале 
грађане Србије који ће се наћи у употреби до 2014-2015.  

 
 
 
У Београду                                                                      записничар актива 
19.11.2011.                                                                           Дејан Бошковић 
 
 
 
 
 
 
 
 


