
ВАЖНО-Школе за 21. век - бесплатна онлајн обука за наставнике свих 

предмета – НАПОМЕНА 

Поштовани, Потребно је да се упознате са дописом. Срдачно,Зоран Асковић, руководилац ШУ Крушевац 

Postovani i postovane, 

  

  

iako znamo da ste trenutno zauzeti obavezama kako bi se u trenutnim okolnostima nastava mogla odvijati, 

pisemo vam u dogovoru sa gospodjom Jasminom Djelic i sa molbom u vezi dopisa u nastavku poruke, 

oznaceno zutom.   

  

  

Molimo vas da skolama posaljete sledece pojasnjenje: Onlajn obuka za mikrobit uredjaj je deo obuke iz oblasti 

kritickog misljenja i resavanja problema koju nastavnici pohadjaju u okviru projekta „Skole za 21.vek“ i koja 

se ubraja u 40 sati koje nastavnici dobijaju kada zavrse sve obaveze u okviru projekta (te obaveze obuhvataju: 

3 dana obuke uzivo, zavrsen onlajn kurs i period implementacije metoda kritickog misljenja i resavanja 

problema kao i programiranje tokom 12 nedelja). 

  

Zbog velikog interesa nastavnika koji nisu mogli pohadjati obuku uzivo, onlajn mikrobit kurs je posebno 

akreditovan. Medjutim, u dopisu koji je poslat SU doslo je do propusta posto nije naglaseno 

da SAMO nastavnici koji nisu ucestvovali na trodnevnoj obuci mogu do poloze online kurs zasebno i da samo 

oni treba da dostave sertifikat o polozenom kursu na adresu Stanko.Milojkovic@britishcouncil.rs. 

  

Ovo je trenutno stvorilo konfuziju medju nastavnicima i svi nastavnici (i oni koji su pohadjali trodnevnu obuku 

i oni koji nisu) nam salju sertifikate. 

  

Takodje je potrebno da nastavnici kada posalju sertifikat dostave i sledece podatke: 

  

 Ime i prezime 
 Datum rodjenja 
 Ime skole 
 Grad u kome se nalazi skola 

  

Hvala unapred na podrsci! Tatjana Slijepcevic 

  
  
Tatjana Slijepcevic│Project Delivery Co-ordinator 
British Council│Terazije 8/II│11000 Belgrade│Serbia 
  
T + 381 (0) 63 63 96 50 
tatjana.slijepcevic@britishcouncil.rs 
  
www.britishcouncil.rs 
Facebook British Council Serbia│Twitter @rsBritish│YouTube British Council Serbia 

Поштовани, 
  
Молим да проследите допис помоћника министра - у наставку (за директоре и наставнике 
основних школа). 
Хвала, 
  
Јасмина Ђелић, начелник Одељења за координацију рада школских управа 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Београд, ул. Немањина 22-26, 6. спрат, канцеларија 13 

тел. 011 3622 472 
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From: "Katarina Aleksić" <katarina.aleksic@mpn.gov.rs> 

To: "Jasmina Đelić" <jasmina.djelic@mpn.gov.rs> 

Cc: "Saša Stojanović" <sasa.stojanovic@mpn.gov.rs>, "Danijela Scepanovic" 
<danijela.scepanovic@mpn.gov.rs> 

Sent: Tuesday, March 10, 2020 2:47:00 PM 

Subject: Школе за 21. век - бесплатна онлајн обука за наставнике свих предмета 

  
Драга Јасмина, 
  
По договору, шаљем текст и прилог који треба проследити свим директорима ОШ у Србији са 
ознаком ВАЖНО. 
  
Унапред хвала, Каћа 

  
*** 

ОСНОВНА ШКОЛА 

  
  
Поштовани директоре/ка, 

  
  
У оквиру програма „Школе за 21.век“, који спровoди Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја РС у сарадњи са Британским саветом, све основне школе у Републици Србији добиле су микробит 

програмабилне уређаје, у складу са бројем својих ученика. Ови уређаји предвиђени су за коришћење у 

настави Информатике и рачунарства (наставна тема Пројектни задатак у 7. и 8. разреду), као и у 

наставним активностима осталих предмета које омогућавају интеграцију дигиталне технологије у процес 

наставе и учења. Како би коришћење ових уређаја било додатно подржано, развијена је бесплатна 

онлајн обука за наставнике свих предмета: Примена микробит уређаја – основна обука за наставнике. 

  
Обука се налази на адреси microbit.britishcouncil.org/sr. Упутство за приступање обуци налази се у 

прилогу. 

  
Наставници који успешно заврше обуку добиће 2 сертификата: 

 међународни, који генерише платформа на којој похађају обуку и 
 национални (8 сати стручног усавршавања, број решења министра: 610-00-01713/2019-07 од 

17.12.2019. године). 
Наставници добијају национални сертификат тако што преузимају међународни и шаљу га на 

адресу Stanko.Milojkovic@britishcouncil.rs. Убрзо, еклектронским путем, добиће национални 

сертификат у PDF формату. 

  
Молимо Вас  да подстакнете наставнике свих предмета да се укључе у представљену онлајн обуку. 

  
Такође, молимо Вас да да наставницима информатике и рачунарства ставите на располагање 

микробит уређаје, као и да мотивишете наставнике осталих предмета да, у сарадњи са 

наставницима информатике и рачунарства, интегришу микробит програмабилне уређаје у 

активности наставе и учења, а све у циљу обезбеђивања конструкције функционалних знања и 

развоја дигиталне компетенције ученика. 
  

Хвала на сарадњи, 

  

др Саша Стојановић 

помоћник министра за дигитализацију у просвети и науци 
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______ 

  
Катарина Алексић / Katarina Aleksić 

  
Саветница министра за дигитализацију у образовању / Adviser to the Minister for Digitalization in 
Education 
 

  
Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Ministry of Education, Science and Technological Development 
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