
Школе за 21. век 

Наша школа се прикључила пројекту British Council-а  

„Школе за 21.век“ који се у Србији реализује у сарадњи са 

Министарством просвете, науке и технолошког развоја и 

Заводом за унапређење образовања и васпитања. 

 

Циљ пројекта је да ученици узраста 10-15 година стекну 

вештине критичког мишљења и решавања проблема. Поред 

стицања вештина критичког мишљења и решавања проблема, деца ће усвојити 

практичне вештине програмирања и имати прилику за усавршавање својих вештина 

кроз програмирање физичких уређаја.  

У оквиру програма, школа је добила одређен број микробит уређаја – џепних рачунара 

на којима деца могу да програмирају и користе их за решавање свакодневних 

проблема из разних школских предмета. Овај уређај омогућава ученицима да уче на 

забаван, интерактиван и иновативан начин.  

За успех и конкурентност на глобалном тржишту рада кључне су вештине попут 

решавања проблема, критичког мишљења, дигиталне писмености и креативности. 

У оквиру овог пројекта, школа је формирала „Кодинг клуб“ које воде наставнице 

информатике Дарина Пољак и Наташа Мајстровић која је уједно и сертификовани 

тренер ове обуке од 2018. године.  

 

Тим наставника који учествује у пројекту састављен је од наставника Математике, 

Технике и технологије, Српског језика и књижевности и Информатике и рачунарства; 

који ће након спроведене обуке осмислити и спровести школски пројекат, 

имплементирати научено са обуке у своју наставну праксу и поделити искуства са 

колегама наше школе.  

Чланови тима су: 

1. Наташа Мајстровић – координатор и наставница Информатике и рачунарства 

2. Дарина Пољак – наставница Информатике и рачунарства 

3. Катарина Ивановић – наставница Математике и Информатике и рачунарства 

4. Селма Халимовић - наставница Математике и Информатике и рачунарства 

5. Љубиша Младеновић - наставник Математике  

6. Марија Јовановић – наставница Технике и технологије 

7. Александра Ранковић – наставница Српског језика и књижевности 

8. Сања Цветковић - наставница Српског језика и књижевности 



Ресурси пројекта: https://www.britishcouncil.rs/programmes/education/21st-century-

schools/resources 

 „Што сложенији свет постаје, морамо бити креативнији да бисмо изашли на крај с 

његовим изазовима“ 

Сер Кен Робинсон 
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