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ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ

Научни клуб у коме се реализује пројекат(максимално 4 научна клуба):smederevo

Одговорно лице пројекта

Име и презиме: Павле Павловић

Занимање: Историчар

Мобилни телефон: 063280237

Електронска пошта: ppavlovic88@gmail.com

Стручна биографија: 
Рођен сам у Београду 1989. године. Основну и средњу економску школу сам завршио такође у Београду. Филозофски 
факултет сам уписао 2009. године, а 2015 сам дипломирао на курсу Српско-османски односи у другој половини 14. 
века са темом ,,Ангорска битка и српске земље''. Наредне године сам завршио и мастер на истом факултету са 
темом ,,Војни походи кнеза Стефана Лазаревића''. Живим у Београду и нисам ожењен. Бавим се проучавањем 
средњовековне српске историје и нарочито њеног војног аспекта. Због тих интересовања се већ 11 година бавим 
реконструкцијом средњовековног начина борења, старих заната и приказивањем резултата широј јавности, а све у 
циљу едукације и популаризације историје код најмлађих. У марту ове године сам и званично регистровао витешку 
дружину СВЕ.АРХ са којом учествујем на разним културним манифестацијама која се уклапају у циљеве нашег 
удружења. У контакту са децом користим сва своја искуства и знања да рушим стереотипе о средњем веку уопште и 
на нашим просторима. Званична страница дружине: https://www.facebook.com/druzinasve.arh/?ref=bookmarks Радио 
сам у 10. београдској гимназији као наставник историје на замени укупно 2 месеца. Учествовао сам у неколико 
хуманитарних радионица за децу и особе ометене у развоју. Посећујем стручне семинаре за наставнике историје које 
су у организацији удружења Едукација за 21. век, са којом такође блиско сарађујем. Тренутно сам без сталног 
запослења.

ЧЛАНОВИ ТИМА

Члан тима

Име и презиме: Вишња Васиљевић

Занимање: професор Историје



Мобилни телефон: 0649512136

Електронска пошта: nastavnicavisnja@gmail.com

Стручна биографија:
Рођена сам у Новом Саду 1975.г,где сам завршила ОШ“Јован Поповић“, Средњу педагошку школу и Филозофски 
факултет, одсек Историја. Годину дана сам провела у Великој Британији 1993./1994., где сам усавршила знање 
Енглеског језика и положила испит CAE за време боравка у Кембриџу. У Смедерево сам дошла 1999.г., када сам се 
удала. Имам троје деце. Од 2002.г радим у основним школама у Смедереву као наставница Историје. Како бих 
учинила мој предмет занимљивијим за ученике често сам организовала радионице у Музеју града Смедерева, или се 
укључивала у акције Музеја. На пример „Пловидба кроз историју“ бродомоделара Златка Пајића 
http://nastavnicavisnja.blogspot.rs/2013/11/blog-post_20.html Неке од мојих радионица се користе као пример на 
одобреном семинару „Завичајна школа наслеђа“, који су осмислиле и реализују га директорка Музеја Татјана Гачпар 
и учитељица Невена Перић. Организовала сам и у ОШ „Бранко Радичевић“ четири године „Изложбу старина“ и 
Сајам половних уџбеника, који од пре две године организујем у сарадњи са Историјским архивом и Центром за 
културу испред платоа Центра за културу. Сазивам и организујем Актив наставника Историје у Регионалном центру 
у Смедереву. Крајем 2015. године сам се прикључила E-twinning порталу, захваљујући колегиници Мирјани Кокерић. 
Прошле године сам за један од пројеката добила Европску ознаку квалитета. Захваљујући онлајн семинарима на 
Teachers Academy, ове године сам увела пројекну наставу у своје учионице, и наставила са радом на E-twinning 
порталу, уграђујући га у редовни наставни процес. У настави редовно користим и портал Sutori на коме завршавам 
свој предходни пројекат који је ваш центар одобрио "Историја и ми". Колеге са којима сарађујем на њему су веома 
задовољне. Извештај са до сада завршених активности : 
https://dispodunavskiokrug.wordpress.com/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0-
%D0%B8-%D0%BC%D0%B8/

Члан тима

Име и презиме: Драгана Мишић

Занимање: наставник историје

Мобилни телефон: 0642828154

Електронска пошта: misic62@gmail.com

Стручна биографија:
Драгана Мишић, наставник историје, педагошки саветник 28 година радног искуства, професор историје. Од 1. 
септембра 1987. радила у више основних и средњих школа у Београду. Прво стално запослење било је од краја 
септембра 1988. у ОШ „Јелена Ћетковић“ у Београду. Сада ради у ОШ „Јелена Ћетковић“ (70%) и Шестој београдској 
гимназији (30%) од 2009. Године. Аутор пројекта обележавања 100 годишњице Првог светског рата у организацији 
Удружења наставника „Доситеј Обрадовић“ који је подржало Министарство за културу и информисање Републике 
Србије Организатор и реализатор Смотре истраживачких радова ИСТРАЖИВАЊЕМ ДО ЗНАЊА која се у 
континуитету реализује од 2008. године у мају месецу у Пан театру у организацији Удружења наставника „Доситеј 
Обрадовић“ за 2009., 2010, 2011, 2012, 2013. 2014. Годину Држала семинаре о стандардима као сарадник Завода за 
вредновање квалитета образовања и васпитања 2011. март – јуни Рецензент књиге: Владо Ст Марјан, Летопис 
Основна школа „Свети Сава“ 1852 – 2010, Београд 2010. Рецензент књиге: Владо Ст. Маријан, Историјска читанка за 
средњи век, Београд 2013. Рецензент – Приручник за наставнике историје 6 разреда, Логос 2013. Рецензент – 
Приручник за наставнике историје 1. разред гимназије, Логос 2013. Коаутор- Приручник за наставнике историје 2. 
разред природно-матемнатичког смера, Нови Логос 2014 Коаутор – Приручник за наставние историје 3. Разред 
дрштвено-језичког и општег смера Нови Логос 2016. .Коаутор и реализатор семинара за наставнике историје 
ПРИМЕНА ИНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДА У НАСТАВИ ИСТОРИЈЕ (Каталог семинара 2008/09. под бројем 145 као 
обавезан) Реализатор и координатор семинара ДОМЕТИ СРПСКЕ И ЕВРОПСКЕ ИСТОРИОГРАФИЈЕ У ПОСЛЕДЊЕ 



ДВЕ ДЕЦЕНИЈЕ ( Каталог семинара 2009/10. под бројем 158 као обавезан Реализатор и координатор семинара 
СРПСКА И ЕВРОПСКА ИСТОРИОГРАФИЈА НА РАЗМЕЂИ МИЛЕНИЈУМА (Каталог семинара 2010/2011. под бројем 
152 Реализатор и кординатор семинара ФУНКЦИОНАЛНОСТ УЏБЕНИКА ИСТОРИЈЕ ЗА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ 
ШКОЛЕ (Каталог семинара по

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

Назив пројекта: Дворска канцеларија Ђурђа Бранковића

Кључне речи пројекта (највише 4 кључне речи): калиграфија, илуминација, канцеларија, средњи век

Научне области које се промовишу пројектом: друштвене. хуманистичке. мултидисциплинарне. 
интердисциплинарне.

Трајање пројекта

Почетак спровођења: 01.09.2017.

Крај спровођења: 24.12.2017.

Апстракт пројекта:
Пројекат ,,Дворска канцеларија Ђурђа Бранковића'' осмишљен је са идејом да се ученицима представи начин рада и 
функционисање државног апарата средњовековних владара. Будући да је за Смедерево најзначајнији владар био 
деспот Ђурађ Бранковић, онда је управо он и његов двор одабран да се реконструише. Осим упознавања са начином 
рада дворске канцеларије, ученици би се упознали и са разним врстама исправа које су из тих канцеларија излазиле. 
На тај начин би се ближе упознали са функционисањем државе у средњем веку, а такође би видели како су настали 
једни од најважнијих историјских извора на основу којих историчари склапају слагалицу о прошлости. На крају, као 
круна свега, учесници уче основе ћириличне калиграфије и на пергаментном папиру исписују текстове сачуваних 
повеља деспота Ђурђа. На овај начин стичу основе вештине коју могу и на даље да усавршавају и користе. Кроз тих 
пар повеља учесници ће се срести са старословенским језиком и моћи да га упореде са савременим језиком који 
говоре.

Опис пројекта:
Пројекат"Дворска канцеларија Ђурђа Бранковића" реализовао би се у неколико фаза. Најпре би аутори пројекта 
направили сајт на Wordpress платформи, и поставили све потребне материјале. Први сусрет ученика школа које су на 
пројекту у Регионалном Центру у Смедереву предвиђен је за међусобно упознавање, и упознавање са медијима који ће 
им послужити да науче више о животу и владавини деспота Ђурђа Бранковића. Осим упознавања са начином рада 
дворске канцеларије, ученици би се упознали и са разним врстама исправа које су из тих канцеларија излазиле. На тај 
начин би се ближе упознали са функционисањем државе у средњем веку, а такође би видели како су настали неки од 
најважнијих историјских извора на основу којих историчари склапају слагалицу о прошлости. Главна активност ће 
бити да учесници уче основе ћириличне калиграфије уз помоћ својих наставника Ликовног, Српског језика или 
Историје, и материјала постављених на сајту пројекта. Важно је да се учесници раније упознају са калиграфијом јер на 
тај начин ће се смањити разлике у рукописима када се промени писар. Да би се те технике увежбале учесници ће на 



сајту пројекта имати детаљне инструкције како се свако слово правилно пише и своје вежбање ће слати путем мејла и 
омогућити ,,инструкторима'' да им укажу на слабости. Када буде окупљен довољан број учесника који су прошли 
,,обуку'' онда би се на једном месту организовала радионица у Регионалном центру у Смедереву, уз посету 
аутентичном амбијенту - тврђави и Музеју, и онда би се приступило изради преписа повеља. На пергаментном папиру 
исписују текстове сачуваних повеља деспота Ђурђа. На овај начин стичу основе вештине коју могу и на даље да 
усавршавају и користе. Кроз тих пар повеља учесници ће се срести са старословенским језиком и моћи да га упореде 
са савременим језиком који говоре, а такође се упознати са коренима сопственог језика и историје. Ученици би радили 
у групама где би на смену свако писао одређени део повеље. На овај начин се указује да је у дворским канцеларијама 
више људи радило на једном документу. Тек у овом часу ће учесници доћи у контакт са повељама деспота Ђурђа које 
би уз стручну подршку историчара указало на историјску важност сваке од њих. За израду повеља би се одредило 
одређен временски рок, а преписивачи треба да воде рачуна да се форма очува и да копија остане верна оригиналу. 
Преписане повеље би потом биле печатиране воштаним печатима и тиме би радионица била завршена. Резултати 
радионица ће бити приказани широј јавности на активности у Регионалном центру, када ће бити организована 
изложба калиграфских радова тимова и средњевековног оружја уз демонстрацију витешких вештина -Витешка 
дружина "Свети Арханђел", и промовисан сајт пројекта. Последња активност би био сусрет учесника на коме би се 
сакупили њихови утисци о пројекту, и договорио могући наставак сарадње.

Циљна група:
Циљна група овог пројекта јесу ученици основних и средњих школа, и њихови наставници Историје, Ликовне културе и 
Српскох језика. Идеја је да се направи солидна основа међу школском омладином - да се развија идеја промоције мало 
заборављених вештина лепог писања и преписивачке делатности. Школска омладина се у наставном процесу мало 
бави овим вештинама, па нам је жеља да наставнике упутимо у могућности кое пружа овај садржај за наставу њихових 
предмета. ИТ има своје предности у динамици наставе, али је веома важно да се не забораве вештине лепог писања 
руком. ИТ треба и може да послужи у подршци промоције ових вештина, па се надамо да ће наш блог, уз његову 
промоцију на друштвеним мрежама, допринети ширењу ове старе вештине и на ширу публику, као и да може да буде 
основа за сличне радионице у различитим институцијама : Музејима, тврђавама, манастирима, црквама, центрима за 
културу... Збо тога ће на изложбу бити позвани и представници ових институција.

Циљеви пројекта:
Циљеви пројекта су: 1. Сакупљање материјала за различите радионице о калиграфији из доба Ђурђа Бранковића, који 
ће се налазити на сајту на платформи www.wordpress.com која је увек доступна и широј јавности, 2. Промоција 
пројектног материјал који се може користити у настави Историје, Српског језика и Ликовне културе на свим нивоима, 
3. пројектни материјал се може користити и за популаризацији историјске науке - радионице ће бити снимљене и 
доступне преко интернета, 4. популаризација историјске науке уопште, 5. популаризација старих вештина - очување 
нематеријалне културне баштине, 6. развијање креативних вештина код ученика, 7. развијање дигиталне 
компетенције, 8. Развијање техника и механизама за повезивање значајних институција културе са школама, 9. 
Упознавање са државним апаратом средњег века, али и упоређивање са структурама данашњих држава 10. 
Упознавање са средњевековним исправама и њихово упоређивање са данашњом канцеларијском праксом у држави 11. 
развијање комуникацијских вештина, и тимског рада.

У које се циљеве из Програма промоције науке, научно-технолошких резултата и достигнућа пројекат 
уклапа?

1,3,4 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКТА



План рада по активностима за први Научни клуб

Редни 
број

Активност Од До

0.

Припремање 
пројектног 
материјала - израда 
сајта

01.09.2017. 15.09.2017.

1. Сусрет наставника 
учесника пројекта 16.09.2017. 30.09.2017.

2.
Први сусрет младих 
преписивача - 
упознавање

01.10.2017. 21.10.2017.

3. Обука, вежбање 08.10.2017. 16.11.2017.

4. Израда преписа 16.11.2017. 30.11.2017.

5.

Изложба радова 
ученика са изложбом 
средњевековног 
наоружања

01.12.2017. 15.12.2017.

6.

Евалуација пројекта и 
завршна 
манифестација 
учесника пројекта

16.12.2017. 24.12.2017.

ПЛАНИРАНИ УКУПНИ БУЏЕТ

План рада по активностима за први Научни клуб

Редни 
број

Активност Трошкови за 
људске ресурсе:

Трошкови за 
путовања и 

смештај:

Трошкови за 
опрему:

Трошкови за 
материјал:

Остали 
трошкови:

1. Припремање пројектног материјала - израда 
сајта

10000 0 0 0 0

2. Сусрет наставника учесника пројекта 0 5000 0 0 0

3. Први сусрет младих преписивача - 
упознавање

0 10000 0 0 3000

4. Обука, вежбање 0 0 0 0 0

5. Израда преписа 10000 10000 0 5000 5000



6. Изложба радова ученика са изложбом 
средњевековног наоружања

1000010000 10000 6000 0 0

7. Евалуација пројекта и завршна 
манифестација учесника пројекта

0 10000 0 3000 3000

Укупно 100000


