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Одговорно лице (лице задужено за контакт)

Име и
презиме

Снежана Ненадовић

Занимање научни радник

Телефон 066/6304894

Имејл sneza.nenadovic77@gmail.com

Биографија Запосленa у ИНН „Винча“, Лабораторија за материјале. Дипломирала на
Факултету за физичку хемију, Универзитета у Београду, а магистрирала
и докторирала на Географском факултету (смеру заштите животне
средине). Аутор многобројних међународних и националних радова. Од
2010-те године анагажована је у образовним програмима за
средњошколце као ментор у Регионалном центру за таленте 2,
Вождовац, укључена се у образовне програме Института за нуклеарне
науке „Винча“ :„Отворена врата“, домаће и међународне радионице за
средњошколце. Руководила је пројектом „Винчине научионице“ (2012)
финансираних од стране Секретаријата за спорт и омладину града
Београда и„Припрема за путовање у свет науке“ (2013) финансираног од
стране Центра за промоцију науке. Оснивач и подпредседник је
удружења Научно-образовног центра за децу и младе. Учествовала је
као члан Радне групе за израду Националне стратегије за младе за
период од 2015. до 2025. године.

Подаци о институцији

Назив институције Научно-образовни центар за децу и младе

Седиште Костолачка 9

ПИБ 109236271

Матични број 28185375

Одговорно лице Јелена Гулицовски



Веб сајт www.naucnoobrazovnicentar.com

Имејл naucnoobrazovnicentar@gmail.com

Пројектни тим

Име и
презиме

Јелена Гулицовски

Занимање научни радник

Имејл rocenj@eunet.rs

Биографија Запослена је у Лабораторији за материјале, Института за нуклеарне
науке „Винча“. Дипломирала, магистрирала и докторилала је на
Технолошко-металуршком факултету, Универзитета у Београду. Од
2012. године ангажована је на пројектима промоције и популаризације
науке. У пројектима „Винчине научионице“ и „Винчаонице“ од 2012. до
2017. године активно учествује као координатор радионица. У
Регионалном центру за таленте, Београд II, учествује као предавач
(област хемија), и постаје члан комисије Регионалне и Републичке
смотре научноистраживачког и уметничког стваралаштва талената. На
пројекату „Припрема за путовање у свет науке“ финансираног од стране
Центра за промоцију науке, Републике Србије, ангажована је као
координатор пројектних активности. Школске 2016/2017. године
ангажована је као ментор у Регионалном центру за таленте Београд-
1,Земун.

Име и
презиме

Љиљана Кљајевић

Занимање научни радник

Имејл ljiljanamkljajevic@gmail.com

Биографија Љиљана Кљајевић је научни сарадник, запослена у Институту за
нуклеарне науке «Винча». Докторирала је 2013. године на Факултету за
физичку хемију. До сада је објавила више од 25 међународних радова и
више од 60 пута је цитирана. Њена област интересовања, између
осталог, су синтеза органских и неорганских полимера и њихова
примена у заштити животне средине. Од 2013. године укључена је у
образовни програм Института за нуклеарне науке «Винча». Руководила
је пројектом «Винчина летња сцена» који је намењен ученицима виших
разреда основних школа као и ученицима средњих школа током летњег



распуста (реализован током 2014. године). Тренутно руководи
међународном COST акцијом. Мајка је једног дечака. Једна је од
Оснивача Научно-образовног центра за децу и младе са идејом да наука
и образовање једино заједно могу изаћи из својих оквира и приближити
се привреди.

Име и
презиме

Биљана Васић

Занимање просветни радник

Имејл office@naucnoobrazovnicentar.com

Биографија Биљана Васић, магистар фармације, специјалиста Фармацеутског
менаџмента и маркетинга. Запослена у Фармацеутско-
физиотерапеутској школи као професор стручних предмета. Ментор је
ученичких комапнија у оквиру програма Достигнућа младих, и са
ученицима је 2014 и 2015 године освајила прво место на такмичењу из
социјалног предузетништва и пласман на европско такмичење. Активно
се бави јавним здрављем као предавач на адолесцентних трибина за
младе у оквиру Фестивала здравља, а резултати истраживања везани
за здравље младих представљани су на Шестом међународном конгресу
фармацеута. Аутор четири семинара акредитованих од Здравственог
савета Републике Србије. Реализатор бројних радионица за младе у
оквиру Дечијег културног центра. Учествовала са ученицима са
поставкама 2013, 2014 и 2015 на Ноћи истраживача, Фестивалу науке и
Грен фесту. Течно говори енглески и руски језик.

Име и
презиме

Слађана Миловановић

Занимање дипломирани архитекта

Имејл sladjana.milovanovic@gmail.com

Биографија Слађана Миловановић је завршила специјалистичке академских студија
на Факултету техничких наука у Новом Саду на Департману за
архитектуру и урбанизам. Дипломирала је на Архитектонском факултету
у Београду и исте године наставила стручно усавршавање. Боравила је
на Факултету техничких наука на Департману за архитектуру и
урбанизам у Братислави и учествовала на пројекту ЕРАЗМУС-а. Била
стипендиста Вишеградског фонда. Од 2015. године члан је експертске
групе Територијална кохезија Савета европских градова и општина
(CEMR). Члан је алумни Вишеградске групе (V4). Једна од области њеног
интересовања је и архитектонско образовање и стварање креативног



истраживачког простора међу средњошколском популацијом ученика
подстичући при том код ученика развој перцепције простора и свести о
простору на који можемо утицати.

Име и
презиме

Наташа Костић

Занимање просветни радник

Имејл nkostic@nauucnoobrazovnicenta.com

Биографија Дипломирала на Факултету за физичку хемију у Београду. Већ десет
година ради као наставник физике. Од почетка каријере укључена је на
школским фестивалима науке. Једна је од оснивача Удружења "Научно-
образовног центра за децу и младе"

Име и
презиме

Снежана Вујовић

Занимање васпитач

Имејл sneza.milovanovic@gmail.com

Биографија Снежана Вујовић запослена је у ПУ "Чика Јова Змај" на Вождовцу. Већ
десет година ради као васпитач. Члан је Нуачно-образовног центра за
децу и младе и координатор пројектних активности "Путовања у свет
науке" оранизованих у Задужбини Илије М. Коларца.

Име и
презиме

Јелена Киш

Занимање педагог

Имејл kis@naucnoobrazovnicentar.com

Биографија Јелена Киш је дипломирани педагог. Укључена је у рад психолошкп-
педагошке службе Удружења. Члан је удружења "Научно-образовни
центар за децу и младе". Удата и мама две девојчице.

Општи подаци



Назив пројекта Школарци-експерименталци

Кључне речи истраживач, деца, експеримент, наука

Спровођење
пројекта

02.09.2018. - 14.06.2019.

Научне Области природне науке
техничке
биотехничке
медицинске
друштвене
интердисциплинарне
мултидисциплинарне

Апстракт
пројекта

Пројекат "Школарац-експерименталац" намењен је будућим
школарцима (деци предшколског узраста од 3 до 7 година) и
школарцима деци од 1. до 6. разреда. Идеја пројекта је да се прате
међународни трендови у образовању који показују помак са
традиционалног приступа "орјентисаног на предавача" ка приступу
у чијем средишту се налази полазник. Пројектом су предвиђени
експериментални и теоријски рад са полазницима. Акценат ће бити
стављен на активно учествовање полазника у експерименталном
раду, као и презентовању резултата. Циљ савременог доба је
креативна и забавна школа, а школарац-експерименталац то може
да понуди.

Опис пројекта Реализацијом досадашњих пројеката Удружење је направило
мрежу научних, просветних радника и родитеља. Пројекта
"Школарац-експерименталац" представља темељ за доживотно
учење и повећава међугенерацијску социјалну мобилност.
Пројектом су предвиђени експериментални и теоријски рад са
полазницима. Експеримент и активности су груписане у четири
блока (хемија, физика, биологија и животна средина), а сваки блок
има два нивоа (први ниво намењен је најмлађима, док је други ниво
намењен ученицима нижих разреда основне школе).Предавач ће
ученика навести на рамишљање, а кроз дискусију и разговор и на
извођење закључака који би и требали да буду циљ наставе/игре.
Пројекат би трајао 10 месеци. Сваког месеца истраживачки тимови
би били упознати са новим истраживачким задатком. Тимови би
били састављени од 10 полазника, а по месецу би било до 5 група.

Циљна група основна школа
научна заједница
шира јавност
креатори јавних политика
локална самоуправа



организације цивилног друштва

Циљеви
пројекта

Циљ пројката је да осим полазника пројекта укључи већи број
учитеља и васпитача у менторски рад са научним радницима и да
заједно радена организационој структури рада у школама и
предшколским установама. Реализацијом пројекта помогло би се у
научном описмењавању васпитача, учитеља, педагога, стручних
сарадника и они би били спремни да научно описмене најмлађе
чланове друштва.

Циљеви из
програма
прмоције науке у
које се пројекат
уклапа

Развој различитих програма промоције науке заснованих на
научној култури и научној писмености код свих грађана
Републике Србије
Подстицај и развој комуникације између научноистраживачких
организација са државном управом и јединицама територијалне
управе и локалне самоуправе кроз размену вредности и пракси

Процена броја
посетилаца

320

Да ли се
пројекат
спроводи са
другим
организацијама?

Не

Имплементација пројекта

Активност Од До

Припрема на реализацији пројекта 02.09.2018. 30.09.2018.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

19500 2000 0 2500 1200 25200

Активност Од До

Експерименталне активности 01.10.2018. 31.05.2019.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

39000 11000 18000 16000 3000 87000

Активност Од До



Резултати пројекта 02.06.2019. 14.01.2019.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

19500 2500 0 6500 1500 30000

Укупно:142200

Додатни документ

propratno pismo Skolarac-eksperimentalacCPN.pdf (81,1 KB)
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