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Одговорно лице (лице задужено за контакт)

Име и
презиме

Кристина Јоргић

Занимање историчарка

Телефон 0653245514

Имејл kjorgic@gmail.com

Биографија Мастер историчар, докторанткиња Универзитета у Новом Саду.
Запослена у Спомен-парку Крагујевачки октобар. Учествовала на више
међународних конференција и радионица које се баве културом сећања.
Члан Eustory History Network-а. Као професор историје и ментор у
Регионалном центру за таленте заволела рад са децом тако да се нада
реализацији пројеката који ће бити усмерени на упознавање најмлађих
са локалном и општом историјом. Учесник европског пројекта Ноћ
истраживача. Аутор је бројних научних радова.

Подаци о институцији

Назив институције Удружење Кораци

Седиште Крагујевац

ПИБ 109321449

Матични број 28190581

Одговорно лице Огњен Обрадовић

Веб сајт www.nvokrugovi.com

Имејл krugovikg@gmail.com

Пројектни тим



Име и
презиме

Марко Грковић

Занимање археолог

Имејл sergrka@gmail.com

Биографија Дипломирао на Филозофском факултету у Београду и Економском
факултету у Крагујевцу. Запослен у заводу за заштиту споменика
културе Крагујевац где је руководио бројним археолошким
истраживањима. Организовао је и водио секцију археологије у више
основних школа у Крагујевцу. Аутор је бројних научних радова у домаћим
и страним часописима и један од организатора Ноћи истраживача
2016/2017.

Име и
презиме

Дубравка Табаковић

Занимање менаџер инжењерских наука

Имејл dubravkatabakovic@yahoo.com

Биографија Дипломирани економиста на смеру Маркетинг Економског факултета
Универзитета у Крагујевцу и Мастер инжењерског менаџмента
Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу. Изузетно
посвећена раду са децом и заинтересована за едукацију младих. Воли
да путује и да упознаје друге културе. Учесник пројекта Ноћ
истраживача у Крагујевцу.

Име и
презиме

Никола Говедарица

Занимање сликар

Имејл ngovedarica1@gmail.com

Биографија По основном занимању академски сликар. Тренутно се налази на
докторским интердисциплинарним студијама на Универзитету у
Београду за уметност и медије. Ради као ликовни уредник у дечијем
часопису ,,Искра''. Излагао је на више од 20 заједничких изложби у
Крагујевцу, Београду, Новом Саду, Требињу, Сарајеву, Нишу и
Мајданпеку.



Име и
презиме

Филип Јоргић

Занимање професор физичке културе

Имејл filipjorgic@gmail.com

Биографија Дипломирани професор физичког васпитања тренутно на мастер
студијама на Факултету за спорт на Универзитету у Новом Саду.
Посвећен раду са децом и младима, и учесник бројних омладинских
кампова и такмичења.

Име и
презиме

Јелена Ђорђевић

Занимање лингвиста

Имејл dstankovic12@gmail.com

Биографија Дипломирала српски језик и књижевност на Филолошко-уметничком
факултету у Крагујевцу. Предаје српски језик у више основних школа где
ради са младима, а учествовала је и у дигитализацији Вуковог речника,
као и лектор бројних књижевних и научних радова.

Општи подаци

Назив пројекта Бесплатне едукативне радионице током летњег распуста: ,,Дођи,
види, научи!''

Кључне речи историја, традиција, лингвистика, уметност

Спровођење
пројекта

10.06.2018. - 20.08.2018.

Научне Области друштвене
хуманистичке
мултидисциплинарне
остало

Апстракт
пројекта

Будући да већи број деце основношколског узраста летњи распуст
проводи код куће, у граду, бесплатне радионице један су од начина
да се млађи ученици активирају, забаве и притом стекну нова
знања и вештине током распуста. Радионице едукативног типа



биле би одржане у раним вечерњим сатима, на отвореном,
континуирано у току 5 недеља. Тематски би се обрађивале теме из
историје, археологије, етнологије, књижевности и уметности. У
реализацији радионица били би укључени педагози и наставници,
који би искуством из праксе помогли обликовање материјала,
односно садржаја самих радионица.

Опис пројекта Једном недељно биће реализоване радионице из различитих
области. Из сваке области по три под-радионице, будући да је
садржај потребно прилагодити узрасту ученика (1-4., 5-8.разред).
Историјска радионица за најмлађе показаће ученицима како се
истражује историја породице и прави породично стабло док ће
старији ученици бити упознати са развојем моде и оружја током
историје. На археолошкој радионици упознаће се са египастким
пирамидама али и научити како се третирају и чувају тек извађени
предмети из земље. Трећа радионица бавила би се традицијом
различитих народа: од веровања старих народа (Словена,
Римљана) до становања у далекој прошлости. На уметничкој
радионици најмлађи учесници научили би да једноставним
потезима нацртају сложене облике док би се старији упознали са
раличитим сликарским техникама. На последњој, петој радионици,
најмлађи би од понуђених речи правили најдужу реч и откривали
њихово значење док би старији вежбали правопис и анализирали
честе грешке у говору.

Циљна група основна школа
шира јавност

Циљеви
пројекта

Будући да у Крагујевцу до сада нису реализоване бесплатне летње
радионице, пројекат има за циљ да понуди нову врсту ангажовања
деце основношколског узраста у циљу промоције науке. Деци ће се
понудити различити садржаји, с тим да преовлађују друштвене
науке. Комплетан садржај радионица у потпуности је у корелацији
са наставним планом и програмом: учесници радионица биће у
прилици да обнове и утврде већ научено, али и продубе стечена
знања и вештине, уз неизоставно учење новог. Радионице ће бити
бесплатне, чиме ће се обезбедити и учешће осетљивих друштвених
група. Основни циљ радионица је уверити децу да наука није баук
као и да је једнако доступна свима.

Циљеви из
програма
прмоције науке у
које се пројекат
уклапа

Развој капацитета истраживача за ширење научне културе
Развој различитих програма промоције науке заснованих на
научној култури и научној писмености код свих грађана
Републике Србије
Јaчање ресурса за промоцију науке како би програми били
доступнији грађанима



Процена броја
посетилаца

3000

Да ли се
пројекат
спроводи са
другим
организацијама?

Не

Имплементација пројекта

Активност Од До

организовање радионица 10.06.2018. 20.08.2018.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

69000 6000 17628 38811 13143 144582

Укупно:144582

Додатни документ

Dodji Vidi Nauci.pdf (336 KB)
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