
Пријава [251-2019-kategorija-2]

Подаци о пројекту

Назив
пројекта

Мој универзум (My Universe)

Кључне
речи

Универзум, физика, честице, ЦЕРН

Спровођење
пројекта

07.09.2019. - 04.04.2020.

Научне
Области

природне науке
интердисциплинарне
мултидисциплинарне

Апстракт
пројекта

У циљу приближавања науке и уметности, идеја пројекта је да кроз
уметност представи основе физике елементарних честица, настанка
универзума и да широј популацији на занимљив начин прикаже како,
зашто и од чега смо створени.

Опис
пројекта

Пројекат "Мој Универзум" је замишљен као мултидисциплинарна
интерактивна представа о физици елементарних честица, ЦЕРН-у и
настанку нашег Универзума. Представа ће пратити Шредингерову мачку
и Алису у Земљи честица у коју ће је мачак одвести у тренутку упадања
у сан. Алиса и мачак ће бити наснимљени и пројектовани на платну
током представе, а све време представе на позорници ће се смењивати
различите честице (ученици средње школе у Кладову) које ће пратити
адекватна музичка подлога. Честице ће на бини приказати неке
елементарне интеракције у физици, док ће мачак покушати да их
објасни и приближи Алиси (публици). Идеја једа представа буде на
енглеском језику праћена преводом на српски. (Због међународног
значаја теме)

Циљна
група

научна заједница
шира јавност
средња школа
студенти

Циљеви
пројекта

Циљ Пројекта "Мој Универзум" је да се широј јавности на занимљив, а
уједно едукативан начин приближи физика, наука, технологија и
уметност.



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

Процена
броја
посетилаца

до 1000

Одговорно лице (лице задужено за контакт)

Име и
презиме

Иван Стојановић

Занимање наставник физике

Телефон 0638451088

Имејл ika980@yahoo.com

Биографија Иван Стојановић, наставник физике у средњој школи "Свети Сава" у
Кладову од 2007. године до 2018. године. Од 2018. године наставник
физике у средњој школи у Кладову. од 2010. до сада организовао је пет
фестивала физике у сарадњи са Друштвом физичара Србије и Центром
за промоцију науке. 2016. и 2019. године организатор државних
такмичења за ученике средњих и основних школа у Србији. Два пута
предавач на конференцији "Нове технологије у образовању" у
организацији Британског савета у Београду. Организатор ученичке,
стручне, екскурзије до ЦЕРН-а и касније изложбе посвећене ЦЕРН-у.
Два пута учесник ЦЕРН-ових међународних и националних програма за
наставнике физике. Од 2017. Sсientix амбасадор за Србију. Предавач на
Sсientix конференцији у Београду "Стем образовање за будућност".
Организатор радионице за наставнике физике на семинару о настави
физике 2017. године на Златибору и више пута предавач на семинарима
о настави физике. Члан ДФС-а од 2012. године, а од 2018. члан ИО
ДФС-а.

Подаци о институцији

Назив институције Средња школа



Седиште Кладово

ПИБ 111022421

Матични број 17918087

Одговорно лице Зоран Николић

Веб сајт http://srednjaskolakladovo.edu.rs/

Имејл srednjaskolakladovo@gmail.com

Пројектни тим

Име и
презиме

Иван Стојановић

Занимање наставник физике

Имејл ika980@yahoo.com

Биографија Иван Стојановић, наставник физике у средњој школи "Свети Сава" у
Кладову од 2007. године до 2018. године. Од 2018. године наставник
физике у средњој школи у Кладову. од 2010. до сада организовао је пет
фестивала физике у сарадњи са Друштвом физичара Србије и Центром
за промоцију науке. 2016. и 2019. године организатор државних
такмичења за ученике средњих и основних школа у Србији. Два пута
предавач на конференцији "Нове технологије у образовању" у
организацији Британског савета у Београду. Организатор ученичке,
стручне, екскурзије до ЦЕРН-а и касније изложбе посвећене ЦЕРН-у.
Два пута учесник ЦЕРН-ових међународних и националних програма за
наставнике физике. Од 2017. Sсientix амбасадор за Србију. Предавач на
Sсientix конференцији у Београду "Стем образовање за будућност".
Организатор радионице за наставнике физике на семинару о настави
физике 2017. године на Златибору и више пута предавач на семинарима
о настави физике. Члан ДФС-а од 2012. године, а од 2018. члан ИО
ДФС-а.

Име и
презиме

Јасмина Ђорђевић

Занимање наставник српског језика и књижевности



Имејл jasmina.kutak@gmail.com

Биографија Од 2001. радим као наставник српског језика и књижевности у основној,
а касније и средњој школи. Предмет је спој науке и уметности и као такав
омогућава широк спектар активности. Годину и по дана радила сам на
месту руководиоца школе за време одсуства директора установе и
показало се да имам добре организаторске способности. Више пута
учесник сам и организатор смотри и такмичења, свечаних академија и
акција. Сарадник сам "Интеркултуре" и промотер њихових акција. Као
наставник српског језика поред редовних часова са децом реализујем
различите ваннаставне активности. Организатор сам и реализатор
великог броја позоришних представа и сматрам да је театар и глума
добар начин за изражавање и промоцију ставова и идеја. Овај пројекат
би био добар спој науке и уметности у циљу приближавања и промоције
науке деци.

Партнери

Да ли се пројекат спроводи са другим организацијама? Не

Имплементација пројекта

Активност Од До

Припрема представе, аудиција за избор глумаца, писање
сценарија

01.07.2019. 15.07.2019.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

5000 0 0 0 0 5000

Активност Од До

Снимање Алисе и мачка 01.09.2019. 30.09.2019.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

2400 0 0 0 0 2400

Активност Од До

Пробе и представа у Кладову 01.10.2019. 01.11.2019.



људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир
5000 0 0 11400 15000 31400

Активност Од До

Представа у Београду 12.11.2019. 12.12.2019.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

5000 54800 0 0 4800 64600

Активност Од До

Представа у Нишу 25.12.2019. 26.12.2019.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

5000 50240 0 0 4800 60040

Укупно: 163440

Додатни документ

cpn.pdf (72,4 KB)
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