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Подаци о пројекту

Назив
пројекта

Kлинци-научници

Кључне
речи

научни, метод, деца, едукација

Спровођење
пројекта

01.09.2020. - 31.12.2020.

Научне
Области

мултидисциплинарне

Апстракт
пројекта

Пројекат „Клинци-научници“ представља интерактивну едукативну
радионицу намењену деци млађег школског узраста (старости од седам
до девет година), која за циљ има да децу на практичан начин упозна са
основним принципима примене научног метода. Узимајући за предмет
анализе једноставне и њима блиске теме из свакодневног живота једне
породице у вези са смањењем производње кућног отпада, деца ће
научити основне кораке у примени научног метода: постављање
питања; одређивање главних актера и промењивих; проучавање теме;
постављање експеримента; прикупљање података и тумачење
резултата експеримента и доношење закључка. Циљ пројекта је да
децу научи и подстакне да аналитички размишљају о темама из
свакодневног живота које их интересују, и да на тај начин развијају
своје способности критичког мишљења. У остварењу постављеног
циља, пројекат ће користити технике драмског метода и вршњачке
едукације.

Опис
пројекта

Пројекат „Клинци-научници“ представља интерактивну едукативну
радионицу намењену деци млађег школског узраста (старости од седам
до девет година), која за циљ има да децу на практичан начин упозна са
основним принципима примене научног метода. Узимајући за предмет
анализе једноставне и њима блиске теме из свакодневног живота једне
породице у вези са смањењем производње кућног отпада, деца ће
научити основне кораке у примени научног метода: постављање
питања; одређивање главних актера и промењивих; проучавање теме;
постављање експеримента; прикупљање података и тумачење
резултата експеримента и доношење закључка. У остварењу
постављеног циља, пројекат ће се користи техникама драмског метода
и вршњачке едукације. Коришћењем техника драмског метода



повећаћемо потенцијал интерактивности едукативних радионица и
мотивисати децу да буду активни учесници креативног процеса чији је
циљ да их кроз игру и сарадњу научи корисним вештинама критичког
мишљења. Кроз тај креативни процес поред драмског педагога и
стручног демонстратора провешће их и њихови вршњаци- петоро деце
узраста седам и осам година, ученика првог и другог разреда основне
школе и главних глумаца дечје игране серије „Скитајући са Дуњом“, која
ће у склопу припремних активности за реализацију радионица бити
едукована за вршњачко вођење у примени основних корака научног
метода. Пројекат ће се реализовати у периоду од септембра до
децембра 2020. године. Током септембра и октобра биће спроведене
припремне активности за реализацију радионица, у оквиру којих ће се
организовати едукативни рад са децом-вршњачким едукаторима. Током
друге половине октобра биће спроведена промотивна кампања путем
друштвених мрежа на интернету, усмерена ка родитељима деце раног
школског узраста, у циљу њиховог информисања о могућности да своју
децу пријаве за учешће на радионицама које ће бити одржане у
Установи културе „Пароброд“ и Дечјем културном центру. У периоду од
новембра до децембра биће реализовано шест интерактивних
едукативних радионица. На свакој радионици учествоваће по десеторо
деце, што је оптималан број учесника, који омогућава да свако дете
добије довољно простора да активно учествује и доприноси раду у
групи. Сходно томе, током два месеца спровођења едукативних
радионица, биће обухваћено 60-оро деце млађег школског узраста (у
овај број не рачунамо и петоро деце која ће имати улогу вршњачких
едукатора). Ови врло прецизно наведени параметри пружиће добру
основу за ефикасну евалуацију и мониторинг пројекта. Пројекат
„Клинци-научници“ биће реализован као засебан пројекат у оквиру
кампање едукације деце о темама циркуларне економије и одрживог
развоја коју Удружење „База Црне овце“ спроводи уз подршку Ерсте
банке.

Циљна
група

основна школа

Циљеви
пројекта

Главни циљ пројекта „Клинци-научници“ је да децу раног школског
узраста научи основним корацима у примени научног метода, и такође
да их подстакне да стечено знање примене да, користећи се својим
знањем и маштом, аналитички размишљају о темама из свакодневног
живота које их интересују, и да на тај начин развијају своје способности
расуђивања и критичког мишљења. Циљ је мотивисати децу да активно
посматрају, проучавају и истражују свет у коме живе, уместо да само
пасивно усвајају информације које добијају од родитеља и учитеља,
што ће им помоћи у даљем сазревању и образовању. У дугорочној
перспективи, циљ пројекта је да допринесе дечјем одрастању у
паметне и способне одрасле особе које ће бити у стању да успешно
доносе животне одлуке и буду корисни и одговорни чланови 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

Процена
броја
посетилаца

60

Одговорно лице (лице задужено за контакт)

Име и
презиме

Милан Јокић

Занимање Продуцент

Телефон 0652366237

Имејл milan.jkc@gmail.com

Биографија Милан Јокић је рођен у Београду 25.11.1986. Завршио је основне студије
маркетинга на Београдској политехничкој школи и специјалистичке
студије европских интеграција на Факултету политичких наука у
Београду. Цео свој досадашњи професионални стаж провео је на
пословима у области образовања и уметности. У периоду од 12 година
координирао је спровођење различитих пројеката неформалног
образовања деце основношколског и средњешколског узраста у области
омладинског рада, предузетништва, финансијске писмености и
одрживог развоја. Учествовао у активностима више организација
(ЈАЗАС, Група "Хајде да", Достигнућа младих у Србији, Организација
креативног окупљања, Удружење "База Црне овце".) У области
позоришне и филмске уметности активан више од шест година као
сценариста и продуцент. Креатор је независног играног програма за
децу "Скитајући са Дуњом".

Подаци о институцији

Назив институције Удружење грађана "База Црне овце"

Седиште Срнетичка 8/15, 11 000 Београд



ПИБ 109645434

Матични број 28208529

Одговорно лице Тијана Бановић

Веб сајт https://www.facebook.com/BazaCrnaovca/

Имејл tijana@blacksheep.rs

Пројектни тим

Име и
презиме

Mилан Јокић

Занимање Продуцент

Имејл milan.jkc@gmail.com

Биографија Милан Јокић је рођен у Београду 25.11.1986. Завршио је основне студије
маркетинга на Београдској политехничкој школи и специјалистичке
студије европских интеграција на Факултету политичких наука у
Београду. Цео свој досадашњи професионални стаж провео је на
пословима у области образовања и уметности. У периоду од 12 година
координирао је спровођење различитих пројеката неформалног
образовања деце основношколског и средњешколског узраста у области
омладинског рада, предузетништва, финансијске писмености и
одрживог развоја. Учествовао у активностима више организација
(ЈАЗАС, Група "Хајде да", Достигнућа младих у Србији, Организација
креативног окупљања, Удружење "База Црне овце".) У области
позоришне и филмске уметности активан више од шест година као
сценариста и продуцент. Креатор је независног играног програма за
децу "Скитајући са Дуњом".

Име и
презиме

Кристина Вулетић

Занимање Драмски педагог

Имејл kristina.vuletic@hotmail.com

Биографија Кристина Вулетић је рођена 28.11.1994. у Београду. Завршила је основне



студије глуме и мастер студије драмске педагогије Академије уметности
у Новом Саду, где тренутно похађа докторске студије. Поседује
вишегодишње искуство у драмско-педагошком раду са децом
предшколског и раног школског узраста. Предавач је у школи глуме за
децу "Мали принц" и драмски педагог независног играног програма за
децу "Скитајући са Дуњом"

Партнери

Да ли се пројекат спроводи са другим организацијама? Не

Имплементација пројекта

Активност Од До

Едукативни рад са децом-вршњачким едукаторима 01.09.2020. 15.10.2020.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

40000 0 0 0 0 40000

Активност Од До

Промоција на друштвеним мрежама на интернету 15.10.2020. 31.10.2020.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

20000 0 0 0 15000 35000

Активност Од До

Реализација едукативних радионица 01.11.2020. 31.12.2020.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

100000 0 0 20000 0 120000

Укупно: 195000
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