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Апстракт
пројекта

У првој фази ученици имају теренску наставу. Обилазиће околна села,
интервјуисати појединце који знају старе народне песме или игре и оне
који имају старе музичке инструменте и народну ношњу. Ученици
истражују, прикупљају материјале (аудио,видео записе, фотографије).
У Научном клубу ће обрађивати материјале које су прикупили и правити
заједнички блог као и билтен. Материјали ће послужити за израду
квизова и билтена. Билтен ће садржати положај,одлике краја,
знамените личности, музику,народну ношњу и музичке инструменте
краја. Мапираће на интерактивној мапи подручја која су истраживали,
ставити фотографије, аудио, видео записе,текст. Мапу ће штампати за
изложбу,али ће генерисати QR код који ће водити до линка на коме ће
бити подаци. Предавање у школама ће одржати чланови пројектног
тима.Организоваћемо наградни конкурс за најбољи рад на ту тему.На
завршној свечаности у Шапцу и Лозници ће бити презентованa оба краја
са музичким делом и закључцима, а присутни ће попунити евалуациони
лист.

Опис
пројекта

Идеја пројекта је истраживање народне традиције на подручју
Мачванског округа (околина Шапца и Лознице) паралелно. Мачвански
округ се налази у западном делу Србије. Има веома богату историју и
народну традицију. Много народних песама, игара, народних ношњи се
изгубило због ратова и мигрирања становништва. У првој фази пројекта
настава ће се одвијати на терену. Ученици ће уз помоћ наставника
пронаћи људе (који знају старе песме, игре, имају старе инструменте,
ношње), прикупљају материјал са терена (аудио,видео снимци,
фотографије). У истраживању ћемо консултовати институције: КУД
„Абрашевић“ Шабац,Музеј у Шапцу,Шабачку библиотеку,Центар за
културу-Лозница,Етнографски музеј и Музиколошки институт,проучити



радове писане на ту тему. Едукацију младих ће вршити наставници
музичке културе, српског језика, историје, кореографи КУД-ова. Један
од циљева је да млади у времену у коме владају шунд и кич откривају
вредности народне традиције, да би је ценили и неговали, а онда
презентовали вредности својим вршњацима,родитељима,јавности у
покушају да их сачувају од заборава. У пројекту учествују ученици 5
школа из Шапца и околине и 3 школе из Лознице (160 ученика).Идеја је
да раде у мешовитим тимовима ( ученици ће изабрати тим према
афинитетима)у свом граду, које ће надгледати наставници.У другој
фази уз помоћ наставника записују ноте песама које су снимили (у
програму MuseScore), праве дигитални билтен у коме се налазе главне
одлике краја, песме (ноте), игре, музички инструменти,ношње
(фотографије).Ученици мапирају на интерактивној мапи места на којима
су вршили истраживање,генеришу код. Билтен ће бити објављен на
сајтовима свих школа учесница. Ученици праве квизове, тестове којима
је за циљ да провере научено. Дигиталне материјале и квизове тимови
из Шапца размењују са тимовима из Лознице, проучавају их, решавају и
тако уче једни о другима. У трећој фази ученици увежбавају извођење
песама и кореографије игара. Програм изводе у свим школама
учесницама у свом месту (у Шапцу и у Лозници),презентују своје
истраживање (излагање тимова уз презентацију и музички програм),
следе питања и јавна дискусија присутних. Расписује се наградни
конкурс за креативне радове инспирисане народном традицијом краја у
сваком граду посебно. У четвртој фази је планиран завршни сусрет у
Шапцу на коме ће тимови ученика из Шапца и Лознице презентовати
одлике својих крајева (приказивање билтена, презентација на видео
биму), извести песме и кореографије својих крајева и до каквих су
закључака дошли када су упоредили исте. Програм ће се директно
преносити преко јутјуб канала путем лајв стрима. Амбијент ће бити
украшен радовима које су ученици слали на конкурс. На завршном
сусрету ће учествовати ученици, наставници, родитељи, координатори,
представници локалне самоуправе, а ауторима најбољих радова ће
бити уручена симболична награда. Ученици и сви присутни ће на крају
попунити анкету која има за циљ да еволуира пројекат.Предвиђено је
туристичко разгледање оба града за ученике.

Циљна
група

основна школа
шира јавност
медији
локална самоуправа

Циљеви
пројекта

Неговање народне традиције и осећаја за међукултуралност, развој
критичког мишљења, код ученика развијање вештина за решавање
проблема , развијање дигиталних вештина, вештина за сарадњу,
упознавање шире јавности о нашој народној традицији и значају
неговања исте, развијање говорничких вештина, познавање вредности
сопственог културног наслеђа, развијање вештина и техника уметничког
изражавања, богаћење речника, умрежавање школа и наставника



музичке културе, умрежавање градова.

Циљеви из
програма
прмоције
науке у које
се пројекат
уклапа

Развој капацитета истраживача за ширење научне културе

Процена
броја
посетилаца

1.000

Одговорно лице (лице задужено за контакт)

Име и
презиме

Снежана Шалаи Тибор

Занимање професор опште музичке педагогије

Телефон 063281202

Имејл sne73ster@gmail.com

Биографија Снежана Шалаи Тибор (Шабац,1973)-завршила Факултет Музичке
Уметности у Београду. За време студија певала у престижном хору
Collegium Musicum,под диригентском палицом Даринке Матић Маровић.
Радно искуство-1997.-ОШ"Десанка Максимовић" Земун, 2000.-ОШ"Вук
Караџић"Шабац (ИО Мачвански Причиновић), као наставник музичке
културе и МШ"Михаило Вукдраговић" Шабац,као наставник клавира по
50% радног времена, до данас. Аутор: 8 песама за представу "Весело
поврће";пројектне наставе на тему пројекта "Соларна енергија-спој више
наука"(победник на локалном нивоу,2019.), часа "Пролеће у шуми"-песма
из Финске (похваљен час) и објављен у "Час за углед 5"ИК ЕДУКА,2019.,
радионица за ученике "Дечје песме","Филмска музика","На крилима
песме летимо у..."-"Шабачке зимске играрије"2019.,2020.-ЦСУ Шабац; и
наставнике "Гугл налог-презентовање свих могућности","Веб алати";
Коаутор: радионице Inquiru Based ScienceEducation (IBSE) in the Primary
School.Modul of sound, Vinča Institute of Nuclear Sciences, 2012.- др Стева
Јокић (члан САНУ); Рецензије-Музичка култура за 3. и 5. разред ИК
БИГЗ (Марија Гаљевић, Маја Обрадовић),2014.,2018.; Евалуатор:
уџбеника Музичке културе за 7. раз. ИК Клетт (2014), и 5. раз. ИК Нови
Логос и Клетт (2018.); Пројекти:"Раскрсница талентованих мачака"-2012.;
"„This is our School“ – developing language and cultural skills, “My city –
guide to my city” (2018.) -портал eTwinning, „2000 дигиталних учионица“ –



„Дигитални уџбеник – дигитални наставник“(2018.),радионице "Шабац у
време Анке" и "Мачва-мој завичај" у пројекту „Ноћ истраживача“-
Европски пројекат „Хоризон“-(2018.,2019.)-ЦСУ Шабац, "800 деце за 800
година"-учествовање у Сава центру на завршној свечаности поводом 800
година аутокефалности СПЦ, "Чаробна интеркултурална мрежа
пријатељства"-Жељана Радојичић; спољњи сарадник научног кампа под
називом "Како звучи наука"-(2019.)-ЦПН и ЦСУ Шабац; организатор
хуманитарних акција (за децу са Косова),концерата ученика,студијских
путовања наставника.

Подаци о институцији

Назив институције ОШ "Вук Караџић"

Седиште Шабац

ПИБ 100126381

Матични број 07121318

Одговорно лице Драгослав Павловић

Веб сајт http://www.osvukkaradzicsabac.edu.rs

Имејл osvukdirektorsabac@gmail.com

Пројектни тим

Име и
презиме

Снежана Поповић

Занимање професор разредне наставе

Имејл snezana.popovic14@gmail.com

Биографија СНЕЖАНА С. ПОПОВИЋ (Шабац, 14.1. 1963), професор разредне
наставе, педагошки саветник, ОШ „ВукКараџић”, Шабац. Образовање: ОШ
„ЈанкоВеселиновић”, Шабац (1977); Педагошка академија „Душан
Јерковић”, Шабац (1981), Педагошка академија, наставник разредне
наставе, Шабац (1983); Учитељски факултет у Бијељини Универзитета у
Источном Сарајеву, професор разредне настава, Бијељина, студент
генерације (1999). Радно искуство:ОШ „Небојша Јерковић”, Прњавор,



наставник музичке културе (1984–1988); ОШ „ДоситејОбрадовић”,
Волујац, ОШ „ВојводаСтепа”, Липолист, (1991–1992); ОШ „Вук Караџић”,
Шабац, наставник разредне наставе (од 1992). Аутор чланака:Прича о
ливцу звона, Просветни преглед, 34,2011; Школски Сабор народне
традиције, Просветни преглед, 22–23, 2012; Пролећни немир, Просветни
преглед, 18,2013. Коаутор чланака:Inquiru Based ScienceEducation (IBSE)
in the Primary School.Modul of sound, Vinča Institute of Nuclear Sciences,
2012. Евалуатор: ИК Klett, Београд (уџбенички комплет од 1. до 8.
разреда). Коаутор и водитељ акредитованих програма: Од игре до
уметности – драмски метод у настави (2014 -2016). Пројекти:Greenwave
Europe Project, Fibonnacci project, истраживач на терену, писање
истраживачких извештаја ,,Фолклор временских прилика'' (2011); Летња
школица за младе, (Летња школа народне традиције,Песничка
радионица )Канцеларије за младе града Шапца и Градске управе Шабац,
коаутор и један од извођача радионица (2011-2017), Чаробна
интеркултурална мрежа пријатељства (2019.),Međunarodni obrazovni
projekat SPECTAR (2019.), учесник, Шабачке научне зимске
играрије(2020.), радионица''На крилима песме летимо у ..'', један од
извођача. Аутор награђених радова: драмски текст Раскрсница
талентованих мачака треће место нa конкурсу „Најбољи драмски текст
за децу” на IV Смотри сценског учитељског стваралаштва, Учитељско
друштво Лесковац, 2014. , драмски текст Васкршња чаролија,
Електронски зборник награђених радова Међународног конкурса У част
учитељу, Ечка, 2015.

Име и
презиме

Весна Петровић

Занимање професор разредне наставе

Имејл vesnapetrovic24@yahoo.com

Биографија Весна Петровић (1956.)- образовање-1982. год. дипломирала на
Педагошкој академији„Душан Јерковић“ у Шапцу, смер – разредна
настава и стекла назив наставник разредне наставе.2005.год.
дипломирала на Учитељском факултету у Бијељини Универзитета у
Српском Сарајеву, одсек – разредна настава и стекла стручни назив
професор разредне наставе. 2010.год. звање педагошког
саветника;радно искуство-ОШ'' Мајур '' Мајур (1983.),ОШ'' Краљ
Александар Карађорђевић '' Прњавор,наставник муз.културе(1983.-
1993.),ОШ'' Мајур '' Мајур проф. разредне наставе (1993.-2000.),ОШ '' Вук
Караџић'' Шабац, проф. разредне наставе (2000. до данас). Аутор:
Угледни час ''Од жита до хлеба'' Eлектронски зборник радова IV Смотра
ученика и учитеља у изборним предметима разредне наставе 2009;
коаутор-Угледни час ''У сусрет Васкрсу'' Eлектронски зборник радова V
Смотра ученика и учитеља у изборним предметима разредне наставе
2010., Мини пројекат школе и локалне заједнице – представа за децу



''Раскрсница талентованих мачака'' XXVI Сабор учитеља Србије
Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних
искустава, 2012.,Inquiru Based ScienceEducation (IBSE) in the Primary
School.Modul of sound, Vinča Institute of Nuclear Sciences, 2012.

Име и
презиме

Марица Пријовић

Занимање професор музичке културе

Имејл maricaprijovic@yahoo.de

Биографија Марица Пријовић рођена 23.9.1973 у Шапцу завршила Вишу музичку
школу 1994.године као Студент генерације. Запослила се исте године у
ОШ ,, Јеврем Обреновић" где и данас ради. Завршила одсек Опште
музичке педагогије на Факултету уметности у Нишу 2009. године.
Водила црквени хор Св. Јован Богослов у Шапцу при храму Св. апостола
Петра и Павла од 1996-2004.године. Добитник Грамате захвалности за
ширење духовне музике 2003. године. У децембру 2008. године основала
црквени хор Св. Андреј Првозвани при храму Успења Пресвете
Богородице у Ориду и руководила хором до 2018. године. Од епископа
Лаврентија добила и за рад у овом хору Грамату признања 2010. године.

Име и
презиме

Марија Марковић

Занимање професор музичке културе

Имејл marijamarkovc@gmail.com

Биографија Марија Марковић, рођена 28.10.1977.у Шапцу. Основну и средњу музичку
школу завршила у Шапцу. Академију уметности уписала и завршила у
Новом Саду, одсек општа музичка педагогија и добила звање
професора солфеђа и музичке културе. Од фебруара месеца 2004.
године сам у сталном радном односу. Већ једанаест година сам у
основној школи „Мајур“ у Мајуру. Са ученицима сам наступала на
фестивалу ДРИСАМА ФЕСТ, који се организује сваке године у Малом
Зворнику. Водитељ фестивала је чувени Миња Субота. Сваке године са
хором учествујем на приредбама у школи и ван ње, а већ шест година
уназад водим црквени хор цркве Светог Марка у Мајуру.

Име и
презиме

Драган Павић



Занимање професор музичке културе

Имејл draganpavic973@gmail.com

Биографија Драган Павић (Шабац,1973.)-Нижу музичку сам завршио у Шапцу,а
касније и средњу музичку и то оба одсека.Инструментални одсек за
хармонику и теоретски одсек.Упоредни инструмент ми је био
клавир.1992 сам уписао прво вишу музичку школу у Нишу-теоретски
одсек,и завршио у року а касније и музичку академију у истом
граду.Дипломирао сам на предмету полифонија.Певао сам по разним
хоровима и тренутно певам у 3 хора,а једно време сам био и диригент
хора Абрашевић.У основној школи Николај Велимировић предајем
музичку културу од 1997 године.

Име и
презиме

Маја Мићић

Занимање професор музичке културе

Имејл majamicic973@gmail.com

Биографија Маја.Мићић (Шабац,10.05.1973.)-.Завршила сам музичку академију у Нишу
одсек музичка педагогија. Радни стаж-24 год у ОШ"Стојан Новаковић"
Летњиковац и ОШ"Мика Митровић" Богатић.

Партнери

Да ли се пројекат спроводи са другим организацијама? Да

Партнерске институције

Подаци о институцији

Назив институције ОШ "Вук Караџић"

Седиште Лозница

ПИБ 101190348

Матични број 07120427



Одговорно лице Анета Ракић

Веб сајт https://osvukloznica.wordpress.com

Имејл osvkaradziclo@gmail.com

Пројектни тим

Име и
презиме

Зоран Кокановић

Занимање наставник музичке културе

Имејл protodjakon@gmail.com

Биографија Зоран Кокановић (1973.) наставник музичке културе у ОШ "Вук Караџић"
у Лозници. Завршио Вишу музичку школу у Нишу. У просвети ради од
1995. године и у септембру пуни 25 година радног стажа. Од 2000.
године посвећен је раду са црквеним хоровима. Од 2000. до 2008.
основао и водио црквени хор "Света три јерарха" у Крупњу. Од 2004.
основао је и до данас диригује црквеним хором "Сабор српских
светитеља" у Бањи Ковиљачи. На међународним хорским свечаностима у
Бијељини са својим хоровима освојио сам 5 златних и 2 сребрне медаље.
Током свих 25 година рада у основној школи водио сам школске хорове
виших разреда.

Име и
презиме

Даница Кокановић

Занимање наставник музичке културе

Имејл danicak1974@gmail.com

Биографија Даница Кокановић (1974.) - завршила Вишу музичку школу у Нишу -
наставник музичке културе у ОШ „ Кадињача „ у Лозници. - 23 године
стажа Поред школског хора: - Диригент дечијег цркврног хора „ Сретење
Господње“ у Горњој Ковиљачи - диригент дечијег црквеног хор при
цркви Св. Архангел Михаило у Тршићу. - асистент диригента црквеног
хор „ Сабора српских светитеља“ у Бањи Ковиљачи.

Име и
презиме

Гордана Дракић



Занимање професор музичке културе

Имејл gocadrakic@gmail.com

Биографија Рођена 15.2.1974.год у Лозници. Запослена у ОШ „Јован Цвијић“ у
Лозници, као наставник музичке културе од 1995. год. Образовање: -
Нижа музичка школа „Вук Караџић“ Лозница -Средња музичка школа у
Тузли, теоретски одсек -Виша музичка школа у Нишу, теоретски одсек -
Академија уметности –одсек за општу музичку педагогију, Слобомир –
Бијељина Редовно спремам школски хор поводом прослава Дана школе и
школске славе Светог Саве. Са школским хором сам наступала на смотри
хорова града Лознице, која није била такмичарског карактера. Са
солистима школе учествовала сам на „Дри-Са-Ма“ фесту у Зворнику, три
године за редом на којима смо постигли запажене резултате.

Подаци о институцији

Назив институције Центар за стручно усавршавање

Седиште Шабац

ПИБ 106619708

Матични број 17783165

Одговорно лице Бранко Филиповић

Веб сајт www.csusabac.rs

Имејл rcsabac@gmail.com

Пројектни тим

Име и
презиме

Душан Којић

Занимање мастер инжењер информационих технологија

Имејл kojic.dusan985@gmail.com



Биографија Душан Којић је рођен у Шапцу 16.03.1985. године где је завршио Високу
технолошку школу на смеру информационе технологије. Технички
факултет "Михајло Пупин" је завршио у Зрењанину на смеру мастер
инжењер информационих технологија. Запослен у Центру за стручно
усавршавање Шабац где ради на пословима саветника за стручно
усавршавање од 2012 године. Аутор и реализатор семинара "Коришћење
рачунара за припрему ефективније наставе" акредитованог у каталогу
ЗУОВ-а за 2018-2021 годину. Реализатор многобројних обука на
рачунарима.

Имплементација пројекта

Активност Од До

Истраживачки рад-истраживање на подручју Шапца и
околине у пречнику од 30 км-5 одлазака по 2 аута

01.10.2020. 14.11.2020.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

0 7500 0 0 0 7500

Активност Од До

Истраживачки рад-истраживање на подручју Лознице и
околине у пречнику од 30 км-5 одлазака по 2 аута

01.10.2020. 14.11.2020.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

0 7500 0 0 0 7500

Активност Од До

Обрада прикупљених података, прављење дигиталног
билтена и блога-активности за оба тима

16.11.2020. 31.12.2020.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

0 0 0 0 0 0

Активност Од До

Увежбавање прикупљених и обрађених песама и
кореографија, презентација по школама (оба тима)-
инструменти блок флауте-10 комада по 353,00 дин-3.530,
бонгоси-4.000, маракас-750,00, гвиро-650

11.01.2021. 30.03.2021.



људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

0 0 8930 0 0 8930

Активност Од До

Завршни сусрет у Лозници-хонорари за 7 наставника по
5000-35000,2 аутобуса за 100 ученика и 7 наставника-50000
са ПДВ-ом, рекламни материјал-беџеви-170 комада по 15
дин-2550, хемијске оловке-170 комада по 20 дин.-
3400,блокови-25 комада по 45 дин-1125, храна (сендвич,
вода,сок) за 100 ученика и 7 наставника по 150 дин.-16050

02.04.2021. 02.04.2021.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

35000 50000 0 7075 16050 108125

Активност Од До

Завршни сусрет у Шапцу-хонорари за 3 наставника по 5000-
15000,аутобус за 60 ученика и 3 наставника-40000 са ПДВ-
ом, рекламни материјал-беџеви-30 ком по 15 дин-450,
хемијске 30 ком по 20 дин -600, блокови-42 ком по 45 дин-
1890, храна (сендвич,вода,сок) 63 комада по 150 дин-9450

09.04.2021. 09.04.2021.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

15000 40000 0 2940 9450 67390

Укупно: 199445

Одлука о учешћу
ОШ "Вук Караџић"

ОДЛУКА ОШ ВУК КАРАЏИЋ - ШАБАЦ.pdf (181 KB)

Центар за стручно усавршавање

ОДЛУКА ОШ ВУК КАРАЏИЋ ЛОЗНИЦА.pdf (257 KB)

Одлука ЦСУ ШАБАЦ.pdf (495 KB)

Додатни документ

ОДЛУКА ОШ ЈОВАН ЦВИЈИЋ-ЛОЗНИЦА.pdf (145 KB)
ОДЛУКА ОШ СТОЈАН НОВАКОВИЋ-ЛЕТЊИКОВАЦ.pdf (220 KB)
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