
Пријава [1290-2021-kategorija-2]

Подаци о пројекту

Назив
пројекта

(Ne)pismenost

Кључне
речи

naučna pismenost, naučna komunikacija, pismenost, popularizacija nauke

Спровођење
пројекта

01.09.2021. - 31.12.2021.

Научне
Области

мултидисциплинарне
интердисциплинарне
остало

Апстракт
пројекта

Kroz video/podcast emisije Radio Galaksije obradiće se teme pismenosti u
specifičnim sferama društva i mišljenja sa relevantnim stručnjacima. Ideja je
da se krozo primere i razgovor problematizuju različite vrste pismenosti, te da
se ukaže na posledice koje po društvo imaju nerazvijena pismenost u tim
sferama, da se ukaže na glavne probleme i načine prevazilaženja tih
problema, te tako podigne svest o važnosti pismenosti za svako savremeno
društvo.

Опис
пројекта

Biće realizovano 10 video/podcast emisija sa različitim stručnjacima na
sledeće teme: (1) Naučna (ne)pismenost, (2) Filozofska (ne)pismenost, (3)
Statistička (ne)pismenost, (4) Informatička (ne)pismenost, (5) Medijska
(ne)pismenost, (6) Psihološka (ne)pismenost, (7) Ekonomska i finansijska
(ne)pismenost, (8) Ekološka (ne)pismenost, (9) Zdravstvena (ne)pismenost,
(10) Sistemska (ne)pismenost. Kroz svaku epizodu će biti upućen apel sa
predlozima načina povećanja nivoa pismenosti, kako kroz sistemska rešenja,
tako i kroz individualne vansistemske aktivnosti.

Циљна
група

основна школа
средња школа
студенти
научна заједница
шира јавност
медији
организације цивилног друштва

Циљеви
пројекта

Podizanje svesti o pismenosti u različitim sferama društva. Takođe, cilj
projekta je i da se obezbedi i oprema za video produkciju podcasta koja bi se



u okviru Radio Galaksije u budućnosti koristila za druge projekte.

Циљеви из
програма
прмоције
науке у које
се пројекат
уклапа

Подстицај и развој комуникације између научноистраживачких
организација са државном управом и јединицама територијалне
управе и локалне самоуправе кроз размену вредности и пракси
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

500-1000

Одговорно лице (лице задужено за контакт)

Име и
презиме

Dušan Pavlović

Занимање naučni edukator, radijski producent

Телефон 0652071062

Имејл dusan.pavlovicc@gmail.com

Биографија Dušan Pavlović je naučni edukator, popularizator nauke, naučni novinar i
radijski producent koji godinama uređuje i vodi naučnu radio emisiju/podcast
“Radio Galaksija”. Studirao je astrofiziku na Matematičkom fakultetu u
Beogradu, a kroz dugogodišnji rad u Istraživačkoj stanici Petnica bavio se
različitim aspektima naučnog obrazovanja. Bio je rukovodilac i koordinator
Letnje naučne škole, programa za učenike 8. razreda osnovnih škola,
organizovao je i održao mnoštvo radionica i predavanja za učenike osnovnih i
srednjih škola kako kroz različite seminare ISP, tako i kroz specifičan program
pod nazivom “Naučni dan” namenjen posetama škola iz Srbije i regions.
Mentorisao je nekoliko projekata iz oblasti astronomije i srodnih disciplina
kako u ISP, tako i na regionalnim školama, korukovodio seminarom za obuku
novih mlađih saradnika ISP u okviru kog se bavio edukacijom novih mlađih
saradnika osnovnim temama, principima i metodama naučnog i istraživačkog
obrazovanja i filozofije nauke. Dugo godina je bio u organizacionom odboru
Konferencije polaznika ISP, a učestvovao je i u organizaciji i realizaciji i
mnoštva međunarodnih škola i konferencija namenjenih studentima i
učenicima srednjih škola.



Подаци о институцији

Назив
институције

Udruženje "Radio Galaksija"

Седиште Udruženje je u procesu registracije, svi podaci će biti dostupni najkasnije
do kraja maja.

ПИБ 000000000

Матични број 00000000

Одговорно
лице

Dušan Pavlović

Веб сајт http://radiogalaksija.rs

Имејл dusan.pavlovicc@gmail.com

Пројектни тим

Име и
презиме

Dušan Pavlović

Занимање naučni edukator, naučni novinar, radijski producent

Имејл dusan.pavlovicc@gmail.com

Биографија Dušan Pavlović je naučni edukator, popularizator nauke, naučni novinar i
radijski producent koji godinama uređuje i vodi naučnu radio emisiju/podcast
“Radio Galaksija”. Studirao je astrofiziku na Matematičkom fakultetu u
Beogradu, a kroz dugogodišnji rad u Istraživačkoj stanici Petnica bavio se
različitim aspektima naučnog obrazovanja. Bio je rukovodilac i koordinator
Letnje naučne škole, programa za učenike 8. razreda osnovnih škola,
organizovao je i održao mnoštvo radionica i predavanja za učenike osnovnih i
srednjih škola kako kroz različite seminare ISP, tako i kroz specifičan program
pod nazivom “Naučni dan” namenjen posetama škola iz Srbije i regions.
Mentorisao je nekoliko projekata iz oblasti astronomije i srodnih disciplina
kako u ISP, tako i na regionalnim školama, korukovodio seminarom za obuku
novih mlađih saradnika ISP u okviru kog se bavio edukacijom novih mlađih
saradnika osnovnim temama, principima i metodama naučnog i istraživačkog
obrazovanja i filozofije nauke. Dugo godina je bio u organizacionom odboru
Konferencije polaznika ISP, a učestvovao je i u organizaciji i realizaciji i



mnoštva međunarodnih škola i konferencija namenjenih studentima i
učenicima srednjih škola.

Партнери

Да ли се пројекат спроводи са другим организацијама? Не

Имплементација пројекта

Активност Од До

Osmišljavanje i realizacija emisija (svih 10 epizoda) 01.09.2021. 31.12.2021.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

30000 0 0 0 0 30000

Активност Од До

Snimanje i video/audio postprodukcija 01.09.2021. 31.12.2021.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

20000 0 150000 0 0 170000

Укупно: 200000

Одлука о учешћу
RadioGalaksijaMolba.pdf (368 KB)
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