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Општи подаци

Назив
пројекта

Енигма кодова

Кључне
речи

генетика, ген, кодон, ДНК

Спровођење
пројекта

01.09.2022. - 31.12.2022.

Научне
Области

природне науке
биотехничке
медицинске
мултидисциплинарне
интердисциплинарне

Апстракт
пројекта

Апстрактна, мистична, али пуна изазова и невероватних могућности,
наука вртоглавог развоја - генетика. Њена открића мењају свет.
Пројекат Енигма кодова не може да промени свет али може да
подстакне, научно испровоцира и мотивише средњошколце да се упусте
у свет генетичких експеримената. Наше радионице су креативне,
интерактивне, узбудљиве научне игре: "Декодирај ме-откриј ме" од гена
преко иРНК до протеина; "Реконбинуј ме"- хумани ген у бактеријски
геном за добијање инсулина; изоловање кончића ДНК из јагоде и
банане; "Дечак или девојчица"- спаривање хромозома од мајке и оца
открива пол бебе, могуће синдроме (Даунов, Тарнеров), полну или
телесну ћелију. Микроскопско посматрање метафазних хромозома
ученицима омогућава стварну визуелизацију правих хромозома. Све
активности пројекта развијају научну писменост, делују мотивационо и
подстичу радозналост младих. Пројекат обухвата 4 радионице за 60
средњошколаца који ће на крају пројекта бити научно оснажени и
мотивисани у истраживачком избору

Опис
пројекта

Од генијалних Менделових открића наслеђивања, преко Вотсон-
Криковог спирално увијеног хеликса ДНК, до данашњих невероватних
генских манипулација, за многе генетика остаје мисаона апстракција,
али за многе је изазов решавање енигме кодова. Управо је овај пројекат
прихватање изазова у решавању генетичких мозгалица на једноставан,
креативан и интегративан начин, намењен средњешколцима да
откључају закључане кодове и открију тајну шифру живота: кодон-
антикодон. План пројеката предвиђа две радионице. Прва радионица,



названа “Декодирај ме - откриј ме”, почиње уводним представљањем
грађе и улоге ДНК, репликације, транскрипције и транслације као врло
значајних, генетички повезаних, процеса у ћелији, презентацијом,
пројекцијом 3Д анимације и коришћењем модела ДНК. Следећа
активност је изоловање ДНК из различитих врста плодова воћа (јагода,
банана, киви) где ће ученици врло интересантним огледом моћи да виде
голим оком дугачке нити ДНК биљака. Затим, ученичке групе добијају
“генетички сет” транскрипције и транслације у којима се, по пузла
систему, налазе делови процеса које ће групе сложити одговарајућим
редоследом. Њихов задатак је да препишу одређени ген у иРНК -
“декодирају” иРНК у редослед аминокиселна - добију одређени
протеин. Добијене протеине читају из табеле и коришћењем дигиталних
алата са интернета. Добијени протеини (инсулин, хормон раста,
антибиотици) нас уводе у други део радионице у којој ћемо се бавити
применом знања из генетике у производњи инсулина, антибиотика и
хормона раста. Кроз игру “Рекомбинуј ме”, групе ученика ће сложити
пузла шему рекомбинације хуманих гена у геном бактерија и тако доћи
до сазнања из генетичког инжињерства на који начин се користе
бактерије за производњу инсулина или соматотропина. Дуга
радионица, под називом “Дечак или девојчица” је осмишљена као рад у
цитогенетичким лабораторијама који се баве хуманим хромозомима,
откривањем пола детета, синдрома, хромозомских аберација. Уводном
презентацијом ученике упознајемо са основном терминологијом везаном
за хромозомске гарнитуре људског генома. Парови ученика добијају
хромозомски сет у коме се налазе изрезани хромозоми људског
кариотипа. Њихов задатак је да хромозоме сложе у парове, по групама
и тако добију одговарајући кариограм на основу кога ће закључити о:
полу детета, одређеном синдрому (Даунов, Тарнеров), телесној или
полној ћелији, делецији - синдром мачијег плача итд. Ученици ће бити у
прилици да посматрају под микроскопом изглед метафазних хромозома
из периферне хумане крви коју ћемо добити из Цитогенетичке
лабораторије КЦ Крагујевац. Завршна активност је решавање генетичке
мозгалице и додела диплома. Све активности у пројекту укључују
ученике у активан процес истраживања, размишљања, дедуктивног
откривања од познатог ка непознатом. Радећи тимски ученици
размењују знање, износе мишљења, допуњују се да би успешно решили
проблемски задатак. План пројекта је да се реализују 4 радионице са
по 15 ученика средњих школа чији наставни план предвиђа рад у
генетици.

Циљна
група

Циљна група су ученици средњих школа, њих 60, који по наставном
плану имају обраду тема из генетике као и професори биологије и
примењених наука који могу да примене у наставном процесу исте или
сличне радионице ради занимљивијег и очигледнијег проучавања и
учења генетике.

Циљеви
пројекта

Циљ пројекта је популаризација науке генетике и оснаживање
ученичких интересовања за будућа генетичка истраживања. Избором



разноврсних пројектних активности ученици се стављају у централну
позицију активних чиниоца и креатора свог сазнајног процеса чиме се
остварује циљ припреме младих за изазове савременог друштва
21.века. Пројектом се остварују и циљеви подршке младима у развоју
двосмерне научне комуникације као и подстицање фунционалног
знања које ће наћи примену у пракси и свакодневном животу. Тимски
рад, сараднички однос, али и индивидуалност су значајни параметри
рада ученика у пројекту који омогућавају остваривање заједничког
стваралачког рада кроз индивидуалну ангажованост појединаца.

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

Одговорно лице (лице задужено за контакт)

Име и
презиме

Дејан Добричић

Занимање дипломирани биолог

Телефон 0658343205

Имејл dejandobricic71@gmail.com

Биографија Дејан Добричић, дипломирани биолог ПМФ-а у Крагујевцу, ради као
професор примењених наука у Првој крагујевачкој гимназији и као
наставник биологије у ОШ „Драгиша Михајловић“. Један је од
реализатора пројекта подржаних од стране Центара за промоцију науке
и Научног клуба Крагујевац: Завиримо у водени свет језера; У царству
гљива!; Говор фосила- Ноћ истраживача 2020.г,; Генетички изазов!; Од
извора реке до ушћа, да ли постоје разлике?; Координатор пројекта Са
науком на четири стране света ОШ “Мома Станојловић” из Крагујевца из
категорије 2 2020.g. уз подршку Центра за промоцију науке и пројекта
Мобилни ботаничар. Рализатор активности у Ноћи истраживача 2021.г. У
току је реализација пројката Бактерије, наши (не)пријатељи. У оквиру
удружења ЕкоМатоТека ради на реализацији неколико пројеката.
Учесник у Еразмус пројекту ОДИ-образовање за друштвену иновацију у
сарадњи са Kidhub-ом. Радио на ПМФ-у као стручни сарадник и
истраживач на хидробиолошким истраживањима у Хидробиолошкој
лабораторији Акваријум Крагујевац. Учесник у пројекту – Едукација
руралног становништва о заштити вода у сарадњи са РЕЦ-ом за заштиту



животне средине за Централну и Источну Европу уз финансијску помоћ
Данске агенције за животну средину. Један од оснивача и активни
учесник у раду НВО „Младен Караман“. Активни учесник бројних
пројеката ове организације: - Таксономско – еколошка истраживања
Старе планине - Еколошки кампови на Завојском језеру, Студеници,
Голији, Старој планини. Бавио се истраживањем на тему – предлог мера
за побољшање производње гљиве шиитаке у Шумадији и истраживањем
на тему – оптимизација услова гајења шампињона у адаптираним
објектима

Пројектни тим

Име и
презиме

Сузана Милошевић Добричић

Занимање магистар биотехничких наука

Имејл suzam812@yahoo.com

Биографија Од 2008.године ради као професор биологије у ОШ „Трећи крагујевачки
батаљон“ у Крагујевцу са низом остварених пројеката као што су
излагање пројекта "Језеро Бубањ- некада и сада" у Ноћи истраживача
2019.год, излагање радова на Фестивалу науке 2019.године у Београду
са темом "Удахни, зарони, истражи", реализатор пројекта “Завиримо у
водени свет језера”, “Генетички изазов!”, “У царству гљива”, Од извора
реке до ушћа, да ли постоjе разлике?; Мобилни ботаничар; “Говор
фосила” у Ноћи истраживача 2020., Ноћ истраживача 2021.г., "Zero waste
tk bataljon", уз подршку Центра за промоцију науке и Научног клуба
Крагујевац. У току је реализација Бактерије, наши (не)пријатељи, Виђено
очима пчеле из категорије 2. Реализатор пројеката у удружењу
ЕкоМатоТека: Покрени град, селектуј отпад!; Медоносне биљке за
одрживо пчеларство; Рамсарски научни караван. Сарадник и ментор
ученицима у раду Kidhub-а Дизајнатон методом на тему климатске
промене и дечија решења у оквиру циљева УН о одрживом развоју.
Учесник у Еразмус пројекту ОДИ-образовање за друштвену иновацију у
сарадњи са Kidhub-ом. Од 2015.године активно се бави пчеларством и
узгојем медоносне лаванде. Радила као стручни сарадник
лабораторијских истраживања из области Хидробиологије и заштите
животне средине у „Акваријуму“ Крагујевац. Активно учествује у раду
НВО „Младен Караман“ из Крагујевца. Била је лидер пројекта –
Едукација руралног становништва о заштити вода у сарадњи са РЕЦ-ом
за заштиту животне средине за Централну и Источну Европу уз
финансијску помоћ Данске агенције за животну средину. У области
наставе, учесник је бројних семинара и радионица. Има и низ објављених
стручних радова из области хидробиологије у стручним часописима. Од



2020.године предаје предмет биологија у приватној средњој
медицинској школи "Доситеј Обрадовић" у Крагујевцу

Име и
презиме

Марија Рафајловић Стојковић

Занимање магистар математичких наука

Имејл mi.beauties@gmail.com

Биографија Марија Рафајловић Стојковић, магистар математичких наука, тренутно
ради као професор математике у Првој крагујевачкој гимназији у
Крагујевцу. Учесник је математичке радионице на ПМФ-у као и
истраживач приправник за научну област Геометрија у Институту за
математику и информатику. Активно учествује у раду Регионалног
центра за таленте. Реализатор пројекта „Children-make“ и координатор
пројекта „Cube“ под покровитељством амбасаде Шведске. Рецензент и
евалуатор великог броја уџбеника за основну школу. Аутор неколико
акредитованих семинара из области математике и информатике:
Математика у игри; Програм-играње; Интеракцијом до пројектне наставе
у алгебри. Један од координатора дечијих радова у Ноћи истраживача
2019.г и један од координатора ученичких радова на Фестивалу науке
2019.године. Сарадник и ментор ученицима у раду Kidhub-а Дизајнатон
методом на тему климатске промене и дечија решења у оквиру циљева
УН о одрживом развоју. Учесник у Еразмус пројекту ОДИ-образовање за
друштвену иновацију у сарадњи са Kidhub-ом. Радила на пројекту о
климатским променама и примени Микро:бита и Scratch-a у Kid Hub.
Активно учествује у раду НВО ЕкоМатоТека.

Активности научних клубова

НК Крагујевац

Активност Од До

Припрема пројектних активности, постер, дипломе, сет за
декодирање, сет са хромозомима

01.09.2022. 01.10.2022.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир
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Активност Од До



Реализација радионица, набавка ДНК модела, освежење за
ученике и наставнике

01.10.2022. 31.12.2022.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

50000 0 20000 0 10000 80000

Укупно: 100000

Сагласност клуба

1_Енигма кодова_Крагујевац.pdf (255 KB)

НК Чачак

Активност Од До

Припрема пројектних активности, постер, дипломе, сет за
декодирање, сет са хромозомима

01.09.2022. 01.10.2022.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

0 0 0 15000 0 15000

Активност Од До

Реализација радионица, набавка ДНК модела, освежење за
ученике и наставнике радиоице

01.10.2022. 31.12.2022.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир
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Укупно: 100000

Сагласност клуба

1_Енигма кодова_Чачаак.pdf (537 KB)
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