
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Енергија је свуда око нас“ је 

манифестација која се одвија у основним и 

средњим школама у АП Војводини током 

2018. 

Уз подршку Покрајинског секретаријата за 

образовање, прописе, управу и националне 

мањинe – националне  заједнице и 

Факултета “Фимек“ ова акција се реализује 

по осми  пут.  Организатор и реализатор је 

Центар за развој и примену науке, 

технологије и информатике. 

 

Школе    треба да   подстакну  укључивање што већег 

броја ментора и ученика у ове активности. На завршној 

манифестацији биће награђени ученици, 

најуспешнији ментори  и школе. 

 

Teме пројекта 
 

 Обновљиви извори енергије 

 Енергетска ефикасност  (рационално 
коришћење енергије) 

 Екологија, управљање отпадом и 
енергија 

 

 

Решења могу бити приказана као: 
 Модели или макете 
 Рачунарске презентације 
 Ликовни радови 
 Литерарни радови 

 

Школа која жели да учествује у  пројекту подноси пријаву Центру на адресу: energija@cnti.info 

слањем попуњеног електронског обрасца који се може преузети са сајта Центра:  www.cnti.info 
Рок за пријаву радова је 1. новембар 2018.  
Завршна манифестација ће се одржати у другој половини децембра 2018. 
 

Детаље о начину слања радова погледати на сајту Центра. За све информације обратити се 

на :Тел. 021/442-352; 444-024      www.cnti.info ;       E-mail: office@cnti.info 

 
 

  

                      Химна пројекта   
 
Сунце зрачи, Сунце сија, 
Ето нама - Енергија ! 
Енергија је свуда око нас, 
Енергија је свуда око нас. 
 

 

„Енергија је свуда око нас“ 
 
Сунце нама, светлост даје, 
Чувајмо га, нек' нам траје.  
Енергија је свуда око нас. 
Енергија је свуда око нас. 

 

Позив за учешће у пројекту: 
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Позив за учешће у пројекту: 

„Дани информатике у школама Војводине“ 
је манифестација која се реализује по 
дванајсти пут у основним и средњим школама 
у АП Војводини под покровитељством 
Покрајинског секретаријата за образовање, 
прописе, управу и националне мањинe – 
националне  заједнице и Факултета  “Фимек“. 
Организатор и реализатор је Центар за развој 
и примену науке, технологије и информатике. 
 

Циљ овог пројекта је да подстакне процес 
информатизације наставе у школама Војводине 
као и да се популаришу нове технологије у 
школским наставним и ваннаставним 
активностима.  

 

Овим циклусом настављамо додељивање 
награде и плакете под именом доајена 
информатике у Војводини проф. Стјепана 
Хана. Ова награда се додељује сваке 
године најуспешнијој  школи у Војводини 
на пољу информатике. 
 

Вреднују се следеће активности: 
 

 Примена рачунара у руковођењу школом; 
 Оспособљавање наставника за примену 

ИКТ у процесу наставе; 
 Ревија образовних софтвера, односно 

израда мултимедијалних презентација за 

наставу, примена мултимедија у 

настави (по посебним пропозицијама); 
 Праћење учешћа и успеха ученика на 

такмичењима из информатике, роботике 

и FILMić-a, 
 Употреба интерактивних електронских 

табли (по посебним пропозицијама); 
 Постојање и функционалност школског 

сајта. 
 

Напомена: Школе које желе да узму учешћа у 

акцији потребно је да доставе попуњен електронски 
образац пријаве кoји се налази на сајту Центра 
www.cnti.info на адресу daniinformatike@cnti.info .  
Рок за пријаву је 1. новембар 2018. На крају циклуса 
ће школе добити  упитник који ће попунити и на 
основу кога  се врши бодoвање. 
 

За све информације обратити се на : 
Тел. 021/442-352;       www.cnti.info;      
E-mail: office@cnti.info 
Адреса: Центар за развој и примену науке, 
технологије и информатике, Булевар ослобођења 
37. Нови Сад 
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