
                                                                                                                   

Пројекат : “Хеј Ти, Ај Ти” – Иновативни механизам неформалног образовања деце у области 
програмирања 

Спроводи ИКТ кластер Централне Србије, а финансира Министарство трговине,  туризма и 
телекомуникација Републике Србије 

 

Јавни позив 
За учешће у Програму неформалног образовања у области 

програмирања за децу основношколског узраста 
 

Пројекат “Хеј Ти, Ај Ти” – Иновативни механизам неформалног образовања деце у области 
програмирања је настао у оквиру Програма неформалног образовања у области програмирања 
за децу основношколског узраста, Минстарства трговине, туризма и телекомуникација Републике 
Србије. Пројекат “Хеј Ти, Ај Ти”  спроводи ИКТ кластер Централне Србије. 
 
Ко може да се пријави? 
Пројекат “Хеј Ти, Ај Ти” је намењен ученицима основних школа, првенстваено ученицима II - VIII 
разреда. 
 
Шта да очекујете? 
Пројекат “Хеј Ти, Ај Ти” пружа полазницима двомесечан курс: месец дана наставе и месец дана рада 
на изради завршног пројекта. Настава се одвија по динамици: два пута недељно по два школска 
часа непосредне наставе, и по два школска часа онлајн обука. Након тога, полазници у сарадњи са 
предавачем, раде на изради завршног пројекта; за то је предвиђено време од два сата недељно 
непосредних консултација и два сата недељно консултација путем електронске поште и видео 
конференције. 
 
Детаљи о пројекту? 

 Програмом је предвиђено да сваки курс буде организован у две групе од по 9 полазника (18 
полазника по курсу, 36 укупно). 

 За потребе онлајн обука биће коришћен Google Hangouts / Skype. 
 Kотизација за целокупан Програм износи 1.000,00 РСД. 
 Након што све групе заврше са обукама, биће организована једнодневна презентација 

радова и додела диплома за успешно завршен курс; завршни радови полазника ће бити 
постављени на сајт ИКТ кластера www.ict-cs.org, тако да буду глобално доступни свим 
корисницима. 

 
За које обуке се можете пријавити? 

 MIT SCRATCH - учење програмирања кроз прављење SCRATCH игрица или 
 WP micro WEB - креирање WordPress wеб презентације, учење основа HTML-a и CSS-а. 

 
Како се можете пријавити? 
ИКТ кластер Централне Србије расписује јавни позив за учешће у Програму неформалног 
образовања у области програмирања за децу основношколског узраста. За учешће у Програму се 
пријављујете достављаљем потребних информација путем: мејла: akademija@ict-cs.org или паутем 
телефона 066 / 360 -187.  

http://www.ict-cs.org,
mailto:akademija@ict-cs.org
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Подаци потребни за пријаву: 

1. Име и презиме детета 
2. Име једног родитеља 
3. Разред у ком је дете 
4. Оцене детета из математике и физике 
5. За који курс се опредељује дете 
6. Контект телефон и e-mail родитеља  

Текст јавног позива можете преузети на званичнoм веб сајту ИКТ Кластера www.ict-cs.org од 
20.01.2017. године. 

Рок за пријаву 3/2/2017 
 
Након истека рока за пријаву и након што се обави селекција полазника, биће организован 
родитељски састанак на коме ће бити договорени детаљи везани за организацију наставе и пројекта 
уопште. 
Планирано је да се са наставом почне у недељи од 06. до 10. фебруара 2017. године. Настава ће се 
одвијати у просторијама Бизнис иновационог центра (Трг Тополиваца 4, Крагујевац). 

http://www.ict-cs.org

