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О ПРОЈЕКТУ СТЕМ ШКОЛСКА ОЗНАКА
Пошто су препознале значај промовисања СТЕМ наставе

самооцењивање који прати сет критеријума који одређују

у школама, неколико стручних организација за СТЕМ

СТЕМ школу.

образовање ујединиле су снаге да би се, кроз један

Овај алат за самооцењивање одређује области у којима

заиста вишепартнерски приступ, позабавиле тренутним

је неопходан даљи развој и нуди предлоге и ресурсе

недостатком у броју ученика/-ица који похађају СТЕМ

за побољшање СТЕМ активности школама које се

студије и започињу СТЕМ каријеру. Овом заједничком

пријављују. Сврха овог стратешког партнерског пројекта

посвећеношћу настао је пројекат СТЕМ школска ознака.

је да се омогући што већем броју школа да искористе

У оквиру овог пројекта, подржаног од стране Еразмус+

помоћ СТЕМ школске ознаке, такође укључујући подршку

програма,

Министарства образовања.
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САЖЕТИ ПРЕГЛЕД
У овој публикацији представљене су праксе које се према

Извештај има за циљ да покаже на који начин је пројекат

пројекту СТЕМ школске ознаке истичу као најбоље, од

СТЕМ школска ознака, од покретања у априлу 2019. до

када је онлајн платформа покренута у априлу 2019. године,

јула 2020, допринео истицању и даљем развоју СТЕМ

па до јула 2020. Пројекат СТЕМ школска ознака створио је

школских стратегија на европском нивоу.

простор где, према сету критеријума који одређују СТЕМ

Током овог искуства од 16 месеци, 1880 школа се

школу, оне могу да оцене свој СТЕМ учинак путем онлајн

придружило пројекту СТЕМ школска ознака. 545 школа

алата за самооцењивање. Овај алат за самооцењивање

добило је ознаку Компетентност, а седам је достигло

помаже школама које се пријављују да идентификују

ознаку Спретност. Као први конкретан резултат пројекта,

области које захтевају даљи развој и нуди предлоге за

придружене школе наглашавају то што СТЕМ школска

побољшање СТЕМ активности на нивоу школе.

ознака изузетно подстиче сарадњу са другим школама

Овом иницијативом реагује се на чињеницу да је СТЕМ

и организацијама. Такође, обезбеђује оквир у коме могу

образовање постало приоритет у европским земљама и

саме да развијају СТЕМ стратегије на нивоу школе и тако

да се развијају стратегије како би се унапредила настава

им помаже да побољшају своју праксу. И на крају, бројни

и користила СТЕМ испитивања и каријере. Информације

добри примери Студија случаја и Евиденција о школској

се базирају на заједничком процесу спроведеном са

пракси са платформе, као и догађаји за повезивање које

партнерима пројекта. Извештај је написан у оквиру

смо организовали, такође показују да пројекат СТЕМ

пројекта СТЕМ школска ознака, суфинансираном од стране

школска ознака подстиче размену искуства о СТЕМ

Еразмус+ програма Европске уније (Уговор о додели

образовању између школа.

бесповратних средстава бр. 2017-1-BE02-KA201-034748) и
представља Део 8 овог пројекта.
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УВОД
Образложење

Циљ извештаја

У овој публикацији представљене су
најбоље праксе прикупљене кроз
пројекат
СТЕМ
школске
ознаке.
Пројекат СТЕМ школска ознака створио
је простор где, према сету критеријума
који одређују СТЕМ школу, оне могу да
оцене свој СТЕМ учинак путем онлајн
алата за самооцењивање. Овај алат
за самооцењивање помаже школама
које се пријављују да идентификују
области које захтевају даљи развој и
нуди предлоге за побољшање СТЕМ
активности на нивоу школе.

Извештај има за циљ да покаже на који
начин је пројекат СТЕМ школска ознака,
од покретања у априлу 2019. до јула
2020, допринео истицању и даљем
развоју СТЕМ школских стратегија на
европском нивоу. Током овог искуства
од 16 месеци, 1880 школа се придружило
пројекту СТЕМ школска ознака. 545
школа добило је ознаку Компетентност,
а седам је достигло ознаку Спретност.

Овом иницијативом реагује се на
чињеницу да је СТЕМ образовање
постало приоритет у европским земљама
и да се развијају стратегије како би се
унапредила настава и користиле СТЕМ
испитивања и каријере. Информације
се базирају на заједничком процесу
спроведеном са партнерима пројекта.
Извештај је написан у оквиру пројекта
СТЕМ школска ознака, суфинансираном
од стране Еразмус+ програма Европске
уније (Уговор о додели бесповратних
средстава бр. 2017-1-BE02-KA201-034748)
и представља Део 8 овог пројекта.

Као први конкретан резултат пројекта,
придружене школе наглашавају то
што СТЕМ школска ознака изузетно
подстиче сарадњу са другим школама
и организацијама. Такође, обезбеђује
оквир у коме могу саме да развијају
СТЕМ стратегије на нивоу школе и тако
им помаже да побољшају своју праксу.
И на крају, бројни добри примери
Студија случаја и Евиденција о школској
пракси са платформе, као и догађаји
за повезивање које смо организовали,
такође показују да пројекат СТЕМ
школска ознака подстиче размену
искуства о СТЕМ образовању између
школа.
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1)

СТЕМ ШКОЛСКА ОЗНАКА, AЛАТ КОЈИ ПОДСТИЧЕ САРАДЊУ
ИЗМЕЂУ ШКОЛА И СА ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Aлат којим се представљају СТЕМ Како наводи Центар за промоцију науке
у Србији, показало се да СТЕМ школска
активности спроведене у школама
Од када је платформе СТЕМ школске
ознаке покренута, видели смо да
СТЕМ школска ознака доприноси
представљању СТЕМ активности које се
одвијају у школама. Ово се, у зависности
од земље, одвија на различитим
нивоима.
На пример, у Шпанији, школа Joan Miró,
СТЕМ Школа Амбасадорка из Барселоне,
била је, због свог учешћа у пројекту
СТЕМ школска ознака, истакнута у три
часописа, укључујући Revista Digital
Valles, Ajuntament de Canovelles, и
Alacarta. Ова врста видљивости помаже
не само
подизању свести о СТЕМ
школској ознаци, већ, што је још важније,
помаже школама да пронађу сараднике
међу компанијама које желе да учествују
на пројектима о науци и технологији у
образовању.

ознака помаже школама да постану
видљивије, посебно школама у малим
општинама. Неки локални медији (веб
портали, дневна штампа, недељници и ТВ
и радио канали), као што су Зајечарска
хроника, Зајечар Онлајн, Тимочка
Замедиа, Глас Зајечара, Радио Магнум,
“Руско слово”,2 Јавни сервис Војводине,
“Наше место”, 025инфо, били су посебно
активни у промовисању активности три
СТЕМ Школе Амбасадорке из Србије. Уз
то, неке школе су постале атрактивније
као партнери на пројекту и биле позване
да сарађују на разним пројектним
пријавама.
Коначно,
повратне
информације које су школе добиле у
процесу самооцењивања, искористиле
су за своје побољшање, што би могло да
има утицаја на предстојећој евалуацији
школа коју спроводи Министарство
образовања Србије.

У Литванији је такође, према Националној
агенцији за образовање, СТЕМ школска
ознака
омогућила
школама
већу
видљивост и међусобно признање као
релевантним и корисним партнеркама у
СТЕМ образовњу. СТЕМ школска ознака
1
Партнери СТЕМ школске ознаке су промовише видљивост на много начина,
такође нагласили видљивост коју је на пример, преко галерије Евиденција
СТЕМ школска ознака обезбедила о школској пракси или Форума.
Приказивањем ознаке на свом вебсајту,
школама у њиховој земљи.
школе су такође стекле већу видљивост
1

Више информација о партнерима СТЕМ школске ознаке на: https://www.stemschoollabel.eu/partners

2

Неки примери ширења у локалним медијима: http://zajecarskahronika.rs/zajecarskoj-gimnaziji-oznaka-stemschool-label-proficient/
https://zajecaronline.com/zajecarska-gimnazija-dobila-novo-priznanje/
https://www.timocka.rs/vesti/novo-priznanje-za-zajecarsku-gimnaziju/
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и локалне власти их оцењују као лидерке
које образују децу на модеран начин. На
пример, када је општина града Шјауљај
чула да је предшколска установа Pasaka
добила ознаку, укључили су их у план
за промовисање иновативних облика
образовања, а планира се и оснивање
СТЕМ центра у школи. Судећи по
комуникацији и сарадњи на националним
и интернационалним нивоима, школе су
такође стекле већу видљивост и постале
познате као одговарајуће и корисне
СТЕМ партнерке. На пример, гимназија
Alytus Jotvingiai се успешно пријавила
за програм Еразмус+ К101 са пројектом
“Промовисање и укључивање СТЕМ
образовања у стварању иновативне
културе у школи” (бр. 2020-1-LT01KA101- 077744). Пројекат ће бити
имплементиран од 1. децембра 2020.
до 30. новембра 2022. године. Учешћем
и разменом искустава на платформи,
школе су стекле већу видљивост
и на националном нивоу: њихове
СТЕМ праксе су оцењене од стране
Националне агенције за образовање,
а најбоље школе су укључене у нове
мреже.3 Уз то, како се Општи наставни
план и програм у Литванији унапређује,
а један од приоритета је побољшање
СТЕ(А)М активности, најбоље школске
праксе предате на вебсајту СТЕМ
школске ознаке искористиће се за развој
пратећег
методолошког
материјала
Општог наставног плана и програма.

Стога им платформе попут СТЕМ школске
ознаке нуде фантастичну прилику да
осталим школама оогуће да користе
њихова искуства и унапреде свој рад,
имајући у виду да се многе друге школе
баве сличним питањима кроз различите,
али често комплементарне приступе.
Уосталом, када схватимо да друге
школе имају слична интересовања,
веће је вероватноћа да ћемо развијати
веће колаборативне пројекте. Пример
за ово је иницијатива под називом
Collèges-pilotes,
покренута
пре
четири године од стране фондације
La main à la pâte4 Школе учеснице су
ангажоване на интердисциплинарним
научним пројектима и обично укључују
неколико одељења. Иако је свака
школа врло добро урадила посао, било
је мало међусобних размена. Њиховим
подстицањем да се региструју за СТЕМ
школску ознаку, ствара се реална
могућност за креирање широке мреже
школа које ће бити дубоко ангажоване
око научне пројекте.

У Португалу, према центру Ciencia Viva,
платформа СТЕМ школске ознаке је
такође била одличан начин да се школама
обезбеди видљивост, а, несумњиво,
и прилика школама да поправе
своју СТЕМ стратегију, кроз приступ
ресурсима и алатима за ангажовање
ученика/-ица, наставника/-ица и целе
школске заједнице у заједничком циљу
унапређења СТЕМ образовања. Пример
У Француској, према научном центру овакве видљивости можемо видети у
Maison pour la Science d’Alsace, основне чланку који је објавило Министарство
и средње школе обично нису повезане. образовања у Португалу о групи школа

3

Попут националне мреже: STEAM Schools Net.

4

Вебсајт фондације La main à la pâte: https://www.fondation-lamap.org/
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Agrupamento de Escolas de Alcanena, ресурсима и пословном и индустријском
када је добила ознаку Спретност.5
везаношћу” како би се оснажила
подршка GSMA мрежи. СТЕМ школска
СТЕМ школска ознака коју су, у ознака била би за GSMA врло вредан
својим активностима, прихватиле ресурс јер “може да нам помогне да
обезбедимо привилеговану промену
организације у Европи и изван ње
којој тежимо.”
Од почетка пројекта у септембру 2017,
организације у Европи су прихватиле У Белгији је Привредна и индустријска
СТЕМ пројекат. Ове организације су комора Антверпен-Васланд је кроз свој
склопиле партнерства која подржавају пројекат In2STEM6 такође користила
промоцију СТЕМ иницијативе у школама СТЕМ школску ознаку као почетну тaчку
у Европи и шире.
за сарадњу са индустријама. Пројекат
има за циљ да помогне интернационални
На пример, на годишњој конференцији развој СТЕМ образовања у средњим
EMINENT (у Варшави, 6. - 7. новембра), школама и тиме испрати потребе
Еропска школска мрежа је повезала индустрије
за
већим
упливом
преко 140 учесника у истраживању одговарајућих профила. Као што је
иновативне културе на школском нивоу. Катлин Рабау, координаторка пројекта
Џереми Бакл, директор организације у Привредној и индустријској комори
догађаја конгреса YoMo (фестивал мреже Антверпен-Васланд, објаснила током
мобилних оператера GSMA за младе - Специјалног догађаја СТЕМ школске
енг. Youth Mobile Festival), учествовао ознаке 26. јуна 2020, њихов циљ је “да
је као домаћин и објаснио везу прикупе алат школама о томе како да
између СТЕМ школске ознаке и мреже постану модерне СТЕМ школе”. Такође
организација GSMA, у оквиру сесије под је напоменула да
називом “Вишепартнерске сарадње ка
иновацијама на школском новиоу”. Oд
“СТЕМ
школска
ознака
нуди
400 школа које су у Каталонији повезане
заједнички језик” и “интернационални
кроз фестивал YoMo, 364 тек треба да се
стандард што процесу и ознаци даје
укључи у пројекат СТЕМ школске ознаке.
већу вредност.”
“Пројекат СТЕМ школске ознака нама
је врло узбудљив [...] циљ нам је да
обезбедимо свим школама приступ
СТЕМ школској ознаци и користимо
је као пролаз ка организацији YoMo.”
Како објашњава, њихов циљ је да
“обезбеде да се створене испрате

Најзад, по њеном мишљењу, “СТЕМ
школска ознака такође служи као оквир
за постојеће иницијативе”, “Иницира
промене на боље помажући нам да
увидимо по ком критеријуму треба више
да се потрудимо.”

5

Цео чланак на: https://www.dge.mec.pt/noticias/agrupamento-de-escolas-dealcanena-e-primeira-escola-em-toda-europa-receber-o-selo-de

6

Више информација о партнерима СТЕМ школске ознаке на: https://www.voka.be/in2stem-voor-bedrijven
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Овај висок ниво укључености и
интересовања
од
стране
осталих
организација и пројеката за СТЕМ
школску ознаку такође је приметан када
погледамо интеракције на твитер налогу
СТЕМ школске ознаке, која је за само 16
месеци стекла преко 1000 пратилаца.

Платформа која омогућава размену
искустава између школа
Поред видљивости и интересовања,
СТЕМ школска иницијатива такође нуди
разне прилике за размену искустава
између школа.

како показује Слика 1 доле, основна
мотивација за учешће у СТЕМ школској
ознаци је да “бисмо поделили искуства
наше школе са осталима и учили из
искуства осталих школа.” 50% од 66
учесница које су попуниле анкету сматра
ову мотивацију основним разлогом за
учешће у пројекту СТЕМ школска ознака.
Информисање о томе како поправити
СТЕМ активности, 24% учесница сматра
другим најважнијим разлогом учешћа
у пројекту. А као трећи, учеснице су
изабрале жељу “да откријемо где стојимо
као СТЕМ школа”, што је изабрало 12%
учесница.

Преостале две опције подељене су
између “Стицање ознаке како бисмо
је представили осталим школама и
Према
регистрованим
учесницама спољним партнерима” и “Повећање
СТЕМ школске ознаке и према интересовања ученика за СТЕМ” (6% и 5%)
анкети објављеној у децембру 2019,
Размена искустава: разлог који
су саме школе нагласиле

Слика 1: Резултати Децембарске анкете СТЕМ школске ознаке

Галерија Евиденција о школској пракси
и Студија случаја, база података за
размену пракси између школа

Од априла 2019 до јула 2020, на
платформи СТЕМ школске ознаке
поднесено је преко 880 Студија случаја,
као и више од 4,700 примера Евиденције
о школској пракси. Према Центру за
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промоцију науке из Србије, школе су
биле захвалне на великој бази података
коју је обезбедила СТЕМ школска
ознака. Чињеница да су, пре него што
се објаве, све активности прегледане од
стране Језичког координатора, сматра
се као гаранција квалитета, стога се
ресурсима верује. Такође, објављивање
СТЕМ Евиденције о школској пракси на
платформи СТЕМ школске ознаке види
се као награда за напоран рад, што се
показало као добра мотивација многим
наставницима/-ицама
и
школским
представницима/-ицама који пролазе
кроз процес самооцењивања школе

СТЕМ школска ознака подстиче школске
представнике/-ице и сараднике/-ице на
повезивање, интеркацију и бављење
заједничким питањима. Циљ овог онлајн
простора за разговор је да се пружи
прилика корисницима/-ицама да се
укључе у промишљену и конструктивну
дискусију са својим колегама и да дају и
добијају повратне информације.

Са преко 10640 објављених постова и
565 корисника и корисница који дају
допринос на форуму од априла 2019.
до јула 2020, форум се показао као
сјајна прилика за размену спољних
линкова о СТЕМ-у и о пројектима
иницијативе e-Twinning, као и за боље
Форум, прилика за размену
упознавање колега/-иница из других
између колега и за унапређење
школа
и других европских земаља.
сопствених СТЕМ стратегија
Омогућило је искренију и једноставнију
Форум СТЕМ школске ознаке такође људску интеракцију која може бити
великих
националних
и
нуди прилику за размену добрих пракси, почетак
искустава и идеја у вези са СТЕМ интернационалних пројеката.
стратегијама на школском нивоу.
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СТЕМ ШКОЛСКА ОЗНАКА, АЛАТ КОЈИ ПОМАЖЕ
ШКОЛАМА ДА УНАПРЕДЕ СОПСТВЕНУ ПРАКСУ

У оквиру пројекта, 20 школа из Португала,
Литваније, Француске, Србије, Шпаније,
Грчке и Турске, постављене су као
СТЕМ Школе Амбасадорке. Европска
школска мрежа (енг. European Schoolnet
- EUN) је радила са и подржавала СТЕМ
Школе Амбасадорке током академске
2019-2020 године да би им помогла да
са тренутне пређу на следећу ознаку.
Поред тога, СТЕМ Школе Амбасадорке
имају за циљ да послуже као добар
пример другим школама у Европи.
Идеја са школама амбасадоркама у
неким земљама се показала се као врло
ефикасна. Према Националној агенцији
за образовање у Литванији, школе које
су се пријавиле за СТЕМ ознаку и почеле
са грађењем свог профила, често су
питале СТЕМ Школе Амбасадорке за
помоћ или савет. Ово су радиле преко
одговора на често постављана питања
(нпр. Како да постанемо СТЕМ школа?
Како да тачно додамо евиденцију на
платформи? Која студија случаја је од
помоћи?). СТЕАМ представници/-ице
из других школа у Литванији питале су
СТЕМ Школе Амбасадорке да:

y модерирају
њихове
СТЕАМ
активности и стратегије, помогну у
имплементацији и документацији
y им омогуће да посете СТЕМ
Школе Амбасадорке и присуствују
СТЕМ лекцијама и активностима и
разговарају о коришћеним методама
и опреми
y учествују у догађајима и радионицама
који се организују за наставнике/це и
ученике/це из других школа
y им
омогуће
да
учествују
на
интернационалним догађајима које
СТЕМ Школе Амбасадори организују
у оквиру Еразмус+ пројеката.7
СТЕМ школска ознака такође даје
подршку школама у грађењу њихове
сопствене СТЕМ стратегије или у њеном
унапређењу. СТЕМ Школе Амбасадорке
су прве о овоме посведочиле. На
пример, Младен Шљивовић, наставник
физике из Гимназије Зајечар у Србији,
каже:
"Да бисмо радили најбоље што
можемо за наше ученике/-ице и
наставнике/-ице,
увек
тражимо
прилику да се поправимо. СТЕМ
школска ознака се заправо тиме и

7

Примери окавке врсте учешћа могу се наћи у оквиру следећих догађаја:

-

Национална конференција “СТЕ(А)М модел у образовању Литваније: да ли су ствари заиста тако
једноставне?” организована од стране Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjus (http://www.
svietimonaujienos.lt/vgtu-inzinerijos-licejus-inovatyvus-ir-aktyvus-steam-ambasadorius-lietuvoje-ir-europoje/

-

Радионица “СТЕАМ активности у предшколским институцијама: изазови и могућности” органиозована
од стране предшколске установе из гада Шјауљај Pasaka (https://pasaka.mir.lt/projektine-veikla-siauliulopselyje-darzelyje-pasaka/?fbclid=IwAR0M0OUBE_3461YEyhwgC-JUyLFnBaRJFlaz5LlcliGFi5gRFxZBKARXTn0)

-

Национална конференција “Иновативне могућности СТЕ(А)М образовања у школама: изазови
и предности” организована од стране гимназије Klaipėdos Sendvario (https://www.sendvaris.
klaipeda.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=1499:respublikine-konferencijainovatyvaus-ste-a-m-ugdymo-galimybes-mokykloje-issukiai-ir-teikiama-nauda&catid=30&Itemid=101)

СТЕМ школска ознака - најбоље праксе

8

бави, унапређивањем школа како
би им помогла да извуку најбоље
из својих ученика/-ица. Платформа
је одлична прилика за размену
активности и учење од других
школа кроз поднесене Евиденције о
школској пракси или Форум. Најбоља
ствар је добијање Плана акције на
основу тренутне школске евиденције
и статуса.”
Према извештају још једне представнице
СТЕМ Школе Амбасадорке, Лауре
Бајориуне из предшколске установе
Pasaka у граду Шјауљај (Литванија),
платформа помаже у идентификовању
добрих и лоших страна у СТЕМ школској
стратегији и одређивању начина за даљи
развој активности.

“СТЕМ школска ознака Спретност
оснажила је нашу мотивацију за
даљим истrаживањем и унапређењем
СТЕМ добрих и лоших страна,
укључујући све наставнике/-ице из
наше институције. Кроз креирање
СТЕМ стратегије, увидели смо где
је наша школа успешна, а у којим
областима је потребно посебно
интервенисати. Захваљујући СТЕМ
школској ознаци сада можемо да
планирамо сврсисходну и ефикасну
СТЕМ стратегију према потребама
наше школе!”

France
Lithuania
Portugal
Turkey
Greece
Serbia

A
Second
AYDIN-Kuşada
Hasan Uçar Ana
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СТЕМ ШКОЛСКА ОЗНАКА, ИЗБОР НАЈБОЉИХ ПРАКСИ
СТЕМ ШКОЛА АМБАСАДОРКИ

Од априла 2019. до јула 2020. године, 1. СТЕМ Школа Амбасадор из Србије,
Гимназија у Зајечару, учествовала је у
од 886 Студија случаја, које су школе
интернационалној радионици Упутства
поставиле на платформи СТЕМ школске
и савети за школски план и програм,
ознаке, 75 је објављено, што их чини
организованој од стране пројекта
добрим примерима који могу да послуже
Euroguidance (2018-2020), која се
као инспирација другим школама. Уз то,
одржала у Букурешту 2018. године.
од 4712 поднесених примера Евиденције
Током овог догађаја, позвани школски
о школској пракси, 498 је објављено
одборници/-ице и представници/у галерији Евиденција о школској
ице разговарали су о најбољим
пракси. Ове евиденције нуде конкретне
праксама кроз примере из својих
примере о томе како школе одговарају
учионица. Питања о развоју каријере
на одређене критеријуме који одређују
и менторству су све више предмети
СТЕМ школу. Овде можете наћи избор
студија и данас едукатори активно
посебно значајних Студија случаја и
покушавју да подигну свест кроз
примера Евиденције о школској пракси
менторства својим ученицима/-ицама
поднесених од стране СТЕМ Школа
о будућој каријери и на који начин су
Амбасадорки и објављених на порталу,
СТЕМ каријере контекстуализоване
које могу да послуже као инспирација
у СТЕМ предметима. Кроз Студију
другим школама.
случаја
“Ваш
предмет
ми
је
8
важан”,
Избор Студија случаја
Гимназије
у
Зајечару,
наставници су контекстуализовали
Cтудије случаја су кратки извештаји о
интердисциплинарно
СТЕМ
пређашњим догађајима и активностима
образовање и дали реалне примере
школе који су повезени са различитим
својим ученицима/-ицама о томе
СТЕМ критеријумима и томе како су
како се знање стечено из различитих
школе на њих одговориле. Могло би
дисциплина
може
применити
у
се рећи да су Студије случаја приче
професионалној пракси. Ова Студија
из прошлости, али се сматрају и
случаја је успешно одговорила на
даље вредним тога да се поделе са
критеријуме
“Интердисциплинарна
заједницом. По покретању платформе у
настава”, “Контекстуализација СТЕМ
априлу 2019, до 14. јула 2020. приложено
наставе”, “Сарадња са индустријом”,
је преко 880 Студија случаја. Оовде се
“Повезаност
са
родитељима/
могу наћи примери посебно значајних
старатељима”,
“Повезаност
са
Студија случаја које су објављене током
универзитетима и/или истраживачким
прошле 2019-2020 академске године:
центрима”, “Повезаност са локалном
заједницом” и “Стручно усавршавање
запослених”.
Додатни
доказ
је
8

https://www.stemschoollabel.eu/group/admin/case-studies/detail?caseStudyId=557
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званична публикација,9 финансирана
од стране Европске комисије.

своју СТЕМ стратегију у годинама
које долазе пошто је њихова
школа номинована за СТЕМ Школу
Амбасадорку.
Гимназија
Alytaus
Jotvingių дели своју посвећеност
поправљању СТЕМ стратегије кроз
дељење добрих пракси и алата које
је развила, попут SWOT табела за
анализу. Ова Студија случаја се бави
критеријумима “Школски одбор” и
“Инклузивна култура” како би се
нагласила акција коју је школско
особље предузело у контексту
развоја наставног плана и програма
и свеукупне огранизације, као и
прихватања и остварења идеја
колега/-иница. Пропратни документ
који је школа предала за ову Студију
случаја била је презентација13 која је
оригинално окачена на веб страници
школе посвећеној СТЕАМ-у, под
називом Alytaus Jotvingių Gimnazija –
Mokykla, Turinti Aiškią Steam Strategiją.14

2. Иста СТЕМ Школа Амбасадорка је
предала Студију случаја под називом
“Радионица о рубрикама”10 на тему
оцењивања. Ова Студија случаја
представља
исход
радионице
посвећене
осмишљавању
и
креирању рубрике за оцењивање,
након Еразмус+ програма. Поред
тога што уцртава пут иновативнијим
методама
за
оцењивање,
које
могу да се примењују у Пројектној
настави насупрот традиционалним
тест
методама,
такође
ставља
у
перспективу
критеријуме
“континуираног
оцењивања”
и
“индивидуализованог
оцењивања”
којима се ова Студија бави и показује
како колективна акција може да се
координира на европском нивоу.
Додатни критеријуми којима се
ова Студија случаја бави су “Висок
ниво
сарадње
запослених”
и 4. Још један одличан пример Студије
“Професионално
усавршавање”.
случаја
под називом “Школски
Додатна евиденција поднета уз ову
елементи за размишљање у процесу
Студију случаја била је веб страница
учења”15 поделила је предшколска
пројекта “Школе сутрашњице”.11
установа Pasaka, још једна СТЕМ
Школа Амбасадорка из Литваније
и једино обданиште међу СТЕМ
3. У Cтудији случаја “SWOT 2020
Школама Амбасадоркама. У овој
СТЕАМ образовања”12 коју је предала
Студији случаја, видимо како ће
гимназија Alytaus Jotvingių, средња
‘алати за размишљање’ које су
школа у Литванији, наставници/-ице
наставници/-ице развили у школи
размишљају како да структуирају
9

https://www.euroguidance.cz/publikace/cbs-18.pdf

10

https://www.stemschoollabel.eu/group/admin/case-studies/detail?caseStudyId=629

11

https://schooloftomorrowsoft.blogspot.com/2020/05/rubrics-and-what-do-we-do-with-them.html

12

https://www.stemschoollabel.eu/group/admin/case-studies/detail?caseStudyId=674

13

http://steam.jotvingiugimnazija.lt/wp-content/uploads/2020/03/SSGG-SWOT-STEAM-2019-2.pdf

14

http://steam.jotvingiugimnazija.lt/

15

https://www.stemschoollabel.eu/group/admin/case-studies/detail?caseStudyId=127
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ставити у употребу доступан простор
и ресурсе, укључујући стратегије
за учење којим би се неговало и
подстакло учење од раног доба. Циљ
је да се допринесе самопоуздању
ученика/-ица, подстицањем њиховог
интересовања за одређене предмете
и теме, као и тимског рада, у покушају
суочавања са питањима која се
често сусрећу у овом добу, попут
спонтане контроле понашања. Све
ове вештине ће помоћи у развоју
ученика/-ица у целовите личности.
Критеријуми којима се ова студија
бави су “Индивидуализација учења”,
“Проблемска и пројектна настава”,
“Оцењивање
у
континуитету”,
“Повезаност
са
родитељима/
старатељима”
и
“
Стручно
усавршавање”. Пратећа евиденција
за ову Студију случаја садржала је
компилацију веб страница, укључујући
презентацију коју су запослени
окачили на LinkedIn профилу16 како
би дошла до већег броја едукатора,
чланак је објављен на литванском
порталу Švietimo naujienos: Pradžia17
за едукаторе, као и веб страницу
мреже “Интернационалне школе за
размишљање”.18

Избор Евиденција о школској пракси
Евиденција о школској пракси могу
да буду фајлови, документа и остали
материјали који служе као доказ
за одговоре дате у формулару за
самооцењивање и за њене активности

у вези са одређеним критеријумима.
Документа која се најчешће предају су
исечци из новина, видео снимци, агенде,
фотографије, вести на веб страницама и
на социјалним медијима и сертификати
о похађању. Могло би се рећи да је
евиденција приказ тренутног стања
СТЕМ активности у школи. Од покретања
платформе у априлу 2019. и преко
4700 примера Евиденције о школској
пракси поднетих до 14. јула 2019, испод
су издвојени посебно значајни делови
Евиденција о школској пракси које су
СТЕМ Школе Амбасадорке поделиле
током академске 2019-2020 године.
1. У Евиденцији о школској пракси
“Посматрање рада у Турској”19 коју
је предала СТЕМ Школа Амбасадорка
из
Србије,
Гимназија
Зајечар,
објашњава се како су запослени у
школи путовали у Турску, у оквиру
програма за размену, да би стекли
увид у то како раде колеге/-инице у
другим земљама. Запослени су стекли
значајно пословно и интернационално
искуство учешћем у овом Еразмус+
програму. Ова Евиденција о школској
пракси била је пример добре праксе
наставника/-ица који улажу у свој
професионални развој кроз учешће
у програмима у иностранству и
доприносе јачању прекограничне
сарадње
школа
из
различитих
земаља. Због тога се сматра де се
ова Евиденција о школској пракси
успешно позабавила критеријумима
“Школски
одбор”,
“Висок
ниво

16

https://www.slideshare.net/aurelija1957/apie-mstymo-mokyklos-rankius1?fbclid=IwAR1ChdK53mCAlaMiWcGxkjfbd0mNS-zPCjX2AjD23HW7Hm3BSH11p6r5lY

17

http://www.svietimonaujienos.lt/mastymo-kulturos-diegimo-patirtis-ikimokyklinio-ugdymo-istaigoje/

18

https://www.thinkingschoolsinternational.com/

19

https://www.stemschoollabel.eu/group/admin/school-practice-evidences/detail?schoolPracticeEvidenceId=2255
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сарадње
међу
запосленима”,
“Повезаност са локалном заједницом”
“Повезаност са другим школама и/
и “Стручно усавршавање запослених”.
или едукативним платформама” и
Додатно је ојачана линком ка веб
“Стручно усавршавање запослених”.
страници Лабораторије на вебсајту
Такође се наглашава повезаност и
школе miroSTEM.22
даљи развој едукативних платформи,
и веома охрабрује то што се све 3. Још једна важна акција исте школе у
више наставника/-ица укључује у
контексту сарадње са универзитетима
Еразмус+ пројекте. Кроз учешће,
и научним центрима представљена
они стичу неопходно искуство за
је у Евиденцији о школској пракси
дизајнирање сопствених програма о
“Школа - Универзитет сарадња у
индивидуалним потребама ученика.
току пандемије”23 где је школски
Додатни прилог овој Евиденцији о
одбор у сарадњи са студенткињом
школској пракси био је извештај о
основних студија са Универзитета у
овом програму мобилности.20
Барселони осмислио недељне СТЕМ
активности кроз које су објашњавали
на даљину зашто је СТЕМ важан.
2. У Евиденцији о школској пракси
Ова Евиденција о школској пракси је
“СТЕМ
Лабораторија
школске
дизајнирана и имплементирана када
заједнице”21 одлично је објашњен
је криза Ковид-19 била на врхунцу,
настанак и успостављање СТЕМ
пошто је СТЕМ Школа Амбасадорка
Лабораторије у оквиру школе Joan
Joan Miró из Шпаније консултовала
Miró, у Шпанији. Покретањем ове
тим СТЕМ школске ознаке са питањем
Лабораторије школа је ученицима/како да приступи универзитетима и
ицама створила одличну прилику
истраживачким центрима у току ове
да искористе приступ опреми и
кризе. Тако је успостављена веза и
едукативним материјалима, а такође
сарадња између школе и Универзитета
и менторство бивших ученика који
у Барселони, а поднесени доказни
су имали приступ. Овом значајном
материјал је видео снимак у коме
акцијом, школа је поставила базу за
студенткиња
са
универзитета
боље интегрисање и подршку СТЕМ
објашњава како ће радити заједно
образовању у оквиру наставног
у циљу одговарања на одговарајући
плана и програма, у сарадњи са
критеријум. Детаљи се могу наћи на
локалном заједницом. Евиденција о
вебсајту школе miroSTEM.24
школској пракси бавила се следећим
критеријумима: “Приступ технологији
и опреми”, “Наставни материјали 4. Француска СТЕМ Школа Амбасадорка,
високог квалитета”, “Школски одбор”,
средња школа Pfeffel нагласила је
20 http://storage.eun.org/resources/stemsl/upload/2255/Mobility%20report%20
from%20Job%20Shadowing%20in%20Turkey%20Erasmus.docx
21

https://www.stemschoollabel.eu/group/admin/school-practice-evidences/detail?schoolPracticeEvidenceId=2420

22

https://sites.google.com/escolajoanmiro.com/mirostem/school-community-stem-lab

23 https://www.stemschoollabel.eu/group/admin/school-practice-evidences/detail?schoolPracticeEvidenceId=3864
24

https://sites.google.com/escolajoanmiro.com/mirostem/meet-marta-olaria
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комјутерске науке и програмирање у
софтвера и информацијама о овим
својој Евиденцији о школској пракси
пројектима.
“Dessin 3D et imprimante 3D”.25
Предајом ове Евиденције о школској 5. Средња шкоа Pfeffel из Француске
пракси, школа је поделила детаљна
поделила је још један досије са
упутства о томе како дизајнирати 3D
Евиденцијом о школској пракси, под
прототипе коришћењем специјалног
називом “Un EPI mathématiques
софтвера на даљину, у сарадњи
- Sciences Physique”.27 Кроз овај
са родитељима, с обзиром да се
материјал, школа је представила
активност
одвијала
у
периоду
радионицу за програмирање која
ограниченог кретања због пандемије
траје 30 сати и има за циљ да упозна
Ковид-19. Иако је разумљиво да 3D
ученике/-ице са програмом mBlock
штампачи нису широко доступни,
и Arduino коришћењем визуелног
посебно не у домаћинствима, ова
програмског
језика
Scratch.
активност је омогућила ученицима/Поднесени доказни материјал је
ицама да наставе са деловима
детаљни водич на француском28 са
теорије и практичним елементима 3D
упутствима и саветима о хардверу и
штампе и одговарајућим софтвером
софтверу који су коришћени за ове
коришћеним на часовима наставе
активности, а такође и практичним
на даљину. Исход ове активности
вежбама са упутствима за сваки корак
су два пројекта под називом Projet
и снимцима екрана. Критеријуми
de situation d’urgence: “le kit d’abri
из ове евиденције су “Фокус на
d’urgence” и Ecolodge. У овој
СТЕМ
теме
и
компетентност”,
Евиденцији о школској пракси бавили
“Интердисциплинарна
настава”,
су се следећим критеријумима:
“Приступ технологији и опреми”
“Индивидуализација
наставе”,
и “Висок ниво сарадње међу
“Проблемска и Пројектна настава
запосленима”.
(енг. PBL)”, “Истраживачка настава
(енг. IBSE)”, “Фокус на СТЕМ теме и 6. Било је посебно занимљиво испратити
способности”,
“Контекстуализација
процес успостављања односа са
СТЕМ наставе”, “Индивуализовано
великим играчима индустрије. Као
оцењивање”, “Наставни материјали
пример за најбољу праксу везану за
високог
квалитета”,
“Повезаност
критеријум “Сарадња са индустријом”,
са
родитељима/старатељима”
и
француска СТЕМ Школа Амбасадор
“Висококвалификовани стручњаци”.
Интернационална школа из Валбоне (
Поднесени доказни материјал је PDF
фран. Lycée International de Valbonnе)
фајл на француском26 са упутствима,
представила је своју сарадњу са
компанијом Thalès Group. Као што се
снимцима екрана о коришћењу
25 https://www.stemschoollabel.eu/group/admin/school-practice-evidences/detail?schoolPracticeEvidenceId=2980
26

http://storage.eun.org/resources/stemsl/upload/2980/SPE-%20Techno%20Dessin%203D.pdf

27 https://www.stemschoollabel.eu/group/admin/school-practice-evidences/detail?schoolPracticeEvidenceId=2203
28 http://storage.eun.org/resources/stemsl/upload/2203/Utilisation%20de%20la%20
carte%20Arduino%20en%20Physique%20version%20ESPE.pdf
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види из Евиденције о школској пракси
школе, у великој мери фокусирале је
“Détecteur autonome de feux de
родна равноправност и укључивање
forêt”,29 наставници/-ице су радили са
девојака у СТЕМ активности. У оквиру
пројекта Школе добијају сигнал
инжењерима из Тима за истраживања
са Марса, о едукацији о свемиру,
и иновације како би подигли свест о
финансираном од стране Европске
техникама за детектовање шумских
уније, СТЕМ Школа Амбасадорка
пожара и развили сензор за детекцију
Интернационална школа из Валбоне
који ће допринети очувању животне
(фран. Lycée International de Valbonnе)
средине и биодиверзитета. У току ове
активно је укључивала и ангажовала
активности, ученици/-ице су имали/-е
ученице. Иако се ове активности тичу
прилику да траже податке онлајн,
целе учионице, ученице често изгубе
интерпретирају
их
математичким
интересовање или одустају на пола. У
процесима и конструишу и користе
Евиденцији о школској пракси “СТЕМ
детектор који су направили на
на женски начин”31 презентација
часу.
Истовремено,
уз
реалну
контекстуализацију СТЕМ предмета,
коју су направиле и спровеле
ученици/-ице су имали/-е прилику
ученице доступна је заједници
да раде заједно на комуникацијском
СТЕМ школске ознаке. Евиденција
аспекту пројекта, попут дизајна логоа
о школској пракси је додатно
и процене социолошког утицаја
поткрепљена видео презентацијом,32
који сензори имају, уз олакшавање
и бавила се следећим критеријумима:
рада ватрогасаца. Ова Евиденција
“Истраживачка
настава
(енг.
о школској пракси је јасан пример
IBSE)”, “Фокус на СТЕМ теме и
Истраживачке наставе и пројектне
компетентност”, “Контекстуализација
активности. Евиденција је додатно
СТЕМ наставе”, “Наставни материјали
поткрепљена презентацијом30 у којој
високог квалитета”, и “Повезаност са
универзитетима и/или истраживачким
су представљени сви предузети
центрима”.
кораци
и
акције.
Критеријуми
обрађени у овој Евиденцији о школској
пракси су “Истраживачка настава 8. Још један одличан пример за
материјале
високог
квалитета
(енг. IBSE)”, “Контекстуализација СТЕМ
које
су
наставници
направили,
наставе”, “Приступ технологији и
као и исход школског учешћа на
опреми”, “Cарадња са индустријом”,
интернационалном
пројекту,
је
“Повезаност са универзитетима и/или
недавно развијени Велики отворени
научним центрима”.
онлајн курс (енг. МООС) за пројекат
Школе добијају сигнал са Марса,
7. Још једна област на коју су се СТЕМ
што је илустровано у Евиденцији о
Школе Амбасадорке, али и европске
29 https://www.stemschoollabel.eu/group/admin/school-practice-evidences/detail?schoolPracticeEvidenceId=2333
30 http://storage.eun.org/resources/stemsl/upload/2333/Projet%20D%C3%A9tecteur%20
de%20feux%20de%20for%C3%AAt%20Thales%20CIV.pdf
31

https://www.stemschoollabel.eu/group/admin/school-practice-evidences/detail?schoolPracticeEvidenceId=2597

32

https://vimeo.com/396364686/b1e73977e1
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школској пракси Школе добијају
сигнал са Марса.33 Наставници/ице СТЕМ Школе Амбасадорке
Интернационалне школа из Валбоне
(фран. Lycée International de Valbonnе)
из
Француске,
у
сарадњи
са
стручњацима, су развили/-е овај курс
да би поделили идеје, материјале
и активности који су инспирисали
стотине наставника да се укључе у
едукацију о свемиру и подигну свест
о каријери у овом пољу. Пропратни
материјал ове евиденције била је
страница са ресурсима на вебсајту
пројекта Школе добијају сигнал са
Марса,34 који наставницима/-ицама
нуде материјале и изворе високог
квалитета за коришћење у учионици.
Критеријуми којима су се у овој
евиденцији позабавили су “Школски
одбор”, “Висок ниво сарадње међу
запосленима”,
“Повезаност
са
другим школама и/или едукативним
платформама”,
“Повезаност
са
универзитетима и/или истраживачким
центрима”,
“Високо
компетентно
наставно
особље”,
“Педагошка
подршка
наставном
особљу”
и
“Стручно усавршавање запослених”.
9. Као што је већ напоменуто, учешће
на интернационалним и јавним
пројектима, али и исходи тих улагања,
такође су од круцијалне важности
и треба подстицати развој у том
смеру. СТЕМ Школа Амбасадорка
Agrupamento de Escolas de Alcanena, из
Португала, учествовала је на пројекту

BLOOM, такође финансираном од
стране Европске уније, који је у
школе донео теме о биоекономији
и одрживости. Ова укључивања
су од користи и ученицима/-ицама
и наставницима/-ицама, а такође
су
наставницима/-ицама
одлична
прилика
за
професионално
усавршавање,
што
резултује
побољшањима
школског
одбора
и развојем наставних материјала
високог квалитета. Исходи њиховог
учешћа и напора могу се наћи онлајн
на званичном вебсајту пројекта,35
што је допунило њихову Евиденцију
о
школској
пракси
BLOOM.36
Критеријуми којима су се овде
позабавали су “Индивидуализација
наставе”, “Проблемска и пројектна
настава (енг. PBL)”, “Фокус на
СТЕМ
теме
и
компетентност”,
“Интердисциплинарна
настава”,
“Контекстуализација СТЕМ наставе”,
“Оцељивање
у
континуитету”,
“Индивидуализовано
оцењивање”,
“Школски
одбор”,
“Висок
ниво
сарадње
међу
запосленима”,
“Инклузивна
култура”,
“Високо
компетентно наставно особље” и
“Стручно усавршавање запослених”,
рефлектујући
заједнички
рад
запослених и ученика/-ица.
Овај избор Евиденција о школској
пракси само је мали узорак широког
спектра активности које су СТЕМ
школе
осмислиле,
дизајнирале
и
организовале. Тип активности варира

33 https://www.stemschoollabel.eu/group/admin/school-practice-evidences/detail?schoolPracticeEvidenceId=2929
34

https://insight.oca.eu/fr/stim-resources

35

https://bloom-bioeconomy.eu/

36 https://www.stemschoollabel.eu/group/admin/school-practice-evidences/detail?schoolPracticeEvidenceId=2824
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(вебинари,
гостујућа
предавања,
онлајн и имплементација у учионици,
учешће на радионицама, такмичења и
конференције, да поменемо неке). Такође
варирају у погледу броја ученика/-ица и
подршке наставном особљу, а наравно
и предмета у оквиру кога су наставник/ица
или
заинтересована
страна
изабрали да активност спроведу. Али сви
представљају добре примере које остале
школе могу лако да имплементирају.
Ове
Евиденције
о
школској
пракси
показују
да
се,
да
би
контекстуализовали/-е
СТЕМ
дисциплине и предмете, наставници/-ице
и заинтересоване стране специјализују у
посебним темама као што је истраживања
свемира, а да се нове технологије, попут
3D дизајна и дронова, такође користе

за подстицање интересовања ученика/ица. Менторство је била још једна
важна тема којом су се активне СТЕМ
чланице бавиле. Неколико Евиденција
о школској пракси на платформи СТЕМ
ознаке дало је детаљни приказ тога
како су школе организовале догађаје
и сајмове о каријери, активности
посебно посвећене учницима/-ицама
са надпросечним резултатима, као и
наставницима који блиско сарађују са
универзитетима и организују менторства
са бившим ученицима/-ицама. Најзад,
велики нагласак такође је стављен
на
систематске
напоре
школских
представника/-ица да се повежу и
формирају дугорочна партнерства са
локалном
заједницом,
родитељима
и индустријом и да ојачају интерну
комуникацију и кооперацију.
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4)

СТЕМ
ШКОЛСКА
ОЗНАКА,
ОРГАНИЗАЦИЈА
КОНФЕРЕНЦИЈА И ДОГАЂАЈА ЗА ПОВЕЗИВАЊЕ

СТЕМ предмета. Тиме се обезбедио
истински
доживљај
о
научном
образовању, али и о администрацији
образовања и школском одбору.
Иницирање дискусије о тренутном
стању СТЕМ школских критеријума
и представљање тешкоћа на које су
школе наилазиле у имплементациjи
СТЕМ стратегије. Дискусија је била
конструктивна и осветлила је количину
труда који наставници/-ице улажу
током академске године у спровођењу
активности и организовању догађаја
који се често не поклапају са
предлозима из наставног плана и
програма, док су наставни планови
Програм за изградњу капацитета за
и програми у Европи већ доста
СТЕМ Школе Амбасадорке
разноврсни.
12.
На крају, поред одређивања тога
Циљеви дводневне радионице
шта је СТЕМ школа, повезивања и
генерисања дискусије о пројекту
Након покретања платформе СТЕМ
и заједничким циљевима СТЕМ
школске ознаке, 20 СТЕМ Школа
Школа Амбасадорки, радионица је
Амбасадорки биле су позване на 33.
понудила прилику мрежи СТЕМ Школа
Радионицу научних пројеката (енг.
Амбасадорки да добију повратне
SPW33) у Лабораторији учионице
информације, смернице и менторства.
будућности у Бриселу, 20. и 21. септембра
Током дводневне радионице, Европска
2019, организовану од стране СТЕМ
школска мрежа је СТЕМ Школама
школске ознаке и пројекта Scientix.
Амбасадоркама обезбедила ресурсе
Циљеви радионице били су:
и додатне смернице како би достигле
нову ознаку до марта 2020.
10. Окупљање представника/-ица свих
СТЕМ Школа Амбасадорки и пружање
прилике да се повежу и размене Програм за изградњу капацитета
идеје о добрим праксама везаним за спроведен током радионице
СТЕМ стратегије. Све СТЕМ Школе
Амбасадорке
представио/-ила
је 33. Радионица научних пројеката у
директор/-ка школе и још једна/-на Лабораторији
учионице
будућности,
наставик/-ица, при чему је барем један/- организована у оквиру пројекта Scientix
на од њих активни/-вна наставник/-ица и СТЕМ школске ознаке организована
Уживо упознавање заинтересованих
страна је одлична допуна за све онлајн
активности и активности на друштвеним
медијима које СТЕМ школска ознака
спроводи. Ту се стварају прилике за 11.
едукацију, дисеминацију, повезивање и
наглашавање значаја СТЕМ стратегије
на нивоу школе за младе људе из
Европе. Од Специјалног догађаја СТЕМ
школске ознаке који је организован
25. и 26. јуна 2020. па до радионица
организованих 20. и 21. септембра 2019.
како би се школе ангажовале и подржао
њихов развој.
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је за амбасадоре/-ке пројекта Scientix37
и наставнике/-ице и директоре/-ке
школа из СТЕМ Школа Амбасадорки.
Учествовало је укупно 52 наставника/ица и директора/-ки школа из 14 земаља.
Компетенције и изазови у погледу СТЕМ
стратегије изабраних СТЕМ Школа
Амбасадорки узети су у обзир приликом
распоређивања учесника/-ица у групе
пре радионице. Овако су школе добиле
индивидуализовани курс у областима
где им је то било најпотребније, а такође
областима које нису успеле да покрију
у својој евиденцији приликом прве
евалуације.
Програм радионице у погледу тренинга
укључивао је:
y У петак, 20. септембра 2019:
Различите паралелне сесије од
45 минута на основу критеријума
који су изабраним СТЕМ Школама
Амбасадоркама
били
најтежи:
“Увођење
наставног
плана
и
програма”;
“Школски
одбор
и
култура”; “Инфраструкутра”. Вечера
за повезивање је пратила сесије, у
току које су учесници/-ице били/-е
позвани/-е да поразговарају о
теми “Да ли су ознаке важне у
образовању?”
y У суботу, 21. септембра 2019,
наставило
се
са
различитим
паралелним сесијама од 45 минута
о потребама изабраних СТЕМ Школа
Амбасадорки, а у вези са следећим

СТЕМ
школским
критеријумима:
“Повезаност са универзитетима и/
или
истраживачким
центрима”;
“Оцењивање”;
“Проблемска
и
пројектна настава”; “Повезаност”;
“Стручно усавршавање запослених”.
Све сесије курса укључивале су кратку
презентацију одређеног критеријума
или кључног елемента којим се та сесија
бави и понудиле учесницима/-ицама
примере одговарајућих евиденција о
школској пракси које би могле да се нађу
на платформи СТЕМ школске ознаке и
одговарајућих ресурса за побољшавање
активности на нивоу школе. На свакој
сесији учесници су могли да размене
најбоље праксе и подстакну нове
идеје везане за критеријум у питању.
Распоређивање учесника/-ица у мање
групе омогућило је динамичност сесија
и стварање неопходног простора
за дискусију између школа, као и за
размишљање о сопственој пракси.
По завршетку ових сесија, свака група
имала је прилику за рефлексију о
својој СТЕМ стратегији током сесије
под
називом
“Заједничка
поља
фокуса” и да направе листу тешкоћа
на које су наилазиле и припреме
план акције за следећу академску
годину и поправљање стратегије.
“Школски одбор”, “Индивидуализовано
оцењивање” и “Интердисциплинарна
настава” су се издвојили кео неки од
најтежих критеријума за већину СТЕМ
Школа Амбасадорки.

37 Амбасадори/-ке пројекта Scientix су СТЕМ наставници/-ице који подржавају ширење идеја пројекта,
Заједницу за научно образовање Европе, као и размену добрих пракси међу заинтересованим
странама за научно образовање. Неопходан корак у њиховом избору је Курс за Scientix
амбасадоре и амбасадорке - онлајн курс на Moodle платформи који има за циљ да развије вештине
учесника у презентацији и комуникацији, пројектном раду, друштвеним медијима, и друго.
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Испод можете видети фотографије са је приступ иновативним наставним
методологијама,
као
и
прилику
радионице
учесницима/-ицама
да
размене
Све у свему, 33. Радионица научних информације о иновативним СТЕМ
пројеката (енг. SPW33) у Лабораторији праксама.
учионице
будућности
обезбедила

Слика 2: SPW33 – Фотографије са догађаја

Повратне информације
добијене на радионици
Након догађаја, организатори су послали
формуларе за повратне информације
како би сви учесници/-ице могли/-е да
оцене догађај у смислу организације,
логистике,
квалитета
садржаја
и
понуђених сесија. 55 учесника је
присуствовало сесијама радионице, а 36
дало повратне информације. Добијене
повратне информације биле су веома
позитивне.

је такође добила веома позитивне
повратне информације. Једино су сесије
везане за критеријуме Имплементација
наставног
плана
и
програма
и
Оцењивање добиле мање позитивне
реакције, али испитаници/-ице нису
коментарисали своје мишљење.

Неки испитаници/-ице су нагласили
да им је догађај обезбедио одличну
прилику да се повежу и добију нове
инспиративне идеје за побољшање своје
СТЕМ образовне праксе. У том погледу,
питање о “најкориснијем / најпријатнијем
По питању садржаја организованих / најинспиративнијем / најузбудљивије
сесија, све заједничке сесије одржане аспекту догађаја“, учесници/-ице су
у петак и суботу сматране су као добре коментарисали на следећи начин:
или врло добре. Велика већина тренинг
сесија организованих у петак и суботу
СТЕМ школска ознака - најбоље праксе
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y “Могућност да се поделе искуства са
другим колегама/-иницама из остатка
Европе; квалитет и локација догађаја
која омогућава удисање европског
духа; свест о томе да и многи/-е
други/-е
добри/-е
наставници/ице напорно раде на побољшању
научног образовања и наставних
методологија.”
y “Као
једна
од
говорница
на
радионици, добила сам нове идеје за
побољшање нашег садржаја. Имали
смо једну заиста пријатну дискусију
са наставницима/-ицама.”
y “Доста времена за размењивање са
директорком моје школе.”
y “Размењивање са другим колегама/иницама.”
y “Организација
догађаја,
неки/-е
предавачи/-ице и њихова предавања,
нове методе рада, неке нове и
инспиративне идеје.”
y “С обзиром да не радим у школи, било
ми је јако важно да видим реалну
слику са којом се школе свакодневно
сусрећу приликом имплементације
СТЕМ и СТЕАМ образовања. Било ми
је корисно да поразговарам и стекнем
нове идеје за имплементирање
СТЕМ-а у школама. Ово знање,
вештине и ресурсе ћу користити у
свом раду са наставницима/-ицама
на националном нивоу, као и кроз
школске семинаре.”
y “Видели смо да можемо да добијемо
помоћ да постанемо боља школа
по питању СТЕМ методологија и
откријемо ресурсе које можемо да
користимо да бисмо то постигли.”
y “Комуникацијска радионица је дала
много корисних савета.”
y “Допала
нам
се
прилика
за
повезивање и упознавање са другим

наставницима, њиховим животима и
правилима у њиховим школама.”
y “Појашњење за неке од СТЕМ
критеријума.”
Јасно је да је програм за изградњу
капацитета дао учесницима/-ицама нове
алате за побољшавање сопствене СТЕМ
стратегије и прилику да изграде нова
партнерства. A што се тиче питања “Шта
вам је овај догађај донео? (нпр. поделите
са нама идеје или пројекте или сарадње
за које ће вам догађај бити инспирација)”,
неки од коментара били су:
y “Све у свему, једно јако добро
искуство које нам је омогућило много
увида са тачке гледишта наставника/ица. Такође, организација је била
веома систематична.”
y “Интеграција СТЕАМ-а у опште
образовање; интегрисани планови
рада.”
y “Разменили смо идеје и контакте
са неколико школа и планирамо
да припремимо апликацију за нови
пројекат Еразмус+ КА2”.
y “Овај састанак ће дефинитивно
поспешити СТЕМ имплементацију
у нашој школи. Већ смо почели са
прављењем групе СТЕМ наставника.
План рада направљен је на SMART
начин.”
y “Добили смо нове идеје за сарадњу
наставног особља.”
y “Поделили смо идеје са другим
земљама о видео конференцијама и
научним активностима.”
y “Енергија пројекта”
y “Трудићу се да одржим контакт са
осталим школама и пратим развој
њихових пројеката.”
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y “Очекујем да ће се побољшати ниво
мојих часова.”
y “Написали смо чланак о 33.
Радионици научних пројеката где
говоримо и о свом искуству са СТЕАМ
образовањем и учешћу у пројекту
‘СТЕАМ школска ознака’, описујемо
своје главне циљеве за побољшање
наставних пракси и да смо спремни да
делимо и помажемо другим школама
да се прикључе пројекту.”
y “Сарадња са школским колегама/иницама, прављење наших пројеката
и колаборатвних пројеката са другим
школама."

у њиховим Евиденцијама. Исход овог
корисног процеса био је да је пет СТЕМ
Школа Амбасадорки прешло на ниво
Стручност.

Такмичење СТЕМ Школске Ознаке
током СТЕМ Кампање за откривање
2020

У сарадњи са СТЕМ Кампањом за
откривање 2020,38 пројекат СТЕМ
школске ознаке позвао је основне и
срење школе да користе СТЕМ платформу
као начин за побољшање своје СТЕМ
стратегије и поделе своје приче о
имплементацији са осталим школама.
Шта су Школе Абасадорке
Ово такмичење је организовано да
предузеле након радионице
би се школама обезбедила још једна
прилика да размене своје иновативне
Током ове радионице, од СТЕМ Школа СТЕМ праксе и дају видљивост својим
Амбасадорки тражило се да прегледају активностима.
своју СТЕМ стратегију и поднесу
индивидуални План Акције да јануара Такмичење је било отворено за све
2020. и представе детаље свог плана заинтересоване стране основних и
за побољшање. Након радионице, шест средњих школе из земаља Европске
школа је поднело План акције, добило уније и земаља повезаних са програмом
додатне савете и Планове финализирало. Хоризонт 2020 који желе да развију
СТЕМ стратегију за своју школу. Да би
Иако нису све Школе предале свој План учествовали, учесници су морали да
акције, већина школа јесте предала ураде нешто од следећег:
своју Евиденцију о школској пракси.
Од 33 Радионице научних пројеката, y Направе
налог
на
платформи
СТЕМ Школе Амбасадорке су развиле и
СТЕМ
школске
ознаке
(www.
трансформисале своју СТЕМ стратегију
stemschoollabel.eu) и преко плаформе
на разне начине, што се рефлектовало
поднесу Студију случаја (у име школе)
38

СТЕМ Кампања за откривање је годишња интернационална иницијатива која позива пројекте,
организације и школе широм Европе и света да славе каријере и пројекте у пољу Науке, Технологије,
Инжењерства и Математике (енг. Science, Technology, Engineering and Mathematics - STEM). СТЕМ
Кампања за откривање подржана је од стране пројекта Scientix (http://scientix.eu), Заједнице за Научно
образовање у Европи. Scientix промовише и подржава европску сарадњу међу СТЕМ натавницима/ицама, истраживачима/-житељкама у образовању, креаторим/-кама политика и другим стручњацима/кињама за образовање. Scientix од 2010. године организује обуке за наставнике, промовише
конференције и догађаје и подржава размену знања и искустава у СТЕМ образовању путем свог
портала, публикација и догађаја. Scientix је финансиран од стране програма за истраживања и
иновације Европске уније, Хоризонт 2020, а координисан од стране Европске школске мреже.

СТЕМ школска ознака - најбоље праксе

22

y Организују догађај повезана са
неким од СТЕМ критеријума и преко
платформе поднесу Евиденцију о
школској пракси (у име школе)
y Покажу нову СТЕМ ознаку стечену у
току такмичења (у име школе).
Примљени пријавни материјал био
је високог квалитета и две школе су
изабране (Интернационална школа из
Валбоне, Француска и предшколска
установа Pasaka, Литванија) да представе
своје активности током Специјалног
догађаја. Оне су такође имале прилику
да објаве причу о својој школи на СТЕМ
порталу39 и стекну значајну видљивост.

y Да увид у то како школе могу да
оцене своју стратегију кроз СТЕМ и
његов 21 критеријум
y Подели
савете
кључних
заинтересованих страна укључених
у план СТЕМ образовања у Европи о
побољшавању СТЕМ стратегије
y Подели иновативне праксе по питању
развоја СТЕМ образовања, као и
најбоље праксе СТЕМ пројекта од
почетка па до сад.

Преко 330 учесника пратило је
онлајн сесије и учествовало у онлајн
дискусијама. Снимак догађаја42 доступан
је на платформи СТЕМ школске ознаке
како би дошао до још веће публике.
Специјални догађај СТЕМ школске Конференција је била део јединствене
иницијативе СТЕМ онлајн дани 202043.
ознакеl
која сабира бројне бесплатне и лако
доступне
онлајн
СТЕМ
догађаје
Циљеви дводневне онлајн
зарад професионалног усавршавања
конференције
наставника/-ица,
едукатора/-орки
и
свих
који
су
заинтересовани
за
СТЕМ
У заједничкој организацији пројекта
Scientix40 и СТЕМ Алијансе,41 Специјални образовање.
догађај СТЕМ школске ознаке понудио је,
25. и 26. јуна 2020, онлајн конференције Агенда догађаја
и интерактивне сесије са Министрима
образовања, истраживачима/-итељкама Агенда догађаја (како се види на Слици 3)
и представницима/-ицама индустрије. укључује презентације наставника/-ица,
Догађај је био отворен за све директора/-торки школа, истраживача/заинтересоване за СТЕМ образовање и итељки и осталих преставника/-ица
СТЕМ организација и Министарстава
имао је за циљ да:
различитих европских земаља.

39

Све изјаве можете наћи овде: https://www.stemschoollabel.eu/testimonials

40

http://www.scientix.eu/

41

http://www.stemalliance.eu/

42

Вебинар презентација 25. јуна: https://www.youtube.com/watch?v=ixBiVKaug6o&feature=youtu.be
Вебинар презентација 26. јуна: https://www.youtube.com/watch?v=5ucXSrkCKfA&feature=youtu.be

43

http://www.scientix.eu/events/campaigns/stem-online-days-2020
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Сви су поделили са публиком своја Неколико фотографија са овог онлајн
искуства или разултате истраживања о догађаја можете видети овде.
различитим аспектима и критеријумима
који одређују СТЕМ школу.

PDF

Слика 3: Агенда Специјалног догађаја СТЕМ школске ознаке: 25. и 26. јуни 2020

https://www.stemschoollabel.eu/

https://www.stemschoollabel.eu/

Слика 4: Фотографије са Специјалног догађаја СТЕМ школске ознаке

Како се види на Слици 5 испод, агенда за
сваки дан такође је укључивала време
за отворене дискусије и одговарање на
питања учесника.
Све у свему, Специјални догађај СТЕМ
школске ознаке помогао је учесницима
да приступе иновативним наставним
методологијама СТЕМ школске ознаке
и њиховим најбољим праксама, као и
примерима коришћења СТЕМ платформе
и развијања СТЕМ стратегије на нивоу
школе.

https://www.stemschoollabel.eu/

Слика 5: Фотофрафија са сесије за
Отворену дискусију Специјалног
догађаја СТЕМ школске ознаке
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Повратне информације
након догађаја

добијене

После догађаја, организатори су послали
формуларе
свим
учесницима/-ицама
који су дали онлајн потпис, како би
оценили догађај по питању организације,
квалитета садржаја и одржаних сесија.
249 учесника/-ица је дао повратне
информације. Повратне информације
биле су изузетно позитивне.
Што се тиче садржаја различитих
презентација,
све
презентације
организоване у четвртак и петак оцењене
су као добре или врло добре. 249
учесника/-ица рекло је да би препоручило
овај вид активности другима.
Многи испитаници/-ице (159) нагласили/-е
су да им је догађај пружио сјајну прилику
за повезивање и стицање инспиративних
идеја за побољшање тренутне СТЕМ
праксе. Ево неких од одговора на питање
везано за “најкориснију / најпријатнију /
најинспиративнију/ најузбудљивију страну
догађаја”:

“Школско учешће”, “Инспиративни
примери”, “Применљиво и корисно”,
“Желели бисмо да се пријавимо
за СТЕМ школску ознаку”, “Видети
толико људи који су заинтересовани
за промене у школама и настави”,
“Мени су најважније биле иновативне
методологије
и
модели
за
интегрисање СТЕМ предмета”, “Сваки
сегмент догађаја био је интересантан
и ефикасан. Посебно размењивање
искустава
са
колегама,
кроз
практичне примере, јер сам била
мотивсиана”, “Као наставници језика
(предајем француски) јако су ми
занимљиве, чак фасцинантне ове
СТЕМ презентације.”
На крају, на питање “Шта вам је донео
овај догађај?”, одговорило је 121
учесника. Велика већина одговора била
је изузетно позитивна. Ево неких од
коментара:
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“Догађај је мене, као наставницу, и моју школу отворио
за нови начин приступа СТЕМ образовању.”
“Помогао ми је у дизајнирању нових СТЕМ догађаја.”
“Сусрети са осталим едукаторима су ми отворили очи.”
“ Сазнала сам да је потребан план како би се добила СТЕМ
ознака. Такође је потребно ангажовати више наставника,
школски одбор и родитеље. И компаније могу да се укључе
и помогну ученицима/-ицама у СТЕМ активностима.”
“Инспиративниа је била теорија која стији иза
нових интегративних модела.”
“Имала сам прилику да видим СТЕМ проблеме и да видим нека решења.
Виела сам СТЕМ на различитим нивоима: земље - министарства
образовања - директори/-торке - наставници/-ице. Много вам хвала!
“Ове године је наша школа добила СТЕМ ознаку - Компетентност.
Чуо сам неке идеје за анализу Плана акције ради даљег
напретка, као и бројне корисне веб странице.”
“Добио сам неке идеје за развијање наше СТЕМ стратегије,
како имплементирати пројекте на основу СТЕМ-а.”
“Одлучила сам да сарађујем са осталим европским
школама на једном СТЕМ пројекту.”
“Имам више самопоуздања око СТЕМ процеса, интегрисања
СТЕМ предмета, грађења оквира за СТЕМ образовање, и
спремнија са за пријавњивање за СТЕМ школску ознаку.”
“СВЕ је било добро, добро је упоредити се са другима и видети
како може да се побољша и помогне кроз боље образовање.”
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ЗАКЉУЧЦИ: ШТА СМО НАУЧИЛИ И
КОЈИМ ПУТЕМ ДА НАСТАВИМО?
Током ових 16 месеци, 1,880 школа се
прикључило пројекту СТЕМ школска
ознака, што значи да је СТЕМ већ дошао
до више од 141,600 ученика/-ица. 545
школа добила је ознаку Компетентност,
а седам је достигло ознаку Стручност.
Ове бројке већ показују да су многе
школе у Европи посвећене развоју СТЕМ
стратегије своје школе. Од основних до
виших средњих, СТЕМ школска ознака
долази до школа на разним нивоима и до
публике која укључује СТЕМ наставнике/ице, школски одбор, инструкторе/-орке
наставника, ученике/-ице и родитеље
широм Европе, па и шире. Од покретања
ове платформе, СТЕМ школска ознака
је несумњиво имала значајан утицај на
школе, развој СТЕМ стратегија, а тиме
и на ученике/-ице нудећи им оквир
базиран на 21 критеријуму и дајући
прилику школама да поделе своје праксе
путем Студија случаја и Евиденција о
школској пракси. Поред тога, догађаји
које СТЕМ школска ознака организује
хваљени су због свог професионализма
и пријатељске и отворене атмосфере.
Наравно, има још изазова на којима
СТЕМ школска ознака треба да ради и
Европска школска мрежа ће, у годинама
које долазе, наставити да негује своју
заједницу и подржава школе у развоју
СТЕМ стратегија.

СТЕМ школска ознака суочава се са
једним од највећих изазова, а то је како
учинити СТЕМ студије атрактивнијим
за ученике/-ице на нивоу читаве
школе. Имајући у виду технолошке
трансформације које се у блиској
будућности очекују, СТЕМ вештине ће
бити у све већој потражњи за добробит
нашег друштва. Стога је неопходно
да образовне институције припреме
ученике/-ице и наставнике/-ице за ове
брзе економске и социјалне промене.
Због тога се пројект СТЕМ школска
ознака не завршава са Еразмус+
пројектом (крај августа 2020) , већ ће
га Европска школска мрежа наставити у
оквиру пројекта Scientix, како би могао
и даље да усмерава школе ка креирању
одрживог СТЕМ екосистема.

СТЕМ школска ознака - најбоље праксе

СТЕМ ШКОЛСКА ОЗНАКА
О ПРОЈЕКТУ

Пројекат СТЕМ школске ознаке је заједничка иницијатива ових организација: European Schoolnet, Ciencia Viva (Португалија),
Maison pour la Science d'Alsace (Француска), the Center for the Promotion of Science (Србија) and the National Education
Agency (Литванија).Уз помоћ СТЕМ ознаке, школски представници моћи ће да оцене своју школу уз помоћ онлајн алата
за самооцењивање према критеријумима који одређују СТЕМ школу. Овај алат за самооцењивање показаће области где
се захтева даљи развој и обезбедити тренинг као и ресурсе како би школе које се пријављују побољшале своје СТЕМ
активности на нивоу школе.

Пројекат СТЕМ школска ознака је суфинансиран од стране Еразмус+ програма Европске
уније (Уговор о додели бесповратних средстава бр. 2017-1-BE02-KA201-034748). За садржај
овог документа искључиво је одговоран организатор и он не представља мишљење
Европске комисије (EК), a EК није одговорна за коришћење информација садржаних у њему.
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