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            Део о Еразмус плус пројекту који говори Александра Милутиновић: 

            Young journalists of today - responsible digital citizens of tomorrow је име нашег 

пројекта, а детаље ћете сазнати у презентацији.  

     Презентована је презентација. 

      На размену би требало да иде директорка, пошто је то начелни договор са партнерима. 

Идеално би било да иду наставници језика и наставници српског језика јер је реч о 

дигиталним новинама, евентуално један информатичар, који је потребан за дигитални 

аспекат тих новина. 

       Колега Миодраг Димић рекао је да би путовао само ако нико други не жели. Прво је 

он питан, зато што је он преводио пројекат који је добио финансирање од стране Европске 

комисије. Колегинице које предају српски језик Снежана Антић и Гордана Мацић рекле су 

да због приватних обавеза нису у могућности да путују. Једини информатичар који је 

присуствовао већу и који је изразио жељу да путује и да буде део пројекта је наставница 

Биљана Вучковић. Наставнице енглеског језика Тамара Милић Михајловић и Александра 

Ивановић изразиле су жељу да путују и буду део Еразмус тима. Координаторка пројекта је 

тренутно спречена због трудноће, али придружиће се тиму који путује кад се за то ствроре 

могућности. 

      Координаторка пројекта направиће Ворпрес блог за дигиталне новине и биће задужена 

за објаве на интернету, заједно са Биљаном Вучковић. 

     Одлучено је да наш тим за прву активност Ц1 буду Биљана Ердељанов, Биљана 

Вучковић, Тамара Милић Михајловић и Александра Ивановић. Остале колеге нису 

изражавале жељу да буду део тима, па је одлучено тако једногласно. 

     Пошто би требало да путују ученици старијих разреда, по пројекту, најлогичније је да 

то буду ученици садашњег шестог и седмог разреда, уз додатак неког ученика из петог 

разреда, ако нема довољно заинтересованих ученика. Ученици садашњег осмог разреда у 

време путовања биће ученици средње школе, те неће бити подобни за путовање, с обзиром 

на то да пројекат траје две године. 



 

     Наставница Тамара Милић Михајловић обавезала се, пошто она предаје свим 

садашњим шестацима и седмацима (а и петацима) да обавести сву децу о могућностима 

учествовања у пројеку. И ако неко не жели да путује, у могућности је да учествује у 

пројекту на неки други начин. Ученици ће се пријављивати код ње, а она ће онда одржати 

родитељски састанак, и, уколико буде више заинтересованих од предвиђеног броја за 

путовања, направиће састанак са члановима пројектног тима и директорком како би 

одабрала будуће путнике. Први родитељски планиран је до краја септембра, на којем ће 

окупити све родитеље ученика који су изразили жељу за учешћем у пројекту и 

информисати их о детаљима. 

     Што се колега тиче, позив за учешће у пројекту отворен је свима, те могу постану део 

пројектог тима ако зажеле. 

 

 

Подносилац поднеска о пројекту за записник: 
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