ИНСТИТУТ ЗА ПРИМЕНУ НАУКЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ
ПОЗИВ ЗА ПРЕДАВАЧА ЗА ЕДУКАЦИЈУ САВЕТОДАВАЦА
Модул 5
ХИГИЈЕНА ВАЗДУХА, ВОДЕ И ХРАНЕ У КОНЦЕПТУ ДОБРОБИТИ
ЖИВОТИЊА
Kомбиновани (blended) модул Тематско предавање у учионици и учење на даљину (e- learning)
На основу члана 22, става 1 Закона о обављању саветодавних и стручних послова у
области пољопривреде, обука и усавршавање пољопривредних саветодаваца и
пољопривредних произвођача, поред осталог, обухвата и организовање едукације –
тренинга пољопривредних саветодаваца у сарадњи са домаћим и страним образовним и
истраживачким институцијама и стручњацима. Институт за примену науке у
пољопривреди (ИПН) као овлашћена организација, по решењу Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде бр. 119–01–220/2010–03 од 8.9.2010. године,
као и на основу Годишњег плана усавршавања пољопривредних саветодаваца и
пољопривредних произвођача за 2018. годину који укључује и план одржавања годишњег
Семинара саветодаваца, организује горе наведену едукацију.
Опис радионице – Едукације. Концепт добробити животиња интегрисан је у све видове
сточарске производње у земљама Европске Уније и за одгајивача представља један од
важних елемената приликом одлучивања о избору система гајења, спровођењу
превентивних мера и вршењу одређених поступака. У нашој земљи, добробит фармских
животиња је актуелна тема, али у великој мери је још на нивоу теорије. Разлог томе је, у
извесној мери и сложеност овог концепта, који интегрише, с једне стране потребе
животиња, њихово здравље и понашање, а с друге поступке одгајивача и квалитет
животне средине, хране и воде које им је обезбедио. Посматрајући шире, добробит
животиња се не може посматрати само у оквиру фарме јер, директно или посредно,
значајно утиче и на здравље људи и екосистем у целини.
Боља информисаност и разумевање појединих елемената из овог концепта могу да
допринесу подизању нивоа свести наших произвођача о неопходности примене одређених
мера, као и мотивисаност за њихову примену, што ће постати и обавеза у процесима
интеграције и коришћењу расположивих фондова. У ту сврху неопходна је и додатна
едукација стручњака на терену и усклађивање њиховог рада са захтевима који предстоје.
Овај модул осмишљен је као комбиновани, класичан и online курс, како би што боље био
приказан о објашњен материјал ове обимне теме.
Стечено знање треба да унапреди рад саветодаваца, посебно на терену, омогући им да
примене практичне алате за процену стања и да одгајивачима аргументовано приближе
концепт добробити животиња, да лакше уоче пропусте у гајењу и помогну у решавању
појединих проблема у пракси.
Планирани резултати едукације. Овај модул има за циљ да пружи саветодавцима нове
информације и продубљена знања о утицају квалитета микроклиме стаје (темпетарура,
влажност и струјање ваздуха, осветљење, гасови, прашина, микроорганизми), воде и хране

на добробит животиња, са освртом на појмове из хигијене животне средине, као и о
могућностима мерења и процене параметара који се разматрају у оквиру теме.
Очекује се и допринос развоју компетенција за електронско учење и коришћење online
курсева.
Предвиђени број учесника и група: Саветодавци из области сточарства из 23 ПССС – 1
група од 37 учесника
Предвиђени термин одржавања едукације: 06.11.2018 - класична предавања у учионици
- 1 дан и оnline - 16 сати рада и завршни тест 60 минута (09 – 23.11.2018) = 1 дан (укупно 2
дана).
Локација: Класична предавања у учионици - Институт за примену науке у
пољопривреди, Београд и on line радно окружење
Задатак предавача
1. Тематско предавање у учионици: Израда презентација на тему Хигијена ваздуха, воде и
хране у концепту добробити животиња у складу са доле наведеним садржајем.
2. Учење на даљину (e-learning): Постављање едукативног материјала на Moodle
платформу и обезбеђење приступа и техничке подршке за исту.
Садржај едукације:
 Увод – ресурси из животне средине у концепту добробити животиња
 Хигијена ваздуха стаје
 Хигијена воде за напајање животиња
 Хигијена хране за животиње
3. Израда едукативног материјала (подсетник за саветодавце).
4. Припрема пред- и пост-теста
5. Израда предлога агенде за тематско предавање у учионици.
6. Усаглашавање активности са организатором едукације.
7. Израда извештаја по одржаној едукацији, у року од највише 3 радна дана по завршетку
едукације.
8. Рок за доставу докумената (презентације и др.) је најмање 3 радна дана пре одржавања
едукација.
Приликом избора предавача биће узети у обзир следећи критеријуми:









Висока стручна спрема (VII или VIII) из области сточарства;
Радно искуство (најмање пет година) из области обухваћене едукацијом;
Сертификати о похађаним обукама у области обухваћених едукацијом;
Објављени радови (референце) из области обухваћених едукацијом;
Сарадња са привредом;
Искуство у одржавању тренинга и обука пољопривредних саветодаваца и произвођача;
Учешће на пројектима релевантним за одржавање едукације Обезбеђење платформе за учење на даљину (on line) – навести у CV у ставци учешће у
одржавању тренинга.

Пријаву са биографијом, доставити најкасније до 03.04.2018. године, на следећу имејл
адресу: mmaslovaric@ipn.bg.ac.rs или писaним путем на адресу Институт за примену науке
у пољопривреди, 11000 Београд, Булевар деспота Стефана 68б, П. фах 43.
У разматрање ће се узети само пријаве пристигле у наведеном року.
Додатне информације могу се добити на број телефона: 011/2751 622. Контакт особе: др
Наташа Толимир и др Славица Чолић.

