ИНСТИТУТ ЗА ПРИМЕНУ НАУКЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ
ПОЗИВ ЗА ПРЕДАВАЧА ЗА ЕДУКАЦИЈУ САВЕТОДАВАЦА
Модул 4
КУКУРУЗНИ ПЛАМЕНАЦ И ЗЛАТИЦА – ИНТЕРАКЦИЈА И УТИЦАЈИ
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 2017. годину који укључује и план одржавања годишњег
Семинара саветодаваца, организује горе наведену едукацију.
Опис радионице – Едукације. Сврха курса је да саветодавце упозна са новијим
сазнањима о биологији, распрострањености, међусобним утицајима и интеракцијама
штеточина Ostrinia nubilalis (кукурузни пламенац) и Diabrotica virgifera virgifera
(кукурузна златица) и последицама њихове интеракције у усеву кукуруза. Развијање
способности да визуелно детектује присуство ових штеточина у пољу омогућава
саветодавцу пружање адекватне информације о времену и начину сузбијања.
Планирани резултати едукације. Учесници едукација ће проширити знања и унапредити
вештине детекције инвазивних врста на кукурузу, начинима праћења појаве и ширења.
Резултати едукације биће:
 Стицање нових знања на основу истраживања и примењених резултата у пракси,
 Оспособљеност саветодаваца за примену нових метода праћења појаве штеточина у
усевима,
 Оспособљеност саветодаваца за примену нових метода контроле бројности
штеточина у нашим усевима и њивама.
Предвиђени број учесника и група: Саветодавци из области заштите биља из 23 ПССС –
1 група од 38 учесника
Предвиђени термин одржавања едукације: 28.03.2017. класична едукација – тематско
предавање у учионици и on line од 29.03.2017. године у трајању од две недеље
Локација: за класичну едукацију Институт за примену науке у пољопривреди, Београд и
за on line радно окружење

Задатак предавача
1. Тематско предавање у учионици: Израда презентација на тему Кукурузни пламенац и
златица – интеракција и утицаји 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:
 Систематска припадност, распрострањеност ширење, прелази у изборности биљке
домаћина;
 Биоекологија штеточина;
 Штетност у усевима;
 Стратегије праћења појаве и динамике лета у различитим усевима;
 Утицај различитих биљака на појаву штеточина;
 Стратегије примене инсектицида;
 Утицаји на агросистем.
2. Израда едукативног материјала (подсетник за саветодавце).
3. Припрема пред- и пост-теста
4. Израда предлога агенде за тематско предавање у учионици.
5. Усаглашавање активности са организатором едукације.
6. Израда извештаја по одржаној едукацији, у року од највише 3 радна дана по завршетку
едукације.
7. 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 обухваћене едукацијом;
Радно искуство (најмање пет година) из области обухваћене едукацијом;
Сертификати о обукама у области обухваћених едукацијом;
Објављени радови (референце) из области обухваћених едукацијом;
Учешће на пројектима;
Сарадња са привредом;
Искуство у одржавању тренинга и обука пољопривредних саветодаваца и произвођача;
Искуство у одржавању он лајн едукација.

Пријаву са биографијом, доставити најкасније до 22.03.2017. 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.

