ИНСТИТУТ ЗА ПРИМЕНУ НАУКЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ
ПОЗИВ ЗА ПРЕДАВАЧА ЗА ЕДУКАЦИЈУ САВЕТОДАВАЦА
Модул 11
ГРУПЕ ЗА РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА У ПОЉОПРИВРЕДИ –
АЛАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ЗАЈЕДНИЧКЕ МРЕЖЕ РАЗМЕНЕ ЗНАЊА
ИЗМЕЂУ ПОЉОПРИВРЕДНИКА И САВЕТОДАВЦА
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. Током решавања разних проблема, нарочито на малим
газдинствима, одређен број информација, као и знања, односно решења проблема често
остају на самом газдинству, односно информације и стечена искуства се не преносе даље,
другим произвођачима са истим проблемима. Неке информације и искуства могу да буду
од велике користи осталим произвођачима уколико би се у међусобној комуникацији
вршила њихова размена. У том смислу, у циљу побољшања трансфера знања, допринос би
дало формирање група произвођача са сличном проблематиком у производњи, а затим и
њихово међусобно повезивање. На овај начин слични проблеми би били заједнички
размотрени, пронашла би се решења и одлучило о даљим активностима уз помоћ
модератора (саветодавца). Ове групе се касније укључују у мрежу на вишем нивоу
(регионални, државни) како би се омогућила размена, комуникација и трансфер знања са
што више обухваћених произвођача. Када се група оспособи за самостално
функционисање саветодавац предаје модерацију једном фармеру у групи (лидер) и
наставља своје активности на нивоу мреже. Разне специјализоване мреже су показале свој
значај како у земљама са високо развијеном пољопривредом као што је Холандија, тако и
у новим чланицама ЕУ (као Словенија и Румунија).
Планирани резултати едукације. Саветодавци ће овладати техникама и вештинама
руковођења групом, начинима за самостално функционисање групе и функционисање у
мрежи, као и анализама информација и моделима решавања проблема
Предвиђени број учесника и група: Саветодавци свих специјалности из 23 ПССС – 2
групе од по 23 учесника
Предвиђени термин одржавања едукације: 05. и 06.10.2017.
Локација: Институт за примену науке у пољопривреди, Београд

Задатак предавача
1. Израда презентација на тему Групе за решавање проблема у пољопривреди - алат за
изградњу заједничке мреже размене знања према доле наведеном садржају.
Садржај едукације:







разумевање принципа и функционисања методе;
анализе групе газдинства и фармера за сличним проблемима;
организација и менаџмент групе;
модерације и комуникације унутар и изван групе;
формирање и помоћ будућег модератора;
знање и искуство за рад у мрежи.

2. Израда едукативног материјала (подсетник за саветодавце).
3. Припрема пред- и пост-теста и постављање пост-теста на Moodle платформу,
обезбеђење приступа и техничке подршке.
4. Израда предлога агенде.
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.
Метод: Едукација би се састојала из теоријског и практичног дела. Играње различитих
улога и друге вежбе омогућиле би илустрацију функционисања групе, решавања проблема
и анализе информација и знања, симулацију комуникације у мрежи и специјалан тренинг
произвођача за модерирање.
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.

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.

