РАДНА БИОГРАФИЈА

име и презиме
датум рођења
адреса
имејл
телефон
пол
држављанство
националност

Лични подаци:
Светлана Његомир

013 753024; моб. 064 8515966
женски
српско
Српкиња
Образовање

образовање

средње усмерено – математички смер (помоћни истраживач у математици),
Гимназија „Жарко Зрењанин“ Врбас
Факултет техничких наука у Новом Саду – одсек електротехника

академско звање

дипломирани инжењер електротехнике, смер: електроника и
телекомуникације

стручни испит

за наставника електротехничке групе предмета, Београд, 16.05.2011.

стручно звање

наставник електротехничке групе предмета

страни језици

енглески – изучаван у основној и средњој школи;
– похађан курс у АД „ИНОМАГ“, Бачка Топола
Радно искуство

2003 2002 – 2003
1994 – 2002

Школски центар „Никола Тесла“, Вршац
Гимназија „Доситеј Обрадовић“, Бачка Топола
АД „ИНОМАГ“, Бачка Топола
Вештине и способности

Информатичке и
дигиталне

Администрација

-рад у свим Мајкрософтовим Офис-понудама (Office);
-рад у различитим алатима за обраду слика, аудио и видео-записа
- рад у различитим алатима за креирање мултимедијалних садржаја и
квизова
- коришћење различитих алата и сервиса за он-лајн сарадњу
- рад у различитим програмима за израду и креирање наставних садржаја за
електронско учење:
-програми за веб-дизајн: Вордпрес (Wordpress), Џумла (Joomla)
-рад у веб 2.0 алатима
-администрирање платформи за учење и веб-сајтова
Повремени уредник на вебциклопедији (од децембра 2012)
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http://vebciklopedija.weebly.com/
администрација, креирање и вођење курсева на Мудл-платформи (Moodle)
за електронско учење: http://njegomiri.com/moodle
http://svetlananjegomir.wordpress.com/ – лични блог
Стручно усавршавање
Предавач у
научним
скуповима /
конференцијама,
саветовањима и
стручним
скуповима

Учешће на конференцији „Комуникација – интеракција – акција“ са радом
„Веб, ти и ја – Вебциклопедија“, 8.12.2012. године, Београд, организатори
Друштво школских библиотекара Србије и Министарство за унутрашњу и
спољну трговину и телекомуникације. (број 3-2012-60)
Учешће у раду конференције "ICTeachers2 ", у организацији БОШ-а, одржана
25. октобра 2012 у Београду, Палата Србија.
Рад „Креативни хаос у учионици“
Онлајн недеља - кампања ширења писмености у области информационокомуникационих технологија од 28.03. – 29.03.2011 од 16h-17h30min.
Организатор Пан-Европска иницијатива
http://www.ian.org.rs/onlajnnedelja/index.htm

Учешће на презентацији конкурса „Креативна школа 2010/2011“, Гимназија
„Борислав Петров – Браца“, 26.01.2012.
Учешће у раду конференције "ICTeachers - наставници који постављају нове
стандарде", у организацији БОШ-а, РНИДС-а и Мајкрософта, 22. децембра
2011.
Рад „Више од игре – Мудл и блог“, (друго место према гласовима учесника
конференције) http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=WR6feqqClPQ
Учешће у
научним
скуповима /
конференцијама,
саветовањима и
стручним
скуповима
Похађани
акредитовани
програми
стручног
усавршавања
1
(назив, тип
(изборни/обавезни),

1

„MS PowerPoint 2010 у настави”- 13. 05.-2.6.2013 – стручни скуп Електронски факултет у Нишу (у сарадњи са компанијом Мајкрософт
софтвер д.о.о.) – 5 дана

„Водич за час одељењског старешине“ – Образовно креативни центар траје од 1.-25.03.2013– 24 сата
„Достигнућа младих у Србији – ДмуС“, одржан од 7.12.2012. – 9.12.2012.
године у Бањи Врујци, број: 860 – 599/ 2012, 24 сата
„Матерњи језик и лингвистичка екологија“, обавезан, електронски,

Потврде о похађаним обукама се налазе код правника
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начин одржавања,
организатор,
датум)

17.04.2012 – март 2012, 8+7 сати
„Електронским учењем до креативне наставе“, обавезан, електронски,
30.01.2012 – март 2012, 24 сата
„Комуникација и интеракција у савременој школи“, изборни, електронски,
Друштво школских библиотекара Србије, Београд, 31.10-17.12.2011, 20 сати ,
(похваљена као један од три најуспешнија полазника)
„Нова школа – Вишефронтална настава“, обавезни, електронски, Центар за
унапређивање наставе АБАКУС, Београд, 10.10.2011 – 19.11.2011, 16 сати
„Блог, твитер и фејсбук у настави“, изборни, електронски, УГПСШ
„Доситеј“, Кула, 06.10.-28.10.2011. – 24 сата
„Е-комуникација и е-сарадња у оквиру школског е-система за подршку
настави и школским процесима“, обавезни, електронски, Електронски
факултет, Ниш, 21.03-25.05.2011, 20 сати
„Примена e-learning метода наставе у образовању“, обавезни, електронски,
Центар за унапређивање наставе АБАКУС, Београд, 7.2.2011 – 19.03.2011, 16
сати
„Електронски наставни материјали“, обавезни, електронски, Центар за
унапређивање наставе АБАКУС, Београд, 13.12.2010 – 5.02.2011, 16 сати
(похваљена као један од два најуспешнија полазника)
„Електронско учење“, обавезни, електронски, Електронски факултет, Ниш,
15.02-04.04.2010, 20 сати
„Коришћење интернета у настави“, ЦИП Београд, обавезни, електронски,
02.-29.новембар 2009 – 16 сати
„Менаџмент у образовању – Како управљати новом школом“ , обавезни,
електронски, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања и ФОН,
Београд , септембар 2009 – 24 сата
„Узајамно професионално оснаживање“, обавезни, електронски, ЦИП
Београд, 15.04 – 31.08.2009, 45 сати
„Електроника“, изборни, Висока школа електротехнике и рачунарства
струковних студија, Београд, 23.-24. Мај 2009. 16 сати
„Визуелно програмирање и примена – програмирање робота“, изборни,
Политехничка школа Крагујевац, 16. и 17. јануар 2009, 16 сати
„Одржавање рачунарских мрежа“, обавезни, Мајкрософт, Електронски
факултет у Нишу, електронски, новембар – децембар 2008. 16 сати
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„Сигурност рачунарских мрежа“, Мајкрософт, Електронски факултет у
Нишу, електронски, октобар,новембар 2007. – 15 сати
Други облици
стручног
усавршавања –
неформални

Присуство 2nd WeB & Serbian Moodle Moot 2012, Нови Сада, 17.
Новембар2012
Присуство 2nd WeB & Serbian Moodle Moot 2012, Нови Сада, 17.
Новембар2012
„Писање радне биографије, веб-алати за си-ви и ефектно представљање на
мрежи“ - oнлајн обука о писању радне биографије за чланове заједнице
Срб.Едмодо у организацији Образовног окружења, фебруар-март 2012.
године.
Електронски курс “Практични аспекти електронског учења“ , Дигитална
агенда РС, У оквиру пројекта „примена ИКТ у целоживотном учењу и
самозапошљавању“
Предавање „Креирање интернет курсева намењених перманентном учењу на
даљину. Зашт? Како?“, 08.12.2011, Вршац
e-Learning курс креирања WEB презентација - Мајкрософт, Електронски
факултет у Нишу, електронски, 25.06.2007
(изабрана за једног од 10 најуспешнијих полазника)
e-Learning курс Visual Basic . NET-a - Мајкрософт, Електронски факултет у
Нишу, електронски, 21.03.2007

Предавач/
модератор
Вебинари, видео
конференције неформални
облик стручног
усавршавања
предавач/
модератор

„Истраживачки и сараднички веб-обележивач Диго (Diigo)“, предавач

„Проблемска и пројектна настава“, модератор видео конференције

Вебинари, видео
конференције неформални
облик стручног
усавршавања
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Презентације са дискусијом – SimpleK12 Webinar:
“The Flipped Class and Mastery Learning: A Snapshot of Methods and Tools”, by:
Brian Bennett, Monday, April 16, 2012

Презентације са дискусијом - месечни вебинари заједнице Образовно
окружење – професионални развој, теме:
Стручни скуп – месечни вебинар „Есеј и студија случаја“, 19. новембар 2012,
1 радни сат, број 6-2012-3-32
„Дигитални идентитет и онлајн репутација“ – 29.03.2012
„Едмодо у раду с ученицима и у професионалном развоју“,
„Проблемска и пројектна настава“, модератор видео конференције
„Микроблогинг у образовању“
Презентације са дискусијом – двонедељни вебинари, Сарадници у учењу
Поглед кроз објектив:
„Тилт-шифт фотографија“ - 11.05.2012
„Панинг – фотографија покрета“ – 25.04.2012
„Панорамска фотографија“ – 28.03.2012
„Макрофотографија“
„Фотографија у интеријеру“
„Требам смањити и обрадити фотографију. Како? Чиме? “ „Ноћна фотографија“ 18. јануар 2012.
„Куповина дигиталног апарата“ – 7. децембар 2011
„Пиxел, резолуција, компресија“ - 21. децембар 2011.
„Први кораци у фотографији“ – 26. октобар 2011
Презентације са дискусијом, Сарадници у учењу
„Хрватска лига роботичара – припрема за натјецања!“, Драган Пантић,
20.04.2012
Безбедност на интернету „Информацијска сигурност за све“ – 22. фебруар
2012
„Како постати, бити и остати успјешан и задовољан учитељ/наставник?“ 2010
Он-лајн
дидактички
материјали
(за ученике и
наставнике)

Сајт посвећен електронском учењу – учење употребом онлајн материјала,
онлајн тестова, форума и других могућности које нуди мудл платформа http://njegomiri.com/moodle/
база знања Креативна школа:
„Игром до предузетника“ – (наставна целина, електротехника, (рад је ушао у
ужи избор за награду)
„Креативни хаос у учионици“ – (наставна целина, електротехника);
Електрично коло – „Више од игре“ (наставне целине, електротехника интердисциплинарно) – прва награда за средње школе;
Обрада слике на рачунару (наставна целина, електротехника);
А/Д конверзија (наставна целина, интердисциплинарно)
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Блог Светланин простор
Место за постављање разних материјала везаних за наставу Скајдрајв (Sky
Drive)
Слајдшер налог - објављене презентације и документи за дељење
Први сајт – Тесла Вршац

Награде,
признања,
стипендије

Пласман ученичке компаније чији сам ментор међу 20 најбољих
ученичких компанија и учешће на националном такмичењу ученичких
компанија од 29.05 – 31.05.2013 у Београду
Диплома - Ментор трећепласираног тима ученика на ревији кратког
ђачког филма ФИЛМић који је део програма „Партнер у учењу“
компанијe Microsoft и програма активности ЦНТИ-ja, републички ниво
– средња школа
ФИЛМић 2013,
ФИЛМић – Асертивност, 25.05.2013
Захвалница за ментора због учешћа четири тима на такмичењу
ФИЛМић 2012
Међу првих 10 по гласовима ушла су два тима. „Бициклиста“ је био
трећи, а „Путеви који воде ка дрогама“ десети.
Захвалница за ментора на такмичењу ФИЛМић 2011
Рад „Lajferi vs Gejmeri“
Диплома - Ментор првонаграђеног тима ученика на ревији кратког
ђачког филма ФИЛМић који је део програма „Партнер у учењу“
компанијe Microsoft и програма активности ЦНТИ-ja, републички ниво
– средња школа
ФИЛМић 2010,
1.награда на националном конкурсу Креативна школа, МП, ЗУОВ,
Мајкрософт, 2011, тимски рад, Електрично коло – „Више од игре“
Ментор тима ученика који је учествовао на ревији кратког ђачког
филма ФИЛМић 2011, захвалница за учешће са тимом ученика на
ревији ђачког филма, ФИЛМић 2011
ЗАХВАЛНИЦА за учествовање на такмичењу „Create the Future”,
Београду, 24. мај 2011. Године,
организатори Министарство просвете и науке - Република Србија
Секретаријат за образовање - Град Београд
Компанија Siemens д.о.о. Београд

Амбиције

- лично и професионално усавршавање
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- ускладити жеље са расположивим временом

Особине

високо мотивисана и предана раду, недовољно такта, импулсивна, спремна
да призна грешку, неосветољубива, превише верује људима
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