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ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ПРОТА СТЕВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ“ - АЛЕКСИНАЦ

СТPУЧНО ВЕЋЕ
Машинство и обрада метала

Извештај
са састанка комисије Заједице машинских школа Србије
за израду правилника за такмичење за образовни профил : „Техничар за
компјутерско управљање“,
одржаног дана 23.02.2016.године
Дневни ред:
1.
2.
3.
4.
5.

Дефинисање базе питања за такмичење ТКУ за школску 2015.-16.
Договор око правила такмичења
Одређивање задатака за практични део такмичења
Организација регионалних и републичког такмичења
Разно
Састанку су присуствовали наставници из следећих градова :
- Суботица
- Панчево
- Младеновац
- Лесковац
- Алексинац
Дискусија :
1. На састанку је договорена база питања и кључ за преглед тестова.
Одлучено је да се база објави на сајту Заједнице . Дискусија је
била веома конструктивна , уз учешће свих присутних.
2. Код правила такмичења, после дуге и исцрпне дискусије,
договорени су оквири за такмичење. Исто тако истакнуто је да се
правила могу мењати , на основу искустава са нарадних
такмичења.
3. Задатак за такмичење преузео је Машински факултет, Нови Сад.
Одлучено је да се задаци директно дистрибуирају на дан
такмичења. Договорено је да свака школа пошаље своје предлоге
за практични рад,како би задаци били прилагођени свим школама.
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4. Организацију републичког такмичења преузела је школа из
Суботице. Дан одржавања такмичења одређен је 14. Мај .
Састанак је прошао у конструктивној дискусији и одличној
атмосфери.
Важан тон овом састанку дали су и наставници Т.Ш. „Прота
Стеван Димитријевић“.
Организација је била одлична, скуп је на почетку званичног дела
поздравио директор школе Драган Петковић, док је један од
организатора и иницијатора састанка Радиша Ћирковић био један
од предлагача питања и Правилника.
Поред наведених активно учешће узели су и Стајић Иван , за
задатке за практични део, Јовановић Миодраг и Марковић Ненед
за задатке ручног програмирања.
Састанак је завршен у касним поподневном часовима.
Захвањујемо свим радницима школе који су помогли да се овај
пројекат оствари.
У Алексинцу,
25.II 2016.

Председник актива машинске струке
Иван Стајић

Слике са састанка
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