ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ НА ЕДУКАЦИЈЕ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА, МАЈ 2022. ГОДИНЕ
-

ЗА МОДУЛЕ ИЗ ГРУПЕ САВЕТОДАВНИ ПОСЛОВИ - 1 до 11 -

У мају 2022. године, један део едукација за физичка лица, биће реализован уживо, уз примену
превентивних мера за спречавање вируса корона. Други део едукација биће реализован кроз учење
на даљину, односно онлајн, а учесници треба да имају приступ интернету на деск или лап топ
рачунару, камеру и микрофон, на дан едукације, у периоду од 9.30 до 17.00 часова, јер ће се
едукације пратити директно, коришћењем електронских апликација. Такође, потребно је да имају
могућност коришћења Viber-а, преко којег ће бити омогућена комуникација унутар група учесника
за сваки од модула.
ЗА ПОХАЂАЊЕ МОДУЛА УЧЕСНИЦИ СЕ ПРИЈАВЉУЈУ САМО ЈЕДНОМ, БЕЗ ОБЗИРА НА
БРОЈ ДАНА, ОДНОСНО ТРАЈАЊЕ ЕДУКАЦИЈА (на пример, ако планирате да похађате тродневни
Модул Унапређење производње млечних производа на пољопривредним газдинствима са
производњом 150 - 1000 л/дан“ пријављујете се преко линка само једном, односно за први дан
едукације).
Позив за пријаву на едукације за физичка лица, за модуле од 1 до 11, у мају 2022. године

Модул

Jачање
конкурентности
повртарске и
воћарске
производње кроз
постизање
стандарда у
примарној
производњи као и
могућност
унапређења
пласмана
производа кроз
прераду,
паковање,
промоцију,
заштиту ознака
квалитета

Унапређење
производње
млечних
производа на
пољопривредним
газдинствима са
производњом 150
- 1000 л/дан“

Укупно
трајање
модула
(број бодова)
Модул се
реализује за 2
групе:
Прва група ратарство и
Друга група
воћарство
Два дана
обуке за обе
групе
(4 бода) 1 дан
теоријске и
1 дан
теренске
обуке

Три дана
обуке
(6 бодова) –
2 дана
теоријске и
1 дан
теренске
обуке

Датум
одржавања
едукације

26.5.2022.
(први дан
обуке ратарство)
27.05.2022.
(први дан
обуке воћарство)

11.5.2022.
(трећи дан)*
18.5.2022.
(трећи дан)*
25.5.2022.
(трећи дан)*

Метод /
начин
одржавања
обуке
Први дан за
обе групе –
ратарство и
воћарство
теоријска
обука/онлајн
Други дан за
групу за
ратарство –
теренска
обука
Други дан за
групу за
воћарство –
теренска
обука

Први и
други дан –
теоријска
обуке –
онлајн
Трећи дан –
теренска
обука (биће
реализован
на 4
локалитета
(у мају на 3)
*

Предавач

Место
одржавања

Циљна група

Онлајн

Ратарство
воћарство

(специјалност)

Рок за
пријаву

проф. др
Жарко М.
Илин,
Пољопривред
ни факултет,
Универзитет
у Новом Саду
МА Златко
Јовановић,
самостални
консултант

/

24.5.2022.

Саша
Рашковић,
самостални
консултант

проф. др
Предраг
Пуђа,
Пољопривред
ни факултет,
Универзитет
у Београду

Теренске
обуке
одржаће се
регионално
на
три
локалитета у
мају
(места
одржавања
биће
накнадно
објављена)

Сточарство и
технологија

09.5.2022.

Добрa
пољопривреднa
праксa

Један дан
обуке
(2 бода) 1 дан
теоријске
обуке

Једнодневна
обука,
реализује се у
два
термина**:

Један дан
теоријска
обука/
ИПН;

19.5.2022.

проф. др
Славен
Продановић,
Пољопривред
ни факултет,
Универзитет
у Београду

Ратарство,
воћарство и
заштита
биља

17.5.2022.

Онлајн

Све
специјалности

13.5.2022.

Информациј
а о месту
одржавања
биће
накнадно
објављена

Ратарство

20.5.2022.

ИПН

20.5.2022.
проф. др
Ружица
Стричевић,
Пољопривред
ни факултет,
Универзитет
у Београду;

Адаптација на
климатске
промене у
пољопривреди

Један дан
обуке
(2 бода) 1 дан
теоријске
обуке

17.5.2022.

Један дан
теоријска
обука/
онлајн

др Мирјам
Вујадиновић
Мандић,
ванредни
професор
Пољопривред
ни факултет,
Универзитет
у Београду;
проф. др
Владимир
Ћирић,
Пољопривред
ни факултет,
Универзитет
у Новом
Саду;

Обрада земљишта
као адаптацијска
мера на
климатске
промене у
пољопривредној
производњи

Два дана
обуке
(4 бода) –
2 дана
теренске
обуке

24.5.2022.
(први дан)

Теренске
обуке

Богдан
Гаралејић,
ПСС
Институт
ТАМИШ
Панчево,
сарадник за
ратарство

ЛИНК ЗА ПРИЈАВУ ЈЕ ДОСТУПАН У ОКВИРУ ВЕСТИ НА ПОРТАЛУ
*трећи дан обуке реализоваће се регионално, на 4 локације (три обуке у мају и једна у јуну).
Пријављене учеснике за обуку ИПН ће контатирати по питању избора локације.
**обука је једнодневна, а реализује се у два тремина. Пријављене учеснике ИПН ће контактирати у
вези са избором термина.

ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ НА ЕДУКАЦИЈЕ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА, МАЈ 2022. ГОДИНЕ
-

ЗА МОДУЛЕ ИЗ ГРУПЕ МЕТОДОЛОГИЈА САВЕТОДАВНОГ РАДА - 12 до 15

Од 1. марта 2022. године физичка лица могу се пријавити за едукације од 12 до 15. Динамика
реализације едукација за модуле од 12 до 15 биће условљена динамиком пријаве, односно термини
едукација биће дефинисани по пријави довољног броја учесника за формирање групе. Минималан
број је 30 учесника. Број пријављених учесника по модулима ажурираће се на месечном нивоу, у
последњој недељи текућег месеца.
Учесници који су се једном пријавили за модуле од 12 до 15, не треба да се пријављују поново сваког
месеца.
Едукације, могу бити реализоване релизоване уживо или кроз учење на даљину, односно онлајн, а
о начину одржавања обуке полазници ће бити информисани благовремено.
Позив за пријаву на едукације за физичка лица, за модуле од 12 до 15, мај 2022. године

Модул

Трајање модула
(број бодова)

Број пријављених
закључно са
априлом 2022

Дводневна обука
(4 бода)

37

Интерперсонална комуникација између саветодавца и
пољопривредних произвођача - пријављују се стручњаци из свих
области пољопривредне производње

Једнодневна обука
(2 бода)

40

Презентационе и комуникационе вештине у раду са произвођачима пријављују се стручњаци из свих области пољопривредне
производње

Једнодневна обука
(2 бода)

37

Једнодневна обука
(2 бода)

7

Бизнис план

Управљање временом - пријављују се стручњаци из свих области
пољопривредне производње ЛИНК ЗА ПРИЈАВУ ЈЕ ДОСТУПАН У ОКВИРУ ВЕСТИ НА ПОРТАЛУ

Инструкције у вези праћења он лајн едукација (линк за приступ едукацији) и спровођења процедура
тестирања (завршни тест) и анкетирања, учесницима ће бити упућене на дан одржавања едукације,
на мејл адресе и у Вибер групи.
У мају 2022. године едукације ће се реализовати уживо, у ИПН-у , за два модула:
Модул

Бизнис план

Термин
одржавања
едукације

Место
одржавања

23.5.2022.
и
24.5.2022.

ИПН

Интерперсонална комуникација између саветодавца и пољопривредних
произвођача - пријављују се стручњаци из свих области пољопривредне
производње

10.05.2022.

ИПН

За додатне информације можете се обратити др Наташи Толимир (064 8435 305) или др Маријани
Масловарић (064 843 5331), 011 2751 622.
Извор: ИПН

