
УУННИИВВЕЕРРЗЗИИТТЕЕТТ  УУ  ББЕЕООГГРРААДДУУ  ––  ММЕЕДДИИЦЦИИННССККИИ  ФФААККУУЛЛТТЕЕТТ 
ЦЕНТАР ЗА КОНТИНУИРАНУ МЕДИЦИНСКУ ЕДУКАЦИЈУ 

 

ППррооддееккаанн  ззаа  ккооннттииннууииррааннуу  ммееддииццииннссккуу  ееддууккаацциијјуу  
ППрроофф..ддрр  ВВеессннаа  ББјјееггооввиићћ--ММииккааннооввиићћ 

 

 

 
 

ЛЛЕЕООННААРРДДОО  11  --  ккууррсс  ззаа  ммееннттооррее  уу  ооппшшттоојј//ппооррооддииччнноојј  ммееддииццииннии  
25. април 2018., од 10-1700h, КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ – САЛА ЗА КМЕ (II СПРАТ), БЕОГРАД 

 

РУКОВОДИЛАЦ СЕМИНАРА: ппрроофф..  ддрр ДДииммииттрраа  ККааллииммааннооввссккаа--ООшшттрриићћ, Медицински факултет Београд 
 

 

О СЕМИНАРУ: Увођење опште медицине као предмета изучавања и у додипломској настави медицинског факултета 
истакло је значај и повећало потребу за наставницима/менторима из области опште медицине. Иста потреба 
постоји од раније због менторства на последипломском нивоу током специјализације где се учење обавља у 
процесу један на један чак иако ментор није формално едукован за тај задатак. Основни принципи искуственог -
учења кроз праксу у ординацији  се разликују од других метода (предавања или обучавање у болницама) јер је и 
окружење у коме се одвија специфично- за време медицинске консултације у ординацији опште медицине. 
Примена специфичне методологије и техника  укључује и пацијента који је у процесу лечења за време док се обука 
одиграва –тј. његово здравствено стање . Ово повећава одговорност и ученика и ментора. 

Овај семинар је један у серији који се изводе у различитим земљама Европе, у организацији ЕУРАКТа у 
сарадњи са националним удружењима лекара опште медицине. Први семинар је организован 2004. од стране 
Академије лекара породичне медицине Пољске у сарадњи са пројектом Леонардо да Винчи уз помоћ и дозволу 
европског дела WONCA-e. Тимови наставника из разних земаља су сваке године учествовали на овим курсевима уз 
задатак и обавезу да их понове колегама у својим земљама. Размена информација и наставних програма између 
земаља учесница осигурава проширење компетенција, вештина и знања на јединственој основи за целу Европу. 

Семинар је подељен у 6 сесија: 

1. Особине доброг ментора - личне особине, медицинске компетенције и припрема за учитељске активности 

2. Теорија учења и теорија процене - општи принципи учења код одраслих, Колбов принцип учења, активно 
учење; формативна  и сумативна процена 

3. Методе подучавања и методе процене резултата – предавање, рад у групи, студија случаја, пленарна 
дискусија, играње улога; посматрање, питања, осврт и даље планирање процеса, закључак   

4. Стилови учења и лични план учења – Модели Колбов, Хани и Мамфорд, Варков; СМАРТ модел  

5. Подучавање кроз играње улога – комуникацијске вештине, емпатија, креативност, специфичне ситуације, 
учење засновано на решавању проблема  

6. Организација праксе за подучавање и прављење програма –припрема ментора,припрема колега и особља, 
припрема простора и опреме, библиотека и литература, упозавање са здравственим системом. 

Предавачи на семинару ће дати теоријски увод о специфичним областима учења. Нека ће бити увод у вежбе 
или рад у малој групи да би усмена излагања била сведена на минимум а већи део обуке протекао кроз дискусију 
или рад у малој групи. 

Биће представљене и могућности примене савремених технологија у сврху учења. 

ЦИЉ СЕМИНАРА је: осавременити ниво учења један на један у практичној медицинској обуци; усвојити систематизован 
начин менторисања у општој медицини и другим гранама медицине; подићи и уједначити квалитет практичне обуке, 
јединствен систем процене резултата, као и подићи компетенције ментора за предмет општа/породична медицина 
сходно стандардима европског удружења учитеља за предмет општа/породична медицина. 

МЕТОДЕ РАДА: предавања, рад у малој групи 

ПРЕДАВАЧИ: Проф др Димитра Калимановска-Оштрић, Проф др Дејана Вуковић, Проф др Зорица Терзић Шупић, 
Проф др Дејан Нешић, Проф др Петар Булат, Доц др Милош Бајчетић, Прим.др Весна Јањушевић, Прим. др Мира 
Киш-Вељковић, Прим. др Бранка Лазић, Прим. др Лила Апостолска, Прим. др Весна Мандрапа 

ПРОФИЛ СЛУШАЛАЦА: лекари, општа медицина 

БРОЈ ПОЛАЗНИКА: 50 

ТРОШКОВИ ЕДУКАЦИЈЕ СУ ПОКРИВЕНИ (бесплатно за пријављене полазнике) 
 
 

 
 

 

 
 

ППРРООГГРРААММ  JJEE  ААККРРЕЕДДИИТТООВВААНН  ООДД  ССТТРРААННЕЕ  ЗЗДДРРААВВССТТВВЕЕННООГГ  ССААВВЕЕТТАА  РРЕЕППУУББЛЛИИККЕЕ  ССРРББИИЈЈЕЕ  
ССАА  66  ППООЕЕННАА  ЗЗАА  ППООЛЛААЗЗННИИККЕЕ  ССЕЕММИИННААРРАА 

 

  

ООССТТААЛЛАА  ООББААВВЕЕШШТТЕЕЊЊАА::  
  

  ППРРИИЈЈААВВЉЉИИВВААЊЊЕЕ  ЗЗАА  ССЕЕММИИННААРР ЈЕ ОБАВЕЗНО  
И ВРШИ СЕ ЦЕНТРУ ЗА КОНТИНУИРАНУ МЕДИЦИНСКУ ЕДУКАЦИЈУ   

ЕЕ--MMAAIILL::  kkoonnttiinnuuiirraannaaeedduukkaacciijjaa@@mmeedd..bbgg..aacc..rrss  ИИЛЛИИ  ННАА  ТТЕЕЛЛЕЕФФООННЕЕ  3366  3366  336633  ИИ  3366  3366  336644  

mailto:kontinuiranaedukacija@med.bg.ac.rs


 2 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

ПРОГРАМ 

ЛЛЛЕЕЕОООНННАААРРРДДДООО   111   ---   кккууурррссс   зззааа   мммееенннтттоооррреее   ууу   ооопппшшштттооојјј///пппооорррооодддииичччнннооојјј   мммееедддиииццциииннниии    

2255..  ААППРРИИЛЛ  22001188.. 

10.00-10.30 
Дефиниција и компетенције породичне/опште 
медицине за Европу 

Проф. др Димитра Калимановска-Оштрић 

10-30-11.00 
Кратка историја ЕУРАКТА и опис активности:  
О Леонардо пројекту 

Прим. др Мира Киш Вељковић 

11.00-11.30 
Организација праксе за подучавање и прављење 
програма 

Проф. др Дејана Вуковић 

11.30-12.00 Особине доброг ментора  Прим. др Весна Јањушевић  

12.00-12.30 
Теорија учења и теорија процене –увод и рад у 
малој групи 

Прим. др Бранка Лазић  

12.30-13.00 
Методе подучавања и методе процене резултата- 
увод и рад у малој групи 

Прим. др Весна Мандрапа 

 п а у з а   

13.30-14.00 Стилови учења Проф. др Зорица Терзић  

14.00-14.30 Лични план учења -увод и рад у малој групи Проф. др Дејан Нешић  

14.30-15.00 
Подучавање кроз играње улога- увод и рад у 
малој групи 

Прим. др Лила Апостолска 

15.00-15.30 Едукација у здравству - искуствено учење Проф. др Петар Булат 

15.30-16.00 
Савремени концепт учења/наставе-нове 
образовне технологије у медицинској едукацији 

Доц. др Милош Бајчетић 

16.00-16.30 Тест и евалуација семинара Сви предавачи 

16.30-17.00 ДИСКУСИЈА И ЗАКЉУЧЦИ СВИ ПРЕДАВАЧИ 
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