
САВЕЗ УЧИТЕЉА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ организује традиционални стручни скуп XXXII САБОР УЧИТЕЉА СРБИЈЕ и СМОТРУ СТВАРАЛАШТВА УЧИТЕЉА У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ ПРОЦЕСУ  16. и 17. јуна 2018. године у Београду  Поводом одржавања ове две манифестације организатор расписује  КОНКУРС ЗА ПРИМЕРЕ ДОБРЕ УЧИТЕЉСКЕ ПРАКСЕ „Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава“  КАТЕГОРИЈЕ:  А) Обавезни предмети (наставни час/дан/тематска целина, ванучионичка настава, пројектна настава, ...) Б) Изборни предмети (наставни час/дан/тематска целина, ванучионичка настава, пројектна настава, ...) В) Савремени начини планирања образовно-васпитног процеса (интердисциплинарно планирање, тематско планирање, ...) Г) Инклузивно образовање (рад са децом са потешкоћама, рад са даровитом децом, ИОП, подршка локалне самоуправе, примена асистивних технологија...) Д) Ваннаставне активности (манифестиције, пројекти у оквиру школе и локалне заједнице, школске представе, приредбе, рад секције, такмичења, ...) Ђ) Васпитне ситуације (час одељењског старешине, превенција насиља, сарадња са родитељима,...) Е) Дидактичко средство, наставна средства (web портали, образовни софтвери, филм, збирке, приручници...)  Пример добре праксе може се представити и изложбом радова – стваралаштва ученика и учитеља.  Услови за учешће на Конкурсу за примере добре праксе: - рад није објављиван/презентован/награђиван - један аутор може да учествује са највише два рада (уколико учествује са два рада, потребно је да радови буду из различитих области) - пример добре праксе је реализован у пракси - у складу је са образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног образовања и доприноси њиховој успешнијој примени - усмерен на исходе, а у функцији стицања знања и вештина ученика - доприноси унапређивању наставе и учења - применљив је у школској пракси - има висок степен активности ученика - подстиче јачање професионалних компетенција учитеља - доприноси промоцији рада школе и самих наставника у локалној заједници или шире - не налази се у „Бази знања“ Завода за унапређивање образовања и васпитања  Техничка упутства: - Преузети и попунити пријаву за учешће на Конкурсу са сајта www.surs.org.rs ; - Рад мора бити представљен кроз ППТ (PowerPoint) - форму преузети на истом сајту; - Величина рада не може прелазити 20МВ, презентација рада треба да траје до 10 минута; - Користити стандардне фонтове (Arial, Verdana, Times New Roman, Tahoma, Trebuchet и сл.); - Најбитније филмове/фотографије укључити у презентацију, а све додатне поставити на интернет и у раду назначити адресу на којој се могу погледати (предлог: филмови - YouTube, Vimeo и сл., фотографије - Picasa, Flick и сл.); - Уколико се користе фотографије или филмови, компресовати их; - Експонате за изложбу фотографисати и послати са презентацијом и текстуалним резимеом.  НАПОМЕНА: И учитељи који нису чланови СУРС-а/локалног учитељског удружења имају могућност учешћа на Конкурсу. Уколико њихов рад буде одабран за презентовање на Сабору/Смотри, плаћају трошкове рецензије рада у износу од 1.600,00 динара, на рачун број 205-111073-64, након потврде Комисије да је рад одабран.  Све пријаве по Конкурсу, резимее и презентације доставити најкасније до 15. маја 2018. године искључиво на мејл sabor.ucitelja@gmail.com   Додатне информације можете добити на телефоне:   064/21-31-403  Зденка Рајковић                                                                                                        064/64-45-374  Сузана Мијушковић  Документацију која није достављена у назначеном року на тражени начин комисија неће узимати у разматрање. Конкурсни материјал се не враћа. Резултати Конкурса биће објављени на сајту СУРС-а најкасније 01. јуна 2018. год. 


