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О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

 

 Поштоване колеге, 

 Надам се да Вам је педагог школе пренела инструкције у вези конкретизације наставних 

садржаја, што нам је замерила Весна Јовицки, просветни саветник испред Школске управе Нови 

Сад. 

 Нове околности и промене, које се дешавају подстичу нас да им се стално 

прилагођавамо и да константно учимо. Како се део образовног процеса, који је функционисао у 

учионицама преко ноћи „преселио“ у е-простор, изазов да му се прилагодимо је велики, али 

отвара и праву могућност за креативност и нове идеје. 

НАЛЕД и Организација за развој каријере и омладинског предузетништва Connecting, у 

сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, Заводом за унапређивање 

образовања и васпитања, Републичким секретаријатом за јавне политике и уз подршку Америчке 

агенције за међународни развој (УСАИД), расписују Конкурс за избор најбољих примера наставе 

на даљину под називом Магија је у рукама наставника. 

Имајући у виду да показана иновативност у извођењу наставе у промењеним условима 

заслужује широко друштвено признање, позвани су сви наставници и стручни сарадници у 

школама, који су у протеклом периоду имали водећу улогу у  осмишљавању и извођењу 

одређеног облика наставе на даљину, да учествују на Конкурсу, тако што ће најкасније до 31. маја 

2020. год. попунити онлајн формулар на страници https://jpd.rs/konkurs и приложити кратку 

презентацију. 

Стручни жири изабраће најмање три најбоља примера наставе на даљину, који ће бити 

награђени на основу унапред дефинисаних критеријума, уз могућност додељивања и додатних 

признања. Посебна награда публике биће додељена на основу онлајн гласања публике на 

страници https://jpd.rs/online-nastava. 

Награда за првопласираног је учешће на студијском путовању у Финску/Естонију и лаптоп, 

док остале награде укључују лаптоп, таблет, паметни телефон и ваучере за куповину е-књига код 

издавача Лагуна/Делфи. Сви истакнути примери биће уврштени у јединствену јавну базу најбољих 

пракси наставе на даљину. 

 У прилогу обавештења можете преузети Преузмите Правила конкурса и Сагласност за 

објављивање фотографија и снимака малолетне деце. 

За сва додатна питања, можете се обратити на мејл: konkurs@jpd.rs. 

Срдачан поздрав. 
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