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 Друштво учитеља Београда је компетентна и уважена организација за 

професионални развој учитеља која успешно и квалитетно делује на наставни процес 

усклађен са савременим стандардима образовања деце.  

У жељи да формира збирку примера добре праксе који потврђују креативност 

и стручност учитеља усмереног на образовање и васпитање по мери све деце 

Друштво учитеља Београда 

 

расписује 

КОНКУРС 

 

ПРИМЕРИ ДОБРЕ УЧИТЕЉСКЕ ПРАКСЕ 

 

За категорије: 

А) Обавезни предмети 

Б) Изборни предмети 

В) Инклузивно образовање 

Г) Ваннаставне активности 

Д) Интердисциплинарни приступ планирању наставе 

Ђ) Пројектна настава 

Е)Наставна средства 

 

На Конкурс послати  пример добре праксе: 

 

- који је реализован у настави;  
- који је применљив  у школској пракси; 
- који доприноси унапређивању наставе и учења; 
- који садржи савремене методе и облике рада; 
- који је усмерен на исходе, а у функцији стицања знања и вештина ученика. 
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Пример добре праксе може бити приказ: 

- наставног часа / дана / тематске целине; 
- наставног часа / дана / тематске целине, рад са  децом са сметњама у развоју и 

инвалидитетом; 
- манифестиције, мини пројекти у оквиру школе и локалне заједнице, школске 

представе, приредбе... 
- интердисциплинарног приступа планирању наставе; 
- стваралаштва у функцији дидактичког средства (Web портали, образовни софтвери, 

филм, збирке, приручници...). 
 

 

Услови конкурса: 

- радове послати са мејла првог наведеног аутора у раду; 
- једна особа може да буде аутор највише три рада; 
- на конкурс могу да се јаве искључиво чланови ДУБ-а; 
- рад који се налази у „Бази знања“ Завода за унапређивање образовања и васпитања 

нема право учешћа на конкурсу; 
- радови који су већ награђени или објављени на другим конкурсима, немају право 

учешћа. 
 

 

На Конкурс послати: 

- попуњену пријаву; 
- сагласност родитеља за објављивање фотографија (образац преузети са сајта ДУБ-

а) 
- сценарио у текстуалној форми који представља кратак приказ методичког 

поступка (образац преузети са сајта ДУБ-а); 
- Power Point презентацију величине до 6 МВ на обрасцу преузетом са сајта ДУБ-а 

(кратак приказ сценарија, активности, приказ продуката...); 
- аудио и видео материјал линковима повезан у презентацији и објављен на неком 

од јавних сервиса (сајт, You Tube...) 
- сваки прилог именовати исто као назив рада енглеским алфабетом. 

 

Образац пријаве, сагласност за објављивање фотографија, образац сценарија и нову 

форму Power Point презентације преузети са сајта ДУБ-а: http://www.drustvoucitelja-

bg.edu.rs/ 

 

http://www.drustvoucitelja-bg.edu.rs/
http://www.drustvoucitelja-bg.edu.rs/
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Све пријаве по Конкурсу доставите најкасније до 17.03.2019. године на мејл: 

konkurs.dub@gmail.com  

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве радова, Комисија неће узети у разматрање. 

Конкурсни материјал се не враћа. 

 

Резултати Конкурса биће објављени на сајту Друштва учитеља Београда најкасније 

до 10.04. 2019. године. 

 

Додатне информације можете добити од чланова комисије:  

Снежана Илић 064-860-54-67,   

Горица Његовановић 064-860-54-70,  

Весна Андријевић 064-860-54-81 

Виолета Мијатовић 064-860-54-75 

 

Награђени радови ће бити објављени у „Бази знања“ на сајту Друштва 

учитеља Београда. За најбоље радове  предвиђене су награде. 

 

Конкурсна комисија ДУБ-а 

 

Београд,                                                                  

19.10.2018. године 

  

mailto:konkurs.dub@gmail.com

