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Резултати конкурса за најбољи
ОБРАЗОВНИ ФИЛМ
12. међународног фестивала дечјег и наставничког стваралаштва
„КРЕАТИВНА ЧАРОЛИЈА“
Бања Врујци, 2016.
Обавештавамо Вас да је 20. априла 2016.завршен конкурс за најбољи „Образовни филм“
на тему „Подстицајна средина за учење-место где идеје обликују стварност“. Стручни
жири у саставу:

Мирјана Којчић, дугогодишњи координатор пројекта „Креативна школа“

Снежана Павловић, Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Оливера Петровић, УГ Креатива-креативно образовање

Владан Младеновић, члан Националног просветног савета

Слободан Каличанин, Електро-техничка школа Краљево
је дана 28. априла 2016., донео одлуку:
-

да позове 5 најуспешнијих аутора чији ће филмови бити емитовани у финалном
делу такмичења, и то:

o СУБОТИЦА
Аутор: Наташа Врапчевић
ПУ „Наша радост“, Вртић „Санда Марјановић“ Суботица
o АЛЕКСИНАЦ
Аутор: Светлана Б. Ђорђевић и Биљана Веселиновић
ОШ „Смех и суза“ Алексинац
o ПРИЛЕП
Аутор: Маја Бунтеска
ООУ „Страшо Поинџур“ Мало Коњари, Прилеп
o ЕЛЕМИР
Аутор: Амира Лукић
ОШ „Тоза Марковић“ Елемир
o СТРЕЛАЦ
Аутор: Марјан Миланов
ОШ „Добринка Богдановић“ Стрелац
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да позове 5 аутора чији ће филмови бити јавно похваљени у току доделе награда и
проглашења победника и то:

o АЛЕКСИНАЦ
Аутори: Сања Милчић и Наташа Богдановић
ПУ „Лане“ и ОШ „Ј.Ј.Змај“ Алексинац
o КИЧЕВО
Аутор: Цветанка Србиноска
ОУ „Санде Штеројски“ Кичево
o БАРАНДА
Аутор: Нада Кљајић
ОШ „Олга Петров“ Баранда
o АРАНЂЕЛОВАЦ
Аутор: Иван Павловић
ОШ „Светолик Ранковић“ Аранђеловац
o МЕЛНИЦА
Аутор: Звездана Станојевић
ОШ „Бранко Радичевић“ Мелница
Аутори 5 најбољих образовних филмова су дужни да до 13.маја 2016., потврде учешће на
12. међународном фестивалу дечјег и наставничког стваралаштва „Креативна чаролија“ у
такмичењу за најбољи ОБРАЗОВНИ ФИЛМ. Уколико аутори, неког од пласираних
филмова, до тог датума не потврди своје учешће на фестивалу, организатор ће позвати
ауторе првог следећег филма по броју освојених бодова. Ауторима 5 похваљених
образовних филмова биће јавно уручене похвалнице током доделе награда и проглашења
победника.
Са жељом, да сви одабрани филмови, имају своје представнике у ФИНАЛУ такмичења за НАЈБОЉИ
ОБРАЗОВНИ ФИЛМ на 12. „КРЕАТИВНОЈ ЧАРОЛИЈИ“, Бања Врујци 2016., пријатељски вас поздрављамо.
Додела награда и диплома обавиће се истог дана од 19 сати у Бањи Врујци (организатор не преузима обавезу
слања диплома и награда ауторима и школама који не буду имали своје представнике на фестивалу).
НАПОМЕНА: ВАЖНО је, у циљу добре организације, да потврдите долазак попуњавањем електронског
пријавног формулара, или папирног, најдаље до 13.маја 2016. Обичан формулар шаљете поштанским путем
на адресу Средња школа „Мионица“, Кнеза Грбовића бб, 14242 Мионица. ФОРМУЛАРЕ за слање
поштанским путем можете пронаћи на сајту www.decjisaborvrujci.wordpress.com

Хвала што нас подржавате свих ових 12 година!
Бања Врујци, 03.мај.2016.год.
Уметнички директор фестивала:
Леонтина Вукомановић

