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КОНКУРС ЗА НАСТАВНИКЕ 

ЗА НАЈБОЉИ KРАТКИ ФИЛМ 

на тему 

“РЕФОРМИШИМО ОБРАЗОВАЊЕ“ 

 

 Право учешћа на конкурсу имају васпитачи, учитељи, наставници, стручни 
сарадници, студенти и професори наставничких факултета и директори 

образовних установа. 
 Неопходно је, путем кратког филма, представити 

један проблем данашњег образовања уз аргументовано 
решење уоченог проблема (дозвољено је више од једног 
проблема , уколико су они сродни и имају слично 
решење). Уочени проблем и идеју за његово решавање 
потребно је приказати путем кратког филма (игране, 
документарне или комбиноване форме) у којој могу 
директно или индиректно учествовати: ученици, 
родитељи, наставници, стручни сарадници, директори 
образовних установа, студенти и професори 



наставничких факултета, представници локалне самоуправе...   
 Приказати став или мишљење најмање три учесника образовног процеса, који 

могу и не морају да имају утицај на понуђено решење проблема од стране 
аутора филма. 

 Представити тему у играно-документраној форми видео клипа у трајању до 7 
минута; 

 Видео клип може бити снимљен мобилним телефоном или камером; 
 Учешће је појединачно или тимско са обавезним именовањем координатора 

заједничког рада; 

 

КОНКУРС ЗА НАСТАВНИКЕ  

ЗА НАЈБОЉУ РАДИОНИЦУ 

на тему 

“ЛУТКА КАО НАСТАВНО СРЕДСТВО“ 

 

 Право учешћа на конкурсу имају васпитачи, учитељи, наставници и стручни 
сарадници. 

 Заинтересовани аутори лутке, као наставног средства, имају прилику да 
пошаљу визуелни и писани опис израде свог наставног средства, којим се може 
реализовати један или више циљева једног или више наставних предмета. 

 Најбољи аутори лутке, као наставног средства, биће реализатори креативних 
радионица за учеснике 13.„ВОДАВОДА-КРЕАТИВНЕ ЧАРОЛИЈЕ“ и то 28.маја 
2017. у Бањи Врујци, када ће бити проглашени побеници. 

 Заинтересовани имају обавезу да своју радионицу представе у Word документу, 
на највише 5 страна, укључујући и фотографије, и пошаљу на 

имејл kreativnacrolija2017@gmail.com до 
20.априла 2017. 

 Потребно је да Word документ 
садржи: 

 назив мини пројекта, 
 опис примене лутке при обради 

одређене наставне јединице, 
 опис лутака и сценографије и фаза 

њихове израде, 
 фотографије или нацрти 

полупроизвода који ће се користити на 
самој радионици и 

 биографију аутора. 

mailto:kreativnacrolija2017@gmail.com


Аутори најбољих наставних средстава преузимају обавезу да од свога материјала 
дана 28.маја 2017. реализују радионицу за учеснике фестивала под називом „Лутка 
као наставно средство“ уз обавезно укључивање у рад учесника фестивала. 

ЦИЉНА ГРУПА 

 васпитачи 
 учитељи 
 наставници основних и средњих школа 
 стручни сарадници 
 директори образовних установа 
 студенти и наставници наставничких факултета 

НАЧИН УЧЕШЋЕ 

 индивидуално 
 тимско 

НАЧИН СЛАЊА РАДОВА 

 КРАТКЕ ФИЛМОВЕ именовати називом „Реформишимо 
образовање-Креативна чаролија 2017.“ и поставити 
на Јутјуб најкасније до 20.априла 2017. По постављању филма, 
послати линк са кратким описом филма и подацима о аутору 
филма /спаковано у ворд документ/ на 
мејл kreativnacarolija2017@gmail.com. 

 КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ послати у форми Word документа на 
мејл kreativnacarolija2017@gmail.com најкасније до 20.априла 2017. 

ШТА СВАКИ РАД МОРА ДА САДРЖИ? 

Сви радови морају да садрже имена аутора, назив установе, контакт телефон, 
мејл адресу и назив филма/радионице.  

ШТА ДОБИЈАЈУ ОДАБРАНИ АУТОРИ? 

Одабрани аутори добијају диплому и потврду о учешћу на фестивалу 
међународног карактера и прилику да афирмишу и презентују свој креативни 
рад ширим просветним круговима. 

Аутори најбољих кратких филмова и радионица биће благовремено 
обавештени и позвани да учествују на 13.међународном фестивалу 
„ВОДАВОДА-КРЕАТИВНА ЧАРОЛИЈА“. 
 
ВИДИМО СЕ У БАЊИ ВРУЈЦИ НА 13.КРЕАТИВНОЈ ЧАРОЛИЈИ! 
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