
 

 

ПРОПОЗИЦИЈЕ НАГРАДНОГ КОНКУРСА 
ИНКЛУЗИЈА У САВРЕМЕНОМ ОБРАЗОВАЊУ 

Наставни материјали за разредну и предметну наставу 
 
 
Подносиоци пријава 
 Конкурс је расписан за све учитеље и наставнике који раде у 

основним школама на територији Републике Србије. 
 Подносиоци пријава могу учествовати искључиво у своје име са 

наставним материјалима који раније нису објављени. 
 Аутори достављених пријава гарантују да су приложили сопствене 

наставне материјале и да нису повредили ауторска права 
преузимањем туђих материјала. 

Предмет конкурса 
 Предмет конкурса је извођење и организовање инклузивне наставе у 

основној школи. 
 Учесници треба да доставе пример припреме за учитеља/наставника 

са наставним материјалом за ученика који наставу похађа по ИОП-у. 
 Припрема и наставни материјал треба да се односе на један школски 

час из једног наставног предмета. 
 Припрему и наставни материјал треба написати у формулару који се 

може преузети на сајту www.bigzskolstvo.rs.  

Пријављивање на конкурс 
 Да би се пријавили на конкурс, учесници треба да попуне онлајн 

формулар за пријаву који је доступан на сајту www.bigzskolstvo.rs. 
 Обавезни прилог подразумева припрему и наставни материјал који 

су написани у формулару предвиђеном за то.  
 Обавезни прилог потребно је послати на имејл-адресу 

konkurs@bigzskolstvo.rs. 
 Један учесник може послати више припрема са наставним 

материјалом. 

Циљ конкурса 
 Циљ конкурса је унапређење инклузивне наставе у Србији и 

истицање примера добре праксе. 

Трајање конкурса 
 Конкурс је отворен од 15. априла 2022. до 30. септембра 2022. 

године. 
 Резултати конкурса биће познати до 20. октобра 2022. 
 



 

 

Вредновање пријава 
 Пристигле пријаве ће оценити и рангирати стручни жири. 
 Неодговарајуће и непотпуне пријаве неће се узети у обзир. 
 Прилози достављени накнадно или без пријавног формулара неће 

бити разматрани. 

Награде 
 Три првонаграђена учесника освојиће вредне награде. 

1. награда – лаптоп и стручна литература 
 

2.  награда  –  стручна  литература  и  едукативне  дидактичке  игре 
(Монтесори и друго) у вредности од 15.000 РСД 
 

3.  награда  –  стручна  литература  и  едукативне  дидактичке  игре 
(Монтесори и друго) у вредности од 10.000 РСД 

 Посебно оригинални и иновативни радови биће објављени у 
тематском зборнику. 

 Сви учесници чији радови буду објављени у зборнику добиће 
потврду са одговарајућим бројем бодова за стручно усавршавање. 

Коришћење података 
 Пријављивањем на конкурс учесници пристају да се њихови лични 

подаци користе ради спровођења и промовисања конкурса, јавног 
објављивања награђених учесника, доделе награда и објављивања 
тематског зборника, што не подлeже плаћању накнада.  

 Пријављивањем на конкурс учесници Издавачкој кући БИГЗ 
школство дају дозволу да користи и објављује све материјале 
приспеле на конкурс без накнаде. 

 Попуњавањем онлајн формулара учесници потврђују да су сагласни 
са условима конкурса. 

Додатна питања 
 Сва додатна питања учесници могу послати на имејл-адресу 

konkurs@bigzskolstvo.rs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


