РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

Удружење „Одговорно живљење” расписује
КОНКУРС ЗА ИЗБОР ПРИМЕРА ДОБРЕ ПРАКСЕ
РЕАЛИЗОВАНИХ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИХ АКТИВНОСТИ
У ОБЛАСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ПИСМЕНОСТИ
којима је обележена Европска недеља новца
у периоду од 23. до 27. марта 2020. године у основној школи.
У више земаља Европе, у периоду од 23. до 27. марта 2020. године, обележава се Европска недеља
новца када се спроводи низ активности у области финансијске едукације са циљем унапређивања
финансијске писмености, што је повод за расписивање овог конкурса. На конкурсу могу да учествују
све основне школе из Србије, а одзив се посебно очекује од основних школа чији су запослени
похађали обуку од јавног интереса „Програм обуке наставника за укључивање финансијског
описмењавања у систем образовања и васпитања Републике Србије – основна школа”.
Једна основна школа може да конкурише само са једним радом – примером добре праксе.
Пример добре праксе се доставља у виду PowerPoint презентације (или другог програма за израду
презентација) са максималним бројем 10 – 12 слајдова.
Пример добре праксе мора бити ауторско дело наставника и стручних сарадника школе, који до
сада није објављен ни у једној бази примера добре праксе.
Величина датотеке: максимално 25 MB
Форма:
Први слајд презентације обавезно садржи следеће податке:
• Назив и седиште ОШ
• Разред/и и одељење/а ученика који су учествовали у реализацији
• Имена наставника разредне/предметне наставе који су припремили и координирали
активности
• Имејл адреса и број мобилног телефона контакт особе из ОШ
Други слајд презентације обавезно садржи следеће податке:
• Назив активности/манифестације/међупредметне теме
• Датум/период реализације
• Кратак опис активности
• Наставни предмети обухваћени реализацијом активности
• Опште међупредметне компетенције
Остали слајдови су у слободној форми. Школа сама одлучује на који начин ће представити своје
активности и којим ће то садржајем представити. Презентација може да садржи мултимедијални
садржај (слике, графику, линкове ка спољашњем садржају и слично).
Обрада фотографија: фотографије које се стављају у презентацију треба да буду оптимизоване
како би што више мултимедијалног садржаја стало у презентацију чија је величина ограничена на
25 MB.
Видео материјал: презентација може садржати и видео материјал који треба да буде постављен на
платформу YouTube, па у виду линка уметнут у презентацију (ембедован). Како би филмови били
што атрактивнији, дужина трајања не би требала да буде већа од 5–10 минута.
Презентацију послати на имејл finansijskapismenost@gmail.com најкасније у петак, 3. априла 2020.
године до поноћи. Накнадне пријаве се неће разматрати.
На наведену имејл адресу можете писати за евентуалне додатне информације.

