Конкурсни формулар:
-

податке уписивати ћириличним писмом
формулар обавезно попунити у електронској форми
по потреби додати редове у табели

Формулар број 1:
1. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ
Име презиме
Место и датум рођењa
ЈМБГ
Звање
Занимање
Ужа
стручна/уметничка/научна/
наставна област
Установа у којој је
кандидат запослен
Адреса
Контакт телефон
E-mail адреса
Web адреса

2. ПОДАЦИ О ШКОЛОВАЊУ
Основно образовање
Средње образовање
Основне студије
Магистарске студије
Специјалистичке
студије
Докторске студије

3. ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕЊУ
3.1. Радни ангажмани на одређено време
Врста ангажмана/радног
места

Место ангажмана

Трајање ангажмана
(од – до)

Место ангажмана

Трајање ангажмана (од –
до)

3.2.Повремени радни ангажмани
Врста ангажмана/радног
места

3.3.Руковођење и чланство у удружењима
Врста ангажмана/радног
места

Место ангажмана

Трајање ангажмана (од –
до)

4. ПОДАЦИ О УМЕТНИЧКОМ / СТРУЧНОМ / НАУЧНОМ РАДУ
4.1.Подаци о стручном / уметничком / научном раду - списак објављених радова у
земљи
Наслов (назив) рада
стручно уметничка остварења

Место објављивања

Датум објављивања

4.2. Подаци о стручном / уметничком / научном раду - списак објављених радова у
иностранству
Наслов (назив) рада

Место објављивања

Датум објављивања

4.3.Учешће у заједничким стручним/ уметничким/
остварењима/пројектима/научним радовима у земљи

Стручни рад/ семинари/ радионице/
уметничко дело, концерт, изложба,
представа.../научни рад/пројекат

Улога: аутор,
реализатор,
учесник

Место и датум

4.4.Учешће у заједничким стручним/ уметничким/
остварењима/пројектима/научним радовима у земљи иностранству

Стручни рад/ семинари/ радионице/
уметничко дело, концерт, изложба,
представа.../научни рад/пројекат

Улога: аутор,
реализатор,
учесник

Место и датум

6.ПОДАЦИ О РЕЗУЛТАТИМА ПЕДАГОШКОГ АНГАЖОВАЊА У РАЗВОЈУ
НАСТАВЕ И РАЗВОЈУ ДЕЛАТНОСТИ ИНСТИТУЦИЈЕ У КОЈОЈ ЈЕ
КАНДИДАТ ЗАПОСЛЕН
Опис:
7. ПРИЗНАЊА ЗА ПЕДАГОШКИ РАД У ЗЕМЉИ/ИНОСТРАНСТВУ
Врста/назив признања

Где и када је признање добијено

Формулар број 2:
(Опис методичке активности са прилозима – продукти, фоторафије, видео...)
ПОДАЦИ КОЈИ БИ ТРЕБАЛО ДА БУДУ ВИДЉИВИ У МЕТОДИЧКОМ
ПРИСТУПУ АКТИВНОСТИ:
• детаљан опис активности наставника (допринос процесима поучавања, учења,
мотивацији и изградњи целокупне личности ученика/детета); детаљан опис
активности ученика (учење, креативни процес, игра, стваралаштво, изградња
компетенција); интердисциплинарност; проблемски приступ; индивидуализација
и диференцијација; оцењивање/вредновање; иновација у моделовању васпитнообразовног процеса - Како смо и нако начин подстакли целовити развој
ученика/детета?
НАПОМЕНА:
Кандидати могу модификовати елементе методичке припреме дате у Формулару 2
у складу са специфичностима методике наставе за дату област. Могуће је неке
елементе придодати, преформулисати или изоставити.
Име и презиме:
аутор или
ауторски тим
Инситиуција:

Разред/
одељење/
група:

Наставни
предмет или
област:
Наставна
целина/јединица:
1. Коментар/опис методичке концепције и опис школског окружења/ПУ и услова рада
2. Опис одељења/групе деце – структура специфичности поједине деце/ученика
МЕТОДИЧКА ПРИПРЕМА / ПЛАН ЧАСА
Наставна тема
Наставна
јединица
Кључни појмови
Активност
Циљеви
Исходи
Тип
часа/активности
Облици рада
Методе

Иновациони
дидактички модел
Корелација
Место извођења
активности
Медији/
дидактичка
средства/ технике
и материјали
Литература и
остали извори
Индивидуализација
(уколико има потребе
навести
прилагођавања за
поједину
децу/ученике)

Претходна
сазнања и
искуства
деце/ученика са
проблемом који се
обрађује у
активности
Артикулација (детаљан опис
активности
наставника и
ученика/детета
са учинити
видљивим
мотивационим
елементима)
Евалуација
активности

Уводни део:
(минута)
Главни део:
(минута)
Завршни део:
(минута)
Начин праћења ученичких/дечјих постигнућа и давања повратне
информације на резултате учења

Самопроцена наставника/васпитача и препоруке за побољшање
часа/активности

Педагошка
документација

Портфолио/мапа и прилози (продукти, фотографије часа, филмски
запис процеса рада на часу...)

Прилози:

