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БИГЗ школство 
уз подршку Министарства трговине, туризма и телекомуникација и компаније VIP 

расписује 
наградни конкурс за учитеље и наставнике основних школа

„ДИГИТАЛНА РИЗНИЦА ЗНАЊА”

Наградни конкурс „Дигитална ризница знањаˮ (у даљем тексту: Наградни конкурс) организује БИГЗ школство 
д.о.о (у даљем тексту: Организатор), са циљем да се подстакне употреба информационих технологија 
у настави. Употреба мултимедијалних садржаја као наставних средстава значајно доприноси развоју 
информатичке писмености, а сви дигитални садржаји који учествују на конкурсу морају бити усклађени са 
задацима и циљевима часа. Наградни конкурс се организује како би се изабрали најбољи дигитални садржаји 
које ће учитељи и наставници припремити како би унапредили процес наставе. Сви учесници конкурса 
добијају пет бодова за стручно усавршавање у склопу установе.

ПРАВО УЧЕШЋА

Право учешћа имају сви предметни и разредни наставници основних школа на територији Републике Србије. 
Рад може бити ауторско дело једног наставника или тима наставника истих предмета. Тим наставника има 
право да заједно изради један рад. Уколико освоји награду, тим наставника дели награду. Сваки учесник или 
тим може да конкурише само са по једним радом у свакој од категорија.

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА 

Предмет наградног конкурса јесте рад у коме се користе информационе технологије. Информационе 
технологије морају бити применљиве у настави, усклађене са задацима и циљевима часа и морају подстицати 
процес учења.

Рад треба да садржи приказ целе наставне јединице или једног њеног дела, реализује се помоћу 
информационих технологија као наставног средства и може се сврстати у једну од четири категорије:

1. припрема за час;

2. Power Point презентација;

3. видео-запис;

4. дигитални час.

Обрађена наставна јединица мора бити усклађена с важећим наставним програмом и реализована током 
једног школског часа, а приказане активности у складу са образовним исходима за крај основног образовања.

Учесници могу да користе било који облик информационих технологија уколико је он усклађен са задацима и 
циљевима часа, функционално применљив у настави и подстицајан за активно учешће ученика у наставном 
процесу.

Радови који су већ учествовали на неком конкурсу из области наставне методологије неће бити узети у 
разматрање. Радови не могу бити дела других аутора.



ДИНАМИКА 

Конкурс траје од  1. 12. 2017. до 1. 4. 2018. године. Уз рад је потребно послати попуњену пријаву (име и 
презиме, школа, град, предмет, имејл адреса и контакт телефон) доступну на веб-страници:  
www.skolskiportal.rs. 

1. ФАЗА: 1. 12. 2017. до 1. 4. 2018. године – пријављивање на веб-страници: www.skolskiportal.rs.     

2. ФАЗА: од 5. 4. до 15. 5. 2018. године – избор најбољих радова који ће обавити стручна комисија.

3. ФАЗА: 1. 6. 2018. године – проглашење победника и додела награда.

Сви радови који уђу у ужи избор Наградног конкурса „Дигитална ризница знањаˮ биће објављени на веб-сајту: 
www.skolskiportal.rs. 

ФОРМА

Приказ рада, односно једног његовог дела, и приказ реализованих активности треба да буду у електронском 
облику, и то као:

1.  видео-запис (препоручени формати MP4, MPEG4, AVI, H262) максималне дужине 3 минута; у категорији 
дигитални час максимална дужина видео-записа износи 30 минута;

2. датотека у формату PPT документа; максималан број слајдова је 15 и максимална величина 5 MB;

3. за рад који подразумева припрему за час стандардно се користи Microsoft Word.

Уколико је рад већи од 25 MB (у зипованом или оригиналном облику), потребно је да се постави (аплоудује) 
на неку од „шер страница” (нпр. www.wetransfer.com  и  сл.) и Организатору конкурса проследи линк на имејл 
адресу: konkurs@skolskiportal.rs.

КРИТЕРИЈУМИ 

При евалуацији, радови се оцењују према следећим критеријумима:

•	 оствареност наставног програма за дати предмет;

•	 усклађеност са циљевима часа;

•	 иновативност и креативност;

•	 примена дигиталних технологија.

Стручни жири који ће формирати Организатор прегледаће све радове и обавиће њихово рангирање у складу с 
условима конкурса. 

ПРИЈАВА 

За учешће на Наградном конкурсу потребно је попунити електронску пријаву на веб-страници:  
www.skolskiportal.rs .

Наставник или тим наставника који учествује на Наградном конкурсу пријављујући се за учешће прихвата 
услове Наградног конкурса, као и да постоји могућност да његов рад буде јавно објављен. Наставник или тим 
наставника има право да рад надограђује и додатно објављује, да захтева да буде наведен као аутор уколико 
се рад цитира, а задржава и сва друга права која му законом припадају.



ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Самим учешћем на Наградном конкурсу сматраће се да је учесник дао следећу изјаву:

Искључиви сам носилац свих ауторских права на ауторским делима које сам пријавио ради учешћа на 
Наградном конкурсу, а која су ослобођена свих права, претензија и потраживања трећих лица.

Сагласан сам да се сва ауторска права која су садржана у било којим материјалима укључујући, али се не 
ограничавајући на фотографије, видео-снимке, идеје, изуме, концепте, а поднете су Организатору током 
трајања Наградног конкурса онлајн, пренесу на Организатора. Овим путем преносим на Организатора сва та 
права док год она важе.

Горе пренета права у потпуности су преносива и моћи ће да се даље преносе без мог даљег учешћа.

Организатор неће сносити одговорност за евентуално кршење ауторског или сродних права од стране неког 
од учесника. У случају да се испостави да је носилац ауторског или других права неко друго лице, односно да 
је учесник Наградног конкурса злоупотребио туђа права, учесник ће аутоматски бити дисквалификован.

Учесници који су приликом пријављивања на Наградни конкурс пружили нетачне податке губе право на даље 
учешће у конкурсу, односно доделу награде ако је у међувремену освоје. Лица која су дала нетачне или туђе 
податке искључиво су одговорна за такву злоупотребу података.

Организатор неће сносити одговорност за било какве последице ако интернет платформа путем које је 
објављен конкурс привремено буде ван функције услед више силе, односно услед догађаја који су ван 
контроле Организатора.


