12. ДЕЧЈИ МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ
„KРЕАТИВНА ЧАРОЛИЈА“
Мионица-Бања Врујци, 28-29. мај, 2016.

УГ КРЕАТИВА-КРЕАТИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

KРЕАТИВНА
ЧАРОЛИЈА
је била, искључиво, смотра
филмског,
драмског,
ликтерарног и ликовног
стваралаштва. Последњих
година смотра добија још
један циљ, а то је промоција
креативне наставне праксе
путем размене најбољих
примера
из
учионице
представљених кроз кратак
образовни
филм
или
креативну радионицу.

ПОВОДОМ 12.МЕЂУНАРОДНОГ ФЕСТИВАЛА „КРЕАТИВНА
ЧАРОЛИЈА“ 2016, ОБЈАВЉУЈЕ

КОНКУРС ЗА НАСТАВНИКЕ
ЗА НАЈБОЉИ ОБРАЗОВНИ ФИЛМ
на тему
“ПОДСТИЦАЈНА СРЕДИНА ЗА УЧЕЊЕ – МЕСТО
ГДЕ ИДЕЈЕ ОБЛИКУЈУ СТВАРНОСТ “
 Право учешћа на конкурсу имају васпитачи, учитељи, наставници
и стручни сарадници.
 Неопходно је путем видео записа представити креирање,
стварање и коришћење подстицајне средине за учење (процес
креирања и стварања или само коришћења подстицајне средине за
учење, односно савремене учионице или амбијента у школском
дворишту, природи).
 Потребно је приказати тимски рад наставника, родитеља и
ученика, родитеља и наставника или ученика и наставника у
креирању, стварању и коришћењу подстицајне средине за учење.
 Представити тему у форми филма у трајању до 7 минута;
 Филм може да буде снимљен мобилним телефоном или камером;
Mожете користити Windows Movie Maker;
 Учешће је појединачно или тимско са обавезним именовањем
координатора заједничког рада;

КОНКУРС ЗА НАСТАВНИКЕ
ЗА НАЈБОЉУ РАДИОНИЦУ
на тему



“МОЈЕ НАСТАВНО СРЕДСТВО – ОД ИДЕЈЕ ДО
РЕАЛИЗАЦИЈЕ “
 Право учешћа на конкурсу имају васпитачи, учитељи, наставници
и стручни сарадници.
 Заинтересовани аутори наставних средстава имају прилику да
пошаљу опис израде свог наставног средства којим се може
реализовати један или више циљева једног или више наставних
предмета.
 Аутори наставних средстава су потенцијални реализатори
креативних радионица за учеснике „КРЕАТИВНЕ ЧАРОЛИЈЕ“ и зато
имају обавезу да своју радионицу представе у Word документу, на
највише 5 страна, и пошаљу на имејл carolija2016@gmail.com до 20.
априла 2016.
 Word документ мора да садржи:
 назив наставног средства,
 материјале потребне за израду,
 циљеве наставних предмета за чију је реализацију то наставно
средство намењено,
 опис фаза израде наставног средства уз обавезно укључивање
ученика, а по потреби и родитеља,
опис примене наставног средства у пракси,


3 фотографије фаза израде и 2 финалног изгледа
наст.средства.

Аутори најбољих наставних средстава преузимају обавезу
да од свога материјала дана 29. маја 2016. реализују
радионицу за учеснике фестивала под називом „Моје наставно
средство-од идеје до реализације“ уз обавезно укључивање у
рад учесника фестивала.

„ПОЗИВ КРЕАТИВНИМ
ПРОСВЕТНИМ РАДНИЦИМА“
Презентација примера добре праксе из Велике Британије

Контакт:
УГ КРЕАТИВА
Бања Врујци бб,
14 243 Горња Топлица
Телефони: 062.8077.387,
062.8077.386, 064.16.000.25
kreativnacarolija@gmail.com
www.decjisaborvrujci.wordpress.com
www.kreativnoobrazovanje.edu.rs
www.kreativnacarolija.wordpress.com

КО МОЖЕ УЧЕСТВОВАТИ НА КОНКУРСУ?





васпитачи
учитељи
наставници
стручни сарадници

УЧЕШЋЕ

индивидуално

тимско

КАКО ПОСЛАТИ РАДОВЕ?
ОБРАЗОВНЕ ФИЛМОВЕ поставити на Јутјуб
најкасније до 20. априла 2016. и послати линк са
подацима о аутору филма на мејл carolija2016@gmail.com.
КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ послати у форми Word
документа на имејл carolija2016@gmail.com најкасније до
20. априла 2016.

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 образовних филмова и радионица биће
благовремено обавештени и позвани да учествују на
12.међународном фестивалу „ КРЕАТИВНА ЧАРОЛИЈА“.

ВИДИМО СЕ 28-29.маја У БАЊИ ВРУЈЦИ И МИОНИЦИ
НА 12.КРЕАТИВНОЈ ЧАРОЛИЈИ

