ПРАВИЛНИК
пројекта „Најбољи едукатори Србије“
Овај правилник је упућен свим учесницима и сарадницима на пројекту, као сиже циљева
пројекта, његове намене, услова учешћа на конкурсу, начина пријављивања кандидата,
начина избора најбољих и критеријума за њихов избор, рада комисије за избор, награда и
осталих питања.
Члан 1.
Циљ пројекта
Кроз овај пројекат желимо да похвалимо, наградимo, охрабримо и подржимо изузетне
учитеље, наставнике и професоре основних и средњих школа у Србији који се истичу у
свом раду са ученицима и који са њима постижу изванредне резултате.
Наставник које је генератор новина и промена, који је узор и инспирација својим
ученицима и колегама, који подстиче интелектуалну радозналост код ученика и темељно
их ангажује у усвајању нових знања и вештина има доживотан утицај на њих.
Циљ награђених наставника треба да буде да створе успешне грађане света, који ће бити
спремни да прихвате знања и вештине 21. века.
Изабрани наставници би требало да врше мерљив утицај на образовање у локалној
заједници и на нивоу земље. Управо ти едукатори, који праве разлику у свом послу треба
да буду пример својим ученицима и колегама.
Члан 2.
Кога награђујемо?
Право учешћа на конкурсу за Најбоље едукаторе Србије имају учитељи, наставници и
професори основних и средњих школа са територије Србије, који активно раде у настави
у последње 3 године.
Напомена: Кандидат мора имати минимум 5 година радног стажа у настави.
Кандидат не може и не сме да буде политички активан, у периоду номинације и барем три
године пре ње, и у години у којој је изабран.
Кандидат не може и не сме да буде у процесу избора за јавну функцију, у периоду
номинације и барем три године пре ње, у супротном, награда ће се доделити првом
наредном кандидату са финалне листе.
Уколико се кандидују супружници, потребно је да прође барем три године између те две
номинације.
Kроз овај пројекат награђујемо иновативне и креативне наставнике, који инспиришу и
мотивишу своје ученике. Најбоље едукаторе који са својим ученицима постижу изузетне
резултате; користе савремене методе рада, активно укључују ученике у процес наставе и
покрећу различите ваннаставне активности са њима. Најбоље едукаторе који су
посвећени свом послу, спремни да уче, да се усавршавају и прилагођавају модерним
потребама образовања и да тако своје ученике припремају за захтеве савременог
тржишта рада.

Члан 3.
Начин пријављивања
Пријава се састоји из два дела.
Први део пријаве се врши искључиво преко сајта Удружења ”Живојин Мишић”
(www.zivojinmisic.rs), и то преко онлајн обрасца који је доступан на сајту за време
отвореног конкурса.
Кандидате могу пријавити ученици, њихови родитељи, колеге, наставници, директори
школа или било ко ко има увид у наставников рад.
Онлајн образац има предвиђена поља за одговоре, у која је могуће као део одговора
постављати линкове ка различитим материјалима који потврђују рад наставника
(пожељни су, али нису неопходни).
Линкови се кроз пријаву не смеју понављати, један линк може се унети само једном за
одређено питање.
Онлајн образац је једина конкурсна документација и није могуће слати додатне
материјале имејлом, поштом или на неки други начин.
На основу ове пријаве, врши се први круг селекције кандидата.
Канидати који уђу у финални круг селекције биће контактирани имејлом, како би им
организатори послали образац додатне пријаве. Потребно је да кандидати попуне
достављену пријаву и пошаљу је Удружењу према унапред задатим инструкцијама.
Кандидат који не достави своју пријаву у задатом року неће бити узет у обзир током
даљег избора.
Напомена: Због овог корака селекције неопходно је да се унесе исправан контакт
кандидата у пријаву која се попуњава на сајту.
У финалном кругу, проширена комисија врши избор кандидата на основу обе пријаве и
интервјуа са кандидатима.
Избор најбољих се врши на основу рада кандидата, стога је у пријави потребно наводити
активности и начин рада из тог временског периода, и то хронолошки, почев од
последњег.
Једном награђен едукатор не може бити поново награђен.
Број пријава за једног кандидата не утиче на вероватноћу избора. Уколико за једног
кандидата пристигне више пријава, биће изабране две најсадржајније пријаве, које се
даље упућују комисији на преглед.
Члан 4.
Критеријуми и бодовање
Основни критеријуми су постигнути успеси наставника у раду са ученицима, (у склопу свог
предмета и редовне наставе), као и ваннаставних активности са ученицима. Поред тога,

вреднује се и наставников рад на пољу професионалног развоја, сарадња са колегама и
унапређење струке.
Оно што се вреднује у овом конкурсу јесте и колико су у оквиру редовне наставе и својих
предмета едукатори креативни, занимљиви и другачији, колико су добар пример
ученицима, али и колико се у склопу наставе или ваннаставних активности додатно
залажу за развијање критичког мишљења ученика, њихових талената, знања и
способности, колико подстичу на размишљање и истраживање, на активизам, рад и труд.
Показатељи постигнутог успеха у раду са ученицима су бодовани већим бројем бодова од
професионалног развоја, док тачан број бодова по сваком критеријуму одређују чланови
комисије, на основу приложених материјала и одговора.
Члан 5.
Комисија и избор најбољих
У избору најбољих учествују организатори (Удружење ”Живојин Мишић”), претходне
генерације Најбољих едукатора (појединачно, од пријављених едукатора биће изабрани
појединци из сваке области), и други независни чланови комисије, појединци и
представници различитих институција од значаја за образовање.
Избор најбољих се врши у више кругова селекције како је и објашњено у Члану 3. Прве
кругове селекције врше организатори и претходне генерације Најбољих едукатора, док се
у финалном кругу комисији прикључују поједници и представници који имају утицај на
образовање. Чланови комисије су познати и објављени на сајту након избора.
Награђујемо 10 најбољих едукатора у Србији за текућу годину, на основу обе пријаве
кандидата и Скајп интервјуа који ће се обавити са финалистима од стране представника
Удружења.
Члан 6.
Временски оквир
Конкурс се расписује у априлу и траје до краја јуна.
Избор најбољих врши се до завршетка текуће године, када се на сајту Удружења
”Живојин Мишић” објављују победници конкурса.
Свечана додела награда се организује у Београду до краја децембра.
Члан 7.
Награде
Сви награђени едукатор (појединачно) добија две новчане награде:
1.
Личну награду у износу од 40.000,00 динара, као награду наставнику за рад и
допринос образовању младих генерација.

2.
Награду од 100.000,00 динара за унапређење наставе. Овај део награде може
бити искоришћен на реализацију пројеката са ученицима или опрему коју награђени
сматрају корисном за развој метода учења.
На овај начин Удружење жели да омогући награђеним наставницима да већ постојеће
идеје везане за образовање спроведу у дело, али и да подстакне нове идеје и пројекте
које могу бити од значаја за њихову локалну заједницу или земљу.

