
 

 

 

„KLETT друштво за развој образовања”, Београд упућује 
 

ЈАВНИ ПОЗИВ 
ствараоцима у предуниверзитетском образовању и васпитању 

 

 

У намери да јавност упозна са стручним и научним стваралаштвом просветних 

радника, „KLETT друштво за развој образовања” припрема Лексикон стваралаца у 

предуниверзитетском образовању и васпитању, чији је приређивач проф. др Миленко 

Кундачина. 

Сврха Лексикона је да представи просветне раднике који активно стварају и који 

се, по објективним резултатима, издвајају у својој професионалној популацији. На овај 

начин остаће забележен интелектуални капитал и квалитет које поседују људски ресурси у 

образовно-васпитним институцијама Републике Србије. 

 

I 

Лексикон ће обухватити: 1) биографије просветних радника запослених у 

институцијама образовања и васпитања (васпитачи, наставници, стручни сарадници у: 

предшколским установама, основним школама, гимназијама, средњим стручним школама, 

средњим уметничким школама, школама за образовање ученика са сметњама у развоју, 

Министарству просвете, науке и технолошког развоја, Заводу за унапређивање васпитања 

и образовања, Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања, ученичким 

домовима, регионалним центрима за стручно усавршавање запослених у образовању, 

стручним друштвима у образовању), 2) биографије пензионисаних просветних радника, 3) 

биографије незапослених просветних радника, 4) биографије просветних радника који су 

провели најмање десет година у институцијама образовања и васпитања и напустили их, 5) 

биографије студената докторских студија на наставничким факултетима, 6) биографије 

преминулих просветних радника. 

 

II 

Кандидати треба да испуњавају најмање један од наведених критеријума: 

 

ОБЛАСТИ СТВАРАЛАШТВА 

 

А. Аутори/коаутори монографија, уџбеника, чланака 

1. Аутори/коаутори рецензиране и каталогизоване научне или стручне 

монографије; 

2. Аутор/коаутори пет радова објављених у каталогизованим и рецензираним 

педагошким часописима и зборницима радова; 

3. Аутори/коаутори одобреног уџбеника, или друге две уџбеничке јединице из 

уџбеничког комплета; 

4. Аутори/коаутори признатог и одобреног наставног средства; 

5. Преводиоци текстова монографских дела у области образовања и васпитања 

релевантног квалитета са српског на страни језик и супротно. 
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Б. Учесници у истраживањима и пројектима националног и међународног 

значаја 

1. Учесници у истраживањима и пројектима од националног значаја за 

унапређивање образовног система чији су носиоци Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја, Завод за унапређивање образовања и васпитања, Завод за вредновање 

квалитета образовања и васпитања и друге научно-истраживачке институције. Учешће се 

односи на послове: руковођења пројектом, координацију и вођење стручних тимова, развој 

инструмената, писање истраживачких извештаја, контролу квалитета инструмената и сл.; 

2. Учесници у релевантним међународним истраживањима и пројектима (ПИСА, 

ТИМСС и сл.). Учешће се односи на послове: руковођења пројектом, координацију и 

вођење стручних тимова, развој инструмената, писање истраживачких извештаја, контролу 

квалитета инструмената и сл.; 

 

В. Ноциоци научних и стручних звања 

1. Ствараоци са научном титулом доктора наука; 

2. Ствараоци са научном титулом магистра наука и објављена три рада у 

рецензираним и каталогизованим часописима или зборницима радова; 

3. Ствараоци са стручним звањем специјалисте и објављена четири рада у 

рецензираним и каталогизованим часописима или зборницима радова; 

4. Ствараоци са једним од стручних звања ‒ педагошки саветник, самостални 

педагошки саветник, виши педагошки саветник, високи педагошки саветник и објављеним 

најмање два рада у рецензираним и каталогизованим часописима или зборницима радова, 

или се исказали у неком другом виду стваралаштва; 

5. Просветни саветници који су објавили најмање пет радова у рецензираним и 

каталогизованим часописима или зборницима радова. 

 

Г. Добитници покрајинских, републичких и међународних награда и 

признања у области образовања и васпитања 

1. Добитници Светосавске награде као појединци; 

2. Добитници награде „Др Ђорђе Натошевић“; 

3. Добитници награде „Најбољи едукатори Србије”; 

4. Добитници међународних признања у области образовања и васпитања. 

 

Д. Ствараоци у настави 
1. Аутори/коаутори најмање десет презентација примера добре праксе: на Сабору 

учитеља Србије, у базама знања: „Креативна школа”, „Дигитални час”, „Сазнали на 

семинару, применили у пракси”; 

2. Аутори три награђена рада по конкурсима стваралаштва у настави који се 

објављују на националном нивоу („Креативна школа”, „Дигитални час” „Сазнали на 

семинару, применили у пракси” и други). 

 

Ђ. Ствараоци у уметности 

1. Ствараоци који имају признато уметничко остварење у: књижевности, 

позоришној уметности, музичкој уметности, ликовној уметности или некој другој врсти 

уметности. (Процену остварења ће обавити стручни жири). 

 

Е. Аутори/коаутори програма стручног усавршавања 

1. Аутори/коаутори најмање три програма обуке стручног усавршавања 

акредитованог од стране надлежног органа или институције који су реализовани на 

најмање по пет семинара. 
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Ж. Успешни менаџери и стручњаци 

1. Директори образовно-васпитне установе који су обављали дужност најмање две 

године пре спољашњег вредновања на коме је установа оцењена оценом четири и да су 

објавили најмање један рад у области руковођења и осигурања квалитета рада установе у 

рецензираним и каталогизованим часописима или зборницима радова, или се исказали у 

неком другом виду стваралаштва; 

2. Директори образовно-васпитне установе у којој су на спољашњем вредновању 

остварили све стандарде из области „Организација рада и руковођења” и да су објавили 

најмање један рад у области руковођења и осигурања квалитета рада установе у 

рецензираним и каталогизованим часописима или зборницима радова, или се исказали у 

неком другом виду стваралаштва; 

 

З. Ментори ученицима са високим резултатима на државним и међународним 

такмичењима  

1. Ментори за најмање десет ученика који су освојили једно од прва три места на 

републичким такмичењима и смотрама које се организују према Календару такмичења и 

смотри Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 

2. Ментори за најмање десет екипа које су освојиле једно од прва три места на 

републичким такмичењима и смотрама које се организују према Календару такмичења и 

смотри Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 

3. Тренери за најмање десет тимова, група, екипа, хорова... који су освојили једно 

од прва три места на републичким такмичењима; 

4. Ментори за најмање три ученика који су освојили једно од прва три места на 

међународним такмичењима; 

 

  И. Додатни критеријуми 

  1. Редакција задржава право да у Лексикон уврсти 5% биографија стваралаца по основу 

додатних критеријума које одреди као релевантне. 

 

III 

Анкетни упитник за ствараоце се може преузити на сајту „KLETT друштва за 

развој образовања”, Београд: www.klettobrazovanje.org 

Анкетни упитник са подацима и фотографијом се доставља у електронском облику 

на мејл адресу: leksikon@klettobrazovanje.org најкасније до 17. фебруара 2016. године. 

 

IV 

Редакција усваја Коначну листу стваралаца којима ће бити достављене формиране 

биографије са обавезом да потпишу изјаву о тачности података и да су сагласни да се могу 

објавити. 

http://www.klettobrazovanje.org/
mailto:leksikon@klettobrazovanje.org

