„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.
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) био-

графије 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.
Кандидати треба да испуњавају најмање један од наведених критеријума:
• Аутори/коаутори монографија,
уџбеника, чланака;
• Учесници у истраживањима
и пројектима националног и
међународног значаја;
• Носиоци научних и стручних звања;
• Добитници покрајинских, републичких
и међународних награда и признања у
области образовања и васпитања;
• Ствараоци у настави;
• Ствараоци у уметности;
• Аутори/коаутори програма стручног
усавршавања;
• Успешни менаџери и стручњаци;
• Ментори ученицима са високим
резултатима на државним и
међународним такмичењима.

Преузмите Анкетни упитник на сајту www.klettobrazovanje.org и попуњен траженим подацима
и фотографијом доставите у електронском облику на имејл адресу leksikon@klettobrazovanje.org
најкасније до 30. јуна 2016. године, што је последњи рок пре штампања Лексикона.
Да бисте добили додатне информације, можете ступити у контакт са приређивачем на број
телефона: 064/8374-906.
Молимо Вас да ову информацију поделите са својим колегиницама и колегама.
Хвала 

