Конкурс за активности за Базу језичких пракси

Фондација Темпус са задовољством позива све који осмишљавају и спроводе активности
које се односе на иновативне приступе у настави страних језика, ваннаставним
активностима, а у вези су са учењем језика, и на различите облике учења језика да пријаве
своје активности за Базу језичких пракси.
Циљ конкурса је препознавање и представљање језичких активности које се успешно
реализују у установама и организацијама (предшколске установе, основне и средње школе,
високошколске установе, школе страних језика и друге установе и организације) у току
редовне наставе или ван ње, како би предавачима, наставницима, професорима и свима
онима који се баве језицима били водиља у реализацији активности. Овај приступ од
„практичара за практичаре” обезбеђује применљивост представљених активности уз
уважавање специфичности окружења у коме се језик учи и потреба ученика, младих и
одраслих у образовном систему и уопште.
На конкурс је могуће пријавити активности које се односе на све језичке вештине (говор,
читање, писање, слушање). Те активности могу бити представљене у виду наставних
планова, наставних јединица, предавања, сценарија радионица, сценарија ваннаставних
активности и сличних активности које су аутори осмислили и реализовали у склопу
редовних активности у својим установама/организацијама. Аутори могу пријавити више
активности, уколико се циљеви и исходи сваке од активности разликују.
Циљ формирања Базе језичких пракси је да на једном месту прикаже све језичке
активности, иницијативе, пројекте и сл. које су наставници осмислили, реализовали или још
увек реализују као и начине на које се те активности могу спровести са ученицима страних
језика.
Како пријавити активност за Базу језичких пракси?
Пријава активности за Базу језичких пракси је управо отворена и трајаће током целе године.
Пријава се врши попуњавањем регистрационог формулара. Пријаве ће се разматрати како
буду пристизале и аутори ће по редоследу пристизања пријава добијати повратну
информацију о својој активности. Активности са овог Конкурса биће објављене на сајту
jezici.obrazovanje.rs.
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Критеријуми за укључивање активности у Базу језичких пракси?
Све пријављене активности разматраће стручна комисија Фондације Темпус у складу са
следећим критеријумима:
•
•
•
•
•
•

Релевантност циљева пријављене активности;
Усклађеност исхода активности са нивоом језичког знања и потребама
ученика/полазника;
Усклађеност примењених метода и техника рада са дефинисаним циљевима и
исходима;
Интерактивност активности и подстицање активног учешћа;
Иновативност, оригиналност и креативност пријављене активности;
Јасност и прецизност описа активности тако да омогућава другим наставницима и
практичарима
у
области
наставе
и
учења
страних
језика
спровођење/прилагођавање наведене активности на основу датог описа.

Након разматрања, аутори ће добити повратну информацију и могуће сугестије за
унапређивање пре објављивања, укључујући језичка прилагођавања и сл. Све активности
које након овог корака буду испуњавале напред наведене критеријуме и за које аутори
претходно доставе сагласности, биће објављене у Бази језичких пракси.
Уколико се утврди да је било која изјава подносиоца била неистинита, Фондација Темпус
задржава право да дисквалификује ту пријаву.
Иако ова иницијатива има за циљ, пре свега, подстицање размене добрих пракси међу
предавачима и практичарима који се баве страним језицима, и као таква има
некомерцијалан и нетакмичарски карактер, три активности које пристигну до 1. септембра
2021. године и које по мишљењу Комисије најуспешније испуњавају критеријуме, биће
свечано проглашене на догађају у вези са наставом и учењем страних језика. О овом
догађају више информација уследиће у наредном периоду. Сви аутори чије активности
буду објављене могу на захтев да добију потврду о објављивању своје активности у Бази
језичких пракси.
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