- УПУТСТВО ФОРМА И НАЧИН ПРЕДАЈЕ ЗАВРШНОГ РАДА

*Сликовна упутства везана за формат завршног рада и начин предаје рада биће постављена
на сајту пројекта: www.kompetencije.edu.rs

ФОРМА ЗАВРШНОГ РАДА
Завршни рад чине:
1. попуњен образац „План реализације теме“
2. презентација која на најбољи начин приказује реализацију изабране теме у школи
3. опционо: кратак филм о реализацији
1. Попуњен образац „План реализације теме“
ФОРМАТ: MS Word
ВЕЛИЧИНА ДАТОТЕКЕ: нема ограничења (у образац се уноси само текст)
2. Презентација
ФОРМАТ: презентација може да буде урађена у било којој апликацији за израду
презентација (PowerPoint, Sway и слично). Уколико школа презентацију ради у
неком од онлајн алата (Prezi, Google Slide и слично), потребно је да пре саме израде
обавести техничку подршку на мејл podrska@kompetencije.edu.rs како би се
провериле могућности постављања такве врсте презентације на сајт пројекта.
ВЕЛИЧИНА ДАТОТЕКЕ: максимално 25 MB
ФОРМА: форма саме презентације је у потпуности слободна. Школа сама одлучује
на који начин ће представити своје активности и којим ће то садржајем представити.
Презентација треба да садржи мултимедијални садржај (слике, графику, линкове ка
спољашњем садржају и слично).
ОБРАДА ФОТОГРАФИЈА: фотографије које се умећу у презентацију треба да
буду оптимизоване како би што више мултимедијалног садржаја стало у
презентацију чија је величина ограничена на 25 MB. Сликовна упутства о начинима
и могућностима оптимизације фотографија биће постављена на сајту пројекта на
адреси www.kompetencije.edu.rs
ВИДЕО МАТЕРИЈАЛ: презентација може садржати и уметнути видео материјал.
Пошто видео материјал заузима много простора и значајно повећава величину
презентације, на сајту пројекта биће постављена сликовна упутства како
оптимизовати уметање видео садржаја у презентацију.
2. Опционо: кратак филм
Школе могу, уколико то желе, да ураде и краће филмове као додатну презентацију
својих активности.
ФОРМАТ: филм треба да буде постављен на платформу YouTube. Сликовна
упутства о начину постављања филма на YouTube платформу биће постављена на
сајту пројекта на адреси www.kompetencije.edu.rs
ДУЖИНА ТРАЈАЊА: како би филмови били што атрактивнији за посетиоце сајта
пројекта, дужина трајања не би требала да буде већа од 5-15 минута.

НАЧИН ПРЕДАЈЕ ЗАВРШНОГ РАДА
Школа свој рад (који садржи горе поменуте компоненте) предаје водитељима обуке.
Уколико школа предаје и филм (видео материјал) који је постављен на YouTube платформу,
школа водитељима предаје линк ка филму.
Након провере материјала, водитељи предају завршни рад техничкој подршци пројекта
путем упитника који ће бити постављен на сајту www.kompetencije.edu.rs. Водитељи ће
добити благовремено обавештење о тачном линку на ком ће се налазити упитник и времену
постављања упитника.
У упитнику ће се налазити следећа поља:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

назив и седиште школе
интернет адреса сајта школе
име и презиме директора школе
школски координатор
водитељи-ментори
назив међупредметне теме
наставнии предмети обухваћени реализацијом међупредметне теме
разреди у којима је реализована међупредметна тема
опште међупредметне компетенције
поље за предају рада (све датотеке је потребно зиповати у један фајл, именовати га
по називу школе)

Уколико нека школа пошаље више од једног рада, преко упитника се сваки рад предаје
посебно.
Додатна питања можете поставити на podrska@kompetencije.edu.rs (мејл ће бити у
функцији од 2.2.2020. године).

