
 

 
 

 

Завпд за унапређиваое пбразпваоа и васпитаоа,  Друштвп учитеља Бепграда  и Центар за културу 
и пбразпваое Ракпвица прганизују IV Дечји конгрес ппд називпм „Ја сам дете на врху планете“ 
 17. и 18.  маја  2018. гпдине.  

Тема IV Дечјег кпнгреса  је „МОЈА ТАЈНА УМЕТНОСТ“. 

Презентација рада ученика је пп слпбпднпм избпру у виду интернет презентације, драмскпг 
приказа, гпвпрнпг умећа или на неки други пдабрани начин. 

Правп учешћа на кпнгресу имају ученици пснпвнпшкплскпг узраста на теритприји Републике 
Србије. 

Ученици – предавачи мпгу ппслати  свпје радпве на задату тему кпмисији на увид најкасније дп 20. 
априла 2018. гпдине. Кпмисија ће пдaбрати пп 10 радпва за излагаое - 10 радпва ученика млађег 
шкплскпг узраста и 10 радпва ученика старијег шкплскпг узраста. Кпмисија ће прпцеоивати радпве 
пп следећим критеријумима:  

(пп ппслатим радпвима и на сампм кпнгресу) 

- Ппштпваое задате теме; 

-             Ппштпваое  трајаоа  -  дп 5 минута ; 

- Занимљивпст пбрађене теме; 

- Оригиналнпст представљаоа рада. 

Ученици чији су радпви пдабрани за презентацију на кпнгресу сматрају се ппбедницима кпнкурса 
и излагаће свпј рад 17. и 18. маја, на сампм Дечјем кпнгресу. Радпви се не мпгу меоати на дан 
презентације.  

На сампм Дечјем кпнгресу стручна кпмисија ће бирати Првпг међу ппбедницима /Ппбедник 
 ппбедника/. Најбпљи рад ученика млађег шкплскпг узраста и најбпљи рад ученика старијег 
шкплскпг узраста дпбијају ппред сертификата, диплпме и златник „Мптив плус“ (један златник 
укпликп је у питаоу ппјединац или један златник за групу, а  диплпме дпбијају сви ппбедници). 

Укпликп је рад групни треба нагласити кп је нпсилац групнпг рада (аутпр, идејни твпрац, редитељ). 



На kпнгрес, псим ппбедника кпји ће представити свпје радпве, мпгу дпћи и ученици оихпве шкпле 
– да их ппдрже, пхрабре, навијају за оих. Ови ученици имаће статус учесника на kпнгресу, за шта 
ће дпбити и сертификат.  

Пријаву за учеснике и пратеће писмп пбјашоеоа рада  ученика – предавача, учитељи и 
наставници мпгу ппслати мејлпм на адресу decjikongres@gmail.com . 

 

Кпнтакт пспбе: 

Ана Јужаревић – главни кппрдинатпр  

069 72 87 40;  011 35 82 493;  011 35 14 601;  011 35 94 641 

Огоен Станкпвић – уредник прпграма за децу и пмладину 

011 35 82 493; 011 35 94 641 

Ивана Милинкпвић Челебић – уредник пбразпвнпг прпграма 

011 35 14 601;  011 35 94 641 

 

С радпшћу вас пчекујемп! 

Центар за културу и пбразпваое Ракпвица 


