Упутство за подношење пријаве за eTwinning
националну ознаку квалитета

Пријава се подноси електронски са eTwinning Live дела портала, из картице Пројекти.
Испод сваког активног или завршеног пројекта за који није поднета пријава за Националну ознаку
квалитета раније постојаће опција Пријавите се за ознаку квалитета.

Кликом на опцију Пријавите се за ознаку квалитета отвара се Пријава за oзнаку квалитета.

Ова страна на самом почетку има наведен минимум услова које пријава мора да испуни како би
ушла у процес евалуације.
Затим следе три дела пријаве:
1) Детаљни подаци о пројекту
2) Опис пројекта и
3) Преглед.
У сваком овом делу обавезно је попунити већину поља, и она су означена звездицом.
У оквиру странице Детаљни подаци о пројекту потребно је поставити следеће податке и
документа:
•
•
•

Параметре за приступ ТwinSpace-у
Наставни план и програм
Сагласности родитеља

Неопходно је укључити све 3 наведене ставке
како би пријава могла да буде евалуирана.

У пољу Кратак опис на страници Детаљни подаци о пројекту, пре уноса самог описа пројекта,

потребно је навести приступне параметре за ТwinSpace пројекта за који се пријава подноси –
корисничко име и лозинку налога посетиоца који се креира на ТwinSpace-у. Обично се за један
ТwinSpace креира један налог посетиоца чије приступне параметре сваки партнер на пројекту може
да подели са својим националним тимом за потребе евалуације за националну ознаку квалитета.

Иначе, Кратак опис треба да садржи кратак преглед активности и главних постигнућа пројекта.
На дну ове исте странице, Детаљни подаци о пројекту, постоји могућност за подизање 3
документа у оквиру поља ДРУГИ ДОКУМЕНТИ.

Ову могућност је потребно искористити за подизање наставних планова и програма (у било ком
облику – слика електронског дневника, слика школског плана, слика оперативних планова, слика
дневника рада из предшколске установе и сл.) у којима су јасно обележени часови на којима су
спроведене активности eTwinning пројекта.
Оно што је такође потребно поставити у пријаву за националну ознаку квалитета јесу и
сагаласности родитеља да њихово дете може да учествује у датом eTwinning пројекту. У случају
да не постоје слике деце или ученика на ТwinSpace-у, потребно је то нагласити у пољу Кратак опис.
Након овога прелази се на следећу страницу, Опис пројекта.

Поља на овој страници, која се обавезно морају попунити, односе се на 5 критеријума на основу
којих се евалуирају пројекти за Националну ознаку квалитета, а које прописује Централна служба за
подршку:
•
•
•
•
•

ПЕДАГОШКА ИНОВАЦИЈА И КРЕАТИВНОСТ
ИНТЕГРАЦИЈА У НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ
САРАДЊА ИЗМЕЂУ ПАРТНЕРСКИХ ШКОЛА
УПОТРЕБА ТЕХНОЛОГИЈЕ
РЕЗУЛТАТИ, УТИЦАЈ И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Свако поље дозвољава унос 2000 карактера са размацима.
Препоручује се да се жељени одговори унапред припреме у, на пример, Word документу како ово
ограничење не би утицало на квалитет унетог садржаја. Такође је добро имати спремљен текст за
унос у пријаву јер у случају да се изађе из пријаве, портал неће сачувати већ унети садржај.
Ово исто важи и за поље Који је ваш лични допринос овом пројекту? које је такође обавезно поље.
Уноси у сва ова поља имају за циљ да помогну евалуаторима да сагледају допринос подносиоца
пријаве том eTwinning пројекту. Препорука је да се дају конкретни описи.

Нпр. уместо „Мотивисала сам ученике за рад на некој активности пројекта“ било би боље рећи
„Упутила сам ученике на дати сајт или неки други ресурс и предложила им да селектоване
информације сачувају у дељеном документу“
Поље ДРУГЕ НАГРАДЕ (АКО ПОСТОЈЕ) није обавезно. Ако је пројекат добио неку другу награду, било
би добро да се наведе.
Последња страница јесте ПРЕГЛЕД унетог садржаја.

Ако сте задовољни унетим подацима, кликните на опцију ПОШАЉИТЕ у дну странице ПРЕГЛЕД, и
процес подношења пријаве за Националну ознаку квалитета јесте успешно завршен о чему ће вас
обавестити и сам портал.

За сва питања можете се обратити eTwinning Националном тиму за подшку на
etwinning@tempus.ac.rs.

