
ЈАВНИ ПОЗИВ 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја позива заинтересоване да се пријаве 

за обуку у Међународној школи Јад Вашем у Јерусалиму која ће се реализовати од 23. до 30. 

јула 2017. године.  

Циљ обуке је усмерен на упознавање историје и обичаја Јевреја; историје холокауста и 

приступа образовању о холокаусту. 

Право учешћа имају: 

1. Наставници предметне наставе у основној школи који реализују наставу предмета из 

области друштвено-хуманистичких наука; 

2. Наставници гимназија који реализују наставу предмета из области друштвено-

хуманистичких наука; 

3. Наставници средњих стручних школа који реализују наставу општеобразовних 

наставних предмета из области друштвено-хуманистичких наука; 

4. Стручни сарадници у основним и средњим школама; 

5. Просветни саветници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 

6. Саветници Завода за унапређивање образовања и васпитања и Завода за вредновање 

квалитета образовања и васпитања; 

7. Професори универзитета који предају методику предмета из области друштвено-

хуманистичких наука. 

Услови: 

1. Попуњен апликациони формулар; 

2. Радно искуство од 8 и више година, документовано потврдом установе у којој је лице 

запослено; 

3. Комуникације на енглеском језику; 

4. Изјава да трошкови пута (повратна авио карта Београд – Тел Авив - Београд ) иду на 

терет лица које конкурише;  

5. Сагласност директора школе/ друге установе/ институције да лице које учествује у 

конкурсу може да похађа обуку у Међународној школи Јад Вашем; 

6. Изјава о прихватању смештаја у двокреветној соби у хотелу у Јерусалиму и других 

обавеза које подразумевају свакодневна предавања и вежбе од 9 до 18 часова. 

Боравак у Јерусалиму финансира Влада Израела и Међународна школа Јад Вашем. То 

подразумева смештај у хотелу (двокреветна соба), исхрану, материјал за полазнике 

семинара, излет према програму Међународне школе, обилазак комплекса Јад Вашем. 

Путне трошкове сносе полазници семинара. 

Попуњени аплакациони формулар и изјаве доставити на адресу 

biljana.stojanovic@mpn.gov.rs  до 19. априла 2017. године.  

Сва документа која издаје установа морају бити потписана и печатирана. Непотпуне 

пријаве се неће разматрати. 
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СЕМИНАР У МЕЂУНАРОДНОЈ ШКОЛИ ЈАД ВАШЕМ У ЈЕРУСАЛИМУ 

23. – 30. 07. 2017. године 

АПЛИКАЦИОНИ ФОРМУЛАР 

Име и презиме  
Пол  
Датум и место рођења  
Држављанство  
Адреса становања  
Број телефона Мобилни број телефона на послу 

  
 

E-mail:  
 

 
Установа у којој сте 
запослени 

 

Наведите наставни 
предмет који предајете1  

 

Разреди у којима 
предајете 

 

Колико година радног 
искуства имате у области 
образовања 

 

Да ли у оквиру предмета 
који предајете имате теме 
које се односе на 
Холокауст2 

 
 
                    

Уколико сте заокружили 
ДА напишите које 
приступе примењујете 
при представљању ове 
теме 

 

Наведите разлога због 
којих конкуришете 

 

Наведите очекивања од 
овог семинара 

 

 

 

                                                           
1 Запослени у заводима и Министарству просвете, науке и технолошког развоја описују послове 
којима се баве у установама  
2
 Запослени у заводима и Министарству просвете, науке и технолошког развоја наводе послове који се 

односе на наставу и учење и стручно усавршавање наставника 


