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(радни превод) 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ 

 

Мисија ОЕБС у Босни и Херцеговини 

 

са задовољством објављује позив за учешће на такмичењу школа под називом 

 

Поносни на своју школу 
 

Мисија ОЕБС-a у Босни и Херцеговини (Мисија) позива основне и средње школе у Босни 

и Херцеговини да се пријаве с примјерима креативне инклузивне праксе којима се 

промовише инклузивност у школама, подстиче добробит и учење свих ученица и 

ученика, те учешће ученица, ученика и њихових родитеља у животу и раду школе. 

 

Жељели бисмо да одамо признање школама и заједницама које својим позитивним 

примјерима, активностима и праксом његују толеранцију, поштовање према другима и 

отвореност. 

 

Овим такмичењем се подстичу школе да траже и искористе инспирацију за инклузивну 

школску праксу кроз активности које спроводе током процеса планирања инклузивног 

развоја школе. Комисија ће одабрати осам најбољих примјера инклузивне школске 

праксе (два по свакој теми) који ће бити награђени и широко промовисани како би се 

препознале и подстакле такве позитивне промјене. 

 

Теме 

 

1. Укљученост Рома 

2. Међунационалне активности помирења којима се пружају могућности за боље 

узајамно дјеловање, сарадњу и учење између родитеља, ученица, ученика, 

наставница и наставника 

3. Укључивање родитеља у живот и рад школе и процесе доношења одлука 

4. Учешће ученица и ученика у доношењу одлука у школи 

 

Пријаве 

 

Да би била важећа, у пријави треба описати инклузивну школску праксу којом се 

доприноси побољшању инклузивности школе и развоју учења и учешћа у животу и раду 

школе, а спроводи се у школи у току школске 2020/2021. и/или 2021/2022. године. 
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Пријављивање на такмичење 

 

Пријаву с назнаком „Поносни на своју школу“ треба да пошаљете поштом у сједиште 

Мисије у Сарајеву или доставите у теренске канцеларије. Пријављивање треба да 

извршите преко: Пријавни образац за такмичење школа. Свака пријава треба да садржи 

сљедеће: 

 

1. податке за контакт, 

2. опис инклузивне школске праксе, њен утицај и одрживост у највише 1200 ријечи 

(двије странице штампаног текста), 

3. средства провјере, као што су копије школских записника, фотографије, видео 

снимке, објаве на web-страници школе, медијски чланци, искуства и изјаве 

учесница и учесника и слично. 

 

Правила и услови 

 

1. Јавни позив за учешће отворен је свим основним и средњим школама у Босни и 

Херцеговини. 

2. На такмичење се могу пријавити примјери инклузивне школске праксе који се 

спроводе у току школске 2020/2021. и/или 2021/2022. године. 

3. Примјери инклузивне школске праксе треба да буду усмјерени на креативне 

начине промовисања инклузивности у школама, подстицања добробити и учења 

свих ученица и ученика, као и учешћа ученица, ученика и њихових родитеља у 

животу и раду школе. Пријаве за такмичење треба да доставите у периоду од 1. 

маја до 30. јуна 2022. године. Неблаговремене или непотпуне пријаве неће се 

разматрати. 

4. Пристигли примјери инклузивне школске праксе ће се оцјењивати на основу 

сљедећих критеријума: 

a) примјереност темама; 

b) укљученост припадница и припадника свих конститутивних народа, националних 

мањина и других, гдје је то примјењиво; 

c) укупан утицај на инклузивност школе; 

d) планирање; 

e) промоција; и 

f) одрживост. 

 

Награде 

 

Одабир најбољих примјера инклузивне школске праксе ће се обавити у августу и 

септембру 2022. године. Осам најбољих примјера инклузивне праксе, које одабере 

комисија, биће награђени паметним таблама или дигиталним камерама и промовисани 

на свечаном уручењу које ће Мисија организовати у новембру 2022. године.  

 

Додатне информације о такмичењу можете потражити слањем имејла на адресу 

ponosninasvojuskolu@osce.org.   
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