
 
 

КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ ВИЗУЕЛНОГ ИДЕНТИТЕТА И ЛОГОА ПРОЈЕКТА 
„Guardians Of Achievements in Learning”  

(GOAL) 
 

Позивамо све заинтересоване ученике Електротехничке школе „Никола Тесла“ да учествују 
на Конкурсу за израду идејног решења визуелног идентитета и логоа школског пројекта 
„Guardians Of Achievements in Learning” (акроним пројекта је GOAL). Пројекат је одобрен за 
финансирање у позиву за 2020.годину у оквиру програма Еразмус+.  

Школа покреће овај пројекат са жељом да унапреди подршку ученицима у процесу учења. 
Циљ је пружање квалитетне професионалне подршке наставницима и стручним сарадницима како 
би у нашој школи изградили стратегије које ће унапредити успешност ученика са тешкоћама у 
учењу, и без њих, превенирање осипања ученика из школе и рано напуштање школовања.   

Очекујемо да ће се реализацијом предвиђених активности пројекта: 

• утицати на то да запослени у школи боље разумеју принципе инклузивног образовања, да се 
стратешка документа школе обогате новим програмима и активностима те да школа настави 
свој развој као пријатно и сигурно окружења за све 

• утицати на то да запослени у школи боље разумеју различите потребе ученика и  везу школа – 
ученик – породица  значајну за рано препознавање ученика који су у ризику од постизања лошег 
успеха у школи и ризику од напуштања школе 

• утицати на даљу примену метода и технологија модерне, савремене наставе која одговара 
потребама ученика 21.века 

• омогућити видљивост наше школе у европском окружењу, развити други међународни 
пројекти те ојачати мултикултуралне и језичке комепетнције наставника и ученика.  

 
Циљ Конкурса је да добијемо квалитетно, једноставно и оригинално решење логоа који ће 

бити заштитни знак школског пројекта.  
Визуелни идентитет пројекта и идејно решење логоа треба да симболизује идеје:  

инклузивност у образовању, једнакост и правичност (equality and equity) у образовању, узајамног 
поштовања и подршке, тимског остваривања циљева и постизања успеха, другарства и сарадње 
и, генерално, школе као безбедног и сигурног окружења за све.  

Лого ће бити коришћен на свим промотивним матријалима (као што су нпр. роло банер, 
постер, нотес, оловке и сл.) као и на веб страници и фејсбук страници пројекта.  

Право учешћа на конкурсу имају само ученици наше школе и то тако да један аутор може 
да пријави максимално два идејна решења.  

Идејно решење логоа треба да:  

• Буде израђено у векторском облику 

• Садржи знак/е – графички/е елемент/е који симболизују инклузивност у 
образовању, једнакост и правичност (equality and equity) у образовању, узајамно 
поштовање и подршку, тимско остваривање циљева и постизање успеха,  другарство и 
сарадњу и, генерално, школу као безбедно и сигурно окружење за све 

• Логотип – словне знаке, тј. назив пројекта на енглеском језику.  
 

Идејно решење логоа треба да буде достављено на мејл адресу:   milica.kanazir@teslabg.edu.rs 
У мејлу је потребно навести: име и презиме ученика, одељење, кратак опис идејног решења у 
текстуалном фајлу до 500 карактера постављеног у прилогу.  



Услови Конкурса:  

• Конкурс је отворен од 10.12.2020. 15.01.2021. до у 12 часова 

• Неблаговремени и непотпуни предлози неће се узети у разматрање 

• Комисија (пројектни тим) задржава право да од аутора чији је рад изабран 
тражи дораду или измене појединих елемената идејног предлога логоа, што је аутор 
обавезан да прихвати, осим у случају да измена мења карактер његовог предлога  

• Аутор чији предлог идејног решења буде изабран и награђен сагласан је са 
преносом свих ауторских права и потраживања по основу свог рада 

• Аутор чији предлог идејног решења буде изабран има право на вредну 
награду у виду стручне књиге/литературе која ће му/јој бити додељена приликом 
обележавања Дана школе. 

Комисија ће по завршетку конкурса прегледати све доспеле радове и извршити одабир 
најбољег идејног решења у року од 5 дана од дана истека рока за достављање предлога и о томе 
обавестити јавност на школском сајту.  

За сва додатна питања се можете обратити путем мејла  milica.kanazir@teslabg.edu.rs 
 

У Београду, 
10.12.2020.                           

Тим пројекта  
Guardians Of Achievements in Learning  

 
 


