
 

 

 

 
 
Удружење професора информатике Србије вас позива да учествујете у такмичењу 

 
''Сајт за безбедан интернет'' 

 
      Које се спроводи уз покровитељство Министарства спољне и унутрашње трговине и 
телекомуникација, Сектора за електронске комуникације, информационо друштво и поштански 
саобраћаја. 
 

Такмичење “Сајт за безбедан интернет“ је део едукативног програма ‘’Безбедан 
интернет’’ којим Удружење професора информатике Србије промовише и стимулише безбедно 
коришћење интернета и превенцију злоупотреба код деце путем интернета. 
 

Тема сајта који ће бити објављен на интернету је ''Безбедно коришћење интернета,   
спречавање злоупотреба и искоришћавања деце путем интернета''. 

 
          Ко може да учествује: 

 - Ученици основне школе, седми и осми разред, у тимовима до 3 ученика и  
 - Ученици средње школe трећи и четврти разред , у тимовима до 3 ученика. 
 
Улога ученика је да креирају сајтове информативног и едукативног карактера, што 

подразумева идеју, маштовитост, истраживање, креативност, као и креирање 
мултимедијалних елемената.  
 
Сваки тим мора да има ментора наставника. Ментори су наставници свих струка, стручни 
сарадници педагози психолози, библиотекари. Сви који су мотивисани да се баве задатом 
темом. Једна школа може да пријави до 5 тимова. Тим пријављује и води наставник ментор. 
 

За креирање сајта препоручујемо (није обавеза) да се користи неки од сервиса који су 
бесплатни и доступни на интернету и који пружају онлајн креирање (нпр. naеки од CMS алата). 
Избор алата односно сервиса је остављен тиму да сам одлучи који алат је најпримеренији и 
који ће испунити захтеве мултимедијалности. 

 
Пријављивање тимова  
 
Тимови се пријављују путем пријавног формулара које можете преузети са следеће 

адресе: http://takmicenjesbi.weebly.com 



 

 

 
Детаљи такмичења се налазе на сајту Удружења професора информатике Србије. 

www.upissrbije.edu.rs и на блогу  
 
Рок за пријављивање тимова је отворен. Можете од данас пријавити тим из 

ваше школе.  
 
Рок  и за публиковање сајта на интернету: Среда 15 јануар 2014. Године 
 
 

У наредних 15 дана тимови ће радити на садржају својих блогова које ће додатно уређивати. 
 
Стручна комисија ће прегледати пријављене сајтове до дана публиковања до 30. 

јануара 2014. године када ће оценити сајтове у првом циклусу такмичења и донети одлуку о 
даљем току такмичења. Други круг оцењивања ће се обавити током  фебруара месеца. 

 
Додела награда тимовим и менторима ће се обавити у марту 2014. године. 
 
 
 
Награде за менторе: 
 
I   место таблет PC 
II  место таблет PC 
III  место таблет PC 
 
Награде за ученике 
 
вредне награде технички уређаји, пехари и плакете 
 

Детаљније информације на нaведеним сајтовима a пријавни формулар којисе налази на горе 
наведеном сајту послати путем email на адресу  upisbzdint@gmail.com 
 
 


