Департман за географију, туризам и хотелијерство
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3
телефон: 021/450-105
www.dgt.uns.ac.rs

ПРОГРАМ
ДРЖАВНОГ ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА ОШ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ
НА ДЕПАРТМАНУ ЗА ГЕОГРАФИЈУ, ТУРИЗАМ И ХОТЕЛИЈЕРСТВО
У НОВОМ САДУ, 20. МАЈА 2018. ГОДИНЕ
Недеља, 20. мај 2018. Године
800 – 900 Пријем учесника такмичења и регистрација
900 – 915 Свечано отварање такмичења, поздравне речи (Директор Департмана,
Представник СГД-а), програм води председница подружнице СГД-а проф. др
Анђелија Ивков-Џигурски)
0915 – 930 Упознавање наставника са пропозицијама такмичења
0930–1000 Размештање такмичара. Ученици се рапоређују у колоне по учионицама.
Њих спроводи дежурни који носи таблу са бројем учионице.
1000 – 1130 За ученике такмичаре: Решавање тестова – такмичење (сваки ученик
на клупи може имати само флашицу воде и оловку. Све друге ствари и телефоне
ће одложити на место које одреди дежурни)
1000 – 1130 За професоре и пратиоце: Стручно предавање у свечаној сали.
Департман домаћин ће предложити теме и предаваче, понудити освежење
1130 – За ученике: Послужење
1130– 1430 Комисија шифрује и прегледа тестове (Комисија за прегледање тестова
одређена од стране СГД)
1200– Слободно време за наставнике и ученике до 1500 (програм утрошка слободног
времена предложиће домаћин - ДГТХ)
1430 –1500 Дешифровање тестова (Комисија за шифровање и дешифровање)
1500 – 1530 Објављивање прелиминарних резултата такмичења, на огласној табли
и на сајту Департмана за географију, туризам и хотелијерство у Новом Саду.
1530 – 16 Пријем приговора или жалби на прелиминарне резултате такмичења
(Комисија за жалбе СГД)
1600 – 1630 Решавање приговора/жалби
1700 – Објављивање коначне ранг листе такмичења на огласној табли и на сајту
Департмана за географију, туризам и хотелијерство у Новом Саду.
1700 – 1800 проглашење победника, додела диплома и награда и затварање
такмичења
НАПОМЕНЕ: Наставници пратиоци су одговорни за безбедност ученика
ван школе. Предложена сатница је оквирна, јер у зависности од брзине
прегледања тестова може доћи до одступања од исте.
Обавештење о могућностима смештаја видети на сајту Департмана:
http://www.dgt.uns.ac.rs/news.php?extend.9861
ТАКМИЧАРИМА И НАСТАВНИЦИМА ЖЕЛИМО УСПЕШНО УЧЕШЋЕ
НА ПРЕДСТОЈЕЋЕМ ТАКМИЧЕЊУ И ЛЕПЕ УТИСКЕ ИЗ НОВОГ САДА!

