Поштовани,
Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду другу годину заредом
организу е Технолошку студи у случа а „Tech case study 2020“ уз подршку Министарства
просвете, науке и технолошког разво а, Центра за чисти у производњу Срби е и про екта
„IED Srbija“. Такмичење е осмишљено тако да ученицима завршних година средњих
школа приближи посао технолога и тестира њихове инжењерске вештине кроз реалан
проблем из области одрживог разво а.
ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА
Право на при аву има у тимови из свих средњих школа, истраживачке станице
Петница и Центара за таленте на територи и Републике Срби е .
Максималан бро тимова из школе/станице/центра е четири тима
Тимови се састо е од по три до четири ученика завршних година средњих школа (III и
IV година)
Пожељно е да сваки тим има свог ментора (професора) ко и има искључиво
саветодавну улогу и не може учествовати у решавању студи е случа а
Уколико тим нема свог ментора, организатор додељу е ментора (волонтера-студента
Технолошко-металуршког факултета) ко и такође има искључиво саветодавну улогу
Такмичење се одви а у три фазе:
22. 3. 2020. На Технолошко-металуршком факултету ће бити одржана уводна
предавања и радионице за све такмичаре, након чега ће тимови добити студи у
случа а ко у треба да реше.
Тимови има у рок до 26. 3. 2020. да пошаљу прелиминарно решење у виду
o „PowerPoint“ или "Prezi" презентаци е (максимално 5 сла дова) или
o „Word“ документа (максимално две стране А4 формата) или
o видео снимка у тра ању од максимално 3 минута.
7. 4. 2020. У великом финалу на Технолошко-металуршком факултету до 15 на бољих
тимова ће бранити сво е радове пред стручном комиси ом.
Четири на боље пласирана тима, као и њихове школе, очеку у признања и награде, а
победнички тим ће добити и посебну награду Технолошко-металуршког
факултета.
Можете се при авити попуњавањем формулара на званичном са ту
www.tmf.bg.ac.rs. При аве су отворене од 18. 2. 2020. до 8. 3. 2020. до 12:00.
За више информаци а контактира те нас путем :
електронске поште на pr@spmtf.rs
или на бро телефона 062/260298.
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