
 

ПОЗИВ НА ЕЛЕКТРОНСКЕ СЕМИНАРЕ  

СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

Центар за унапређење наставе „Абакус“ и Образовно - методички центар "Катедра" 
организују зимски термин електронских стручних семинара, са почетком од 22. децембра 2014. 
године.  

ПРИЈАВА НА СЕМИНАРЕ ДО 15. ЈАНУАРА 2015. ГОДИНЕ 

Семинари се отварају од понедељка 22. децембра 2014. године са првом темом која ће се 
обрађивати и за време распуста. Током распуста биће омогућено колегама да се додатно 
прикључе на семинаре и са почетком другог полугодишта настављамо са обрадом друге теме, 
кроз наредне недеље обрађиваће се тема по тему. 

Завршни сусрети акредитованих семинара биће организовани у Београду, Нишу, Крагујевцу, 
Краљеву и Новом Саду, а за организоване групе полазника (групне пријаве) организујемо у 
школи домаћина. 

Начин пријављивања: На семинаре се можете пријавити путем онлајн пријавног 
формулара. У могућности сте да пратите и више семинара одједном а на сваки се можете 
пријавити кроз исти формулар.  

Позивамо Вас да изаберете и пријавите се на следеће акредитоване семинаре: 

184 Flash анимације 1 ,  

бодова: 24, Компетенција: К1, котизација: 3000,00 динара 

187 Photoshop etide - почетни курс дигиталне обраде фотографије 1 и 2 ,  

бодова: 24, Компетенција: К1, котизација: 4400,00 динара 

191 Бесплатни интернет алати у наставном процесу ,  

бодова: 16, Компетенција: К1, котизација: 1800,00 динара 

193 Дигитална обрада фотографије 3 ,  

бодова: 24, Компетенција: К1, котизација: 3700,00 динара 

299 Асистивна технологија - примена у школи ,  

бодова:8, Компетенција: К3, котизација: 1500,00 динара 

302 Деца са сметњама у развоју и препоруке за рад са њима ,  

бодова: 16, Компетенција: К3, котизација: 1800,00 динара 

https://docs.google.com/forms/d/1QxdtQIqg0T_b6cllA7TzbLviHTNH_QT6GlGe1CAwVfI/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1QxdtQIqg0T_b6cllA7TzbLviHTNH_QT6GlGe1CAwVfI/viewform
http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=184&godina=2014/2015
http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=187&godina=2014/2015
http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=191&godina=2014/2015
http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=193&godina=2014/2015
http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=299&godina=2014/2015
http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=302&godina=2014/2015


410 Нова школа-вишефронтална настава ,  

бодова: 16, Компетенција: К2, котизација: 1800,00 динара 

489 Учење кроз урањање у виртуелни свет, 

бодова: 24, Компетенција: К4, котизација: 2500,00 динара 

611 Визуелно програмирање и примена - програмирање робота ,  

бодова: 24, Компетенција: К1, котизација: 2500,00 динара 

629 Пословно успешан и остварен наставник ,  

бодова: 24, Компетенција: К1, котизација: 2500,00 динара 

755 Језик боја – курс о тумачењу боја ,  

бодова: 24, Компетенција: К2, котизација: 3000,00 динара 

Пријава на семинар 

Уколико сте заинтересовани за неки од понуђених семинара, молимо Вас да попуните 
наш пријавни формулар. За организоване групне пријаве од 10 полазника обезбеђујемо 
додатна 2 гратис места, у том случају ради олакшаног пријављивања довољно је да пошаљете 
списак заинтересованих полазника на: пријавазасеминар@гмаил.цом. 

  
 

У име Центра Абакус и ОМЦ Катедра,  
желимо Вам успешно стручно усавршавање у школској 2014/15. години! 

 

 

Контакт - организација семинара:  

Горан Станојевић, 064/809-0630 

Жолт Коња, 064 80 90 631 

 

Питања око котизација и плаћања: 

Вишња Исидора Дивилд Жежељ,  

062/288-222 

 

http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=410&godina=2014/2015
http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=489&godina=2014/2015
http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=611&godina=2014/2015
http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=629&godina=2014/2015
http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=755&godina=2014/2015
https://docs.google.com/forms/d/1QxdtQIqg0T_b6cllA7TzbLviHTNH_QT6GlGe1CAwVfI/viewform
mailto:prijavazaseminar@gmail.com

