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Конференција и сајам „Нове технологије у образовању“ 

27 - 28. фебруар 2015. године,  

Белекспоцентар, хотел, “Holiday Inn Beograd”  

 
 

Београд, 22. јануар 2015. године 
 
Поштовани/а,  
 
Задовољство нам је да Вас позовемо да узмете учешће на другој конференцији и 
сајму „Нове технологије у образовању“, која се одржава 27. и 28. фебруара 2015. 
године у Белекспоцентру, у хотелу ,,Holiday Inn Beograd”(Улица Шпанских бораца 
број 74, Нови Београд). 
 
Циљ конференције је унапређивање квалитета образовања кроз подизање свести 
о значају употребе ИКТ у образовању, пружање могућности за стручно 
усавршавање и повезивање са потенцијалним партнерима из Србије и 
иностранства. 

 
Конференцију заједнички организују Британски савет, Амбасада Уједињеног 
Краљевства Велике Британије и Северне Ирске, Министарство трговине, туризма 
и телекомуникација, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Тим за 
социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије и 
Привредна комора Србије.  
 
Партнери конференције су тaкође и компаније: 
Златни партнери - “Samsung” и “Pearson” 
Сребрни партнери - “IBM”, “Comtrade”, “Hewlett-Packard”, “Intel”,“Lanaco”, “Oracle”, 
Бронзани партнери - “Steljes” и “Macola” 
Технички партнер - “Microsoft” 
Партнер за пренос конференције путем интернета - “Link group” 
 
И ове године учешће на конференцији је бесплатно, а предавања ће бити на 
српском или енглеском језику са обезбеђеним симултаним преводом. Главне теме 
догађаја јесу примери добре праксе у следећим областима: 

 
• Коришћење нових технологија у образовању у основним и средњим 

школама, 
• Коришћење нових технологија у високом образовању, 
• Коришћење нових технологија у инклузивном образовању. 

 
Позивамо све који раде у основном, средњем, вишем и високом образовању да се 
пријаве као учесници конференције. Такође, позивамо представнике компанијa, 
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издавачких кућа, доносиоце одлука у систему образовања на националном, 
регионалном и локалном нивоу, као и све друге заинтересоване да се пријаве као 
учесници на овој адреси. 
 
Конференција „Нове технологије у образовању" носи три бода стручног 
усавршавања по дану за наставнике у основним и средњим школама. Услов за 
стицање бодова за стручно усавршавање је физичка присутност на догађају. 
 
Уколико нисте у могућности да посетите догађај, заједно са нашим партнерима 
обезбедили смо пренос конференције уживо на нашој интернет адреси.  
 
На догађају ће такође учествовати преко 40 компанија из Србије, Велике 
Британије и региона које ће представити своје образовне ИКТ производе у оквиру 
сајамског програма. 
 
Пријавy за догађај можете наћи на овој адреси. Пријава је отворена до 22. 
фебруара 2015. године. Више информација о конференцији можете наћи на нашој 
интернет страници (http://www.britishcouncil.rs/new-technologies).    
 
С поштовањем, 
 
Организациони тим конференције 
 „Нове технологије у образовању“ 
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