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ПОЗИВ НА АКРЕДИТОВАНЕ СЕМИНАРЕ 

У ЛЕТЊЕМ ТЕРМИНУ 
 

Поштоване колеге, ради допуне бодова наставника (годишња обавеза од 20 бодова/сата 

стручног усавршавања) - ове школске године организујемо летњи термин акредитованих 

електронских семинара од почетка јула до краја августа. Понудили смо Вам 6 

акредитованих стручних семинара свих компетенција и различитих трајања.  

 

На семинаре се можете одмах укључити. Сви семинари се изводе лаганим темпом, 

методом вишефронталне наставе (све теме се одмах отварају и свако прати семинар 

темпом који му одговара, наравно са могућношћу надокнаде свих активности до самог 

краја семинара). Семинари се завршавају у исто време када организујемо завршне 

сусрете: 27. августа 2016. године. 

 

Списак семинара који смо понудили у летњем термину је са специјалним попустом 

од 20%. Ова понуда семинара важи само у овом летњем року, следеће године ове 

семинаре нећемо организовати због објављивања новог каталога стручних семинара! 

 

 ИЗРАДА МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ НАСТАВНИХ САДРЖАЈА, Каталошки 

број: 200, трајање: 24 бода, К1 - Компетенције за уже стручну област, П10. 

Летња котизација са попустом од 20%: 2000,00 динара 

 

 МОДЕЛИ КОМУНИКАЦИЈЕ У ОНЛАЈН ОКРУЖЕЊУ, Каталошки број: 

240, трајање: 24 бода, К4 - Компетенције за комуникацију и сарадњу, П10. 

Летња котизација са попустом од 20%: 2000,00 динара 

 

 АСИСТИВНА ТЕХНОЛОГИЈА - ПРИМЕНА У ШКОЛИ, Каталошки број: 

299, трајање: 8 бода, К3 - Компетенције за подршку развоју личности ученика, 

П8. Летња котизација са попустом од 20%: 1200,00 динара 

 

 ДЕЦА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ПРЕПОРУКЕ ЗА РАД СА ЊИМА, 

Каталошки број: 320, трајање: 16 бода, К3 - Компетенције за подршку развоју 

личности ученика, П8. Летња котизација са попустом од 20%: 1600,00 динара 

 

 ПОСЛОВНО УСПЕШАН И ОСТВАРЕН НАСТАВНИК, Каталошки број: 

629, трајање: 24 бода, К1 - Компетенције за уже стручну област, П1. Летња 

котизација са попустом од 20%: 2000,00 динара 

 

 ЈЕЗИК БОЈА - КУРС О ТУМАЧЕЊУ БОЈА, Каталошки број: 755, трајање: 

24 бода, К2 - Компетенције за поучавање и учење, П4. Летња котизација са 

попустом од 20%: 2400,00 динара 
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Пријаве на семинаре су отворене до 15. јула 2016. године. 
 

Пријаве на семинаре су отворене електронским путем и ако сте заинтересовани за 

праћење семинара најлепше Вас молимо да се овим путем пријавите. Након пријаве 

контактираћемо Вас о начину плаћања котизације и приступним параметрима. За групне 

пријаве одобравамо попуст, а колегама омогућавамо и плаћање котизације у ратама. 

 

Пријавни формулар доступан на сајту www.elektronskiseminari.edu.rs. Директан линк ка 

формулару је: http://goo.gl/forms/Bf4K6F9XhE 

 

 
 

 

У име Центра Абакус и ОМЦ Катедра, желимо Вам пријатан одмор! 

 

 

Контакт - организација семинара: 

Жолт Коња, 064/809-0631,  

мејл: zolt.konja@gmail.com  

Центар за уанпређење наставе „Абакус“ - Београд 

  

Рачуноводство, питања око котизација и плаћања: 

Вишња Исидора Дивилд Жежељ, 062/288-222,  

мејл: katedra.seminari@gmail.com  

Образовно – методички центар „Катедра“ – Нови Сад 
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