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АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАРИ 
2021/2022. школска година 

 
К1 – компетенције за ужу стручну област 

 Назив Каталошки 
број 

Број 
бодова Цена 

1.  
Активно оријентисана настава 

математике 
(дидактика наставе математике, план 

тока часа, модели наставе …) 

343 30 2900 дин. 

2.  
Школски електронски часопис у 
служби креативности ученика 

(обрада текста, обрада цртежа, 
објављивање електронског часописа) 

273 37 2900 дин. 

3.  

Настава енглеског језика 
заснована на 

интердисциплинарном приступу 
(CLIL приступ настави, 

интердисциплинарни приступ кроз ИКТ, 
постигнућа ученика … ) 

864 32 2900 дин 

4.  

Групни рад и 
интердисциплинарност  са 

применом веб алата 
(облици рада са ИКТ, активне методе са 
веб-алатима, напредовање ученика … ) 

291 36 3400 дин 

5.  

ПрограмИграње - програмирање 
играњем и играње 
програмирањем 

(свет програмирања, веб-алат Scratch, 
анимације за наставу … ) 

302 32 2900 дин. 

6.  Дигитални атлас 
(Гугл мапе, Гугл земља, мапе кроз причу) 784 32 2900 дин. 

7.  
Основе веб дизајна - креативни 

начин за развој ученика 
(HTML елементи, CSS дизајн, 
објављивање веб страна) 

298 32 2900 дин. 

8.  
Музика уз помоћ рачунара 

(записивање музике уз помоћ рачунара, 
дигитални нотни запис, MuseScore, 

објављивање радова …) 

948 32 2900 дин. 
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9.  
Настава математика уз употребу 

ИКТ-а 
(MS Equation, MS Math Add-in, 
напредовање ученика … ) 

355 30 2900 дин. 

10.  
Игролико учење путем рачунара 

(рад у оперативном систему, обрада 
слика, дигиталне приче … ) 

267 37 2900 дин.  

11.  

Дигитални маркетинг у 
економији, угоститељству и 

туризму 
(маркетинг кампања, сегментација 

тржишта, друштвене мреже, израда веб-
сајта) 

904 32 2900 дин. 

12.  
Творба речи у настави српског 

језика 
(творбено и лексичко значење, моциона 

творба, нормативни статус … ) 

838 32 2900 дин. 
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К2 – компетенције за поучавање и учење 
 Назив Каталошки 

број 
Број 

бодова Цена 

1.  

Добра припрема за час - 
успешан час 

(циљеви, облици рада, наставне 
методе, планирање образовног 

процеса…) 

433 32 2900 дин. 

2.  
Дигиталне приче и бајке 

(сценарио, монтажа, објављивање 
приче) 

428 40 3400 дин. 

3.  

Домаћи задатак у функцији 
повећања ученичких 

постигнућа 
(мотивација, Блумова таксономија, 

праћење и вредновање …) 

434 32 2900 дин. 

4.  
Оцењивање у функцији 

развоја и учења 
(правне основе, методе, објективност 

и ваљаност, континуитет) 

527 38 3400 дин. 

5.  

Пројектно оријентисана 
настава у зеленим темама и 

мултимедији 
(одрживи развој и очување природне 
средине, методе рада, дигитални 

еколошки пројекти) 

563 32 2900 дин. 

6.  
Тестови знања - водич за 

израду и примену 
(инструмент оцењивања, задатак као 
основа теста, реализација теста …) 

581 36 3400 дин. 

7.  
Веб-алатима до 

интерактивне наставе 
(интерактивна настава, програмирано 
учење, интерактивна провера знања …) 

418 36 3400 дин. 

8.  

Видео лекције - наставна 
средства савременог 

образовања 
(мултимедијална наставна средства, 

сервиси за видео материјале, монтажа 
видео снимка .. ) 

420 37 3400 дин. 

9.  
Блог, инстаграм и фејсбук у 

настави 
(основе блоговања, блогови у настави, 

друштвене мреже у настави) 

415 36 3400 дин. 

10.  

Развој саморегулисаног 
учења кроз наставу српског 

језика 
(усавршавање вештина читања, 

планирање учења …) 

848 36 3400 дин. 
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К3 – компетенција за подршку развоја личности детета и 

ученика 
 Назив Каталошки 

број 
Број 

бодова Цена 

1.  

Подршка ученицима са 
проблемима у школи и дому 

ученика и њиховим 
родитељима 

(адолесценција, интернализовани и 
екстернализовани проблеми, 

подршка ученицима … ) 

59 36 3400 дин. 

2.  

Примена пројектног 
планирања у предшколској 
установи кроз елементе 
интегрисаног учења 

(интегрисано учење, пројектно 
планирање, фазе пројекта … ) 

738 32 3400 дин. 

 
 
За похађање онлајн семинара није потребно напредно познавање 
рада на рачунару, довољно је да имате своју имејл адресу a све 

остало је на нама. Семинаре похађате када имате времена и колико 
времена имате на располагању, није неопходно да у тачно време 

будете поред рачунара 

www.okc.rs 
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К4 – компетенција за комуникацију и сарадњу 
 Назив Каталошки 

број 
Број 

бодова Цена 

1.  
Настава у облаку 

(облак систем, све о е-пошти, 
заједничка настава …) 

636 34 2900 дин. 

2.  

Е-портфолио – 
инструмент за 

напредовање и сарадњу 
(важност портфолиа, лични и 

ученички портфолио, 
самопроцењивање …) 

627 32 2900 дин. 

3.  

Интернет учионица 
(виртуелне учионице, Гугл 
учионица, дидактика часа, 
праћење постигнућа …) 

630 32 2900 дин. 

4.  

Језичка култура на 
интернету 

(Интернет култура, језички 
приручници, асертивни приступ …) 

623 32 2900 дин. 

5.  

Унапређивање 
компетенција запослених 
за рад са приправником 

(процес менторства, рад на 
документацији, комуникација … ) 

646 32 2900 дин. 

6.  

Управљање тимовима 
(чланови тима, продуктивни тим, 
вођење тима, решавање проблема 

…) 
156 40 3400 дин. 

7.  

Савладавање меких 
вештина у релацији 
наставник – ученик – 

родитељ унутар установа 
(”тајни алати” меких вештина, 

однос између ученика и 
наставника, сарадња са 

родитељима, односи у колективу) 

146 36 3400 дин. 

8.  

Хумана школа – школа као 
животна заједница 

(партнерство у образовању, 
модели партнерства, план 
заједничких активности … ) 

161 36 3400 дин. 

 

Детаљније информације о сваком семинару можете пронаћи на сајту Образовно креативног 
центра 

www.okc.rs/seminari 

Начин пријаве: Пошаљите имејл са називом семинара на адресу prijava@okc.rs  
 


