
ЦЕНТАР ЗА УЧЕЊЕ ЕДУКАЦИЈУ И РАЗВОЈ КРЕАТИВНОСТИ „МИНА“ 

 ЧАЧАК 

ВАС ПОЗИВА НА  

 

АКРЕДИТОВАНУ ТРИБИНУ / У ТОКУ ЈЕ АКРЕДИТАЦИЈА/ 

 

„ OFFICE 365 GOOGLE - КРЕИРАЊЕ ВИДЕО ЧАСА  АКТИВНОСТИ 

И ВИДЕО КОНФЕРЕНЦИЈЕ У НАСТАВИ “ 

 

КОЈА МОЖЕ БИТИ ОДРЖАНА   У ВАШОЈ ШКОЛИ  

ИЛИ ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ 

 

  

 Циљеви трибине: 

 

1. Унапређивање знања и развијање вештина и навика просветних радника  из 

области Office 365 Google кроз креирање видео часова, активности и видео 

конференција у настави. 

2. Унапређивање знања и развијање вештина и навика просветних радника  из 

области Office 365 Google кроз креирање различитих едукативних материјала, 

предавања, истраживања које доприносе њиховом целоживотном развоју. 

 
 

            Регистрација учесника  /Обавезно је да сваки учесник има  лап топ, или да смо у 

просторији где свако седи за својим рачунаром. 

Просторија у којој се одржава НЕ мора да има интернет конекцију јер имамо сопствени 

интернет. 

 

Време Тема 

30 минута 

 

Поздравна реч организатора  

 

ЗНАЧАЈ ТЕМЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

ИЗАЗОВИ УЧЕЊА У ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ Covid 19 

 

Горица Станојевић, специјалиста за менаџмент у образовању, докторанд, 

директор Центра за учење едукацију и развој креативности МИНА, Чачак 

 

90 минута 

 

УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ Microsoft Office 365 и Google servis 

 

РАЗГОВОРИ 

- Стварање виртуелне учионице која на једном месту обједињује мрежне 

састанке, задатке, дадотеке и разговоре. 

- Комуникација са ученицима/учесницима, одговарање на њихова питања и 

пружање додатне помоћи уз разговоре путем канала и разговора с било 

којег удаљеног места. 

 



        

 

МРЕЖНИ САСТАНЦИ 

 

Виртуелно одржавање наставе или предавања путем мрежних састанака, у 

оквиру мањих или већих група, као и узајамни разговор између учесника. 

 

Дражен Вујанић, Microsoft консултант, сарадник Центра за учење 

едукацију и развој креативности МИНА Чачак 

Владан Поледица, професор информатике, сарадник Центра за учење 

едукацију и развој креативности МИНА, Чачак 

     20 минута                      Пауза за кафу и освежење 

90 минута 

   

ЗАДАЦИ 

 

Стварање смислених задатака и пружање транаспарентних смерница у оквиру 

задате теме, текста, захтева и др. 

Дељење обогаћене повратне информације кроз настављање учења путем интернета. 

 

САДРЖАЈ И САРАДЊА 

 

Учесници / ученици и наставници и/или наставници и васпитачи и/или родитељи и 

представници локалне заједнице/  могу приступити својим датотекама и сарађивати 

на пројектима од куће, а при том радећи на задацима од куће са било ког уређаја. 

 

Дражен Вујанић, Microsoft консултант, сарадник Центра за учење едукацију и 

развој креативности МИНА Чачак 

Владан Поледица, професор информатике, сарадник Центра за учење едукацију и 

развој креативности МИНА, Чачак 

20 минута 
 

Евалуација и подела сертификата 

 

ТРИБИНА ЋЕ БИТИ ОРГАНИЗОВАНА УЗ СВЕ МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ!!! 

Утоку је акредитација трибине код Завода за унапређивање образовања и васпитања Републике 

Србије. 

Центар за учење едукацију и развој креативности МИНА Чачак ће учесницима трибине издавати 

сертификате за присуство АКРЕДИТОВАНОМ СТРУЧНОМ СКУПУ чија је вредност 1 бод 

стручног усавршавања. 

Цена по учеснику је 2300,00 динара. 

Позив на број 0665279506, Горица Станојевић,  

директор Центра за учење МИНА Чачак 

 


