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Организација
Семинар организује:

Образовно креативни центар

Специјализовани за електронске семинаре

Канцеларија са подршком + модератори 

који прате семинар

У каталогу акредитованих 39 онлајн 

семинара, свих комепетенција



О семинару

Игролико учење путем 

рачунара

Број у каталогу: 267

Компетенција: К1

Трајање: 5 седмица

Уверење: 37 бодова

Цена: 2900 динара

Методика наставе при 

коришћењу рачунара 

Рачунарски и 

оперативни систем

Рад са сликама

Дигиталне приче

Објављивање 

дигиталних материјала



Начин пријаве

Попуњавање 

обрасца на сајту 

www.okc.rs

Имејл пријава 

на 

prijava@okc.rs

Потврда пријаве 

и упутство за 

уплату

Потврда уплате и 

упутство за 

приступ

или

Рачун ако је плаћање 

преко школе, или 

примерак уплатнице 

ако је самостална 

уплата

Корисничко име и 

лозинка за приступ и 

видео упутство за 

приступ



Начин рада на семинару
Семинару приступате када желите.

Није неопходно да у одређено време будете 

на интернету.

Довољно је једном седмично да се пријавите 

и урадите задатке.

Можете приступати од куће или из школе.

Приступ у било које доба дана (или ноћи).

Може се приступати и са телефона или 

таблета, али задатке радите преко рачунара.



Шта смо радили на семинару
Прва тема:

Методика наставе при 

коришћењу рачунара

• Лекције: Педагошки ефекти и начини

коришћења информационих технологија

у настави, Примери интерактивних

апликација на интернету, Планирање

наставе, Облици рада, Методе рада

(путем ИКТ)

• Задатак: Употреба ИКТ-а у мом предмету

• Тест: Општи тест из методике

• Дискусиони форум 



Шта смо радили на семинару
Друга тема:

Рачунарски и оперативни 

систем

• Лекције: Пронађи лопова, хардверске 

компоненте у  нашим учионицама, 

софтвер, интернет…

• Задатак: Креирање фајлова

• Тест: Рачунарски и оперативни систем

• Дискусиони форум 

Коцкица екстензија:



Шта смо радили на семинару
Трећа тема:

Рад са сликама

• Лекције: Електронска бојанка, израда 

колажа, израда дигиталних стрипова…

• Задаци: Креирање слика, колико је 

сати, креирање стрипа

• Дискусиони форум 

Мој рад
Овде можете да поставите своје слике, колаж 

или стрип који сте урадили у задатку 3. 

То радите преко картице Insert .. па Picture...

Када то завршите, обришите овај плави текст

и постављене слике 



Шта смо радили на семинару
Четврта тема:

Дигиталне приче

• Лекције: Уређивање фонта, набрајање, 

табеле, Линоит табла са стикерима, 

креирање дигиталне сликовнице

• Задаци: Зидне новине, линоит табла, 

креирање дигиталне сликовнице

• Дисксуиони форум 

Мој рад

Овде можете да поставите  рад из теме 4 у 

виду документа (Insert Object… па Create from 

file) или слике Ваше дигиталне приче (Insert 

Picture) па слици доделити везу до приче

(Insert Link).

Када то завршите, обришите овај плави 

текст, слике, документе и сложите Ваше 

http://linoit.com/users/natasasimunovic9/canvases/%D0%A3%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%98 %D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D1%83
https://storybird.com/books/jc277qwwr2/?token=36d9ymnpu8&utm_source=storybird&utm_medium=email&utm_campaign=share-book


Шта смо радили на семинару
Пета тема:

Објављивање дигиталних 

материјала

• Лекција: Да ли треба објављивати 

наставничке и ученичке радове на 

интернету, Сервиси за израду веб сајтова, 

Израда сајта, Уређивање сајта, Како 

поставити везу на текст или слику, 

Постављање видео записа у блог

• Завршни задатак: Креирај сајт у Wix-у (и 

постави креиране материјале)

• Дисксуиони форум 

Мој рад

Овде можете да поставите  слику екрана 

вашег сајта

Слици можете додати и линк који води до 

сајта (Insert Link).

Када то завршите, обришите овај плави 

текст 

http://natasasimunovic9.wixsite.com/igroliko-ucenje


И то је то ...

• Сертификате деле на завршним сусретима у 

већим градовима (Београд, Ниш, Нови Сад, 

Крагујевац, Чачак).

• Долазе у школе које имају већи број учесника 

на семинарима.

• На завршном сусрету организује се додатно 

мало предавање, представљају примери добре 

праксе и радови са семинара.



Све у свему ... 

Конкретна знања

Развој вештина

Рад када ја желим

Квалитетне повратне информације о мом раду

Стручно усавршавње садашњости и будућности

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=617172
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=617172
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=617172
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=617172
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=617172

