
МЕЂУНАРОДНИ СИМПОЗИЈУМ ЗА ДИРЕКТОРЕ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА
Котизација за симпозијум је  
24.900,00 динара + ПДВ 

и обухвата коктел добродошлице, 
предавања, три пуна пансиона 

у двокреветним собама 
(од 9. 4. до доручка 12. 4).

Доплата за једнокреветну собу је 
5.500,00 динара + ПДВ.

Котизација се може платити у три рате.

Пријаве можете слати на и-мејл  
dragana@klett.rs.  

Интересовање за симпозијум  
је велико, зато вас молимо 

да се пријавите што пре.

Напомена за уторак, 11. 04:  
Молимо вас да се приликом 

пријављивања изјасните да ли ћете 
учествовати у некој од наведених 

спортских активности  
ради формирања тимова.

Издавачка кућа „Klett” д.o.o., Маршала Бирјузова 3–5/IV, 11000 Београд, телефон: 011/3348-384, факс: 011/3348-385, www.klett.rs
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Поштовани,
У сусрет Осмом међународном симпозијуму за директоре основних и средњих школа, са задовољством 
можемо да се осврнемо на дугогодишњу успешну сарадњу коју смо остварили са директорима, 
помоћницима директора и колегама из стручних служби основних и средњих школа.  И овог пута наш 
циљ је да кроз размену мишљења и идеја допринесемо унапређењу образовног процеса и да заједно 
покушамо да решимо оне проблеме са којима се суочавамо у пракси.

Позивамо вас да нам, и овом приликом, укажете част својим присуством. Сматрамо да ваше идеје, 
знање и искуство представљају драгоцен допринос за откривање и примену нових тенденција у управљању 
школом. 

Надамо се да ћемо и овог пута оправдати ваше поверење и да ћемо заједно доћи до нових сазнања која 
ће нас мотивисати у даљем раду.

Гордана Кнежевић Орлић,
директорка Издавачке куће KLETT

Гордана Кнежевић Орлић,
директорка Издавачке куће KLETT
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недеља, 9. април 2017. 

  12:00–13:00 Долазак учесника семинара и коктел 

добродошлице

  13:00–14:30 Ручак

  15:00–15:15 Поздравни говор организатора 

семинара и увод у теме о којима ће се говорити 

Предавач: Биљана Антић, дипломирани правник   

  15:15–17:00 „Новине и актуелности у примени 

закона из области образовања и васпитања” 

(пауза 16:00–16:15) 

  19:00–21:00 Вечера

понедељак, 10. април 2017.

  08:00–10:00 Доручак

Предавачи: Тим школа из пројекта „SEECEL”

  10:00–11:00 „Предузетништво у основним школама” 

  13:00–14:30 Ручак

Предавач:  проф. др Јелена Теодоровић, 
Факултет педагошких наука

  15:00–16:45 „Управљање образовним променама”
(пауза 15:45–16:00) 

Предавач:  Бојан Радић, Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја

  16:45–17:30 „Е просвета”  

  20:00 Свечана вечера

уторак, 11. април 2017.
  08:00–10:00 Доручак
  10:30–12:30 Спортске активности: такмичење 
у баскету, стоном тенису и куглању
  13:00–14:30 Ручак
  15:30–18:00 Финале такмичења
  20:00 Вечера

среда, 12. април 2017.
  08:00 – 10:00 Доручак
  10:00 Напуштање соба и одјављивање из хотела
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