Број: 25/17
Датум: 13.12.2017.
ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Славистичко друштво Србије у сарадњи са Филолошким факултетом у Београду и
Руским домом у Београду од почетка 2004. године у току зимског распуста, у време одржавања
вишедеценијски традиционалног СКУПА СЛАВИСТА СРБИЈЕ, организује и стручни семинар
за професоре руског језика.
Полазећи од устаљене праксе и ослањајући се на богато вишедеценијско искуство,
Славистичко друштво Србије ће и током предстојећег зимског распуста, 1–2. фебруара 2018.
године, организовати дводневно стручно усавршавање по програму Унапређивање

професионалних компетенција и организације наставе: годишњи семинар за
професоре и наставнике руског језика, који је акредитован као ОБАВЕЗАН и објављен
под бројем 743 „Каталога програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и
стручних сарадника за школску 2016/2017. и 2017/2018”.
Програм Семинара обухвата језичке вежбе са изворним говорницима руског језика, као
и предавања и вежбе на актуелне теме за наставу руског језика. У реализацији програма
учествују по позиву наставници руског језика као страног са руских универзитета, професори и
предавачи Универзитета у Београду и сарадници Руског дома.
По окончању рада наставници и професори руског језика, учесници семинара, добиће
УВЕРЕЊЕ о 16-часовном стручном усавршавању за наставу руског језика у основним и
средњим школама Републике Србије.
Број учесника Семинара је ограничен. Пријаве за учешће достављају се до 15.
јануара на адресу Славистичког друштва Србије, Филолошки факултет, Катедра за славистику,
Студентски трг 3, 11000 Београд или на имејл slavisticko.drustvo@gmail.com
Котизацију у износу од 4.000 (четири хиљаде) динара школе или сами учесници
уплаћују на рачун Славистичког друштва Србије бр.: 205-42652-75 код Комерцијалне банке АД
Београд, или непосредно приликом регистрације и преузимања Програма, радних материјала и
литературе пре отварања Семинара. Уплате преко рачуна доказују се одговарајућим
документом приликом регистрације.
Семинар почиње са радом на Филолошком факултету у Београду 1. фебруара 2018.
године у 9.30 часова. Регистрација учесника обавиће се истог дана од 8 до 9.30 часова.
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