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Бесплатни онлајн курс програмирања за почетнике 

“Развој алгоритамског размишљања као основе 
програмирања – улог у будућност” 

Педагошко друштво информатичара Србије организује обуку из програмирања под 
називом “Развој алгоритамског размишљања као основе програмирања – улог у 
будућност”. Обука обухвата почетне кораке у учењу програмирања. Садржаји обухваћени 
курсом углавном одговарају садржајима који се изучавају у почетним годинама учења 
програмирања, било кроз информатику у основној или кроз одговарајуће предмете у 
средњим школама (линијске, разгранате и цикличне структуре, као и основне технике 
рада са низовима). 

Поред почетног решавања проблема на алгоритамском новоу, курс предвиђа и израду 
Windows апликација кодирањем у програмском језику Visual C#.  

Обука ће се одвијати почев од половине априла. На почетку обуке биће организовани 
једнодневнe радионице “уживо” током којих ће се полазници упознати са организацијом 
и коришћењем платформе за учење, као и основним опцијама развојног окружења које 
ће се користити током обуке.  

Планирано је извођење радионица у Новом Саду, Београду, Краљеву, Нишу и Лесковцу. 
Да бисмо омогућили учешће у обуци и ученицима из других градова, радионице 
“уживо” ће бити факултативне. То значи да они полазници којима услед трошкова 
путовања или временских оквира предвиђене локације и термини не одговарају, за 
наставак обуке НЕЋЕ бити условљени присуством на радионици.  

Током летњег распуста, полазници ће имати могућност довршавања активности на курсу и 
израде завршног пројекта, а на самом почетку наредне школске године, биће проглашен 
и награђен који рад по оцени комисије буде најоригиналнији по критеријумима 
функционалности и дизајна биће награђен. 

Програм се спроводи уз подршку Министарства трговине, туризма и телекомуникација. 

Услови 

 Курс је намењен ученицима 7. и 8. разреда основних школа 
 Ученицима 1. и 2. разреда средњих школа било ког профила 

http://mtt.gov.rs/


Педагошко Друштво Информатичара Србије 
Ул. Александра Медведева 14, 18000 Ниш Е-маил:  info@pdis.org.rs 

Тел/факс: +381 18 529-100  www.pdislab.org.rs 

лок 235 www.pdis.org.rs  
   

 

 

Свима онима који су већ сада направили избор и желе да се по завршетку школовања 
баве пословима у оквиру ИТ индустрије, као и онима који још увек нису сигурни, а 
сматрају да им основна обука може помоћи у доношењу одлуке. 

Пријава 

Број места је ограничен. Пријаве трају до 10.04.2017. или до попуне места. Можете се 
пријавити попуњавањем онлајн обрасца на ЛИНКУ 

Курс ће се одржавати на адреси http://eucenje.pdislab.org.rs/. На страницама сајта 
http://www.pdislab.org.rs ћете бити информисани о курсу, као и о занимљивостима и 
актуелним збивањима у области ИТ-а. За сва додатна питања и потребне информације 
можете нас контактирати на адресу pdisinfo@outlook.com 

 

Предагошко друштво информатичара Србије 
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