Поштоване колеге,
Oбавештавамо Вас да ће 21. и 22. априла 2018. године бити одржан семинар у Школи за
дизајн текстила и коже у Новом Пазару и приватној Средњој школи Нови Пазар у Новом
Пазару у организацији Удружења текстилних и кожарских школа Србије.
Назив семинара је „Савремени методички приступ у реализацији наставе Конструкција и
моделовање одеће“. Намењен је наставнцима конструкције и моделовања одеће,
првенствено онима који су ментори ученицима за републичко такмичење које се одржава
у Ивањици.
Присуство семинару је бесплатно, плаћају се трошкови пута и смештаја.
Смештај је обезбеђен у хотелу Таџ.
Колеге који желе да присуствују семинару додатне информације могу добити од:
– Директор Мехо Цамовић,. +38160/0411337
– др Шабана Муратовића, +38163/644891; +38162661865
– Хотел Таџ +38120311904
У наставку позивног писма је агенда.
Срдачан поздрав,
Председник Удружења
Станко Киш

СЕМИНАР
''САВРЕМЕНИ МЕТОДИЧКИ ПРИСТУП У РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ
КОНСТРУКЦИЈА И МОДЕЛОВАЊЕ ОДЕЋЕ''
ОРГАНИЗАТОРИ СЕМИНАРА: ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА И КОЖЕ И
ПРИВАТНА СРЕДЊА ШКОЛА НОВИ ПАЗАР У НОВОМ ПАЗАРУ

Субота 21.04.2018.год. (Приватна Средња школа Нови Пазар Бајевица бб)
12.00-12.30- Примена СРБС стандарда и усклађивање са европским стандардима,
( Представник Института за проверу кавалитета ЦИС Београд)
12:30-14:00 -Мпделпваое и кпнструкција женске јакне
(др Мирјана Релић
прпф.струкпвних студија Виспке текстилне струкпвне шкпле за дизајн, технплпгију и
меначмент)
14.00-14.30 Пауза
14.30- 16.00 Кпнструкција, мпделпваое и израда пснпвнпг мпдела женских панталпна
(др Шабан Муратпвић прпф.струкпвних студија Виспке текстилне струкпвне шкпле за
дизајн, технплпгију и меначмент)
16.00-16:30 Пауза
16.30-17.45 Округли сто
18:00-19:00 присуство приредби поводом прославе Дана Средње школе Нови Пазар у
Новом Пазару.
20:00 Свечана вечера у хотелу Таџ Нови Пазар
Недеља 22.04.2018.год.( Школа за дизајн текстила и коже Нови Пазар)
09.00-11.30 Примена CAD/CAM система у дизајну, конструкцији и моделовању одеће,
Школа за дизајн текстила и коже у Новом Пазару (професори Школе за дизајн текстила
и коже Нови Пазар)
11.30-14.00 Посета учесника семинара фабрици и рад на реалним задацима, дискусије и
размена искустава.

