Поштовани,
У складу с успешном сарадњом коју имамо, са задовољством Вас обавештавамо о
предстојећим Зимским креативним радионицама 2021. на МЕФ-у. И ове године
припремили смо радионице за средњошколце у више области.
Као и до сада, организујемо их током распуста, ове године период одржавања
манифестације је од 11. јануара до 22. јануара 2021. године. Позивамо и ове године
ученике Ваше школе да се дружимо, учимо, будемо креативни, стекнемо нова знања, и да у
одличној атмосфери као и увек на МЕФ-у стекну вештине којима ће се издвојити међу
својом генерацијом.
Радионице ове године због неповољне епидемиолошке ситуације организујемо ONLINE, а
реализујемо путем ZOOM апликације.
Представљамо овогодишње радионице:
Интернет маркетинг – Ова радионица ће ученицима помоћи да стекну основна знања из
маркетинга и продаје на савременом тржишту. Након завршетка радионице видеће
„Матрикс“ тј. сложиће им се коцкице како заправо функционише свет маркетинга и продаје.
Ово ће бити идеална полазна основа за све који желе да се баве бизнисом, маркетингом или
продајом.
Радионица је намењена за почетнике.
Freelancing – Радионица Freelancing ће ученицима пружити основу како да започну
своју freelance каријеру.
Кроз једну од најпопуларнијих платформи Fiverr за тражење посла online провешће их
искусни freelancer.
Научиће како да направе профил, како да прикажу знања и вештине које поседују, а то ће
им омогућити да буду корак испред конкурeнције и прaви избор послодавцима широм света.

Комуникационе вештине - Радионица „Комуникационе вештине“ ће ученицима помоћи да
савладају трему приликом јавног наступа, да пронађу прави начин комуникације са
слушаоцима и адекватан начин изражавања, као и да савладају прве кораке популарног
„говора тела“.
Ова радионица ће им пружити широке могућности да науче да тумачите гестикулације
других, али и да знатно унапредите своје јавно излагање.
Python - Ова радионица има за циљ да ученике научи да размишљају као програмери, да
савладају основе најтраженијег вишенаменског скриптног Python програмског језика, као и
управљачку логику овог програмског језика.
Радионица је прилагођена почетницима и није потребно предзнање.

Заинтересовани се могу информисати о радионицама и пријавити путем обраца на сајту.
Један учесник може се пријавити на више радионица.
Све радионице су бесплатне.
С поштовањем,
Ваш МЕФ факултет

