Центар за стручно усавршавање
Кикинда

www.csu.rs
тел: 0230-404-830
Немањина 23

969
Савремена настава
Грађанског
васпитања
усмерена на развој
ученичких
компетенција
12.05.2018.
Реализатори:
Зорица Сорак, наставник
српског језика и стручни
сарадник, педагошка
саветница, ОШ ,,Станислав
Сремчевић'', Крагујевац;
Неда Богојевић Прековић,
стручни сарадник за избор
програма стручног
усавршавања, Центар за
стручно усавршавање
запослених у образовању
Крагујевац, Крагујевац 3.
Владимир Средојевић,
стручни сарадник за избор
програма стручног
усавршавања, Центар за
стручно усавршавање
запослених у образовању
Крагујевац, Крагујевац 4.
Невена Шћепановић,
стручни сарадник за избор
програма стручног
усавршавања, Центар за
стручно усавршавање
запослених у образовању
Крагујевац, Крагујевац

Пријаве,
информације
и начин
плаћања
Понуда семинара
за период јануар –
јуни 2018 године
у ЦСУ Кикинда
Пријаве на
csukikinda2@gmai
l.com
Информације на
телефон
0230/404-830
Напомена: У
табели је исказана
цена по семинару,
по особи. Она се
разликује за
учеснике из
општине
Кикинда, јер је
цена семинара
субвенционисана
од стране локалне
самоуправе.
Цена/котизација
покрива трошкове
издавања уверења
и материјал..
Котизација не
покрива трошкове
исхране.
*Цена/котизација
семинара за
просветне
раднике чије
стручно
усавршавање
финансира
Општина
Кикинда.
**
Цена/котизација
семинара по
особи које не
финансира
Општина
Кикинда

Општи циљ
семинара,
тема
Повећавање
ефикасности
наставе
грађанског
васпитања
унапређивањем
компетенција
наставника
Предметни
исходипостигнућа за
предмет
Грађанско
васпитање;
Методика
наставе
Грађанског
васпитања;
Избор,
приређивање и
прилагођавање
наставних
материјала за
наставу
Грађанског
васпитања;
Планирање у
настави
Грађанског
васпитања:
годишњи,
месечни планови
и дневне
припреме;
евалуација
ученичких
постигнућа.

Циљна група

наставник
разредне наставе,
наставник
предметне
наставе –
основна школа,
наставник
предметне
наставе –
гимназија,
наставник
општеобразовни
х предмета –
средња стручна
школа ,
наставник
општеобразовни
х предмета – у
средњој
уметничкој
школи (музичке,
балетске,
ликовне),
наставник
изборних и
факултативних
предмета,
стручни
сарадник у
школи, сарадник
(педагошки,
андрагошки
асистент и
помоћни
наставник

Компетенције,
приоритети,
трајање бодови,
цена

К1;П3,
8 бодова,
1 дан
100,00
динара*
1.500,00
динара**

Центар за стручно усавршавање Кикинда

Каталошки број,
назив семинара,
датум реализације

Центар за стручно усавршавање
Кикинда

www.csu.rs
тел: 0230-404-830
Немањина 23

99
Дискриминација и
механизми заштите
од дискриминације
24.03.
2018.
Реализатори:
Милена Вићевић,
професорка разредне
наставе, директорка
Регионалног центра,
Регионални центар за
професионални развој
запослених у образовању,
Ужице; Зденка Ковачевић,
професорка разредне
наставе, директорка
Удружења грађана
Сретење, Пожега;
Гордана Савић, пројект
менаџер, Удружење
Ужички центар за људска
права и демократију,
Ужице;

Пријаве,
информације
и начин
плаћања

Општи циљ
семинара,
тема

Циљна група

Понуда семинара
за период јануар –
јуни 2018 године
у ЦСУ Кикинда
Пријаве на
csukikinda2@gmai
l.com
Информације на
телефон
0230/404-830
Напомена: У
табели је исказана
цена по семинару,
по особи. Она се
разликује за
учеснике из
општине
Кикинда, јер је
цена семинара
субвенционисана
од стране локалне
самоуправе.
Цена/котизација
покрива трошкове
издавања уверења
и материјал..
Котизација не
покрива трошкове
исхране.
*Цена/котизација
семинара за
просветне
раднике чије
стручно
усавршавање
финансира
Општина
Кикинда.
**
Цена/котизација
семинара по
особи које не
финансира
Општина
Кикинда

Оснаживање и
подстицање
запослених у
образовању да
препознају
дискриминацију
и да стекну
знања и вештине
о механизмима
за заштиту од
дискриминације
у оквиру свог
професионалног
ангажмана.
Стереотипи,
предрасуде и
стигматизација;
Дискриминација
; Типови
дискриминације
и законски
оквир;
Механизми
заштите од
дискриминације;
Улога
образовноваспитних
установа у
промоцији
равноправности
и заштити од
дискриминације

наставник
општеобразовних
предмета – средња
стручна школа,
наставник у школи за
образовање ученика
са сметњама у
развоју, наставник
стручних предмета –
средња стручна
школа, наставник у
школи за образовање
одраслих, наставник
општеобразовних
предмета – у средњој
уметничкој школи
(музичке, балетске,
ликовне), наставник
стручног предмета у
основној/средњој
уметничкој школи
(музичке, балетске,
ликовне), наставник
изборних и
факултативних
предмета, васпитач у
предшколској
установи,
медицинска сестра –
васпитач, васпитач у
дому ученика,
наставник разредне
наставе, наставник
предметне наставе –
основна школа,
наставник предметне
наставе – гимназија,
стручни сарaдник у
предшколској
установи, стручни
сарадник у школи,
сарадник
(педагошки,
андрагошки асистент
и помоћни
наставник)

Компетенције,
приоритети,
трајање бодови,
цена

К4;П4,
8 бодова
Један дан
100,00
динара*
1.500,00
динара**

Центар за стручно усавршавање Кикинда

Каталошки број,
назив семинара,
датум реализације

Центар за стручно усавршавање
Кикинда

www.csu.rs
тел: 0230-404-830
Немањина 23

484
Настава у средњој
школи заснована
на каријерним
циљевима –
иновативне
наставне методе и
технике
самоистраживања
ученика
24.03.2018.
Реализатори:
Анђелка Пајтић,
дипломирани психолог,
специјалиста за
менаџмент у образовању,
Национална служба за
запошљавање, филијала
Шабац; Биљана
Мирковић, школски
психолог-педагог, мастер
менаџер, МШ „Михаило
Вукдраговић“ Шабац

Пријаве,
информације
и начин
плаћања
Понуда семинара
за период јануар –
јуни 2018 године
у ЦСУ Кикинда
Пријаве на
csukikinda2@gmai
l.com
Информације на
телефон
0230/404-830
Напомена: У
табели је исказана
цена по семинару,
по особи. Она се
разликује за
учеснике из
општине
Кикинда, јер је
цена семинара
субвенционисана
од стране локалне
самоуправе.
Цена/котизација
покрива трошкове
издавања уверења
и материјал..
Котизација не
покрива трошкове
исхране.
*Цена/котизација
семинара за
просветне
раднике чије
стручно
усавршавање
финансира
Општина
Кикинда.
**
Цена/котизација
семинара по
особи које не
финансира
Општина
Кикинда

Општи циљ
семинара,
тема

Унапређивање
компетенција
наставника
средњих школа
за иновирање
предметне
наставе улогом
каријерног
саветника:
технике
дефинисања
каријерних
брига, вођења
истраживања
себе и тржишта,
израде
каријерног
плана, примене
у одлучивању и
праћењу
каријере.
Кооперативна
настава као
процес развоја
компетенција,
аутономије и
сарадње;
Наставник као
каријерни
саветник

Циљна група

наставник
предметне наставе –
гимназија,
наставник
општеобразовних
предмета – средња
стручна школа,
наставник стручних
предмета – средња
стручна школа,
наставник у школи
за образовање
ученика са
сметњама у развоју,
наставник у школи
за образовање
одраслих,
наставник
општеобразовних
предмета – у
средњој уметничкој
школи (музичке,
балетске, ликовне),
наставник стручног
предмета у
основној/средњој
уметничкој школи
(музичке, балетске,
ликовне),
наставник изборних
и факултативних
предмета, стручни
сарадник у школи,
сарадник
(педагошки,
андрагошки
асистент и помоћни
наставник)

Компетенције,
приоритети,
трајање бодови,
цена

К3;П1,
8 бодова,
1 дан
100,00
динара*
1.500,00
динара**

Центар за стручно усавршавање Кикинда

Каталошки број,
назив семинара,
датум реализације

Центар за стручно усавршавање
Кикинда

www.csu.rs
тел: 0230-404-830
Немањина 23

151
Иновације у
настави
друштвених наука

21.-22.04.2018.
Реализатори:
Љиљана Жижић, мср,
социолог и независни
сертификовани тренер,
Бачка Паланка; Ана
Зотова, мастер професор
филозофије - докторанд,
Универзитет у Београду;
Зорица Кубурић, доктор
социолошких наука,
Филозофски факултет у
Новом Саду, Катедра за
социологију

Пријаве,
информације
и начин
плаћања
Понуда семинара
за период јануар –
јуни 2018 године
у ЦСУ Кикинда
Пријаве на
csukikinda2@gmai
l.com
Информације на
телефон
0230/404-830
Напомена: У
табели је исказана
цена по семинару,
по особи. Она се
разликује за
учеснике из
општине
Кикинда, јер је
цена семинара
субвенционисана
од стране локалне
самоуправе.
Цена/котизација
покрива трошкове
издавања уверења
и материјал..
Котизација не
покрива трошкове
исхране.
*Цена/котизација
семинара за
просветне
раднике чије
стручно
усавршавање
финансира
Општина
Кикинда.
**
Цена/котизација
семинара по
особи које не
финансира
Општина
Кикинда

Општи циљ
семинара,
тема

Унапређивање
наставе
друштвених
наука у
основним и
средњим
школама и
професионално
усавршавање
наставника из
области
друштвених
наука.

Циљна група

васпитач у дому
ученика,
сарадник
(педагошки,
андрагошки
асистент и
помоћни
наставник),
стручни сарадник
у школи,
наставник
разредне
наставе,
наставник
предметне
наставе –
основна школа,
наставник
предметне
наставе –
гимназија,
наставник
општеобразовних
предмета –
средња стручна
школа, наставник
у школи за
образовање
ученика са
сметњама у
развоју,
наставник у
школи за
образовање
одраслих,
наставник
општеобразовних
предмета – у
средњој
уметничкој школи
(музичке,
балетске,
ликовне),
наставник
изборних и
факултативних
предмета

Компетенције,
приоритети,
трајање бодови,
цена

К2;П1,
16 бодова,
2 данa

100,00
динара*
2.600,00
динара**

Центар за стручно усавршавање Кикинда

Каталошки број,
назив семинара,
датум реализације

Центар за стручно усавршавање
Кикинда

www.csu.rs
тел: 0230-404-830
Немањина 23

10.-11.02.2018.
Семинар 305:
Идентификација и
рад са даровитом
децом
Група попуњена
Нови термин
24.-25.02.2018.
Реализатори:
магистар Бранка
Граховац, стручни
сарадник-психолог,
Предшколска
установа „Драгољуб
Удицки“ Кикинда;
Мирела Марковић,
стручни сарадникпсихолог, ОШ „Змај
Јова Јовановић“
Београд

Пријаве,
информације
и начин
плаћања

Општи циљ
семинара,
тема

Циљна група

Понуда семинара
за период јануар –
јуни 2018 године
у ЦСУ Кикинда
Пријаве на
csukikinda2@gmai
l.com
Информације на
телефон
0230/404-830
Напомена: У
табели је исказана
цена по семинару,
по особи. Она се
разликује за
учеснике из
општине
Кикинда, јер је
цена семинара
субвенционисана
од стране локалне
самоуправе.
Цена/котизација
покрива трошкове
издавања уверења
и материјал..
Котизација не
покрива трошкове
исхране.
*Цена/котизација
семинара за
просветне
раднике чије
стручно
усавршавање
финансира
Општина
Кикинда.
**
Цена/котизација
семинара по
особи које не
финансира
Општина
Кикинда

Ојачати
способност
просветних
радника за
препознавање
особина
даровите деце и
у складу са
њима
реализација
ИОПа, чиме ће
се унапредити
рад са овом
популацијим
ученика.
Појам даровитог
детета; Развој
даровитости ВО систем као
фактор развоја
даровитости;
Инвентар
вишеструке
интелигенције
(ВИ); Логичка и
лингвистичка
интелигенција;
Музичка и
просторна
интелигенција;
Телесно
кинестетичка и
природњачка
интелигенција;
Социјална и
лична
интелигенција

наставник
разредне наставе,
наставник предметне
наставе – основна
школа, наставник
предметне наставе –
гимназија, наставник
општеобразовних
предмета – средња
стручна школа,
наставник стручних
предмета – средња
стручна школа,
наставник
општеобразовних
предмета – у средњој
уметничкој школи
(музичке, балетске,
ликовне), наставник
стручног предмета у
основној/средњој
уметничкој школи
(музичке, балетске,
ликовне), наставник
изборних и
факултативних
предмета, васпитач у
предшколској
установи,
медицинска сестра –
васпитач, васпитач у
дому ученика,
стручни сарaдник у
предшколској
установи, стручни
сарадник у школи,
сарадник
(педагошки,
андрагошки асистент
и помоћни
наставник)

Компетенције,
приоритети,
трајање бодови,
цена
К3; П1,
Два дана,
16 бодова

100,00
динара*
2.600,00
динара**

Центар за стручно усавршавање Кикинда

Каталошки број,
назив семинара,
датум реализације

Центар за стручно усавршавање
Кикинда

www.csu.rs
тел: 0230-404-830
Немањина 23

24.02.2018.
Семинар 182:
Методе превенције
дуготрајног стреса
и синдрома
изгарања на раду
код просветних
радника
Група попуњена
Нови темин
25.02.2018.
Реализатори:
Биљана Коканов
Курц, стручни
сардник – психолог,
Економскотрговинска школа
"Јован Трајковић",
Зрењанин; Мирјана
Младеновић,
здравствени сардник –
дефектолог, Општа
болница "Ђорђе
Јоановић", Зрењанин

Пријаве,
информације
и начин
плаћања

Општи циљ
семинара,
тема

Циљна група

Понуда семинара
за период јануар –
јуни 2018 године
у ЦСУ Кикинда
Пријаве на
csukikinda2@gmai
l.com
Информације на
телефон
0230/404-830
Напомена: У
табели је исказана
цена по семинару,
по особи. Она се
разликује за
учеснике из
општине
Кикинда, јер је
цена семинара
субвенционисана
од стране локалне
самоуправе.
Цена/котизација
покрива трошкове
издавања уверења
и материјал..
Котизација не
покрива трошкове
исхране.
*Цена/котизација
семинара за
просветне
раднике чије
стручно
усавршавање
финансира
Општина
Кикинда.
**
Цена/котизација
семинара по
особи које не
финансира
Општина
Кикинда

Оснаженост
учесника за
препознавање и
пружање
самопомоћи код
симптома
дуготрајног
стреса и
синдрома
изгарања на
раду у школи.
Стрес и синдром
изгарања на
раду; Здрави
стилови живота
и самопомоћ;
Асертивност;
Технике
релаксације

наставник разредне
наставе, наставник
предметне наставе –
основна школа,
наставник предметне
наставе – гимназија,
наставник
општеобразовних
предмета – средња
стручна школа,
наставник стручних
предмета – средња
стручна школа,
наставник у школи за
образовање ученика
са сметњама у
развоју, наставник у
школи за образовање
одраслих, наставник
општеобразовних
предмета – у средњој
уметничкој школи
(музичке, балетске,
ликовне), наставник
стручног предмета у
основној/средњој
уметничкој школи
(музичке, балетске,
ликовне), наставник
изборних и
факултативних
предмета, васпитач у
предшколској
установи, медицинска
сестра – васпитач,
васпитач у дому
ученика, стручни
сарaдник у
предшколској
установи, стручни
сарадник у школи,
сарадник (педагошки,
андрагошки асистент
и помоћни наставник)

Компетенције,
приоритети,
трајање бодови,
цена

К4;П4,
8 бодова,
1 дан
100,00
динара*
1.500,00
динара**
Центар за стручно усавршавање Кикинда

Каталошки број,
назив семинара,
датум реализације

Центар за стручно усавршавање
Кикинда

www.csu.rs
тел: 0230-404-830
Немањина 23

17.03.2018.
Семинар 247:
Метакогнитивни
приступ у настави
математике.
Моделирање
алгебарских
израза.
( Семинар за
математику)
Реализатори:
доцент др Рале Николић,
доцент на Факултету
информационих наука на
Универзитету
Метрополитан, Београд;
Радица Каровић,
наставник математике,
ОШ "Ослободиоци
Београда“ Београд,
оснивач и председник
удружења “Млади
математичар“

Пријаве,
информације
и начин
плаћања

Општи циљ
семинара,
тема

Понуда семинара
за период јануар –
јуни 2018 године
у ЦСУ Кикинда
Пријаве на
csukikinda2@gmai
l.com
Информације на
телефон
0230/404-830
Напомена: У
табели је исказана
цена по семинару,
по особи. Она се
разликује за
учеснике из
општине
Кикинда, јер је
цена семинара
субвенционисана
од стране локалне
самоуправе.
Цена/котизација
покрива трошкове
издавања уверења
и материјал..
Котизација не
покрива трошкове
исхране.
*Цена/котизација
семинара за
просветне
раднике чије
стручно
усавршавање
финансира
Општина
Кикинда.
**
Цена/котизација
семинара по
особи које не
финансира
Општина
Кикинда

Јачати
професинални
капацитет
наставника и
мотивисати
наставнике да
развијају и
подстичу
математичку
креативност
радозналост и
интересовање
код ученика
коришћењем
метакогнитивног
приступа у
математичким
проблемима.
Уочени методски
проблеми у
изучавању
математике у
основној школи;
Метакогнитивни
приступ у
решавању
задатака;
Моделирањеобласти
алгебарских
израза и
њихових
примена у
геометрији

Циљна група

наставник
разредне
наставе,
наставник
предметне
наставе –
основна школа,
наставник
предметне
наставе –
гимназија

Компетенције,
приоритети,
трајање бодови,
цена

К1;П1, 8
бодова
100,00
динара*
1.500,00
динара**
Центар за стручно усавршавање Кикинда

Каталошки број,
назив семинара,
датум реализације

Центар за стручно усавршавање
Кикинда

www.csu.rs
тел: 0230-404-830
Немањина 23

03.03.2018.
Семинар 142:
Школа отворена
родитељима
Реализатори:
Зорица Поповић, професор
разредне наставе,
педагошки саветник, ОШ
,,Мома Станојловић'',
Крагујевац; Неда
Богојевић Прековић,
дипломирани биологеколог, стручни сарадник
за избор програма за
стручно усавршавање
запослених у образовању,
Центар за стручно
усавршавање запослених у
образовању Крагујевац,
Крагујевац

Пријаве,
информације
и начин
плаћања

Општи циљ
семинара,
тема

Понуда семинара
за период јануар –
јуни 2018 године
у ЦСУ Кикинда
Пријаве на
csukikinda2@gmai
l.com
Информације на
телефон
0230/404-830
Напомена: У
табели је исказана
цена по семинару,
по особи. Она се
разликује за
учеснике из
општине
Кикинда, јер је
цена семинара
субвенционисана
од стране локалне
самоуправе.
Цена/котизација
покрива трошкове
издавања уверења
и материјал..
Котизација не
покрива трошкове
исхране.
*Цена/котизација
семинара за
просветне
раднике чије
стручно
усавршавање
финансира
Општина
Кикинда.
**
Цена/котизација
семинара по
особи које не
финансира
Општина
Кикинда

Креирање
конструктивнијег
и ефективнијег
рада са
родитељима;
Унапређивање
квалитета рада
школе/установе
подизањем нивоа
компетенција
наставника и
васпитача;
Подизање нивоа
сарадње између
школе/установе и
родитеља.

Циљна група

наставник разредне
наставе, наставник
предметне наставе –
основна школа,
наставник предметне
наставе – гимназија,
наставник
општеобразовних
предмета – средња
стручна школа,
наставник стручних
предмета – средња
стручна школа,
наставник у школи за
образовање ученика
са сметњама у
развоју, наставник
општеобразовних
предмета – у средњој
уметничкој школи
(музичке, балетске,
ликовне), наставник
стручног предмета у
основној/средњој
уметничкој школи
(музичке, балетске,
ликовне), наставник
изборних и
факултативних
предмета, васпитач у
предшколској
установи,
медицинска сестра –
васпитач, васпитач у
дому ученика,
стручни сарaдник у
предшколској
установи, стручни
сарадник у школи,
сарадник
(педагошки,
андрагошки асистент
и помоћни наставник

Компетенције,
приоритети,
трајање бодови,
цена

К4;П4,
8 бодова
Један дан
100,00
динара*
1.500,00
динара**

Центар за стручно усавршавање Кикинда

Каталошки број,
назив семинара,
датум реализације

Центар за стручно усавршавање
Кикинда

www.csu.rs
тел: 0230-404-830
Немањина 23

03.03.2018.
Семинар 715:
Савремене методе
у настави српског
језика и
књижевности
Реализатори:
Раде Паповић, наставник
српског језика и
књижевности, ОШ
„Наталија-Нана
Недељковић“, Крагујевац;
Владимир Средојевић,
стручни сарадник, Центар
за стручно усавршавање
запослених у образовању
Крагујевац; др Владимир
Б.Перић, наставник
српског језика и
књижевности, Музичка
школа „Др Милоје
Милојевић“, Крагујевац

Пријаве,
информације
и начин
плаћања
Понуда семинара
за период јануар –
јуни 2018 године
у ЦСУ Кикинда
Пријаве на
csukikinda2@gmai
l.com
Информације на
телефон
0230/404-830
Напомена: У
табели је исказана
цена по семинару,
по особи. Она се
разликује за
учеснике из
општине
Кикинда, јер је
цена семинара
субвенционисана
од стране локалне
самоуправе.
Цена/котизација
покрива трошкове
издавања уверења
и материјал..
Котизација не
покрива трошкове
исхране.
*Цена/котизација
семинара за
просветне
раднике чије
стручно
усавршавање
финансира
Општина
Кикинда.
**
Цена/котизација
семинара по
особи које не
финансира
Општина
Кикинда

Општи циљ
семинара,
тема

Оснаживање
наставничких
компетенција за
наставну област,
предмет и
методику наставе
кроз јачање
капацитета у
области
иновативних
метода у настави

Циљна група

наставник
разредне наставе,
наставник
предметне наставе
– основна школа,
наставник
предметне наставе
– гимназија,
наставник
општеобразовних
предмета – средња
стручна школа ,
наставник
општеобразовних
предмета – у
средњој
уметничкој школи
(музичке, балетске,
ликовне)

Компетенције,
приоритети,
трајање бодови,
цена

К1;П3,
8 бодова
Један дан
100,00
динара*
1.500,00
динара**
Центар за стручно усавршавање Кикинда

Каталошки број,
назив семинара,
датум реализације

Центар за стручно усавршавање
Кикинда

www.csu.rs
тел: 0230-404-830
Немањина 23

17.03.2018.
Семинар 466:
Учење у амбијенту
је
најпродуктивније
на свету
(Семинар за
учитеље)
Реализатори:
Санела Крстић, учитељ,
ОШ "Сава Керковић",
Љиг; Луција Тасић,
наставник разредне
наставе, ОШ "Драгољуб
Илић", Драчић; Маријана
Тешић, наставник
енглеског језика, ОШ
"Јелица Миловановић",
Сопот; Лидија Виденовић,
учитељ, ОШ "Јелица
Миловановић", Сопо

Пријаве,
информације
и начин
плаћања

Општи циљ
семинара,
тема

Циљна група

Понуда семинара
за период јануар –
јуни 2018 године
у ЦСУ Кикинда
Пријаве на
csukikinda2@gmai
l.com
Информације на
телефон
0230/404-830
Напомена: У
табели је исказана
цена по семинару,
по особи. Она се
разликује за
учеснике из
општине
Кикинда, јер је
цена семинара
субвенционисана
од стране локалне
самоуправе.
Цена/котизација
покрива трошкове
издавања уверења
и материјал..
Котизација не
покрива трошкове
исхране.
*Цена/котизација
семинара за
просветне
раднике чије
стручно
усавршавање
финансира
Општина
Кикинда.
**
Цена/котизација
семинара по
особи које не
финансира
Општина
Кикинда

Oспособљавање
наставника за
извођење
амбијенталне
наставе у
функцији
стицања знања,
примени знања у
пракси и
коришћење
расположивих
ресурса локалне
средине у циљу
унапређивања
квалитета
наставе.
Амбијентална
настава;
Примена у
пракси
амбијенталне
наставе; Објекти,
средства и
амбијенти за
извођење
амбијенталне
наставе;
Амбијентална
настава и
образовни
туризам

сарадник
(педагошки,
андрагошки
асистент и
помоћни
наставник),
наставник
разредне наставе,
наставник
предметне наставе
– основна школа,
наставник у школи
за образовање
ученика са
сметњама у
развоју, наставник
изборних и
факултативних
предмета, стручни
сарадник у школи

Компетенције,
приоритети,
трајање бодови,
цена

К2;П1,
8 бодова
Један дан
100,00
динара*
1.500,00
динара**
Центар за стручно усавршавање Кикинда

Каталошки број,
назив семинара,
датум реализације

Центар за стручно усавршавање
Кикинда

www.csu.rs
тел: 0230-404-830
Немањина 23

24.03.2018.
Семинар 826:
Спортска недеља
као прилика да
сваки ученик
постане учесник
Реализатори:
Тибор Немања
Стефановић – магистар
наука из области спорта и
физичког васпитања,
наставник физичког
васпитања, ОШ
„Глигорије Попов“ Руско
Село; Лидија Стефановић
– дипломирани педагог,
ОШ „Глигорије Попов“
Руско Село

Пријаве,
информације
и начин
плаћања

Општи циљ
семинара,
тема

Циљна група

Понуда семинара
за период јануар –
јуни 2018 године
у ЦСУ Кикинда
Пријаве на
csukikinda2@gmai
l.com
Информације на
телефон
0230/404-830
Напомена: У
табели је исказана
цена по семинару,
по особи. Она се
разликује за
учеснике из
општине
Кикинда, јер је
цена семинара
субвенционисана
од стране локалне
самоуправе.
Цена/котизација
покрива трошкове
издавања уверења
и материјал..
Котизација не
покрива трошкове
исхране.
*Цена/котизација
семинара за
просветне
раднике чије
стручно
усавршавање
финансира
Општина
Кикинда.
**
Цена/котизација
семинара по
особи које не
финансира
Општина
Кикинда

Оспособљавање
полазника да кроз
организовање
спортске недеље
ефикасно користе
све ресурсе којима
располажу у циљу
индвидуализације
понуђених
активности,
промовисања
здравих стилова
живота код
ученика и
мотивисање свих
ученика за даље
вежбање
Увод – законски
оквир
организовања
спортске недеље;
Кораци у
планирању
спортске недеље –
презентација;
Самостална израда
плана за недељу
спорта по раније
пређеним
корацима

наставник
разредне наставе,
наставник
предметне наставе
– основна школа,
наставник у школи
за образовање
ученика са
сметњама у
развоју, наставник
изборних и
факултативних
предмета, васпитач
у предшколској
установи,
медицинска сестра
– васпитач,
васпитач у дому
ученика, стручни
сарaдник у
предшколској
установи, стручни
сарадник у школи,
сарадник
(педагошки,
андрагошки
асистент и
помоћни
наставник)

Компетенције,
приоритети,
трајање бодови,
цена

К1 П
8 бодова
Један дан
100,00
динара*
1.500,00
динара**
Центар за стручно усавршавање Кикинда

Каталошки број,
назив семинара,
датум реализације

