Понуда семинара који ће бити реализовани у ЦСУ Кикинда
Контакт 064/857-92-62;0230/404-830
Пријаве на csukikinda@gmail.com
Кат.
Број

106

Компетенција/област
приоритетна
област/циљна група
Јачање васпитне улоге образовноваспитне установе кроз развијање
програма превенције насиља,
дискриминације, злостављања и
занемаривања; 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
пштеобразовних 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
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској
установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни

Датум

Трајање

реализације

цена

29.02.2020.

1 дан
(8 сати)
Котизација
100,00 динара
(Кикинда)
1.500,00
(остали)

Назив семинара

Реализатори

Ефикасним
реаговањем до
успешнијег
решавања и
превазилажења
кризних
ситуација

Невена Ловринчевић,
мастер психолог, ВМЦ
Карабурма; Тамара
Баковић Грче, мастер
психолог, ВМА,
Београд; Дорис
Рафајловски, дипл.
психолог, НВО Атина;
Марина НадејинСимић, дипломирани
школски психологпедагог, Четврта
гимназија у Београду

Понуда семинара који ће бити реализовани у ЦСУ Кикинда
Контакт 064/857-92-62;0230/404-830
Пријаве на csukikinda@gmail.com
Кат.
Број

405

Компетенција/област
приоритетна
област/циљна група
компетенције за поучавање и
учење;Унапређивање дигиталних
компетенција ученика и наставника и
употреба информационокомуникационих технологија у
реализацији образовно-васпитног
процеса;Информисање учесника о
променама у медијима и у начину
конзумације код Миленијалаца.
Упознавање са модерним веб-алаткама,
техникама и вештинама које могу да
учине предавања занимљивијим и
приближе градиво ученицима путем
медија на које су навикли.
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
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)

Датум

Трајање

реализације

цена

1 дан

07.03.2019.

(8 сати)
Котизација
100,00
динара
(Кикинда)
1.500,00
(остали)

Назив семинара

Реализатори

10 дигиталних
вештина за
наставнике 21.
века

Наташа Крстић,
доктор наука,
Факултет за
медије и
комуникације;
Даница Чигоја
Пипер, Мастер
комуникологије,
Факултет за
медије и
комуникације;

Понуда семинара који ће бити реализовани у ЦСУ Кикинда
Контакт 064/857-92-62;0230/404-830
Пријаве на csukikinda@gmail.com
Кат.
Број

314

Компетенција/област
приоритетна
област/циљна група

Датум

Трајање

реализације

цена

компетенције за поучавање и
учење; Приоритетна област:
Унапређивање компетенција
наставника у области
планирања и реализације
наставе оријентисане на исходе
(подизање нивоа методичких
знања релевантних за циљеве и
исходе предмета/области)

01.03.2020.

1 дан
(8 сати)
Котизација
100,00 динара
(Кикинда)
1.500,00
(остали)

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 сарадник у
предшколској установи,стручни
сарадник у школи,сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни
наставник)

Назив семинара

Реализатори

Интерактивна
табла као
подршка
иновативним
методама у
настави

Тања Радованов,
Економскотрговинска школа
Кикинда; Емил
Хофгезанг,
Економскотрговинска школа
Кикинда; Сања
Рацков, ОШ Вук
Караџић, Кикинда

Понуда семинара који ће бити реализовани у ЦСУ Кикинда
Контакт 064/857-92-62;0230/404-830
Пријаве на csukikinda@gmail.com
Кат.
Број

494

Компетенција/област
приоритетна
област/циљна група
компетенције за поучавање и учење,
Унапређивање
компетенција
наставника у области планирања и
реализације наставе оријентисане на
исходе (подизање нивоа методичких
знања релевантних за циљеве и исходе
предмета/области)
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
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 дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни
наставник)

Датум

Трајање

реализације

цена

21.03.2020.

1 дан
(8 сати)
Котизација
100,00
динара
(Кикинда)
1.500,00
(остали)

Назив семинара

Реализатори

Може то и боље –
конкретно
(Примена
иновативних
активности у
настави)

Јасна Капелан,
доктор наука –
филолошке науке,
основна школа
„Вук Караџић”
Бачка Паланка;
Јелена
Кузмановић,
мастер филолог –
англиста,, основна
школа „Вук
Караџић” Бачка
Паланка
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Кат.
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1005

Компетенција/област
приоритетна
област/циљна група
Унапређивање компетенција
наставника у области планирања и
реализације наставе оријентисане на
исходе (подизање нивоа методичких
знања релевантних за циљеве и исходе
предмета/области), Оспособљавање
наставника, васпитача и стручних
сарадника за раду областиздравствено
усмереног физичког вежбања деце и
одраслих уз примену мера безбедности
и поступака прве помоћи,
наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна
школа
Наставник предметне наставе гимназија
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској
установи
стручни сарадник у школи

Датум

Трајање

реализације

цена

28.03.2020.

1 дан
(8 сати)
Котизација
100,00
динара
(Кикинда)
1.500,00
(остали)

Назив семинара

Реализатори

Физичко
вежбање и
здравље деце и
одраслих

Милан Цветковић,
доктор наука спорта и
физичког васпитања,
Факултет спорта и
физичког васпитања у
Новом Саду; Драган
Грујичић, Мастер
професор физичког
васпитања , Спортска
школица Нови Сад,
Вртић „Земља чуда„
Нови; Борис Поповић,
доктор наука спорта и
физичког васпитања,
Факултет спорта и
физичког васпитања у
Новом Саду;
Александар Ђуричин,
доктор медицине,
Служба Хитне
медицинске помоћи
Нови Сад;
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Кат.
Број

Компетенција/област
приоритетна
област/циљна група

Датум

Трајање

реализације

цена

Назив семинара

Реализатори

