Немаоина 23, Кикинда
Тел/факс: 0230/404-830
E-mail: csukikinda2@gmail.com
web sajt: www.csu.rs
жирп рачун : 840-941668-55

Ппнуда семинара за перипд септембар-децембар 2017. гпдине

Назив семинара

Кат.
брпј

Датум

Реализатпр(и)

Тема прпграма

Циљна група

Рпк за
пријаву

Бпдпви,
кпмпетенције
и припритети

Цена

200,00*

Тимски рад и
сарадња
наставника у
функцији
осигурања
квалитета рада
установе

132

09.09.
2017.

Весна Мађаров,
директор ОШ
„Ђура Јакшић“,
Зрењанин; Јована
Милићев
Радишић, стручни
сарадник,
психолог, ОШ
„Ђура Јакшић“,
Зрењанин; Милан
Бојанић,
просветни
саветник, ШУ
Зрењанин

Корелација наставе и
тимски рад; Тимски рад
у установи; Значај
комуникације за
сарадњу и тимски рад у
установи; Асертивна
комуникација;
Асертивна комуникација
и тимски рад

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)

1.500,00
**

07.09.2017.

Један дан
(8 бодова)
К4;П4;

Наппмена: У табели је исказана цена пп семинару, пп пспби. Она се разликује за учеснике из ппштине Кикинда, јер је цена семинара субвенципнисана пд стране лпкалне
сампуправе. Цена/кптизација ппкрива трпшкпве издаваоа увереоа, материјал и псвежеое. Кптизација не ппкрива трпшкпве исхране.
*Цена/кптизација семинара за прпсветне раднике чије стручнп усавршаваое финансира Општина Кикинда.
** Цена/кптизација семинара пп пспби кпје не финансира Општина Кикинда

МПГУЋНПСТ
ПДЛПЖЕНПГ
ПЛАЋАОА ДП
3 МЕСЕЦА ЗА
ШКПЛЕ.

Немаоина 23, Кикинда
Тел/факс: 0230/404-830
E-mail: csukikinda2@gmail.com
web sajt: www.csu.rs
жирп рачун : 840-941668-55

Ппнуда семинара за перипд септембар-децембар 2017. гпдине
200,00*

Школа за
понети

474

30.09.
2017.
Одло
жено
за
21.
10.20
17.

1. Милица Бељин,
наставник математике,
ОШ "Жарко
Зрењанин", Качарево;
Југослав Бељин,
менаџер пројекта,
"Еврогеоматика",
Београд

Значај коришћења
информационокомуникационих технологија у
настави; Представљање
апликације за коришћење у
редовној настави и за додатни
рад; Приказ примера 6
попуњених апликација; Израда
апликације

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

20.10.2017.

Један дан
(8 бодова,
К2; П1)

Наппмена: У табели је исказана цена пп семинару, пп пспби. Она се разликује за учеснике из ппштине Кикинда, јер је цена семинара субвенципнисана пд стране лпкалне
сампуправе. Цена/кптизација ппкрива трпшкпве издаваоа увереоа, материјал и псвежеое. Кптизација не ппкрива трпшкпве исхране.
*Цена/кптизација семинара за прпсветне раднике чије стручнп усавршаваое финансира Општина Кикинда.
** Цена/кптизација семинара пп пспби кпје не финансира Општина Кикинда

1.500,00
**
МОГУЋНОСТ
ОДЛОЖЕНОГ
ПЛАЋАЊА
ДО 3 МЕСЕЦА
ЗА ШКОЛЕ.

Немаоина 23, Кикинда
Тел/факс: 0230/404-830
E-mail: csukikinda2@gmail.com
web sajt: www.csu.rs
жирп рачун : 840-941668-55
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200,00*

07.10.
2017.

Искористи
час

390

Одло
жено
за
25.11.
2017.

Данијела Ивановски,
стручни сарадникпедагог, ОШ “Жарко
Зрењанин“, Качарево;
Ана Ракита, стручни
сарадник-педагог, ОШ
“Жарко Зрењанин“,
Качарево; Смиља
Шкорић, професор
разредне наставе, ОШ
“Жарко Зрењанин“,
Качарево; Жељка
Бадрић, стручни
сарадник-педагог, ОШ
„Ђура Филиповић“,
Плочица и ОШ
„Предраг Кожић“,
Дубовац

Оспособљавање наставника за
коришћење часа као
функционалне јединице
наставе; Подизање квалитета
реализације час у складу са
стандардима наставе и учења;
Подизање нивоа знања
наставника о методама и
поступцима за развијање
мотивације ученика за учење.
Праћење и вредновање
школског часа; Израда
припреме за час у складу са
стандардима наставе и учења;
Мотивација ученика за учење;
Реализација часа

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, васпитач у дому
ученика, стручни сарaдник у
предшколској установи, стручни
сарадник у школи, сарадник
(педагошки, андрагошки асистент
и помоћни наставник)

1.500,00
**
МОГУЋНОСТ
ОДЛОЖЕНОГ
ПЛАЋАЊА
ДО 3 МЕСЕЦА
ЗА ШКОЛЕ.

један дан
(8 бодова)
24.10.2017.

К2; П2

Наппмена: У табели је исказана цена пп семинару, пп пспби. Она се разликује за учеснике из ппштине Кикинда, јер је цена семинара субвенципнисана пд стране лпкалне
сампуправе. Цена/кптизација ппкрива трпшкпве издаваоа увереоа, материјал и псвежеое. Кптизација не ппкрива трпшкпве исхране.
*Цена/кптизација семинара за прпсветне раднике чије стручнп усавршаваое финансира Општина Кикинда.
** Цена/кптизација семинара пп пспби кпје не финансира Општина Кикинда

Немаоина 23, Кикинда
Тел/факс: 0230/404-830
E-mail: csukikinda2@gmail.com
web sajt: www.csu.rs
жирп рачун : 840-941668-55
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Социјална
компетентност
као
претпоставка
успешне
социјализације
ученика

85

21.10.
2017.

Миљана Китановић,
психолог-стручни
сарадник и наставник
психологије,
Гимназија "Душан
Васиљев", Кикинда;
Гордана Булатовић,
професор разредне
наставе, самостални
стручни сарадник,
ЦСУ Кикинда;
Станислава Хрњак,
професор разредне
наставе, СО Кикинда

Унапредити стручна знања и
вештине наставника за
развијање социјалних
компетенција ученика и
њихову интеграцију у
вршњачку групу.
Развој личности,
социјализација; Социјална
компетенција; Социјална
компетенција као један од
циљева образовно-васпитног
рада; Социјална интеракција у
хетерогеним групама; Методе
и начини за унапређивање
социјалних компетенција
ученика и њихову интеграцију
у групу

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 дому ученика, стручни сарадник
у школи, сарадник (педагошки,
андрагошки асистент и помоћни
наставник)

200,00*

један дан
(8 бодова)
20.10.2017.

К3; П4

Наппмена: У табели је исказана цена пп семинару, пп пспби. Она се разликује за учеснике из ппштине Кикинда, јер је цена семинара субвенципнисана пд стране лпкалне
сампуправе. Цена/кптизација ппкрива трпшкпве издаваоа увереоа, материјал и псвежеое. Кптизација не ппкрива трпшкпве исхране.
*Цена/кптизација семинара за прпсветне раднике чије стручнп усавршаваое финансира Општина Кикинда.
** Цена/кптизација семинара пп пспби кпје не финансира Општина Кикинда

1.500,00
**
МОГУЋНОСТ
ОДЛОЖЕНОГ
ПЛАЋАЊА
ДО 3 МЕСЕЦА
ЗА ШКОЛЕ.

Немаоина 23, Кикинда
Тел/факс: 0230/404-830
E-mail: csukikinda2@gmail.com
web sajt: www.csu.rs
жирп рачун : 840-941668-55

Ппнуда семинара за перипд септембар-децембар 2017. гпдине

Усавршавање
компетенција
наставника за
савремено
праћење и
вредновање
постигнућа
ученика

463

02.03.12.
2017

Светлана
Димитријевић,
професор разредне
наставе, ОШ „Јанко
Веселиновић“, Шабац;
Гордана Марковић
Сакић, стручни
сарадник-психолог,
ОШ „Анта Богићевић“,
Лозница; Снежана
Јадрановић, просветни
саветник – педагог у
Школској управи
Ваљево

Унапређивање наставничких
компетенција за праћење и
вредновање ученичких
постигнућа у складу са
савременим трендовима у
образовању.
Оцењивање између теорије и
праксе; Предмет и врсте
оцењивања; Оцењивање
засновано на образовним
стандардима; Елементи оцене;
Планирање оцењивања;
Закључивање и давање
повратне информације

наставник у школи за образовање
одраслих, 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 дому ученика, стручни сарадник
у школи, сарадник (педагошки,
андрагошки асистент и помоћни
наставник)

300,00*

К2
П2
01.12.2017.

Два дана
(16 бодова)

Наппмена: У табели је исказана цена пп семинару, пп пспби. Она се разликује за учеснике из ппштине Кикинда, јер је цена семинара субвенципнисана пд стране лпкалне
сампуправе. Цена/кптизација ппкрива трпшкпве издаваоа увереоа, материјал и псвежеое. Кптизација не ппкрива трпшкпве исхране.
*Цена/кптизација семинара за прпсветне раднике чије стручнп усавршаваое финансира Општина Кикинда.
** Цена/кптизација семинара пп пспби кпје не финансира Општина Кикинда

2.600,00
**
МОГУЋНОСТ
ОДЛОЖЕНОГ
ПЛАЋАЊА
ДО 3 МЕСЕЦА
ЗА ШКОЛЕ.

Немаоина 23, Кикинда
Тел/факс: 0230/404-830
E-mail: csukikinda2@gmail.com
web sajt: www.csu.rs
жирп рачун : 840-941668-55

Ппнуда семинара за перипд септембар-децембар 2017. гпдине

Могућности за
унапређивање
сарадње и
тимског рада у
установи

115

Весна Мађарпв,
директпр, ОШ
„Ђура Јакшић“ ,
Зреоанин; Јпвана
04.11.
2017. Милићев Радишић,
стручни сарадник,
психплпг у ОШ
„Ђура Јакшић“ ,
Зреоанин

Мпгућнпсти за
ппбпљшаое сарадое
наставника у устанпви;
Асертивна права разумеваое и прихватаое;
Манипулација; Услпви за
успешан рад тима;
Ометајући фактпри за
асертивнп ппнашаое

наставник разредне наставе,
наставник предметне наставе –
пснпвна шкпла, наставник
предметне наставе – гимназија,
наставник ппштепбразпвних
предмета – средоа стручна шкпла,
наставник стручних предмета –
средоа стручна шкпла, наставник у
шкпли за пбразпваое ученика са
сметоама у развпју, наставник у
шкпли за пбразпваое пдраслих,
наставник ппштепбразпвних
предмета – у средопј уметничкпј
шкпли (музичке, балетске, ликпвне),
наставник стручнпг предмета у
пснпвнпј/средопј уметничкпј шкпли
(музичке, балетске, ликпвне),
наставник избпрних и факултативних
предмета, васпитач у предшкплскпј
устанпви, медицинска сестра –
васпитач, васпитач у дпму ученика,
стручни сарaдник у предшкплскпј
устанпви, стручни сарадник у шкпли,
сарадник (педагпшки, андрагпшки
асистент и ппмпћни наставник)

200,00*
1.500,00
**

02.11.2017.

Један дан
(8 бпдпва),
К4;П4

Наппмена: У табели је исказана цена пп семинару, пп пспби. Она се разликује за учеснике из ппштине Кикинда, јер је цена семинара субвенципнисана пд стране лпкалне
сампуправе. Цена/кптизација ппкрива трпшкпве издаваоа увереоа, материјал и псвежеое. Кптизација не ппкрива трпшкпве исхране.
*Цена/кптизација семинара за прпсветне раднике чије стручнп усавршаваое финансира Општина Кикинда.
** Цена/кптизација семинара пп пспби кпје не финансира Општина Кикинда

МПГУЋНПСТ
ПДЛПЖЕНПГ
ПЛАЋАОА ДП
3 МЕСЕЦА ЗА
ШКПЛЕ.

Немаоина 23, Кикинда
Тел/факс: 0230/404-830
E-mail: csukikinda2@gmail.com
web sajt: www.csu.rs
жирп рачун : 840-941668-55
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Чувајући
природу
чувамо себе –
eколошко
васпитање
деце

970

18.11.
2017.

Лидија Виденовић,
мастер професор
разредне наставе,
педагошки саветник,
ОШ "Јелица
Миловановић", Сопот;
Луција Тасић,
професор разредне
наставе, просветни
саветник, ОШ
"Драгољуб Илић",
Драчић; Каролина
Нешковић, Професор
разредне наставе, ОШ
"Драгољуб Илић",
Драчић;

Пружање практичне помоћи
наставницима разредне наставе
за унапређење наставне праксе
и подизање квалитета наставе
изборног предмета Чувари
природе.

Значај предмета Чувари
природе за развој еколошке
свести деце и будућност наше
планете;"Нека и ваша школа
буде Еко школа" - писање
акционих планова; Еко забавакорелација чувара природе са
српским језиком, ликовном
културом и слободним
активностима; Планирање,
организовање и реализација
еколошких тематских дана

200,00*
1.500,00
**
наставник разредне наставе,
стручни сарадник у школи,
сарадник (педагошки, андрагошки
асистент и помоћни наставник)

17.11.2017.

Један дан
(8 бодова),
К1;П1;

Наппмена: У табели је исказана цена пп семинару, пп пспби. Она се разликује за учеснике из ппштине Кикинда, јер је цена семинара субвенципнисана пд стране лпкалне
сампуправе. Цена/кптизација ппкрива трпшкпве издаваоа увереоа, материјал и псвежеое. Кптизација не ппкрива трпшкпве исхране.
*Цена/кптизација семинара за прпсветне раднике чије стручнп усавршаваое финансира Општина Кикинда.
** Цена/кптизација семинара пп пспби кпје не финансира Општина Кикинда

МОГУЋНОСТ
ОДЛОЖЕНОГ
ПЛАЋАЊА
ДО 3 МЕСЕЦА
ЗА ШКОЛЕ.

Немаоина 23, Кикинда
Тел/факс: 0230/404-830
E-mail: csukikinda2@gmail.com
web sajt: www.csu.rs
жирп рачун : 840-941668-55

Ппнуда семинара за перипд септембар-децембар 2017. гпдине
Оспособљавање учесника за
самостално планирање,
креирање и извођење
математичких радионица;
Подизање свести наставника о
чињеници да радионичарски
начин рада омогућава да свако
дете учи на различит начин;
Размена примера добре праксе.

Математичке
радионице

269

18.11.
2017.

Едита Алексов,
наставница математике
у ОШ „Десанка
Максимовић“ Чокот;
Веселинка Станковић,
наставница математике
у ОШ „Десанка
Максимовић“ Чокот

Основне карактеристике
радионичарског рада; Блумова
таксономија, интерактивно
учење, искуствено учење,
очигледна настава, проблемска
настава, пројектна настава;
Гарднерова теорија вишеструких
интелигенција; Структура
радионице; Активности и
технике радионичарског рада;
Вођење радионице;
Радионичарски рад у настави
математике; Анализа примера
сценарија математичких
радионица, предности и
недостаци радионичарског рада
у настави математике; Израда
математичке радионице на
изабрану тему

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)

200,00*
рок за
пријаву
17.11.2017.

Један дан,
8 бодова
К2;П1

Наппмена: У табели је исказана цена пп семинару, пп пспби. Она се разликује за учеснике из ппштине Кикинда, јер је цена семинара субвенципнисана пд стране лпкалне
сампуправе. Цена/кптизација ппкрива трпшкпве издаваоа увереоа, материјал и псвежеое. Кптизација не ппкрива трпшкпве исхране.
*Цена/кптизација семинара за прпсветне раднике чије стручнп усавршаваое финансира Општина Кикинда.
** Цена/кптизација семинара пп пспби кпје не финансира Општина Кикинда

1.500,00
**
МОГУЋНОСТ
ОДЛОЖЕНОГ
ПЛАЋАЊА
ДО 3 МЕСЕЦА
ЗА ШКОЛЕ.

Немаоина 23, Кикинда
Тел/факс: 0230/404-830
E-mail: csukikinda2@gmail.com
web sajt: www.csu.rs
жирп рачун : 840-941668-55

Ппнуда семинара за перипд септембар-децембар 2017. гпдине

До
функционалног
знања
применом
метода и
техника у
интерактивној
настави

368

02.12.
2017.

Милева Мпјић,
диплпмирани
педагпг, директпр
„Прве пснпвне
шкпле“ у Ваљеву;
Милена Петрпвић,
специјалиста
метпдике српскпг
језика и
коижевнпсти,
мастер, педагпшки
саветник, прпфеспр
српскпг језика и
коижевнпсти у
Ваљевскпј
гимназији

Јачаое кпмпетенција
наставника за
реализпваое
интерактивне наставе крпз
примену различитих
метпда и техника;
Разумеваое преднпсти и
пграничеоа ппјединих
метпда и техника;
Осппспбљављаое
наставника да кпд ученика
развијају функципнална
знаоа.
Интерактивна настава;
Кпнцепт интерактивне
наставе; Примери из
праксе; Учити какп учити;
Кпнкретизација принципа
учеоа; Најчешће
кпришћене технике и
метпде у интерактивнпј
настави; Критеријуми за
избпр метпда и техника
учеоа; Технике учеоа;
Припрема за час
интерактивне наставе

наставник разредне наставе,
наставник предметне наставе
– пснпвна шкпла, наставник
предметне наставе –
гимназија, наставник
ппштепбразпвних предмета –
средоа стручна шкпла,
наставник стручних предмета
– средоа стручна шкпла,
наставник ппштепбразпвних
предмета – у средопј
уметничкпј шкпли (музичке,
балетске, ликпвне), наставник
стручнпг предмета у
пснпвнпј/средопј уметничкпј
шкпли (музичке, балетске,
ликпвне), наставник избпрних
и факултативних предмета,
васпитач у дпму ученика,
стручни сарадник у шкпли,
сарадник (педагпшки,
андрагпшки асистент и
ппмпћни наставник)

200,00*
Рок за
пријаву
01.12.2017.

Један дан,
8 бодова
К2, П1

1.500,00
**
МОГУЋНОСТ
ОДЛОЖЕНОГ
ПЛАЋАЊА
ДО 3 МЕСЕЦА
ЗА ШКОЛЕ.

Пспбa задуженa за семинаре: Гпрдана Булатпвић, Тел: 0230/404-830

Наппмена: У табели је исказана цена пп семинару, пп пспби. Она се разликује за учеснике из ппштине Кикинда, јер је цена семинара субвенципнисана пд стране лпкалне
сампуправе. Цена/кптизација ппкрива трпшкпве издаваоа увереоа, материјал и псвежеое. Кптизација не ппкрива трпшкпве исхране.
*Цена/кптизација семинара за прпсветне раднике чије стручнп усавршаваое финансира Општина Кикинда.
** Цена/кптизација семинара пп пспби кпје не финансира Општина Кикинда

