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

270

Компетенција/област
приоритетна
област/циљна група
компетенције за уже стручну област
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
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
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни
наставник)

Датум

Трајање

реализације

цена

28.09.2019.

1 дан
(8 сати)

Пријаве до
26.09.2019. Котизација
100,00 динара
(Кикинда)
1.500,00
(остали)

Назив семинара

Реализатори

Обука за наставу
Грађанског
васпитања

Зорица Димитријевић,
дипломирана социјална
радница, Основна школа
„Стари град„, Ужице;
Марија Вуловић,
дипломирани школски
психолог-педагог, ОШ
„Вук Караџић„ Чачак
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Кат.
Број

75

Компетенција/област
приоритетна
област/циљна група
компетенције за подршку развоју
личности детета и ученика
Методика рада са децом/ученицима
којима је потребна додатна
образовна подршка (рад са децом из
осетљивих група, децом са
сметњама у развоју, мигрантима...)
Едукација наставног и васпитачког
кадра у ОШ и предшколској
установи о значају самопоуздања и
његовом утицају на комуникацију,
интерперсоналне односе и
свеукупни развој здраве и целовите
личности. 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 ;Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској
установи;стручни сарадник у школи

Датум

Трајање

реализације

цена

05.10.2019. 1 дан
Пријаве до (8 сати)
03.10.2019 Котизација
100,00 динара
(Кикинда)
1.500,00
(остали)

Назив семинара

Реализатори

Развијање
самопоуздања као
подстицаја
квалитетних
интерперсоналних
односа код
деце/ученика у
предшколској
установи и
основној школи

Мирсада Џаферовић, доктор
наука, Висока школа за
образовање васпитача у
Кикинди; Мирјана Беара,
доктор психолошких наука,
Државни универзитет у
Новом Пазару; Биљана
Стојановић, доктор наука,
Факултет педагошких наука
Универзитета, Крагујевац,
Невена Малешевић,
професор разредне наставе,
ОШ "Соња Маринковић" у
Новом Саду; Бојана Пећо
Финџановић, мастер
психолог, Град Нови Сад,
Служба извршних органа;
Загорка Марков, доктор
дефектолошких наука,
Висока школа струковних
студија за образовање
васпитача у Кикинди
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Очекујемо ваше предлоге
за реализацију семинара
у овој години.

