Понуда семинара који ће бити реализовани у ЦСУ Кикинда
Контакт 064/857-92-62;0230/404-830
Пријаве на csukikinda2@gmail.com
Кат.
Број

552

Компетенција/област
приоритетна
област/циљна група

Датум

Трајање

реализације

цена

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

05.03.2022.

1 дан

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 изборних и факултативних
предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

10 сати

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

Назив семинара

Реализатори

Примена
индивидуализоване,
проблемске,
програмиране и
егземпларне
наставе у школи

Бојан Грујић,
дипломирани
педагог, Школа
креативних
вештина; Марина
Пејчиновић,
мастер академске
студије другог
степена, ОШ
Бранко Радичеви,
Штаваљ; Наташа
Николић, мастер
педагог,
Филозофски
факултет
Универзитета у
Београду

Оспособљавање наставника да
применом различитих типова
наставе и њиховим комбиновањем
успешно решавају постављене
образовно-васпитне проблеме и
захтеве савремене наставне праксе

Понуда семинара који ће бити реализовани у ЦСУ Кикинда
Контакт 064/857-92-62;0230/404-830
Пријаве на csukikinda2@gmail.com
Кат.
Број

96

Компетенција/област
приоритетна
област/циљна група

Датум

Трајање

реализације

цена

компетенције за комуникацију и сарадњу;
Јачање васпитне улоге образовно-васпитне
установе
кроз
развијање
програма
превенције
насиља,
дискриминације,
злостављања и занемаривања;

19.03.2022.

1 дан

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)

9 сати

(8 сати)
Котизација

Назив семинара

Реализатори

Асертивном
комуникацијом до
успеха

Весна Узелац,
ЕГШ Никола
Тесла,
Зрењанин;
Слађана
Станков, ЕГШ
Никола Тесла,
Зрењанин

100,00
динара
(Кикинда)
1.500,00
(остали)

Оспособљавање наставника за
примену асертивне комуникације као
начина изграђивања ауторитета у раду
са ученицима, родитељима и колегама

Понуда семинара који ће бити реализовани у ЦСУ Кикинда
Контакт 064/857-92-62;0230/404-830
Пријаве на csukikinda2@gmail.com
Кат.
Број

395

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
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;

Датум

Трајање

реализације

цена

02. април
9 сати

1 дан
(8 сати)

Назив семинара

Реализатори

Искористи час

Данијела Ивановски,
дипломирани педагог,
ОШ Жарко Зрењанин,
Качарево, ОШ Олга
Петров, Банатски
Брестовац; Жељка
Бадрић, дипломирани
педагог, ОШ Ђура
Филиповић, Плочица и
ОШ Предраг Кожић;
Ана Владић,
дипломирани педагог,
ОШ Жарко Зрењанин,
Качарево, ОШ Гоце
Делчев, Јабука; Јасна
Гајин Кајић,
дипломирани педагог,
Економско-трговинска
школа Паја
Mаргановић, Панчево;
Далибор Симоновић,
Мастер професор
информатике и
технике, Основна
школа "Жарко
Зрењанин" - Качарево

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

Оспособљавање наставника за
коришћење часа,као функционалне
јединице наставе,подизање квалитета
реализације часа,у складу са стандардима
наставе и учења. Подизање нивоа знања
наставника о методама и поступцима за
развијање мотивације ученика за учење.

