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ПОНУДА АКРЕДИТОВАНИХ СЕМИНАРА за АПРИЛ / МАЈ / ЈУН  2017. године 
 
 

Датум Кат. 
бр. Назив програма 

Број 
бодо

ва 
Област Циљна група 

Ком
пете
нциј
а/Пр
иори
тет 

Котизац
ија 

Рок за 
пријав

у 
Реализатори 

семинара 

1.4. 
2.4. 649 

Виртуелно предузеће – 
учешће на сајму виртуелних 

предузећа 
16 

Стручни предмети 
у средње 
стручном 

образовању 

наставник стручних предмета – 
средња стручна школа, наставник у 

школи за образовање одраслих, 
наставник изборних и 

факултативних предмета 

К1 
П1 3.200,00 25.3. 

Мр Љиљана 
Максимовић 

Рубежановић, 
Мср.екон. Ана 

Јанковић 

 9.4. 824 

Примена стандардних и 
иновативних реквизита у 

физичком вежбању уз мере 
безбедности и прву помоћ 

8 Физичко 
васпитање 

наставник разредне наставе, 
наставник предметне наставе – 

основна школа, наставник 
предметне наставе – гимназија, 

наставник општеобразовних 
предмета – средња стручна школа, 
васпитач у предшколској установи, 
стручни сарaдник у предшколској 

установи 

К1 
П1 3.200,00 1.4. 

Проф.др Милан 
Цветковић, 

Драган Грујичић 

21.4. 411  Методе наставе и учења 8 Општа питања 
наставе 

наставник предметне наставе – 
основна школа, стручни сарадник у 

школи, сарадник (педагошки, 
андрагошки асистент и помоћни 
наставник), наставник разредне 
наставе, 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 

К2 
П1 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.400,00 
 
 18.4. 

Марина Петровић 
Вања Јеремић, 

Сандра Кнежевић, 
Душанка Маринковић, 

Зорица Прокопић 
 



школи (музичке, балетске, 
ликовне), наставник изборних и 

факултативних предмета, васпитач 
у предшколској установи, васпитач 
у дому ученика, стручни сарaдник у 

предшколској установи 
 

22.4. 230 

Употреба мобилних 
апликација за побољшање 
квалитета наставе и учења: 

паметни телефон као 
наставно средство 21. века 

 

8 Информатика 

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 
 

К2 
П1 2.100,00 13.4. Ана Живковић, 

Марјан Миланов 

22.4. 411  Методе наставе и учења 8 Општа питања 
наставе 

наставник предметне наставе – 
основна школа, стручни сарадник у 

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

предшколској установи 
 

К2 
П1 1.400,00 18.4. 

Марина Петровић, 
Вања Јеремић, 

Сандра Кнежевић, 
Душанка Маринковић, 

Зорица Прокопић 
 



22.4.  
 

+ 2 дана  
(термини у 
договору 

са 
учесницим

а) 

358 
Акциона истраживања у 
функцији унапређивања 

квалитета наставе и учења 
24 Општа питања 

наставе 

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 

 

К2 
П2 4.760,00 19.4. 

др Јелена 
Максимовић, 

др Гордана Ђигић, 
Јелена Османовић  

 

6.5. 269 Математичке радионице 8 Математика 

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) 
 

К2 
П1 900,00 3.5. 

Eдита Алексов,  
Веселинка Станковић 

 

12.5. 
13.5. 
14.5. 

20 

Вештине за адолесценцију 
– превенција злоупотребе 
психоактивних супстанци и 
ризичног понашања младих  

24 Васпитни рад 

наставник разредне наставе, 
наставник предметне наставе – 

основна школа, наставник у школи 
за образовање ученика са 

сметњама у развоју, 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) 

К3 
П1 6.000,00   5.5. 

Весна Петровић 
Урошевић,  

Споменка Ћирић 
Јанковић,  
Борислава 

Максимовић 



13.5. 274 

Отворени задаци, 
вршњачко и 

саморегулисано учење у 
настави 

8 Математика 

 
наставник разредне наставе, 

наставник предметне наставе – 
основна школа, наставник у школи 
за образовање одраслих, стручни 

сарадник у школи, сарадник 
(педагошки, андрагошки асистент и 

помоћни наставник) 
 

К2 
П1 2.400,00 5.5. Доц.др Иван Анић, 

Радоје Кошанин 

14.5. 768 Музика и мултимедија 
креативни приступ часу 8 Уметност 

 
наставник разредне наставе, 

наставник предметне наставе – 
основна школа,  гимназија, 

наставник у школи за образовање 
одраслих, наставник стручног 
предмета у основној/средњој 
уметничкој школи (музичке, 

балетске, ликовне), васпитач у 
предшколској установи 

 

К1 
П3 2.400,00 5.5. 

Слађана Марковић, 
Миомира 

Ђурђановић 

21.5. 331 Час по мери детета 8 

Деца/ученици 
којима је потребна 

додатна 
образовна 
подршка 

 
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, стручни 
сарадник у школи, сарадник 

(педагошки, андрагошки асистент и 
помоћни наставник) 

 

К3 
П1 2.100,00 14.5. 

Валентина Вељковић 
Николић, 

Веселинка Станковић 

26.5. 4 

Функције школских 
библиотека у развоју 
креативног читања и 

разумевања 

8 Библиотекарство 

наставник разредне наставе, 
наставник предметне наставе – 

основна школа, наставник 
предметне наставе – гимназија, 

наставник општеобразовних 
предмета – средња стручна школа, 

стручни сарадник у школи 
 

К2 
П1 2.400,00 19.5. др Жељко Вучковић,  

др Весна Црногорац 



3.6. 
4.6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

327 

 
 
 
 
 
 
 
 

Стратегије, методе и 
технике рада у инклузивној 

учионици 
16 

Деца/ученици 
којима је потребна 

додатна 
образовна 
подршка 

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), васпитач у предшколској 
установи, васпитач у дому ученика, 
стручни сарaдник у предшколској 

установи, стручни сарадник у 
школи, сарадник (педагошки, 

андрагошки асистент и помоћни 
наставник) 

К3 
П1 3.900,00 27.5. 

Љиљана 
Радовановић Тошић, 

Владица Тошић 

9.6. 
10.6. 
11.6. 

136 

 
Умеће комуникације –  

како да говоримо и 
слушамо да би ученици 
желели да нас чују и да 

разговарају са нама 
 

20 Васпитни рад 

наставници предметне наставе ОШ 
и СШ, сарадници, педагошки 

асистенти и помоћни наставници, 
стручни сарадници, васпитачи 

K4 
П4 6.250,00 1.6. Ирена Лободок, 

Милка Михајловић 

  
  
  Детаље о семинарима из Понуде погледати на www.zuov.gov.rs 
  Семинари ће се реализовати ако се пријави најмање 20 учесника по програму. 
  Пријављивање на: info@rcnis.edu.rs 

 
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР НИШ 

                                
 


