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ПОНУДА АКРЕДИТОВАНИХ СЕМИНАРА за ОКТОБАР/НОВЕМБАР/ДЕЦЕМБАР 2016. године 

 

Датум Кат
бр. Назив програма 

Бр
ој 
бо
до
ва 

Област Циљна група 

Комп
етенц
ија/Пр
иорит

ет 

Котиза
ција 

Рок 
за 

прија
ву 

Реализатори 
семинара 

15.10. 65 

ГРУПА ЈЕ ПОПУЊЕНА! 
 
 
 

Планирање превенције и 
ефективно /ефикасно 

реаговање на насиље у 
образовно васпитним и 
васпитно образовним 

установама 
 

8 Васпитни рад 

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), 

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) 

К3 
П4 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

   900,00 
 
10.10. 

Милена 
Младеновић, 

Младен Јовановић 

21- 23.10. 136 

Умеће комуникација-како 
да говоримо и слушамо 

да би ученици желели да 
нас чују и да разговарају 

са нама 

20 Васпитни 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, 

К4 
П4 6.250,00 17.10. 

Ирена Лободок 
Штулић, 

Милка Михајловић 
Тим Психокод 



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) 

22.10. 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 

 
 
 
 
 
 
 
 

900,00 18.10. Ана Живковић, 
Марјан Миланов 

18.11. 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 

 
 
 

900,00 13.11. др Жељко Вучковић,  
др Весна Црногорац 

26.11. 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 

 
 
 

900,00 19.11. doc. dr Иван Анић, 
Радоје Кошанин 

11.12. 768 Музика и мултимедија 
креативни приступ часу 8 Уметности 

наставник разредне наставе, 
наставник предметне наставе – 

основна школа,  гимназија, наставник 
у школи за образовање одраслих, 

наставник стручног предмета у 

К1 
П3 900,00 3.12. 

Слађана Марковић, 
Миомира 

Ђурђановић 



основној/средњој уметничкој школи 
(музичке, балетске, ликовне), 

васпитач у предшколској установи 
  
 
  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 

                                
 


