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ПОНУДА АКРЕДИТОВАНИХ СЕМИНАРА за ЈАНУАР/ФЕБРУАР/МАРТ 2018. године 

 

Датум Кат.б
р. Назив програма 

Број 
бод
ова 

Област Циљна група 

Ком
пете
нциј
а/Пр
иор
итет 

Котизација 
Рок 
за 

прија
ву 

Реализатори 
семинара 

12-14.1. 136 

Умеће комуникације - 
како да говоримо и 

слушамо да би ученици 
хтели 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, 

наставник у школи за 
образовање одраслих, 

наставник општеобразовних 
предмета – у средњој 

уметничкој школи (музичке, 
балетске, ликовне), наставник 

стручног предмета у 
основној/средњој уметничкој 
школи, наставник изборних и 

факултативних предмета, 
васпитач у дому ученика, 

стручни сарадник у школи,  

К4 
П4 6.250,00 29.12. 

Ирена 
Лободок 
Штулић 

 
Милка 

Михајловић 

3.2. 269 Математичке радионице 8 Математика 

наставник разредне наставе, 
наставник предметне наставе 
– основна школа, наставник 

предметне наставе – 
гимназија, наставник 

К2 
П1 900,00 27.1. 

Веселинка 
Станковић 

 
Едита Алексов 

 



општеобразовних предмета – 
средња стручна школа, 

наставник општеобразовних 
предмета – у средњој 

уметничкој школи 

 
9.2. 

 
492 Примена мотивационих 

техника у настави 8 Општа питања 
наставе 

наставник разредне наставе, 
наставник предметне наставе – 

основна школа, гимназија, 
наставник општеобразовних 
предмета – средња стручна 
школа, наставник стручних 
предмета – средња стручна 

школа, наставник 
општеобразовних предмета – у 

средњој уметничкој школи, 
наставник стручног предмета 

у основној/средњој уметничкој 
школи, наставник изборних и 

факултативних предмета 

К3 
П2 2.100,00 1.2. 

Светлана 
Алексић 

 
Снежана 
Рајковић 

 

17.2. 422 
Оцењивање у функцији 

ефикасног учења и 
сазнавања у настави 

8 Општа питања 
наставе 

наставник разредне наставе, 
наставник предметне наставе – 

основна школа, наставник у 
школи за образовање ученика 

са сметњама у развоју, 
наставник општеобразовних 

предмета – у средњој 
уметничкој школи, наставник 

стручног предмета у 
основној/средњој уметничкој 
школи, наставник предметне 

наставе – гимназија, наставник 
општеобразовних предмета – 

средња стручна школа, 
наставник стручних предмета 

– средња стручна школа, 
наставник изборних и 

факултативних предмета, 
васпитач у предшколској 

установи, медицинска сестра – 
васпитач, стручни сарaдник у 

предшколској установи, 

К2 
П2 2.250,00 10.2. 

Радован 
Антонијевић 

 
Саша 

Дубљанин 



стручни сарадник у школи, 
сарадник (педагошки, 

андрагошки асистент и 
помоћни наставник) 

24.2. 67 
Подршка ученицима и 

наставницима у 
превенцији насиља 

8 Васпитни рад 

Наставник разредне наставе, 
наставник предметне наставе- 

основна школа, гимназија, 
наставник општеобразовних 
предмета у средњој школи, 

наставник стручног предмета у 
основној/средњој/уметничкој 
школи, наставник изборних и 

факултативних предмета 

К3 
П4 1.800,00 10.2. 

Марсела 
Ескенази 

Милутиновић 
 

Александра 
Јованкин 

3-4.3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Добра сарадња са 
родитељима = добро 
деци + добро нама + 

добро њима 

16 Васпитни рад 

наставник разредне наставе, 
наставник предметне наставе – 

основна школа, наставник у 
школи за образовање ученика 

са сметњама у развоју, 
наставник општеобразовних 

предмета – у средњој 
уметничкој школи, наставник 

стручног предмета у 
основној/средњој уметничкој 
школи, наставник предметне 

наставе – гимназија, наставник 
општеобразовних предмета – 

средња стручна школа, 
наставник стручних предмета 

– средња стручна школа, 
наставник изборних и 

факултативних предмета, 
васпитач у предшколској 

установи, медицинска сестра – 
васпитач, стручни сарaдник у 

предшколској установи, 
стручни сарадник у школи, 

сарадник (педагошки, 
андрагошки асистент и 

помоћни наставник) 

К4 
П4 4.600,00 23.2. 

Весна 
Радонић 

 
Биљана 
Суботић 



10.3. 121 

 
Оснаживање 

наставвника за васпитни 
рад 

8 Васпитни рад 

наставник разредне наставе, 
наставник предметне наставе – 

основна школа, наставник у 
школи за образовање ученика 

са сметњама у развоју, 
наставник општеобразовних 

предмета – у средњој 
уметничкој школи, наставник 

стручног предмета у 
основној/средњој уметничкој 
школи, наставник предметне 

наставе – гимназија, наставник 
општеобразовних предмета – 

средња стручна школа, 
наставник стручних предмета 

– средња стручна школа, 
наставник изборних и 

факултативних предмета, 
васпитач у предшколској 

установи, медицинска сестра – 
васпитач, стручни сарaдник у 

предшколској установи, 
стручни сарадник у школи, 

сарадник (педагошки, 
андрагошки асистент и 

помоћни наставник) 

К4 
П4 2.100,00 1.3. 

Радица 
Благојевић 

Радовановић 
 

Гордана 
Томоњић 

10.3. 27 

Да лајкујеш и шерујеш, а 
да не претерујеш - 
програм превенције 

електронског насиља 

8 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, 

наставник изборних и 
факултативних предмета, 

стручни сарадник у школи, 
сарадник (педагошки, 

андрагошки асистент и 
помоћни наставник) 

К3 
П4 2.200,00 1.3. 

Сања 
Живковић 

 
Анка 

Ивановић 



   10.3. 
   11.3. 353 Активно оријентисана 

настава -методе 16 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 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) 

К2 
П1  2.500,00 3.3. 

Саша Манић, 
наставник 

математике, 
Правно-

пословна 
школа, Ниш; 
Дејан Пејчић, 

наставник 
рачунарства и 
информатике, 

Економска 
школа, Ниш 

  
  
   
  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 

                                
 


