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ПОНУДА АКРЕДИТОВАНИХ СЕМИНАРА за МАЈ/ЈУН  2016.  
 

Датум 
Кат

. 
бр. 

Назив програма Број 
бодова Област  Циљна група 

Компет
енција/
Приори

тет 
Котизација 

Рок 
за 

прија
ву 

Реализатори 
семинара 

14.05. 417 
Оцена, 

самопроцена и 
формативно 
оцењивање 

8 
Општа 
питања 
наставе 

Наставник разредне 
наставе,наставник предметне 

наставе-основна школа, 
наставник изборних и 

факултативних 
предмета,стручни сарадник, 

директор, помоћник директора 

К2 
П2 

 
      
 
    2.350,00 05.05. 

Мирјана 
Стефановић 

Боринка 
Стојиловић 

13.05. 
14.05. 795 

Технике 
прибављања 

допунских 
финансијских 
средстава за 

функционисање 
и развој 

образовне 
установе 

16 
Управљање 

и 
руковођење, 
норматива 

директор/помоћник директора 
 

К5 
(компет
енција 

за 
директо

ре 
Финанси

јско и 
админис
тративн

о 
управљ

ање 
радом 

установ
е) 
П6 

2.600,00 05.05. 
Виолета 

Станковић 
Милорад 

Младеновић 

 
14.05. 

 
300 

 
Аутизам и 

говорно језички 
поремећаји 

8 

Деца/учениц
и којима је 
потребна 
додатна 

наставник разредне наставе, 
наставник предметне наставе – 

основна школа, наставник 
предметне наставе – гимназија, 

К3 
П8 1.600,00 05.05. 

Игор Бузгановић, 
истраживач 
приправник, 
Институт за 



подршка у 
образовању 

наставник општеобразовних 
предмета – средња стручна 
школа, наставник стручних 
предмета – средња стручна 
школа, наставник у школи за 

образовање ученика са 
сметњама у развоју, наставник 

изборних и факултативних 
предмета, васпитач у 

предшколској установи, 
медицинска сестра – васпитач, 

васпитач у дому ученика, 
стручни сарaдник у 

предшколској установи, стручни 
сарадник у школи, сарадник 

(педагошки, андрагошки 
асистент и помоћни наставник), 
директор/помоћник директора 

експерименталну 
фонетику и 
патологију 

говора, 
Миодраг 
Николић, 

дипломирани 
дефектолог 

олигофренолог и 
специјални 

педагог, 

21.05. 
22.05. 170 

Одрастање без 
алхохола,дроге, 

коцке,секти и 
насиља 

16 Здравствено 
васпитање 

Наставник разредне 
наставе,наставник предметне 

наставе-основна 
школа,гимназија,средња 

стручна школа, уметничка 
школа, стручни 

сарадник,директор, помоћник 
директора 

К3 
П3 

 
 
 
 

3.950,00 13.05. 
Мирјана 

Стефановић 
Боринка 

Стојиловић 

28.05. 752 

Установе културе 
у функцији 

образовања по 
моделу 

едукативног 
програма 

„Завичајни 
појмовник“ 

8 Уметност 

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, 
васпитач у предшколској 

К1 
П1 

 
 
 
 
 
 

    
      
    2.000,00 
  20.05. 

Владана 
Стојадиновић, 

Милена 
Милошевић 

Мицић, 
Бојана Илијић 



установи, васпитач у дому 
ученика 

04.06. 691 Мотивација – 
могућа мисија 8 Страни језик 

Наставник српског језика и 
наставник страног језика у 
основној и средњој школи, 

школи за образовање одраслих 
и специјалној школи 

К1 
П1 

 
 

1.600,00 25.05. 
Биљана Пиповић 

Ивона 
Ранђеловић 

11.06. 42 
Мој ученик-

жртва, починилац 
или посматрач 

насиља 
8 Васпитни 

рад  

Наставник разредне 
наставе,наставник предметне 

наставе-основна 
школа,гимназија,средња 

стручна школа, уметничка 
школа, стручни сарадник 

К3 
П6 

 
 
 

2.500,00 03.06. 
Јелена Петровић 

Десница 
Снежана Грујић 
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