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ПОНУДА АКРЕДИТОВАНИХ СЕМИНАРА ЗА ЛЕТЊИ РАСПУСТ 20-30.08.2016. године  
 
 

Датум Кат
бр. Назив програма Број 

бодова Област  Циљна група 
Компет
енција/
Приори

тет 

Котизаци
ја 

Рок за 
пријаву 

Реализатори 
семинара 

 
20.08. 
21.08. 

 
333 

Стратегије, 
методе и технике 

рада у 
инклузивној 

учионици 

16 

Деца / 
ученици 
којима је 
потребна 
додатна 

подршка у 
образовању 

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, 

васпитач у предшколској установи, 
стручни сарaдник у предшколској 

установи, стручни сарадник у 
школи, сарадник (педагошки, 

андрагошки асистент и помоћни 
наставник) 

К3 
П8 2.400,00 15.08. 

Љиљана 
Радовановић 

Тошић 
Владица Тошић 

23.08. 422 

Планирање 
стручног 

усавршавања 
запослених у 
основним и 

средњим 
школама 

8 
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 

К1 
П8 1.200,00   18.08. 

Миша 
Љубеновић, 

Виолета Панчић 
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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) 

24.08. 375 Информатичке 
мрвице 8 

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 

изборних и факултативних 
предмета, васпитач у предшколској 

установи, стручни сарaдник у 
предшколској установи, стручни 

сарадник у школи, сарадник 
(педагошки, андрагошки асистент и 

помоћни наставник) 

 
К2 
П1 

1.200,00 20.08. 

Младен 
Јовановић, 
Веселинка 
Станковић, 
Валентина 
Вељковић 
Николић 

25.08. 273 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 

 

К2 
П1 

 
1.200,00 

 
20.08. 

Едита Алексов, 
Веселинка 
Станковић 

26.08. 335 Час по мери 
детета 8 

Деца / 
ученици 
којима је 
потребна 
додатна 

подршка у 
образовању 

 
наставник разредне наставе, 

наставник предметне наставе ОШ, 
гимназија,наставник опште 

образовних предмета средња 
стручна школа, средња уметничка, 

стручни сарадник у школи 
 

К3 
П8 1.200,00 20.08. 

 
Веселинка 
Станковић, 
Валентина 
Вељковић 
Николић 



 

27.08. 645 
Идеја - први корак 

ученика ка 
будућности 

8 
Средње 
стручно 

образовање 

наставник предметне наставе 
наставник општеобразовних 

предмета – средња стручна школа, 
наставник стручних предмета – 

средња стручна школа, наставник у 
школи за образовање одраслих, 

наставник изборних и 
факултативних предмета, стручни 

сарадник у школи, сарадник 
(педагошки, андрагошки асистент и 

помоћни наставник) 

К2 
П1 1.200,00  20.08. 

Виолета 
Милетић, 
Биљана 

Веселиновић, 
Драгојла 

Јовановић 

27.08. 585 

Интердисциплина
рна настава – шта 

биологија и 
хемија имају 
заједничко 

8 Природне 
науке 

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) 
 

К1 
П2 1.200,00 20.08. 

Мр Вања 
Маниташевић 

Јелена 
Анђелковић, 
Владимир 
Вучковић 

29.08. 
30.08. 461 Учимо да учимо 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 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 
П2  2.400,00 23.08. 

Валентина 
Ранчић 

Гордана Ђигић 
Мирјана 

Радојевић 
Натали Пејчић 
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