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ПОНУДА АКРЕДИТОВАНИХ СЕМИНАРА за АВГУСТ 2018. године

Датум

22.8.

23.8.

24.8.

Број
бод
ова

Кат.
бр.

Назив програма

648

Виртуелни хотел практична обука наставника
за хотелско пословање

8

647

Виртуелна туристичка
агенција - практична обука
наставника за агенцијско
пословање

8

4

Функције школских
библиотека у развоју
креативног читања и
разумевања

24.8.

274

Отворени задаци,
вршњачко и
саморегулисано учење у
настави

24.8.
25.8.

634

Креативни приступ
еколошким темама у школи

8

Област

Стручни
предмети у
средње
стручном
образовању
Стручни
предмети у
средње
стручном
образовању

Библиотекарство

8

Математика

16

Природне науке

Циљна група

Ком
пете
нциј
а/Пр
иор
итет

Котизаци
ја

Рок
за
приј
аву

Реализатори
семинара

наставник стручних предмета –
средња стручна школа

K1
П3

2400,00

17.8.

Светлана Губин,
Зоран Муљевски

наставник стручних предмета –
средња стручна школа

K1
П3

2400,00

17.8.

Зоран Станковић,
Светлана Губин,
Зоран Муљевски

К2
П1

900,00

20.8.

др Жељко Вучковић,
др Весна Црногорац

К2
П1

900,00

20.8.

Доц.др Иван Анић,
Радоје Кошанин

К2
П3

900,00

20.8.

мср Виолета Кецман,
др Љиљана Ђуровић,

наставник разредне наставе,
наставник предметне наставе –
основна школа, наставник предметне
наставе – гимназија, наставник
општеобразовних предмета – средња
стручна школа, стручни сарадник у
школи
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)
наставник разредне наставе,
наставник предметне наставе основна школа, наставник предметне
наставе - гимназија,
наставник општеобразовних

29.8.

30.8.

65

502

Планирање превенције и
ефективно / ефикасно
реаговање на насиље у
образовно васпитним и
васпитно образовним
установама

Хоризонтално
учење/усавршавање
наставника
– ослонац за бољa
постигнућа ученика

8

Васпитни рад

8

Општа питања
наставе

предмета - средња стручна
школа, наставник стручних предмета
– средња стручна
школа, наставник у школи за
образовање ученика са
сметњама у развоју, 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)
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)
наставник изборних и факултативних
предмета, васпитач у
дому ученика, стручни сарадник у
школи, сарадник
(педагошки, андрагошки асистент и
помоћни наставник),
наставник разредне наставе,
наставник предметне наставе

К3
П4

К4
П2

900,00

1800,00

23.8.

24.8.

Милена Младеновић,
Младен Јовановић

Иван М. Недељковић,
Бојана Поповић,
Мср Невена
Шћепановић,

– 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 општ
еобразовних предмета – у
средњој уметничкој школи (музичке,
балетске, ликовне),
наставник стручног предмета у
основној/средњој
уметничкој школи (музичке, балетске,
ликовне)

31.8.
1.9.
2.9.

136

Умеће комуникације - како
да говоримо и
слушамо да би ученици
желели да нас чују и
да разговарају са нама

20

Васпитни рад

Детаље о семинарима из Понуде погледати на www.zuov.gov.rs.
Пријављивање на: info@rcnis.edu.rs

Наставници предметне наставе ОШ и
СШ, сарадници,
педагошки асистенти и помоћни
наставници, стручни
сарадници, васпитачи

К4
П4

6250,00

22.8.

Ирена Лободок Штулић,
Милка Михаиловић

