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ПОНУДА АКРЕДИТОВАНИХ СЕМИНАРА за ФЕБРУАР - МАРТ- АПРИЛ 2020. год.
Датум

03.02.
04.02.
05.02.

Кат.
бр.

Назив програма

Бр.
бодова

Област

Циљна група

*K/П

Котизаци
ја

Рок за
пријаву

Васпитни рад

наставник разредне наставе,
наставник предметне наставе –
основна школа, наставник у школи
за образовање ученика са
сметњама у развоју, 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)

К3
П4

6550,00

25.1.

Вештине за адолесценцијупревенција злоупотребе
психоактивних супстанци и
ризичног понашања
младих
15

(Програм је један од
препоручених програма за
планирање превенције
употребе дроге код ученика у
Стручном упутству Министра
просвете)

24

Реализатори
семинара
Весна Петровић
Урошевић,
дипломирани
психолог,
консултант
Канцеларије
Уједињених
нација за борбу
против дроге и
криминала у
Београду,
Споменка
ЋирићЈанковић,
дипломирани
психолог,
консултант
Канцеларије
Уједињених
нација за борбу
против дроге и
криминала у
Београду;
Борислава
Максимовић,
дипломирани
психолог,
консултант
Канцеларије
Уједињених
нација за борбу
против дроге и
криминала у
Београду

10.02.
11.02.

21.02.
22.02.
23.02.

215

171

Стратегије, методе и
технике рада у инклузивној
учионици

Умеће комуникацијеКако да говоримо и
слушамо да би ученици
желели да нас чују и да
разговарају са нама

16

20

Деца/учениц
и којима је
потребна
додатна
образовна
подршка

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 –средњоуметничкој
школи (музичке, балетске, ликовне),
васпитач у предшколској установи,
васпитач у дому ученика, стручни
сарaдник у предшколској установи,
стручни сарадник у школи,
сарадник (педагошки, андрагошки
асистент и помоћни наставник))

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

К3
П1

К4
П4

3300,00

6.550,00

1.2.

Љиљана
Радовановић
Тошић, стручни
сарадник,
дипломирани
психолог, ОШ
Радоје
Домановић,
Ниш; Владица
Тошић,
професор
разредне
наставе, ОШ
Ратко
Вукићевић, Ниш

14.02.

Ирена Лободок
Штулић, дипл.
школски
психологпедагог,
Удружење
Психонега
Београд, Милка
Михајловић,
дипл. школски
психологпедагог
Гимназија Уб

21.02.

23.02.

29.02.

902

Виртуелни хотел практична обука
наставника за хотелско
пословање

901

Виртуелна туристичка
агенција-практична обука
наставника за агенцијско
пословање

154

Управљање емоцијама јачање личне одговорности
у спречавању и
превазилажењу конфликта

8

Стручни
предмети у
средњем
стручном
образовању

Наставник стручних предметасредња стручна школа

К1
П1

8

Стручни
предмети у
средњем
стручном
образовању

Наставник стручних предметасредња стручна школа

К1
П1

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
ученика са сметњама у развоју
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),наставн
ик изборних и факултативних
предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи

8

K4
П4

1900,00

1900,00

2.000,00

14.02.

Зоран
Станковић,
Зоран
Муљевски

14.02.

Зоран
Станковић,
Зоран
Муљевски

22.02.

Снежана Ристић
Костов,ОШ
„Јован
Јовановић
Змај”,
Крушевац;
Милијана
Марјановић,
Центар за
социјални рад,
Крушевац;
Катарина
Томић, Висока
школа
струковних
студија за
васпитаче,
Крушевац

сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни
наставник)

07.03.

21.03.

431

1054

До личне професионалне
филозофије применом
етике брижности

Даровити ученици у
основној школи

8

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 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)

Одобрио
Педагошки
Завод
Војводине

Наставник разредне наставе,
наставник предметне наставеосновна школа, наставник у школи
за образовање ученика са
сметњама у развоју,наставник
стручног предмета у
основној/средњој уметничкој школи,
наставник изборних и
факултативних предмета, стручни
сарадник у школи

К2
П3

К2
П4

2.000,00

1.800,00

29.02.

Снежана Грујић,
докторанд,
филозофски
факултет,Друга
крагујевачка
гимназија,
Крагујевац;
Анастасија
Грујић, Мастер
психолог, Иван
Карадаревић,
Професор
филозофијесоциологије,
Друга
крагујевачка
гимназија;
Јелена
Петровић
Десница,
Дипломирани
социолог мастер, Друга
крагујевачка
гимназија;

15.03.

Маринела
Шћепановић,
мастер
дефектологсоматопед
Менса
Србије;др
Снежана
Нишевић,
наставник КПВ

04.04.

04.04.

20

163

Да у школи другарство не
боли – програм превенције
вршњачког насиља

Школа отворена
родитељима 2- ефикасна
комуникација са
родитељима дo боље
сарадње

8

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 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)

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
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)

К3
П4

К4
П4

1.800,00

1.000,00

25.03.

Сања
Живковић,
Дефектолог –
дипл. спец.
педагог, Завод
за васпитање
омладине Ниш;
Анка Ивановић,
професор
разредне
наставе, Центар
за стручно
усавршавање у
образовању ;
Лидија Крстић
Стојичић,
магистар
дидактичкометодичких
наука, Центар
за стручно
усавршавање у
образовању;

25.03.

Зорица
Поповић,
професор
разредне
наставе,
ОШ„Мома
Станојловић„
Крагујевац;
Неда Богојевић
Прековић,
Дипломирани
биолог – еколог,
ЦСУ Крагујевац;
Зорица
Николић,
дипломирани
биолог, ЦСУ
Крагујевац;

11.04.

513

Обука наставника за
примену различитох
метода учења у настави

8

Општа
питања
наставе

наставник изборних и
факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник 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 (музичкебалетскеликовне)
наставник стручног предмета у
основној/средњој уметничкојшколи
(музичкебалетскеликовне)
наставник изборних и
факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни
наставник)
директор/помоћник директора

К2
П3

2.400,00

04.04.

Радица
БлагојевићРадовановић,
дипломирани
психолог, ОШ
„Алекса
Дејовић„
Севојно/Ужице;
Гордана
Томоњић,
професор
педагогије, ОШ
„Стеван
Јоксимовић„
Рогачица и ОШ
„Душан
Јерковић

Детаље о семинарима из Понуде погледати на www.zuov.gov.rs и www.rcnis.edu.rs (најава).

Котизације појединачне укључују – хонораре и путне трошкове реализатора (бруто), освежење за учеснике, уверења.
Котизација за групу ако се семинар реализује у установи/школи укључује: хонораре (бруто) и уверења за учеснике.
Котизација за групу укључује: хонораре (бруто), уверења за учеснике и и освежење за учеснике ако се семинар реализује у
Регионалном центру Ниш
*K/П - Компетенција/Приоритет

