Немањина 23, Кикинда
Тел/факс: 0230/404-830
E-mail: csukikinda2@gmail.com
web sajt: www.csu.rs
жиро рачун : 840-941668-55

Понуда семинара за период април-јун 2017. године

Назив семинара

Кат. број

Датум

Реализатор(и)

Тема програма

Циљна група

Рок за
пријаву

Бодови,
компетенције
и приоритети

Цена

300,00*

2.600,00
**

наставник разредне наставе,
наставник предметне наставе –

Светлана Мирчић

Јединство
одељенске
заједнице и
њено
развијање
кроз
унапређен
квалитет
ЧОС-а

основна школа, наставник

Вукобрат, професор
физичког васпитања ОШ

39

08.09.04.
2017.
Одло
жено
за 27.28.05.
2017.

"Свети сава", професор
грађаснког васпитања,
Гимназија "Душан
Васиљев",Кикинда; мср
Драгана Радујко,
професор разредне
наставе, ОШ "Свети
Сава", Кикинда

Идентификација одељенске
заједнице старешине; Појам
Чос-а и законска регулатива;
Конкретизације тема Чос-а-;
Идентификација постојећих
садржаја на чосовима; Рад
одељенских стрешина у
другим замљама; Креирање
сопственог плана у складу са
потребама одељења.

предметне наставе – гимназија,
наставник општеобразовних
предмета – средња стручна
школа, наставник стручних
предмета – средња стручна

Два дана
(16 бодова)

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

Напомена: У табели је исказана цена по семинару, по особи. Она се разликује за учеснике из општине Кикинда, јер је цена семинара субвенционисана од стране локалне
самоуправе. Цена/котизација покрива трошкове издавања уверења, материјал и освежење. Котизација не покрива трошкове исхране.
*Цена/котизација семинара за просветне раднике чије стручно усавршавање финансира Општина Кикинда.
** Цена/котизација семинара по особи које не финансира Општина Кикинда

МОГУЋНОСТ
ОДЛОЖЕНОГ
ПЛАЋАЊА ДО
3 МЕСЕЦА ЗА
ШКОЛЕ.

Немањина 23, Кикинда
Тел/факс: 0230/404-830
E-mail: csukikinda2@gmail.com
web sajt: www.csu.rs
жиро рачун : 840-941668-55
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200,00*

Интеграција,
корелација и
занимација

381

08.04.
2017.

Луција Тасић,
професор разредне
наставе, педагошки
саветник, ОШ
"Драгољуб Илић",
Драчић; Каролина
Нешковић, професор
разредне наставе,
ОШ "Драгољуб
Илић", Драчић

Теоријске основе
интегративне наставе,
тематско планирање,
планирање у школској
документацији;
Припрема за тематски
дан према моделу
интегративне наставе;
Искуства реализатора у
примени интегративне
наставе

1.500,00
**

наставник разредне наставе,
наставник изборних и
факултативних предмета,
стручни сарадник у школи,
сарадник (педагошки,
андрагошки асистент и
помоћни наставник)

МОГУЋНОСТ
ОДЛОЖЕНОГ
ПЛАЋАЊА ДО
3 МЕСЕЦА ЗА
ШКОЛЕ.

06.04.2017.

Један дан
(8 бодова),
К2;П1

Напомена: У табели је исказана цена по семинару, по особи. Она се разликује за учеснике из општине Кикинда, јер је цена семинара субвенционисана од стране локалне
самоуправе. Цена/котизација покрива трошкове издавања уверења, материјал и освежење. Котизација не покрива трошкове исхране.
*Цена/котизација семинара за просветне раднике чије стручно усавршавање финансира Општина Кикинда.
** Цена/котизација семинара по особи које не финансира Општина Кикинда

Немањина 23, Кикинда
Тел/факс: 0230/404-830
E-mail: csukikinda2@gmail.com
web sajt: www.csu.rs
жиро рачун : 840-941668-55
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Интегративни
приступ у
верској
настави

964

22.04.
2017.

доц. др Владан Таталовић,
Православни богословски
факултет у Београду,
катедра за Свето писмо
Новог завета; доц. др
Србољуб Убипариповић,
Православни богословски
факултет у Београду,
катедра за литургику;
Снежана Павловић,
дипломирани андрагог,
саветник за стандарде и
регистре у предшколском и
основном образовању и
васпитању, саветник за
верску наставу у школи,
Министарство просвете,
науке и технолошког
развоја

Богослужење као
покретач креативности и
иновације; Библијски
текст као основ за развој
интегративног приступа
у верској настави;
Интегративна настава и
међупредметне
компетенције ученика

стручни сарадник у школи,
наставник разредне наставе,
наставник предметне наставе
– основна школа, наставник
предметне наставе –
гимназија, наставник
општеобразовних 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

200,00*

један дан
(8 бодова)

1.500,00
**

20.04..2017.

К1; П3

Напомена: У табели је исказана цена по семинару, по особи. Она се разликује за учеснике из општине Кикинда, јер је цена семинара субвенционисана од стране локалне
самоуправе. Цена/котизација покрива трошкове издавања уверења, материјал и освежење. Котизација не покрива трошкове исхране.
*Цена/котизација семинара за просветне раднике чије стручно усавршавање финансира Општина Кикинда.
** Цена/котизација семинара по особи које не финансира Општина Кикинда

МОГУЋНОСТ
ОДЛОЖЕНОГ
ПЛАЋАЊА ДО
3 МЕСЕЦА ЗА
ШКОЛЕ.

Немањина 23, Кикинда
Тел/факс: 0230/404-830
E-mail: csukikinda2@gmail.com
web sajt: www.csu.rs
жиро рачун : 840-941668-55
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Назив семинара

Кат. број

Датум

Реализатор(и)

Садржај семинара

Циљна група

Рок за
пријаву

Бодови,
компетенције
и приоритети

Цена

200,00*

Учимо у музеју –
коришћење
музејских
ресурса у
едукацији
предшколске и
школске деце

806

23.04.
2017.

Драган Киурски, кустоспедагог, Народни музеј
Кикинда, Кикинда;
Катарина Драгин,
технички организатор
програмадокументариста,
Народни музеј Кикинда;
Софија Јегарски,
васпитач у
Предшколској установи
„Драгослав Удицки“,
Кикинда

1.500,00
**
Музејска педагогија – развој
и значај; Програм Музеј као
учионица; Радионица Музеј
од А до Ш Радионица
Вештине праисторијског
човека; Радионица Мој грб –
то сам ја ; Креирање
радионице на одређену тему
према методологији рада у
Обласној школи из Вандеје у
Француској

наставник разредне наставе,
наставник предметне наставе –
основна школа, наставник
предметне наставе – гимназија,
наставник општеобразовних
предмета – средња стручна
школа, наставник у школи за
образовање ученика са

К2
П3
Један дан
(8 бодова)

сметњама у развоју, васпитач у
предшколској установи

Напомена: У табели је исказана цена по семинару, по особи. Она се разликује за учеснике из општине Кикинда, јер је цена семинара субвенционисана од стране локалне
самоуправе. Цена/котизација покрива трошкове издавања уверења, материјал и освежење. Котизација не покрива трошкове исхране.
*Цена/котизација семинара за просветне раднике чије стручно усавршавање финансира Општина Кикинда.
** Цена/котизација семинара по особи које не финансира Општина Кикинда

МОГУЋНОСТ
ОДЛОЖЕНОГ
ПЛАЋАЊА ДО
3 МЕСЕЦА ЗА
ШКОЛЕ.

Немањина 23, Кикинда
Тел/факс: 0230/404-830
E-mail: csukikinda2@gmail.com
web sajt: www.csu.rs
жиро рачун : 840-941668-55
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Шта је емоционална
интелигенција?;Функциониса
ње мозга и укорењене

Разумејмо се:
Емоционална
интелигенција у
настави

955

13.05.
2017.

др Шкита Ерика,
предавач, тренер (ДОО
„Ертшунк Сот“), Турани
Саболч, предавач,
тренер (ДОО „Ертшунк
Сот“)

навике Како можемо
препознати лоше навике?;
Шта нам треба за
коришћење способности
емоционалне
интелигенције?;Емоционална

Наставник разредне наставе.
Наставник предметне наставе –
основна школа; Наставник
предметне наставе – гимназија;
Наставник општеобразовних
предмета – средња стручна
школа; Наставник стручних
предмета – средња стручна
школа;Стручни сарaдник у
школи.

200,00*

1.500,00
**
Семинар
К4;П4
је на
8 бодова,
мађарском
1 дан
језику

интелигенција Оптимизам и
мотивација.

Напомена: У табели је исказана цена по семинару, по особи. Она се разликује за учеснике из општине Кикинда, јер је цена семинара субвенционисана од стране локалне
самоуправе. Цена/котизација покрива трошкове издавања уверења, материјал и освежење. Котизација не покрива трошкове исхране.
*Цена/котизација семинара за просветне раднике чије стручно усавршавање финансира Општина Кикинда.
** Цена/котизација семинара по особи које не финансира Општина Кикинда

МОГУЋНОСТ
ОДЛОЖЕНОГ
ПЛАЋАЊА ДО
3 МЕСЕЦА ЗА
ШКОЛЕ.

Немањина 23, Кикинда
Тел/факс: 0230/404-830
E-mail: csukikinda2@gmail.com
web sajt: www.csu.rs
жиро рачун : 840-941668-55
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200,00*

1.500,00
**

Разумејмо се:
Решавање
конфликта у
пракси

956

14.05.
2017.

др Шкита Ерика,
предавач, тренер (ДОО
„Ертшунк Сот“), Турани
Саболч, предавач,
тренер (ДОО „Ертшунк
Сот“)

Конфликти у
свакодневници;Стилови
решења конфликта Методе
решења
конфликта;Препознавање
навика у решавању
конфликта Промена
укорењених навика.

Наставник разредне
наставе;Наставник предметне
наставе – основна школа; .
Наставник општеобразовних
предмета – средња стручна
школапредметне, Сарадници у
основним школама

Семинар је
на
мађарском
језику

К4;П4
8 бодова,
1 дан

Напомена: У табели је исказана цена по семинару, по особи. Она се разликује за учеснике из општине Кикинда, јер је цена семинара субвенционисана од стране локалне
самоуправе. Цена/котизација покрива трошкове издавања уверења, материјал и освежење. Котизација не покрива трошкове исхране.
*Цена/котизација семинара за просветне раднике чије стручно усавршавање финансира Општина Кикинда.
** Цена/котизација семинара по особи које не финансира Општина Кикинда

МОГУЋНОСТ
ОДЛОЖЕНОГ
ПЛАЋАЊА ДО
3 МЕСЕЦА ЗА
ШКОЛЕ.

Немањина 23, Кикинда
Тел/факс: 0230/404-830
E-mail: csukikinda2@gmail.com
web sajt: www.csu.rs
жиро рачун : 840-941668-55
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300,00*

Музика и ум, неуромузиколошка
истраживања и развој
интелигенције уз музику; Музичке

2.600,00
**

активности деце од јасленог до
предшколског узраста; Наслеђе
Карла Орфа и Body percussion;
Прављење музичких
инструмената од рециклираног
материјала; Активно слушање
музике; Интернет као неисцрпан
простор идеја и материјала за

мр Силвана Грујић,

Савремене
методе учења
музике у
различитим
развојним
фазама детета

780

27.28.05.
2017.

обогаћење наставе; План и
програм Музичке културе за

дипл.музиколог и

основне школе; Припрема

пијаниста, магистар

музичких садржаја за приредбе;

музике у медијима;

Различите методе учења музике;

Маријана Милошевић

Технике убрзаног учења: активан

Симић, дипл. музички
педагог

и пасиван концерт; Музичке игре
као неформални начин учења
музике; Тематско осмишљавање
часа Музичке културе у основној
школи; Музика у цртаним
филмовима; Kорист од музичког
образовања

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 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)

МОГУЋНОСТ
ОДЛОЖЕНОГ
ПЛАЋАЊА ДО 3
МЕСЕЦА ЗА
ШКОЛЕ.

К1;П1;
Два дана
16 бодова

Напомена: У табели је исказана цена по семинару, по особи. Она се разликује за учеснике из општине Кикинда, јер је цена семинара субвенционисана од стране локалне
самоуправе. Цена/котизација покрива трошкове издавања уверења, материјал и освежење. Котизација не покрива трошкове исхране.
*Цена/котизација семинара за просветне раднике чије стручно усавршавање финансира Општина Кикинда.
** Цена/котизација семинара по особи које не финансира Општина Кикинда

Немањина 23, Кикинда
Тел/факс: 0230/404-830
E-mail: csukikinda2@gmail.com
web sajt: www.csu.rs
жиро рачун : 840-941668-55
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200,00*
наставник предметне наставе –
основна школа, наставник
предметне наставе – гимназија,

1.500,00
**

наставник општеобразовних
предмета – средња стручна
школа , наставник у школи за
образовање одраслих,
Маријана Иличин,
професор италијанског
језика и књижевности,

Развој
компетенција
наставника
страних језика

ОШ „Ђура Јакшић‟,

755

27.05.
2017.

Кикинда; Ивана
Глигорин, професор
енглеског језика и
књижевности, ОШ „Ђура
Јакшић‟, Кикинда

Стандарди компетенција

наставник општеобразовних

наставника; Компетенције за

предмета – у средњој

поучавање и учење;

уметничкој школи (музичке,

Компетенције за наставну

балетске, ликовне), наставник

област, предмет и методику

изборних и факултативних

наставе; Компетенције за

предмета

подршку развоју личности

МОГУЋНОСТ
ОДЛОЖЕНОГ
ПЛАЋАЊА ДО 3
МЕСЕЦА ЗА
ШКОЛЕ.

К2;П2:
Један дан
8 бодова

ученика; Компетенције за
комуникацију и сарадњу

Напомена: У табели је исказана цена по семинару, по особи. Она се разликује за учеснике из општине Кикинда, јер је цена семинара субвенционисана од стране локалне
самоуправе. Цена/котизација покрива трошкове издавања уверења, материјал и освежење. Котизација не покрива трошкове исхране.
*Цена/котизација семинара за просветне раднике чије стручно усавршавање финансира Општина Кикинда.
** Цена/котизација семинара по особи које не финансира Општина Кикинда

Немањина 23, Кикинда
Тел/факс: 0230/404-830
E-mail: csukikinda2@gmail.com
web sajt: www.csu.rs
жиро рачун : 840-941668-55
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Примена
стандардних и
иновативних
реквизита у
физичком
вежбању уз мере
безбедности и
прву помоћ

824

03.06.
2017.

проф. др Милан Цветковић,
ванредни професор Факултета
спорта и физичког васпитања у
Новом Саду, Катедра за теорију
и методику физичког
васпитања, наставник на
предметима Зимске и Летње
активности у природи; Драган
Грујичић, мастер дипломирани
професор физичког васпитања
и спорта, тренер у Спортској
школици „Лука“ Нови Сад,
тренер у школици спорта у
Вртићу „Земља чуда“ Нови
Сад, предавач Прве помоћи,
Аљоша Арлов, мастер
дипломирани професор
физичког васпитања и спорта,
тренер пливања у Пливачком
клубу „Војводина“, Нови Сад;
Александар Ђуричин, доктор
медицине, Завод за хитну
медицинску помоћ, Нови Сад;
Маја Богдан, доктор медицине,
сарадник у настави на Катедри
за физиологију Медицинског
факултета у Новом Саду; доц.
др Фахрудин Маврић,
наставник на Државном
универзитету у Новом Пазару

200,00*
1.500,00
**
Савремене препоруке за
развијање базичких
моторичких способности у
настави физичког
васпитања; Савремена
структура часа физичког
васпитања; Примена
стандардних и иновативних
реквизита у настави
физичког васпитања; Мере
безбедности на часу
физизичког васпитања;

МОГУЋНОСТ
ОДЛОЖЕНОГ
ПЛАЋАЊА ДО 3
МЕСЕЦА ЗА
ШКОЛЕ.

наставник разредне наставе,
наставник предметне наставе –
основна школа, наставник
предметне наставе – гимназија,
наставник општеобразовних
предмета – средња стручна
школа, васпитач у предшколској

К1;П1;
Један дан
8 бодова

установи, стручни сарaдник у
предшколској установи

Поступци прве помоћи на
часу физичког васпитања

Напомена: У табели је исказана цена по семинару, по особи. Она се разликује за учеснике из општине Кикинда, јер је цена семинара субвенционисана од стране локалне
самоуправе. Цена/котизација покрива трошкове издавања уверења, материјал и освежење. Котизација не покрива трошкове исхране.
*Цена/котизација семинара за просветне раднике чије стручно усавршавање финансира Општина Кикинда.
** Цена/котизација семинара по особи које не финансира Општина Кикинда

Немањина 23, Кикинда
Тел/факс: 0230/404-830
E-mail: csukikinda2@gmail.com
web sajt: www.csu.rs
жиро рачун : 840-941668-55
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Особa задуженa за семинаре: Гордана Булатовић, Тел: 0230/404-830

Напомена: У табели је исказана цена по семинару, по особи. Она се разликује за учеснике из општине Кикинда, јер је цена семинара субвенционисана од стране локалне
самоуправе. Цена/котизација покрива трошкове издавања уверења, материјал и освежење. Котизација не покрива трошкове исхране.
*Цена/котизација семинара за просветне раднике чије стручно усавршавање финансира Општина Кикинда.
** Цена/котизација семинара по особи које не финансира Општина Кикинда

