Центар за стручно усавршавање
Кикинда

www.csu.rs
тел: 0230-404-830
Немањина 23

969
Савремена настава
Грађанског
васпитања
усмерена на развој
ученичких
компетенција
12.05.2018.
Реализатори:
Зорица Сорак, наставник
српског језика и стручни
сарадник, педагошка
саветница, ОШ ,,Станислав
Сремчевић'', Крагујевац;
Неда Богојевић Прековић,
стручни сарадник за избор
програма стручног
усавршавања, Центар за
стручно усавршавање
запослених у образовању
Крагујевац, Крагујевац 3.
Владимир Средојевић,
стручни сарадник за избор
програма стручног
усавршавања, Центар за
стручно усавршавање
запослених у образовању
Крагујевац, Крагујевац 4.
Невена Шћепановић,
стручни сарадник за избор
програма стручног
усавршавања, Центар за
стручно усавршавање
запослених у образовању
Крагујевац, Крагујевац

Пријаве,
информације
и начин
плаћања
Понуда семинара
за период јануар –
јуни 2018 године
у ЦСУ Кикинда
Пријаве на
csukikinda2@gmai
l.com
Информације на
телефон
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
и материјал..
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

Општи циљ
семинара,
тема
Повећавање
ефикасности
наставе
грађанског
васпитања
унапређивањем
компетенција
наставника
Предметни
исходипостигнућа за
предмет
Грађанско
васпитање;
Методика
наставе
Грађанског
васпитања;
Избор,
приређивање и
прилагођавање
наставних
материјала за
наставу
Грађанског
васпитања;
Планирање у
настави
Грађанског
васпитања:
годишњи,
месечни планови
и дневне
припреме;
евалуација
ученичких
постигнућа.

Циљна група

наставник
разредне наставе,
наставник
предметне
наставе –
основна школа,
наставник
предметне
наставе –
гимназија,
наставник
општеобразовни
х предмета –
средња стручна
школа ,
наставник
општеобразовни
х предмета – у
средњој
уметничкој
школи (музичке,
балетске,
ликовне),
наставник
изборних и
факултативних
предмета,
стручни
сарадник у
школи, сарадник
(педагошки,
андрагошки
асистент и
помоћни
наставник

Компетенције,
приоритети,
трајање бодови,
цена

К1;П3,
8 бодова,
1 дан
100,00
динара*
1.500,00
динара**

Центар за стручно усавршавање Кикинда

Каталошки број,
назив семинара,
датум реализације

Центар за стручно усавршавање
Кикинда

www.csu.rs
тел: 0230-404-830
Немањина 23

99
Дискриминација и
механизми заштите
од дискриминације
24.03.
2018.
Реализатори:
Милена Вићевић,
професорка разредне
наставе, директорка
Регионалног центра,
Регионални центар за
професионални развој
запослених у образовању,
Ужице; Зденка Ковачевић,
професорка разредне
наставе, директорка
Удружења грађана
Сретење, Пожега;
Гордана Савић, пројект
менаџер, Удружење
Ужички центар за људска
права и демократију,
Ужице;

Пријаве,
информације
и начин
плаћања

Општи циљ
семинара,
тема

Циљна група

Понуда семинара
за период јануар –
јуни 2018 године
у ЦСУ Кикинда
Пријаве на
csukikinda2@gmai
l.com
Информације на
телефон
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
и материјал..
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

Оснаживање и
подстицање
запослених у
образовању да
препознају
дискриминацију
и да стекну
знања и вештине
о механизмима
за заштиту од
дискриминације
у оквиру свог
професионалног
ангажмана.
Стереотипи,
предрасуде и
стигматизација;
Дискриминација
; Типови
дискриминације
и законски
оквир;
Механизми
заштите од
дискриминације;
Улога
образовноваспитних
установа у
промоцији
равноправности
и заштити од
дискриминације

наставник
општеобразовних
предмета – средња
стручна школа,
наставник у школи за
образовање ученика
са сметњама у
развоју, наставник
стручних предмета –
средња стручна
школа, 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), наставник
изборних и
факултативних
предмета, васпитач у
предшколској
установи,
медицинска сестра –
васпитач, васпитач у
дому ученика,
наставник разредне
наставе, наставник
предметне наставе –
основна школа,
наставник предметне
наставе – гимназија,
стручни сарaдник у
предшколској
установи, стручни
сарадник у школи,
сарадник
(педагошки,
андрагошки асистент
и помоћни
наставник)

Компетенције,
приоритети,
трајање бодови,
цена

К4;П4,
8 бодова
Један дан
100,00
динара*
1.500,00
динара**

Центар за стручно усавршавање Кикинда

Каталошки број,
назив семинара,
датум реализације

Центар за стручно усавршавање
Кикинда

www.csu.rs
тел: 0230-404-830
Немањина 23

484
Настава у средњој
школи заснована
на каријерним
циљевима –
иновативне
наставне методе и
технике
самоистраживања
ученика
24.03.2018.
Реализатори:
Анђелка Пајтић,
дипломирани психолог,
специјалиста за
менаџмент у образовању,
Национална служба за
запошљавање, филијала
Шабац; Биљана
Мирковић, школски
психолог-педагог, мастер
менаџер, МШ „Михаило
Вукдраговић“ Шабац

Пријаве,
информације
и начин
плаћања
Понуда семинара
за период јануар –
јуни 2018 године
у ЦСУ Кикинда
Пријаве на
csukikinda2@gmai
l.com
Информације на
телефон
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
и материјал..
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

Општи циљ
семинара,
тема

Унапређивање
компетенција
наставника
средњих школа
за иновирање
предметне
наставе улогом
каријерног
саветника:
технике
дефинисања
каријерних
брига, вођења
истраживања
себе и тржишта,
израде
каријерног
плана, примене
у одлучивању и
праћењу
каријере.
Кооперативна
настава као
процес развоја
компетенција,
аутономије и
сарадње;
Наставник као
каријерни
саветник

Циљна група

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

Компетенције,
приоритети,
трајање бодови,
цена

К3;П1,
8 бодова,
1 дан
100,00
динара*
1.500,00
динара**

Центар за стручно усавршавање Кикинда

Каталошки број,
назив семинара,
датум реализације

Центар за стручно усавршавање
Кикинда

www.csu.rs
тел: 0230-404-830
Немањина 23

151
Иновације у
настави
друштвених наука

21.-22.04.2018.
Реализатори:
Љиљана Жижић, мср,
социолог и независни
сертификовани тренер,
Бачка Паланка; Ана
Зотова, мастер професор
филозофије - докторанд,
Универзитет у Београду;
Зорица Кубурић, доктор
социолошких наука,
Филозофски факултет у
Новом Саду, Катедра за
социологију

Пријаве,
информације
и начин
плаћања
Понуда семинара
за период јануар –
јуни 2018 године
у ЦСУ Кикинда
Пријаве на
csukikinda2@gmai
l.com
Информације на
телефон
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
и материјал..
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

Општи циљ
семинара,
тема

Унапређивање
наставе
друштвених
наука у
основним и
средњим
школама и
професионално
усавршавање
наставника из
области
друштвених
наука.

Циљна група

васпитач у дому
ученика,
сарадник
(педагошки,
андрагошки
асистент и
помоћни
наставник),
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 у
школи за
образовање
одраслих,
наставник
општеобразовних
предмета – у
средњој
уметничкој школи
(музичке,
балетске,
ликовне),
наставник
изборних и
факултативних
предмета

Компетенције,
приоритети,
трајање бодови,
цена

К2;П1,
16 бодова,
2 данa

100,00
динара*
2.600,00
динара**

Центар за стручно усавршавање Кикинда

Каталошки број,
назив семинара,
датум реализације

Центар за стручно усавршавање
Кикинда

www.csu.rs
тел: 0230-404-830
Немањина 23

15.04.2018.
806
Учимо у музеју –
коришћење
музејских ресурса у
едукацији
предшколске и
школске деце
Реализатори:
Драган Киурски, кустоспедагог, Народни музеј
Кикинда, Кикинда;
Катарина Драгин,
технички организатор
програма-документариста,
Народни музеј Кикинда;
Софија Јегарски, васпитач
у Предшколској установи
„Драгослав Удицки“,
Кикинда

Пријаве,
информације
и начин
плаћања
Понуда семинара
за период јануар –
јуни 2018 године
у ЦСУ Кикинда
Пријаве на
csukikinda2@gmai
l.com
Информације на
телефон
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
и материјал..
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

Општи циљ
семинара,
тема

Унапређивање
компетенција
просветних
радника у циљу
препознавања
локалног
наслеђа и
коришћења
музејских збирки,
кроз нове
приступе,
методе и теме
које су у
корелацији са
школским
садржајима.

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

Циљна група

Компетенције,
приоритети,
трајање бодови,
цена

К2 ;П 3,
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, васпитач у
предшколској
установи

8 бодова,
1 дан
100,00
динара*
1.500,00
динара**

Центар за стручно усавршавање Кикинда

Каталошки број,
назив семинара,
датум реализације

Центар за стручно усавршавање
Кикинда

www.csu.rs
тел: 0230-404-830
Немањина 23

810
14.-15.04.2018.

Значај такмичења
за музички развој
ученика
Реализатори:
Ворјислав Аврамовић,
едовни професор АЛУ
Београд-Универзитет
УНИОН Београд; Сања
Петровић доцент на
факултету Слобомир П
Универзитет Бијељина;
Светислав Цветић, проф
ОМШ „Петар Коњовић“

Пријаве,
информације
и начин
плаћања

Општи циљ
семинара,
тема

Понуда семинара
за период јануар –
јуни 2018 године
у ЦСУ Кикинда
Пријаве на
csukikinda2@gmai
l.com
Информације на
телефон
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
и материјал..
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

Мотивисање,
оспособљавање и
усавршавање
запослених у
образовноваспитним
установама за
мотивисање ученика
и припреме за јавне
наступе и
такмичења.
Иманетни садржаји
такмичења; Врсте
такмичења по
нивоима; Врсте
такмичења по
обухвату; Приступ
педагога такмичењу;
Приступ ученика
такмичењу; Однос
школског програма
и захтева на
такмичењу; Домаћа
такмичења;
Међународна
такмичења; Аспект
учешћа ученика на
такмичењу;
Педагошки аспект
учешћа ученика на
такмичењу;
Екстерно
вредновање учешћа
на такмичењу;
Самовредновање
учешћа на
такмичењу; Улога
организације
такмичења на
учеснике
такмичења;
Позитивне и
негативне стране
такмичења;
Напредовање
ученика кроз
наступе на
такмичењима

Циљна група

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

Компетенције,
приоритети,
трајање бодови,
цена

К 3;П 1,
16 бодова,
2 данa

100,00
динара*
2.600,00
динара**

Центар за стручно усавршавање Кикинда

Каталошки број,
назив семинара,
датум реализације

Центар за стручно усавршавање
Кикинда

www.csu.rs
тел: 0230-404-830
Немањина 23

17.03.2018.
Семинар 247:
Метакогнитивни
приступ у настави
математике.
Моделирање
алгебарских
израза.
( Семинар за
математику)
Реализатори:
доцент др Рале Николић,
доцент на Факултету
информационих наука на
Универзитету
Метрополитан, Београд;
Радица Каровић,
наставник математике,
ОШ "Ослободиоци
Београда“ Београд,
оснивач и председник
удружења “Млади
математичар“

Пријаве,
информације
и начин
плаћања

Општи циљ
семинара,
тема

Понуда семинара
за период јануар –
јуни 2018 године
у ЦСУ Кикинда
Пријаве на
csukikinda2@gmai
l.com
Информације на
телефон
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
и материјал..
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

Јачати
професинални
капацитет
наставника и
мотивисати
наставнике да
развијају и
подстичу
математичку
креативност
радозналост и
интересовање
код ученика
коришћењем
метакогнитивног
приступа у
математичким
проблемима.
Уочени методски
проблеми у
изучавању
математике у
основној школи;
Метакогнитивни
приступ у
решавању
задатака;
Моделирањеобласти
алгебарских
израза и
њихових
примена у
геометрији

Циљна група

наставник
разредне
наставе,
наставник
предметне
наставе –
основна школа,
наставник
предметне
наставе –
гимназија

Компетенције,
приоритети,
трајање бодови,
цена

К1;П1, 8
бодова
100,00
динара*
1.500,00
динара**
Центар за стручно усавршавање Кикинда

Каталошки број,
назив семинара,
датум реализације

Центар за стручно усавршавање
Кикинда

www.csu.rs
тел: 0230-404-830
Немањина 23

17.03.2018.
Семинар 466:
Учење у амбијенту
је
најпродуктивније
на свету
(Семинар за
учитеље)
Реализатори:
Санела Крстић, учитељ,
ОШ "Сава Керковић",
Љиг; Луција Тасић,
наставник разредне
наставе, ОШ "Драгољуб
Илић", Драчић; Маријана
Тешић, наставник
енглеског језика, ОШ
"Јелица Миловановић",
Сопот; Лидија Виденовић,
учитељ, ОШ "Јелица
Миловановић", Сопо

Пријаве,
информације
и начин
плаћања

Општи циљ
семинара,
тема

Циљна група

Понуда семинара
за период јануар –
јуни 2018 године
у ЦСУ Кикинда
Пријаве на
csukikinda2@gmai
l.com
Информације на
телефон
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
и материјал..
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

Oспособљавање
наставника за
извођење
амбијенталне
наставе у
функцији
стицања знања,
примени знања у
пракси и
коришћење
расположивих
ресурса локалне
средине у циљу
унапређивања
квалитета
наставе.
Амбијентална
настава;
Примена у
пракси
амбијенталне
наставе; Објекти,
средства и
амбијенти за
извођење
амбијенталне
наставе;
Амбијентална
настава и
образовни
туризам

сарадник
(педагошки,
андрагошки
асистент и
помоћни
наставник),
наставник
разредне наставе,
наставник
предметне наставе
– основна школа,
наставник у школи
за образовање
ученика са
сметњама у
развоју, наставник
изборних и
факултативних
предмета, стручни
сарадник у школи

Компетенције,
приоритети,
трајање бодови,
цена

К2;П1,
8 бодова
Један дан
100,00
динара*
1.500,00
динара**

Центар за стручно усавршавање Кикинда

Каталошки број,
назив семинара,
датум реализације

Центар за стручно усавршавање
Кикинда

www.csu.rs
тел: 0230-404-830
Немањина 23

24.03.2018.
Семинар 826:
Спортска недеља
као прилика да
сваки ученик
постане учесник
Реализатори:
Тибор Немања
Стефановић – магистар
наука из области спорта и
физичког васпитања,
наставник физичког
васпитања, ОШ
„Глигорије Попов“ Руско
Село; Лидија Стефановић
– дипломирани педагог,
ОШ „Глигорије Попов“
Руско Село

Пријаве,
информације
и начин
плаћања

Општи циљ
семинара,
тема

Циљна група

Понуда семинара
за период јануар –
јуни 2018 године
у ЦСУ Кикинда
Пријаве на
csukikinda2@gmai
l.com
Информације на
телефон
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
и материјал..
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

Оспособљавање
полазника да кроз
организовање
спортске недеље
ефикасно користе
све ресурсе којима
располажу у циљу
индвидуализације
понуђених
активности,
промовисања
здравих стилова
живота код
ученика и
мотивисање свих
ученика за даље
вежбање
Увод – законски
оквир
организовања
спортске недеље;
Кораци у
планирању
спортске недеље –
презентација;
Самостална израда
плана за недељу
спорта по раније
пређеним
корацима

наставник
разредне наставе,
наставник
предметне наставе
– основна 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)

Компетенције,
приоритети,
трајање бодови,
цена

К1 П
8 бодова
Један дан
100,00
динара*
1.500,00
динара**

Центар за стручно усавршавање Кикинда

Каталошки број,
назив семинара,
датум реализације

