Понуда семинара који ће бити реализовани у ЦСУ Кикинда
Контакт 064/857-92-62;0230/404-830
Пријаве на csukikinda@gmail.com
Кат.
Број

494

Компетенција/област
приоритетна
област/циљна група
компетенције за поучавање и учење,
Унапређивање компетенција наставника у
области планирања и реализације наставе
оријентисане на исходе (подизање нивоа
методичких знања релевантних за циљеве
и исходе предмета/области)
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 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 дому
ученика,стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки андрагошки асистент
и помоћни наставник)

Датум

Трајање

реализације

цена

31.10.2020.

1 дан
(8 сати)
Котизација
100,00
динара
(Кикинда)
1.500,00
(остали)

Назив семинара

Реализатори

Може то и боље
– конкретно
(Примена
иновативних
активности у
настави)

Јасна Капелан,
доктор наука –
филолошке
науке, основна
школа „Вук
Караџић” Бачка
Паланка; Јелена
Кузмановић,
мастер филолог
– англиста,,
основна школа
„Вук Караџић”
Бачка Паланка
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115

Компетенција/област
приоритетна
област/циљна група
компетенције за комуникацију и
сарадњу; Јачање васпитне улоге
образовно-васпитне установе кроз
развијање програма превенције
насиља, дискриминације,
злостављања и занемаривања;
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)
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)

Датум

Трајање

реализације

цена

07.11.2020.

1 дан
(8 сати)
Котизација
100,00
динара
(Кикинда)
1.500,00
(остали)

Назив семинара

Реализатори

Комуникација у
ћорсокаку као
потенцијални
безбедносни
ризик – како
избећи и
разрешити
конфликт на
конструктиван
начин

Биљана Михаиловић,
дипломирани школски
психолог-педагог, ОШ
„Јован Ристић„,
Београд; Горан
Кличковић,
специјалиста
медицинске
психологије, ВМА,
Београд; Ана Бусарац,
мастер психолог,
Војномедицинска
академија, ВМА;
Ружица Петровић
Гашевић,
дипломирани
психолог, Геодетска
техничка школа
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452

Компетенција/област
приоритетна
област/циљна група

Датум

Трајање

реализације

цена

компетенције
за
поучавање
и
учење;Унапређивање компетенција
наставника у области планирања и
реализације наставе оријентисане на
исходе (подизање нивоа методичких
знања релевантних за циљеве и
исходе предмета/области)

14.11.2020.

1 дан

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);наставник
изборних
и
факултативних
предмета,стручни
сарадник
у
школи,сарадник
,педагошки,андрагошки асистент и
помоћни
наставник);директор/помоћник
директора

(8 сати)
Котизација
100,00
динара
(Кикинда)
1.500,00
(остали)

Назив семинара

Реализатори

Итегрисана
амбијентална
настава

Слађана Анђелковић,
доктор педагошких
наука, Географски
факултет, Универзитет
у Београду; Маја
Врачар, дипломирани
педагог-мастер,
Зуботехничка школа,
Звездара, Београд;
Данијела Рашић,
дипломирани
професор разредне
наставе, ОШ „Јован
Курсула„, Варварин;
Данијела Мишковић,
дипломирани
наставник разредне
наставе, ОШ „Јован
Курсула„, Варварин
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211

Компетенција/област
приоритетна
област/циљна група
компетенције за подршку развоју
личности детета и ученика, Методика
рада са децом/ученицима којима је
потребна додатна образовна подршка
(рад са децом из осетљивих група,
децом са сметњама у развоју,
мигрантима...);
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;медицинска
сестра – васпитач,Васпитач у дому
ученика,стручни сарадник у
предшколској установи,стручни
сарадник у школи;сарадник
(педагошки андрагошки асистент и
помоћни наставник)

Датум

Трајање

реализације

цена

21.-22.

1 дан
(16 сати)

11.2020.

Котизација
100,00
динара
(Кикинда)
2.600,00
(остали)

Назив семинара

Реализатори

Развијање
социјалнх
компетенција
деце и ученика:
модел подршке
инклузивном
приступу
васпитања и
образовања

Марија Јелић, доктор
педагошких наука,
Факултету за
специјалну едукацију
и рехабилитацију;
Загорка Марков,
доктор дефектолошких
наука, Висока школа
струковних студија за
образовање васп.;
Ирена Стојковић,
Факултет за
специјалну едукацију
и рехабилитацију
Универзитет у
Београду
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318

Компетенција/област
приоритетна
област/циљна група

Датум

Трајање

реализације

цена

компетенције за поучавање и учење;
информатика;Унапређивање
дигиталних компетенција ученика и
наставника
и
употреба
информационо-комуникационих
технологија у реализацији образовновнаставник
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);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)
аспитног
процеса;

28.11.2020.

1 дан
(8 сати)
Котизација
100,00
динара
(Кикинда)
1.500,00
(остали)

Назив семинара

Реализатори

Коришћење
рачунара за
припрему
ефективније
наставе

Ивана Новаковић,
Мастер, Основна
школа „Стојан
Новаковић„, Шабац;
Душан Којић, Мастер,
Центар за стручно
усавршавање Шабац;
Ђорђе Шарчевић,
Мастер, Основна
школа „Жика
Поповић„
Владимирци;

Као додатак семинаруMicrosoft Team- Pristup Teams web
aplikaciji i osnovni rad sa učenicima u
Teams-u; -Podešavanje timova - kanala,
nastavnika i učenika; -Dodavanje sadržaja
- datoteke i razni materijali; -Deljenje
dokumenata kroz Teams;-Dodavanje
zadataka i testova; -Podešavanje naloga –
imena učenika da se vide jer su šifrovani
nalozi; -Razno (pitanja)
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