Понуда семинара који ће бити реализовани у ЦСУ Кикинда
Контакт 064/857-92-62;0230/404-830
Пријаве на csukikinda2@gmail.com
Кат.
Број

896

Компетенција/област
приоритетна
област/циљна група

Датум

Трајање

реализације

цена

стручни предмети у средњем стручном
образовању; Унапређивање компетенција
наставника
у
области
планирања
и
реализације наставе оријентисане на исходе
(подизање
нивоа
методичких
знања
релевантних
за
циљеве
и
исходе
предмета/области),

25.09.2021.

1 дан

Наставник стручних
стручна школа

предмета

–

средња

9 сати

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

Назив семинара

Реализатори

Алтернативни
погон моторних
возила

Слободан
Продановић,
дипломирани
инжењер
машинствa,
Удружење за
стручно
усавршавање
одраслих ЕДУТЕХ;
Драган Рајковић,
дипломирани
инжењер
машинства; Ласло
Веребељи,
дипломирани
инжењер
машинства, Средња
школа Лукијан
Мушицки, Темерин;
Љиља Давидов,
инжењер
електротехнике,
Средња техничка
школа Сомбор

Понуда семинара који ће бити реализовани у ЦСУ Кикинда
Контакт 064/857-92-62;0230/404-830
Пријаве на csukikinda2@gmail.com
Кат.
Број

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

02.10.2021.

1 дан

10 сати

(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 психологпедагог, 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

Понуда семинара који ће бити реализовани у ЦСУ Кикинда
Контакт 064/857-92-62;0230/404-830
Пријаве на csukikinda2@gmail.com
Кат.
Број

541

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); наставник
разредне наставе
наставник предметне наставе – основна
школа

09.10.2021.

1 дан

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
стручни сарадник у предшколској установи;стручни
сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

9 сати

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

Назив семинара

Реализатори

Подстицање
функционалне
писмености
применом
развијајућих
модела наставе

Љиљана Павловић,
Професор разредне
наставе, ОШ”Мирко
Јовановић”; Биљана
Живковић,
Дипломирани
физичар, ОШ „Вук
Стефановић
Караџић”,
Крагујевац; Зорица
Николић, , ЦСУ КГ;
Јасмина Цветић,
Професор
педагогије, ОШ
„Вук Стефановић
Караџић”,
Крагујевац

Осавремењавање наставног
процеса кроз оснаживање
наставника за примену
развијајућих модела наставе који
би допринели стицању
функционалне писмености код
ученика.

Понуда семинара који ће бити реализовани у ЦСУ Кикинда
Контакт 064/857-92-62;0230/404-830
Пријаве на csukikinda2@gmail.com
Кат.
Број

82

Компетенција/област
приоритетна
област/циљна група

Датум

Трајање

реализације

цена

компетенције за подршку развоју
личности детета и ученика; Јачање
васпитне улоге образовно-васпитне
установе кроз развијање програма
превенције насиља, дискриминације,
злостављања
и
занемаривања;
наставник разредне наставе

16.10.2021.

1 дан

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 уметничкојшколи
(музичке,балетске,ликовне);наставник
изборних
и
факултативних
предмета,стручни
сарадник
у
школи,сарадник;

9 сати

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

Назив семинара

Реализатори

Стереотипи и
предрасуде,
шта и како са
њима?

Југослав Лазић,
ШОСО „Веселин
Николић“ и Прва
техничка школа,
Крушевац;
Надежда
Миловановић,
Политехничка
школа „Милутин
Миланковић“,
Крушевац;
Данијела
Симоновић,
Прва техничка
школа,
Крушевац

Унапређење знања и вештина
неопходних за препознавање,
реаговање и превазилажење
стереотипа и предрасуда у школи
и свом окружењу.

Понуда семинара који ће бити реализовани у ЦСУ Кикинда
Контакт 064/857-92-62;0230/404-830
Пријаве на csukikinda2@gmail.com
Кат.
Број

395

Компетенција/област
приоритетна
област/циљна група

Датум

Трајање

реализације

цена

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

23.10.2021.

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;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)

10 сати

(8 сати)

Назив семинара

Реализатори

Искористи час

Данијела Ивановски,
дипломирани педагог,
ОШ Жарко Зрењанин,
Качарево, ОШ Олга
Петров, Банатски
Брестовац; Жељка
Бадрић, дипломирани
педагог, ОШ Ђура
Филиповић, Плочица
и ОШ Предраг Кожић;
Ана Владић,
дипломирани педагог,
ОШ Жарко Зрењанин,
Качарево, ОШ Гоце
Делчев, Јабука; Јасна
Гајин Кајић,
дипломирани педагог,
Економско-трговинска
школа Паја
Mаргановић, Панчево;
Далибор Симоновић,
Мастер професор
информатике и
технике, Основна
школа "Жарко
Зрењанин" - Качарево

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

Оспособљавање наставника за
коришћење часа,као функционалне
јединице наставе,подизање
квалитета реализације часа,у складу
са стандардима наставе и учења.
Подизање нивоа знања наставника о
методама и поступцима за
развијање мотивације ученика за
учење.

Понуда семинара који ће бити реализовани у ЦСУ Кикинда
Контакт 064/857-92-62;0230/404-830
Пријаве на csukikinda2@gmail.com
Кат.
Број

348

Компетенција/област
приоритетна
област/циљна група

Датум

Трајање

реализације

цена

компетенције за уже стручну област;
Унапређивање
дигиталних
компетенција
ученика
и
наставника
и
употреба
информационо-комуникационих технологија у
реализацији образовно-васпитног процеса;

30.10.2021.

1 дан
(8 сати)
Котизација

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник
предмета

изборних

и

факултативних

сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

100,00
динара
(Кикинда)
1.500,00
(остали)

Назив семинара/циљ

Реализатори

Интерактивна
графика у
математици и
сродним
наукама

Биљана Ђурђевић, /,
ОШ „Змај Јова
Јовановић„,
Београд; Сања
Дачевић, /, ОШ
„Змај Јова
Јовановић„, ОШ
„Браћа Барух„;
Небојша Дабић, /,
ОШ „Иван Горан
Ковачић„, Београд;

Усавршавање и едукација
наставника. Унапређење наставе.
Коришћење нових софтвера у
настави. Примена интерактивних
наставних садржаја.

Понуда семинара који ће бити реализовани у ЦСУ Кикинда
Контакт 064/857-92-62;0230/404-830
Пријаве на csukikinda2@gmail.com
Кат.
Број

260

Компетенција/област
приоритетна
област/циљна група

Датум

Трајање

реализације

цена

компетенције за комуникацију и сарадњу;
Јачање васпитне улоге образовно-васпитне
установе кроз развијање програма превенције
насиља, дискриминације, злостављања и
занемаривања;

06.11.2021.

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
васпитач
у
дому
ученика
стручни
сарадник
у
школи
сарадник
(педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

10 сати

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

Назив семинара/циљ

Реализатори

Животне
ситуације и
стресови –
стратегије за
суочавање и
превладавање

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

Превенција конфликата кроз
унапређивање комуникације
просветних радника са
ученицима, њиховим
родитељима, колегама и другим
партнерима у образовно –
васпитном раду учењем,
разумевањем и развијањем
стратегија за превазилажење
стреса

Понуда семинара који ће бити реализовани у ЦСУ Кикинда
Контакт 064/857-92-62;0230/404-830
Пријаве на csukikinda2@gmail.com
Кат.
Број

96

Компетенција/област
приоритетна
област/циљна група

Датум

Трајање

реализације

цена

компетенције за комуникацију и сарадњу;
Јачање васпитне улоге образовно-васпитне
установе кроз развијање програма превенције
насиља, дискриминације, злостављања и
занемаривања;

13.11.2021.

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
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)

9 сати

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

Назив семинара/циљ семинара

Реализатори

Асертивном
комуникацијом
до успеха

Весна Узелац,
ЕГШ Никола
Тесла,
Зрењанин;
Слађана
Станков, ЕГШ
Никола Тесла,
Зрењанин

Оспособљавање наставника за
примену асертивне комуникације
као начина изграђивања
ауторитета у раду са ученицима,
родитељима и колегама

