Центар за стручно усавршавање
Кикинда

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

03.02.2018.
Семинар 960:
Технике успешне
комуникације
(Семинар се
реализује на
мађарском језику)

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

Циљна група

Примена
техника
успешне
педагошке
комуникације у
основним и
средњим
школама, у
циљу
унапређења
комуникације и
сарадње у
наставнообразовном
процесу

1. Наставник разредне
наставе 2. Наставник
предметне наставе –
основна школа 3.
Наставник предметне
наставе – гимназија 4.
Наставник
општеобразовних
предмета – средња
стручна школа 5.
Наставник стручних
предмета – средња
стручна школа 7.
Наставник у школи за
образовање одраслих 8.
Наставник
општеобразовних
предмета – у средњој
уметничкој школи
(музичке, балетске,
ликовне) 9. Наставник
стручног предмета у
основној/средњој
уметничкој школи
(музичке, балетске,
ликовне) 10. Наставник
изборних и
факултативних
предмета 13. Васпитач
у дому ученика 15.
Стручни сарaдник у
школи 16. Сарадник
(педагошки асистент и
помоћни наставник

Компетенције,
приоритети,
трајање бодови,
цена

К4;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

03.02.2018.
Семинар 85:
Социјална
компетентност као
претпоставка
успешне
социјализације
ученика
(Семинар за ОШ
„Васа Стајић“
Мокрин

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

Циљна група

Унапредити
стручна знања и
вештине
наставника за
развијање
социјалних
компетенција
ученика и
њихову
интеграцију у
вршњачку групу

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

Развој личности,
социјализација;
Социјална
компетенција;
Социјална
компетенција
као један од
циљева
образовноваспитног рада;
Социјална
интеракција у
хетерогеним
групама; Методе
и начини за
унапређивање
социјалних
компетенција
ученика и
њихову
интеграцију у
групу

Компетенције,
приоритети,
трајање бодови,
цена

К3;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

Семинар 892:
Јачање ПИСА
компетенција –
ПИСА тестови
(Семинар се
реализује на
мађарском језику)
04.02.2018.

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

Јачање ПИСА
компетенција
ученика у основним и
средњим школама, у
циљу унапређења
наставе и учења.
ШТА ЈЕ PISA: 1)
научи ме да мислим и
да учим;
функционална
писменост; 2)
релевантност PISA за
образовни систем
Србије.
ЧИТАЛАЧКА
ПИСМЕНОСТ: 1)
дефиниција и значај
за остале предмете;
текст; типови
задатака; 2) PISA
постигнућа из
читалачке
писмености: шта
наставници треба да
науче ученике.
МАТЕМАТИЧКА
ПИСМЕНОСТ: 1)
дефиниција и значај
за остале предмете;
математички
садржаји и
компетенције;
ситуације; типови
задатака; 2) PISA
постигнућа из
математичке
писмености: шта
наставници треба да
науче ученике.
НАУЧНА
ПИСМЕНОСТ: 1)
дефиниција и значај
за остале предмете;
научни садржаји,
контексти и
компетенције; типови
задатака; 2) PISA
постигнућа из научне
писмености: шта
наставници треба да
науче ученике.

Циљна група

1.Наставник разредне
наставе 2. Наставник
предметне наставе –
основна школа 3.
Наставник предметне
наставе – гимназија 4.
Наставник
општеобразовних
предмета – средња
стручна школа 5.
Наставник стручних
предмета – средња
стручна школа 7.
Наставник у школи за
образовање одраслих
8. Наставник
општеобразовних
предмета – у средњој
уметничкој школи
(музичке, балетске,
ликовне) 9. Наставник
стручног предмета у
основној/средњој
уметничкој школи
(музичке, балетске,
ликовне) 10.
Наставник изборних и
факултативних
предмета 15. Стручни
сарaдник у школи 16.
Сарадник (педагошки
асистент и помоћни
наставник)

Компетенције,
приоритети,
трајање бодови,
цена

К2;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

10.02.2018.
Семинар 622:
Планирање
наставе хемије –
смернице за
квалитетну
наставу

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

Унапређивање
квалитета наставе
хемије у ош и
средњим школама
кроз ојачавање
компетенција
наставника у
домену
дидактичкометодичких знања,
планирања
наставног процеса
и праћења и
проверавања
ученичких
постигнућа.
Компетенције
наставника
хемије;Специфичн
ости хемије као
предмета;
Хем.писменост;
Планирањем
наставе до боље
хемијске
писмености;
Праћење и
проверавање
ученичких
постигнућа;
Образовни
стандарди за крај
обавезног
бразовања за
наставни предмет
Хемија; Општи
стандарди
постигнућа за крај
општег средњег
образовања и
васпитања и
средњег стручног
образовања и
васпитања у делу
оо предмета

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

Компетенције,
приоритети,
трајање бодови,
цена

К1;П2, 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

10.-11.02.2018.
Семинар 305:
Идентификација и
рад са даровитом
децом

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

Ојачати
способност
просветних
радника за
препознавање
особина
даровите деце и
у складу са
њима
реализација
ИОПа, чиме ће
се унапредити
рад са овом
популацијим
ученика.
Појам даровитог
детета; Развој
даровитости ВО систем као
фактор развоја
даровитости;
Инвентар
вишеструке
интелигенције
(ВИ); Логичка и
лингвистичка
интелигенција;
Музичка и
просторна
интелигенција;
Телесно
кинестетичка и
природњачка
интелигенција;
Социјална и
лична
интелигенција

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, 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
К3; П1,
Два дана,
16 бодова

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

24.02.2018.
Семинар 182:
Методе превенције
дуготрајног стреса
и синдрома
изгарања на раду
код просветних
радника

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

Оснаженост
учесника за
препознавање и
пружање
самопомоћи код
симптома
дуготрајног
стреса и
синдрома
изгарања на
раду у школи.
Стрес и синдром
изгарања на
раду; Здрави
стилови живота
и самопомоћ;
Асертивност;
Технике
релаксације

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

Компетенције,
приоритети,
трајање бодови,
цена

К4;П4,
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

24.02.2018.
Семинар 247:
Метакогнитивни
приступ у настави
математике.
Моделирање
алгебарских
израза.
( Семинар за
математику)

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

03.03.2018.
Семинар 142:
Школа отворена
родитељима

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

Креирање
конструктивнијег
и ефективнијег
рада са
родитељима;
Унапређивање
квалитета рада
школе/установе
подизањем нивоа
компетенција
наставника и
васпитача;
Подизање нивоа
сарадње између
школе/установе и
родитеља.

Циљна група

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), 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

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

03.03.2018.
Семинар 715:
Савремене методе
у настави српског
језика и
књижевности

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

Оснаживање
наставничких
компетенција за
наставну област,
предмет и
методику наставе
кроз јачање
капацитета у
области
иновативних
метода у настави

Циљна група

наставник
разредне наставе,
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)

Компетенције,
приоритети,
трајање бодови,
цена

К1;П3,
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

17.03.2018.
Семинар 466:
Учење у амбијенту
је
најпродуктивније
на свету
(Семинар за
учитеље)

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

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

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

