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ПОНУДА АКРЕДИТОВАНИХ СЕМИНАРА за МАРТ / АПРИЛ / МАЈ / ЈУН / АВГУСТ  2018. године 

 

Датум Кат.
бр. Назив програма 

Број 
бод
ова 

Област Циљна група 

Ком
пете
нциј
а/Пр
иор
итет 

Котизаци
ја 

Рок 
за 

приј
аву 

Реализатори 
семинара 

21.4. 419 
Организација и реализација 

интегративне наставе у 
амбијенталним учионицама 

8 Општа питања 
наставе 

наставник разредне наставе, 
наставник предметне наставе – 

основна школа, наставник изборних и 
факултативних предмета, стручни 

сарадник у школи, сарадник 
(педагошки, андрагошки асистент и 

помоћни наставник) 
 

К2 
П3 2.600,00 14.4. Горица Станојевић, 

Катарина Чарапић 

21.4. 269 Математичке радионице 8 Математика 

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 

К2 
П1 2.100,00 14.4. 

Веселинка 
Станковић, 

Едита Алексов 
 

5.5. 494 

Електронска оцена – 
праћење оцењивања и 

изостајања ученика путем 
Интернета 

8 Општа питања 
наставе 

наставник стручног предмета у 
основној/средњој уметничкој школи 

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

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, 

К4 
П2 

 
 
 
 
 
 
 

1.600,00 28.4. Небојша Лазаревић, 
Милутин Станковић 



наставник у школи за образовање 
одраслих, наставник 

општеобразовних предмета – у 
средњој уметничкој школи (музичке, 

балетске, ликовне), сарадник 
(педагошки, андрагошки асистент и 

помоћни наставник) 
 

12.5.   368 
До функционалног знања 

применом метода и техника 
у интерактивној настави 

8 Општа питања 
наставе 

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, стручни сарадник у школи, 

сарадник (педагошки, андрагошки 
асистент и помоћни наставник) 

К2 
П1 2.200,00 5.5. Милева Мојић, 

Милена Петровић 

17.5. 768 Музика и мултимедија 
креативни приступ часу 8 Уметности 

наставник разредне наставе, 
наставник предметне наставе – 

основна школа,  гимназија, наставник 
у школи за образовање одраслих, 

наставник стручног предмета у 
основној/средњој уметничкој школи 

(музичке, балетске, ликовне), 
васпитач у предшколској установи 

К1 
П3 900,00 7.5. 

Слађана Марковић, 
Миомира 

Ђурђановић 

19.5. 230 

Употреба мобилних 
апликација за побољшање 
квалитета наставе и учења: 

паметни телефон као 
наставно средство 21. века 

 

8 Информатика 

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 општеоб. 
предмета – у средњој уметничкој 

школи (музичке, балетске, ликовне), 
наставник стручног предмета у 

основној/средњој уметничкој школи 
(музичке, балетске, ликовне), 

наставник изборних и факултативних 
предмета 

К2 
П1 

 
 

 
 
 
 
 
 

900,00 
 

12.5. Ана Живковић, 
Марјан Миланов 



20.5. 331 Час по мери детета 8 

Деца/ученици 
којима је 
потребна 
додатна 

образовна 
подршка 

 
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, стручни сарадник у школи, 

сарадник (педагошки, андрагошки 
асистент и помоћни наставник) 

 

К3 
П1 900,00 14.5. 

Валентина Вељковић 
Николић, 

Веселинка Станковић 

 
9.6. 

 
345 Квизом до успешног 

завршног испита 8 Општа питања 
наставе 

Наставник предметне наставе – 
основна школа 

К1 
П2 2.200,00 1.6. Борица Ћирић, 

Татјана Мишић 

9.6. 
10.6. 

 
327 

Стратегије, методе и 
технике рада у инклузивној 

учионици 
16 

Деца/ученици 
којима је 
потребна 
додатна 

образовна 
подршка 

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), васпитач у 

предшколској установи, васпитач у 
дому ученика, стручни сарaдник у 
предшколској установи, стручни 

сарадник у школи, сарадник 
(педагошки, андрагошки асистент и 

помоћни наставник) 
 

К3 
П1 1.800,00 1.6. 

Љиљана 
Радовановић Тошић, 

Владица Тошић 

24.8. 4 

Функције школских 
библиотека у развоју 
креативног читања и 

разумевања 

8 Библиотекарство 

наставник разредне наставе, 
наставник предметне наставе – 

основна школа, наставник предметне 
наставе – гимназија, наставник 

општеобразовних предмета – средња 
стручна школа, стручни сарадник у 

школи 
 

К2 
П1 

 
900,00 

 
20.8. др Жељко Вучковић, 

др Весна Црногорац 



24.8. 274 

Отворени задаци, 
вршњачко и 

саморегулисано учење у 
настави 

8 Математика 

Наставник разредне наставе, 
Наставник предметне наставе – 

основна школа, наставник у школи за 
образовање одраслих, стручни 
сарадник у школи, сарадник ( 

педагошки, андрагошки асистент и 
помоћни наставник) 

К2 
П1 

 
 
 

900,00 
 

20.8. Доц.др Иван Анић, 
Радоје Кошанин 

29.8. 65 

 
 
 

Планирање превенције и 
ефективно / ефикасно 

реаговање на насиље у 
образовно васпитним и 
васпитно образовним 

установама 
 

8 Васпитни рад 

наставник стручног предмета у 
основној/средњој уметничкој школи 

(музичке, балетске, ликовне), 
наставник изборних и факултативних 
предмета, васпитач у предшколској 
установи, васпитач у дому ученика, 
стручни сарaдник у предшколској 

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

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) 

К3 
П4 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

   900,00 23.8. 
 

Милена Младеновић, 
Младен Јовановић 

 
   
  Детаље о семинарима из Понуде погледати на www.zuov.gov.rs. 
  Пријављивање на: info@rcnis.edu.rs  
                                
 


