„ЗИМСКИ ДАНИ ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА“
Поштовани,
Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, фебруара 2018. године, организује, девету по реду, манифестацију „Зимски дани просветних
радника“.
Ове године, манифестација носи назив ,,Стручно усавршавање као основа унапређивања образовно – васпитног процеса''
Ова манифестација има традиционални карактер, у оквиру које, из године у годину, у току зимског распуста, запослени у образовању имају могућност похађања већег
броја семинара, трибина, конференција, радионица и саветовања.
Позивамо све запослене у образовању да се пријаве на време, ради формирања група.
Датум

01.02.2018.

Назив Програма

Саветовање ,,Стручно
усавршавање као основа
унапређивања образовно –
васпитног процеса''

Семинар „Како помоћи ученицима
с проблемима у понашању“, 8
бодова
01.02.2018.
Каталошки број Програма 42
К1
П3

Аутори и реализатори

МПНТРС
ЗВКОВ
ЦСУ Крагујевац

Јелена Бошковић и
Кристина Томић

Циљна група

Место
одржавања

Време
одржавања

Број учесника

Наставници разредне наставе,
наставници у ОШ, гимназији и ССШ,
наставници уметничких школа,
наставнци у школи за образовање
ученика са сметњама у развоју,
васпитачи и медицинске сестре и
стручни сарадници у ПУ стручни
сарадници у ОШ, гимназији и ССШ и ,
помоћници директора и директори

Свечана сала
Скупштине
града Крагујевца

11 часова

Неограничен број
учесника

10 часова

30 – група је
унапред
формирана од
васпитача у
домовима
ученика

Наставници разредне наставе,
наставници у ОШ, гимназији и ССШ,
наставници у уметничкој школи,
наставници изборних и факултативних
предмета, васпитачи у домовима
ученика, стручни сараднициц у школи

Прва техничка
школа

02.02.2018.

Семинар „Социјална
компетентност као претпоставка
успешне социјализације ученика “,
8 бодова
Каталошки број Програма 85
К3
П4

02.02.2018.

Семинар „Вредновање и праћење
ангажовања и постигнућа ученика
као компонента демократских
односа у учионици “, 8 бодова

Миљана Китановић,
Гордана Булатовић и
Станислава Хрњак

Наставници разредне наставе,
наставници ОШ и ССШ, наставници у
школи за образовање ученика са
сметњама у развоју, наставници
уметничких школа, наставници изборних
и факултативних предмета, васпитачи у
дому ученика, стручни сарадници у
школи, сарадници (педагошки,
андрагошки асистент и помоћни
наставник)

Наташа Берић и Живкица
Ђорђевић

Наставници разредне наставе,
наставници ОШ и ССШ, наставници у
школи за образовање ученика са
сметњама у развоју, наставници
уметничких школа, наставници изборних
и факултативних предмета, наставник у
школи за образовање одраслих, стручни
сарадници у школи, сарадници
(педагошки, андрагошки асистент и
помоћни наставник)

Каталошки број Програма 364
К2
П2

Семинар „Функције школских
библиотека у развоју креативног
читања и разумевања“, 8 бодова
05.02.2018.

Каталошки број Програма 4
К2
П1

др Жељко Вучковић и др
Весна Црногорац

Семинар „Музика и мултимедија –
креативни приступ часу“, 8 бодова
05.02.2018.

06.02.2018.

Наставници разредне наставе,
наставници предметне наставе у ОШ,
наставници предметне наставе у
гимназији и ССШ, стручни сарадници у
школи

Прва техничка
школа

Прва техничка
школа

Прва техничка
школа

10 часова

30
(1 учесник по
школи)
пријава траје до
попуне групе

10 часова

30
(1 учесник по
школи)
пријава траје до
попуне групе

10 часова

30
(1 учесник по
школи)
пријава траје до
попуне групе

Каталошки број Програма 768
К1
П3

др Миомира М.
Ђурђановић и Слађана
Марковић

Наставници разредне наставе,
наставници предметне наставе у ОШ и
гимназији, наставници у школи за
образовање одраслих, наставници у
уметночкој школи, васпитачи у ПУ

ОШ ,,Светозар
Марковић''

10 часова

30
(1 учесник по
школи/установи)
пријава траје до
попуне групе

Радионица „Основи библиотечког
пословања“, 3 сата унутар установе

др Весна Црногорац

школски библиотекари у ОШ и СШ

Прва техничка
школа

10 часова

40

06.-07.02.2018.

Семинар „ Филм и филмска
анимација као иновативно
дидактичко средство у
курикулуму“, 16 бодова

Драгана Живковић Скокић
и Вито Петровић

Наставници разредне наставе,
наставници у ОШ, гимназији и ССШ

Прва техничка
школа

10 часова

30
(1 учесник по
школи)
пријава траје до
попуне групе

Каталошки број Програма 156
К2
П3

07.02.2018.

Семинар „Подршка дечијем
развоју и напредовању кроз
индивидуализован приступ за децу
предшколског узрста и њихове
породице“, 16 бодова

Анита Ерић и Татјана
Павловић

Каталошки број Програма 580
К3
П1
Семинар „Образовање за
опстанак“, 16 бодова

08.-09.02.2018.

Каталошки број Програма 620
К1
П5

Семинар „Дискриминација и
механизми заштите од
дискриминације“, 8 бодова
09.02.2018.
Каталошки број Програма 99
К4
П4

мр Гордана Брун; др
Воислав Васић; мр Оља
Васић; Јелена Николић
Антонијевић; Драгана
Милићевић и Ирена
Лободок Штулић

Милена Вићевић и Гордана
Савић

Васпитачи, медицинске сестре, стручни
сарадници у ПУ, сарадници (педагошки,
андрагошки асистент, помоћни
наставник)

Наставници разредне наставе,
наставници у ОШ, гимназији и ССШ,
наставници уметничких школа,
наставнци у школи за образовање
ученика са сметњама у развоју,
васпитачи и медицинске сестре и
стручни сарадници у ПУ стручни
сарадници у ОШ, гимназији и ССШ и ,
помоћници директора и директори
Наставници разредне наставе,
наставници у ОШ, гимназији и ССШ,
наставници уметничких школа,
наставнци у школи за образовање
ученика са сметњама у развоју,
васпитачи и медицинске сестре и
стручни сарадници у ПУ стручни
сарадници у ОШ, гимназији и ССШ и ,
помоћници директора и директори

Прва техничка
школа

Прва техничка
школа

Прва техничка
школа

10 часова

10 часова

10 часова

30 -10 учесника из
ПУ „Нада
Наумовић“, 10
учесника из ПУ
„Ђурђевдан“ и 10
учесника из МШ
,,сестре
Нинковић''

30
(1 учесник по
школи/установи)
пријава траје до
попуне групе

30 – група је
унапред
формирана у
оквиру ЦЕООР-а

