Радни викенд за нама, 10.12.2016.
Дана 10. децембра 2016. године, у организацији ЦСУ КГ реализовано је 5 семинара за наставни
кадар 5 основних и средњих школа, као и један семинар за вртић „Колибри“ у Крагујевцу.

У Другој техничкој школи у Крагујевцу, реализован је семинар „Оцењивање у функцији
ефикасног учења и сазнавања у настави“, каталошки број 422.

У просторијама обданишта „Колибри“, ПУ „Ђуршевдан“ у Крагујевцу, реализован је семинар
Моја васпитна група је посебна – документовање дечјег развоја и напредовања у функцији
програмирања рада васпитне групе“, каталошки број 574.

„Школа отвотена родитељима“, каталошки број 142, реализован је у просторијама ОШ
„Сретен Младеновић“ у Крагујевцу.

У ОШ „Јован Поповић“ у Крагујевцу, реализован је семинар „Ефективно подучавање “,
каталошки број 374.

Такође, истог дана, одржан је и семинар
„Индивидуални образовни планови - како их
правити и примењивати у пракси“,каталошки
број 307, у ОШ „Ђура Јакшић“, у Крагујевцу.
Циљеви семинара „Оцењивање у функцији
ефикасног учења и сазнавања у настави “ су
унапређивање неопходних
педагошких
и
дидактичко-методичких компетенција наставника
за увођење различитих иновативних приступа у
процесу вредновања постигнућа ученика;
Стицање знања и компетенција ефикасног
оцењивања
у
складу
са
предвиђеним
критеријумима оцењивања; Стицање знања о
карактеристикама поступака тестирања у настави
као средства ефикасног оцењивања, као и
стицање компетенција примене тестова знања у
процесу оцењивања; Стицање неопходних
компетенција за организовање портфолија
ученика као средства ефикасног оцењивања.
Циљ семинара „Моја васпитна група је посебна
– документовање дечјег развоја и напредовања
у функцији програмирања рада васпитне групе“
је
унапређивање
вештине
планирања,
реализације и евалуације у конкретној васпитној групи, кроз континуирано праћење,
посматрање дечјег развоја и напредовања; Подстицање васпитача да уважавају дечје искуство,
потребе и интересовања и користе као полазиште за планирање, реализацију и евалуацију.
Циљеви семинара „Школа отворена родитељима“ је 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.
Циљ семинара „Ефективно подучавање“ је унапређивање личних капацитета и комтенција
наставника, стручних сарадника и директора школа за ефективнији приступ настави и процесу
учења.
Циљ семинара „ Индивидуални образовни планови - како их правити и примењивати у
пракси“ је унапређење квалитета образовно-васпитног процеса кроз подизање капацитета
наставника да пруже подршку ученицима како би они били у стању да остваре своје
потенцијале у складу са могућностима.
Хвала свима на сарадњи!
ЦСУ КГ тим

