3.12. у организацији ЦСУ КГ је реализовано шест семинара у
крагујевачким школама
Дана 03. децембра, 2016. године, у организацији ЦСУ КГ организовао шест семинара.
Програми су реализовани за колективе школа на основу потреба за стручним усавршавањем
које су школе исказале у сарадњи са ЦСУ КГ.
„Комунакикација у ћорсокаку као потенцијални безбедосни ризик – како избећи и
разрежити конглинкт на конструктиван начин“, каталошки број 111, у просторијама
Политехничке школе у Крагујевцу, семинар „Час по мери детета“, каталошки број 331, у ОШ
„Живадинка Дивац“ у Крагујевцу, семинар „Школа отворена родитељима“, каталошки број
142 у просторијама ОШ „Вук Стефановић Караџић“.
У Првој крагујевачкој гимназији је одржан семинар „Оцењивање у функцији ефикасног учења
и сазнавања у настави“, каталошки број 422, семинар под називом „Хоризонтално
учење/усавршавање наставника – ослонац за бољa постигнућа ученика“ је реализован у
ОШ „Живадинка Дивац у Крагујевцу, као и семинар под каталошким бројем 42, под називом
„Како помоћи ученицима с проблемима у понашању“.
Циљ семинара „Комунакикација у ћорсокаку као потенцијални безбедосни ризик – ккако
избећи и разрежити конглинкт на конструктиван начин“, оснаживање компетенција за
препознавање безбедносних ризика и реаговања на њих; Унапређење социјалних вештина
потребних за превенирање и поступање у конфликтним ситуацијама у циљу стварања
безбедног окружења и промовисања конструнктивнe комуникације.

Општи циљ семинара „Час по мери детета” је јачање компетенција наставника за: рад са
ученицима којима је потребна додатна подршка у образовању; Примена одговарајућих
стилова, стратегија и метода наставе полазећи од индивидуалних карактеристика и потреба
ученика; Управљање одељењем.

Циљ 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.
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.

Циљеви семинара „Хоризонтално учење/усавршавање наставника – ослонац за бољa
постигнућа ученика“ Развој културе учења и стварање заједнице учења унутар
установе/школе кроз хоризонтално учење/усавршавање и сарадњу унутару установе и локалне
заједнице у функцији унапређивања квалитета образовно-васпитног рада и постизања бољих
постигнућа ученика.

Циљеви семинара „Како помоћи ученицима с проблемима у понашању“ подизање нивоа
свести и осетљивости наставника за рад са ученицима проблематичног понашања; Унапређење
знања и вештина за препознавање проблема; Развијање стратегија за индивидуализовани
приступ у остваривање позитивних промена у понашању ученика.
Хвала свима на изузетној сарадњи!
ЦСУ КГ тим

