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ЦСУ Крагујевац

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ КРАГУЈЕВАЦ

КАТАЛОГ СЕМИНАРА СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ
САРАДНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. И 2017/2018. ГОДИНУ КОЈИ СУ ПОДРЖАНИ ОД СТРАНЕ ЦЕНТРА ЗА
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ КРАГУЈЕВАЦ

Крагујевац, 2016.год
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ЦСУ Крагујевац

КОМПЕТЕНЦИЈЕ НАСТАВНИКА
К1 – КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА НАСТАВНУ ОБЛАСТ, ПРЕДМЕТ И МЕТОДИКУ НАСТАВЕ
К2 – КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ПОУЧАВАЊЕ И УЧЕЊЕ
К3 – КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ПОДРШКУ РАЗВОЈУ ЛИЧНОСТИ УЧЕНИКА
К4 – КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА КОМУНИКАЦИЈУ И САРАДЊУ

ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ
1 – индивидуализовани приступ раду са децом, ученицима и полазницима коришћењем различитих метода и облика рада у
реализацији наставног предмета и/или области
2 – праћење и вредновање образовних постигнућа, односно праћење и подстицање развоја деце, ученика и полазника
3 – избор, израда, прилагођавање и употреба уџбеника, другог дидактичко-методичког материјала и других извора знања за
одређени наставни предмет, односно васпитно-образовну област
4 – стварање толерантне и недискриминативне средине за учење и развој сваког појединца, заштита од насиља, злостављања,
занемаривања и дискриминације
5 – препознавање безбедносних ризика и реаговање на њих
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ЦСУ Крагујевац

ОБЛАСТ: ВАСПИТНИ РАД

Школа отворена родитељима
Каталошки број 142

Компетенција: К4

Приоритети: 4

Зорица Поповић, професор разредне наставе, педагошки саветник, ОШ ,,Мома Станојловић'',
Крагујевац; Неда Богојевић Прековић, дипломирани биолог-еколог, стручни сарадник за избор
програма за стручно усавршавање запослених у образовању, Центар за стручно усавршавање
запослених у образовању Крагујевац, Крагујевац
Зорица Поповић, професор разредне наставе, педагошки саветник, ОШ ,,Мома Станојловић'',
Реализатори :
Крагујевац; Неда Богојевић Прековић, дипломирани биолог-еколог, стручни сарадник за избор
програма за стручно усавршавање запослених у образовању, Центар за стручно усавршавање
запослених у образовању Крагујевац, Крагујевац
Зорица Николић, znikolic.centar@gmail.com, 034 201303, 060 5598800
Особа за контакт:
Креирање конструктивнијег и ефективнијег рада са родитељима; Унапређивање квалитета рада
Општи циљеви:
школе/установе подизањем нивоа компетенција наставника и васпитача; Подизање нивоа сарадње
између школе/установе и родитеља.
Специфични циљеви: Квалтетнија и константна комуникација са родитељима; Усклађивање васпитно–образовних
функција и утицаја родитеља и школе/установе, обогаћивање метода, техника, поступака и вештина
ефикасног рада са родитељима и децом; Да и наставници и родитељи буду мотивисани за сарадњу и
заједничке акције на нивоу школе/установе; Већа партиципација родитеља у ,,школском животу
деце'', јачање партнерског односа између родитеља и наставника/васпитача.
Тумачење порука и васпитног стила; Начини комуникације и укључивања родитеља у живот школе.
Теме програма:
Осврт на законску регулативу и научна истраживања везана за тему; Тематски родитељски
састанак; Израда сценариа на тему ,,Смислена улога родитеља у процесу образовања њихове деце''
наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне
Циљна група:
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,
Аутори:
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Број учесника:
Трајање:

ЦСУ Крагујевац

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)
30
један дан (8 бодова)

ОБЛАСТ: ИЗБОРНИ И ФАКУЛТАТИВНИ ПРЕДМЕТИ

Савремена настава Грађанског васпитања усмерена на развој ученичких компетенција
Каталошки број 969
Аутори:
Реализатори :

Особа за контакт:
Општи циљеви:
Специфични циљеви:

Компетенција: К1

Приоритети: 3

Зорица Сорак, наставник српског језика и стручни сарадник, педагошка саветница, ОШ
,,Станислав Сремчевић'', Крагујевац
Зорица Сорак, наставник српског језика и стручни сарадник, педагошка саветница, ОШ
,,Станислав Сремчевић'', Крагујевац; Неда Богојевић Прековић, стручни сарадник за избор
програма стручног усавршавања, Центар за стручно усавршавање запослених у образовању
Крагујевац, Крагујевац 3. Владимир Средојевић, стручни сарадник за избор програма стручног
усавршавања, Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Крагујевац 4.
Невена Шћепановић, стручни сарадник за избор програма стручног усавршавања, Центар за
стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Крагујевац
Зорица Николић, znikolic.centar@gmail.com, 034 201303, 060 5598800
Повећавање ефикасности наставе грађанског васпитања унапређивањем компетенција наставника
Учесници упознати са исходима наставе Грађанског васпитања; Учесници препознају ученичке
компетенције 21. века и њихово развијање путем наставе Грађанског васпитања;Учесници користе
различите методе, технике и наставне материјале у настави Грађанског васпитања; Учесници
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Теме програма:

Циљна група:

Број учесника:
Трајање:

ЦСУ Крагујевац

успешно планирају наставу Грађанског васпитања.
Предметни исходи-постигнућа за предмет Грађанско васпитање; Методика наставе Грађанског
васпитања; Избор, приређивање и прилагођавање наставних материјала за наставу Грађанског
васпитања; Планирање у настави Грађанског васпитања: годишњи, месечни планови и дневне
припреме; евалуација ученичких постигнућа.
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), наставник
изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки,
андрагошки асистент и помоћни наставник)
30
1 дан (8 бодова)

ОБЛАСТ: ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ

Ефективно подучавање
Каталошки број 374
Аутори:
Реализатори :
Особа за контакт:
Општи циљеви:

Компетенција: К2

Приоритети: 1

Иван М. Недељковић, стручни сарадник-психолог, Прва крагујевачка гимназија у Крагујевцу;
Валентина Грбић, стручни сарадник-психолог, ОШ ,,Драгиша Михаиловић'' у Крагујевцу; Бојана
Поповић, стручни сарадник-психолог, Прва техничка школа у Крагујевцу
Иван М. Недељковић, стручни сарадник-психолог, Прва крагујевачка гимназија у Крагујевцу;
Валентина Грбић, стручни сарадник-психолог, ОШ ,,Драгиша Михаиловић'' у Крагујевцу; Бојана
Поповић, стручни сарадник-психолог, Прва техничка школа у Крагујевцу
Зорица Николић, znikolic.centar@gmail.com, 034 201303, 060 5598800
Унапређивање личних капацитета и компетенција наставника, стручних сарадника и директора
школа за ефективнији приступ настави и процесу учења.
5

Каталог подржаних семинара

Специфични циљеви:

Теме програма:
Циљна група:

Број учесника:
Трајање:

ЦСУ Крагујевац

Разматрање савремених схватања образовања и наглашене улоге мотивације за учење и
наставника као модела узора; Упознавање са основним принципима и психолошким
законитостима ефективног подучавања и оснаживање наставника за њихову практичну примену у
настави; Истицање улоге стеченог и дуготрајног знања и свести о сопственом знању у формирању
личности ученика; Упознавање са основним чиниоцима и врстама стилова учења и њиховом
применом у индивидуализацији наставног процеса.
Улога наставника и ефекти образовања; Принцип ефективног подучавања; Особине и навике
ефективног наставника; Појам, врсте, чиниоци и стилови учења; Појам, чиниоци и принципи
дугорочног памћења; Разумевање метакогниције у контексту учења у фокусу
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 изборних и
факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент
и помоћни наставник)
30
1 дан (8 бодова)

Игре у настави
Каталошки број 377
Аутори:
Реализатори :
Особа за контакт:
Општи циљеви:

Компетенција: К2

Приоритети: 1

Вера Јовић, професор разредне наставе, ОШ „Мирко Јовановић“, Крагујевац; Вијолета Мартаћ,
професор разредне наставе, ОШ „21. октобар“, Крагујевац
Вера Јовић, професор разредне наставе, ОШ „Мирко Јовановић“, Крагујевац; Вијолета Мартаћ,
професор разредне наставе, ОШ „21. октобар“, Крагујевац
Зорица Николић, znikolic.centar@gmail.com, 034 201303, 060 5598800
Повећање ефикасности наставе унапређивањем компентенција наставника за поучавање и учење
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Специфични циљеви:
Теме програма:
Циљна група:
Број учесника:
Трајање:

ЦСУ Крагујевац

применом различитих игара у настави.
Упознавање наставника са различитим врстама игара; Оспособљавање наставника за израду
игара; Обучавање наставника за примену игара у различитим етапама часа; Упознавање
наставника са мултимедијалним играма које се могу применити у настави.
Значај и врсте игара у настави; Израда образовних игара; Примена игара у различитим наставним
садржајима; Мултимедијалне игре; Завршне активности и евалуација
наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, стручни сарадник у
школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
30
1 дан (8 бодова)

Мултимедија у настави и учење у основној школи
Каталошки број 416
Аутори:
Реализатори :

Особа за контакт:
Општи циљеви:
Специфични циљеви:

Компетенција: К2

Приоритети: 3

Миљана Милојевић, професор разредне наставе, педагошки саветник, ОШ „Мома Станојловић“,
Крагујевац
Миљана Милојевић, професор разредне наставе, педагошки саветник, ОШ „Мома Станојловић“,
Крагујевац; Зорица Поповић, професор разредне наставе, педагошки саветник, ОШ „Мома
Станојловић“, Крагујевац; Зорица Сорак, наставник српског језика и стручни сарадник-школски
библиотекар, педагошки саветник, ОШ „Станислав Сремчевић“, Крагујевац
Зорица Николић, znikolic.centar@gmail.com, 034 201303, 060 5598800
Унапредити и осавременити наставу применом мултимедија у реализацији наставних и
ваннаставних садржаја у основној школи; Пружити стручну методичку помоћ наставницима за
квалитетније, занимљивије и креативније припремање и извођење наставе.
Оспособљавање наставника за креирање презентација и е-тестова са различитим наменама –
предавања, утврђивања, систематизовања и провере знања, промоције (школе, ученичких
постигнућа...); Коришћење доступних и формирање различитих база података које су у функцији
процеса наставе; коришћење образовних CD-а; Увођење иновација у процес учења и подизање
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Теме програма:

Циљна група:
Број учесника:
Трајање:

ЦСУ Крагујевац

квалитета наставе. Мотивисање наставника за примену мултимедија у настави основне школе.
1. дан: Место и улога мултимедија у савременом образовном процесу; Упознавање са различитим
изворима мултимедијалних садржаја: едукативни CD, енциклопедије, речници, атласи,
приручници, електронски уџбеници, базе знања, електронски тестови; Електронски тестови знања
- израђени у програму Moodl (обука за практичну примену); Електронски тестови знања израђени у програму Moodl (обука за израду тестова); Самостално - практично упознавање
полазника са различитим изворима мултимедијалних садржаја; 2. дан: Упознавање програма
PowerPoint - начин израде презентација; Израда сценарија за час/активност који/а ће се
реализовати путем презентације; Креирање презентације практичним радом на рачунарима;
Упознавање са могућностима извођења наставе у фоно лабораторији; Приказивање и коментар
презентација полазника
наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за
образовање одраслих, наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи,
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
30
2 дана (16 бодова)

Хоризонтално учење/усавршавање наставника – ослонац за боља постигнућа ученика
Каталошки број 502
Аутори:

Реализатори :

Компетенција: К4

Приоритети: 2

Иван М. Недељковић, дипломирани психолог, стручни сарадник-психолог, Прва крагујевачка
гимназија у Крагујевцу; Бојана Поповић, дипломирани психолог, стручни сарадник-психолог,
Прва техничка школа у Крагујевцу; мср Невена Шћепановић, дипломирани филолог (англиста),
стручни сарадник за избор програма сталнног стручног усавршавања, Центар за стручно
усавршавање запослених у образовању у Крагујевцу
Иван М. Недељковић, дипломирани психолог, стручни сарадник-психолог, Прва крагујевачка
гимназија у Крагујевцу; Бојана Поповић, дипломирани психолог, стручни сарадник-психолог,
Прва техничка школа у Крагујевцу; мср Невена Шћепановић, дипломирани филолог (англиста),
стручни сарадник за избор програма сталнног стручног усавршавања, Центар за стручно
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Каталог подржаних семинара

Особа за контакт:
Општи циљеви:
Специфични циљеви:

Теме програма:
Циљна група:

Број учесника:
Трајање:

ЦСУ Крагујевац

усавршавање запослених у образовању у Крагујевцу
Зорица Николић, znikolic.centar@gmail.com, 034 201303, 060 5598800
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.
Подизање свести наставника,родитеља и ученика о важности хоризонталног учења/усавршавања
и препознавање значаја сарадње међу наставницима (унутар установе/школе и на локалу) на
квалитет наставног процеса, учење ученика и постигнућа ученика; Јачање компетенција
запослених у образовању за планирање, реализацију и евалуацију стручног усавршавања унутар
установе/школе; Континуирано унапређивање квалитета наставне праксе укључивањем
наставника у различите колаборативне (заједничке) активности стручног усавршавања. на нивоу
установе/школе и шире заједнице; Јачање капацитета наставника за проналажење и коришћење
различитих метода праћења и вредновања постигнућа ученика кроз сарадњу и ху/у; Подстицање
запослених у образовању за праћење ефеката ху/у на постигнућа ученика.
Хоризонтално учење и усавршавање; Активности хоризонталног учења/усавршавања; Планирање,
реализација и евалуација хоризонталног учења/усавршавања; Рефлексија и feedback; Праћење,
евалуација и унапређивање учења ученика и њихових постигнућа
наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, 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), наставник стручног предмета у основној/средњој
уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
30
1 дан (8 бодова)
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Каталог подржаних семинара

ЦСУ Крагујевац

ОБЛАСТ: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Савремене методе у настави српског језика и књижевности
Каталошки број 715
Аутори:

Реализатори :

Особа за контакт:
Општи циљеви:
Специфични циљеви:

Теме програма:

Циљна група:

Компетенција: К1

Приоритети: 3

Раде Паповић, наставник српског језика и књижевности, ОШ „Наталија-Нана Недељковић“,
Крагујевац; Владимир Средојевић, стручни сарадник, Центар за стручно усавршавање запослених
у образовању Крагујевац; др Владимир Б. Перић, наставник српског језика и књижевности,
Музичка школа „Др Милоје Милојевић“, Крагујевац
Раде Паповић, наставник српског језика и књижевности, ОШ „Наталија-Нана Недељковић“,
Крагујевац; Владимир Средојевић, стручни сарадник, Центар за стручно усавршавање запослених
у образовању Крагујевац; др Владимир Б. Перић, наставник српског језика и књижевности,
Музичка школа „Др Милоје Милојевић“, Крагујевац
Зорица Николић, znikolic.centar@gmail.com, 034 201303, 060 5598800
Оснаживање наставничких компетенција за наставну област, предмет и методику наставе кроз
јачање капацитета у области иновативних метода у настави
Jaчање капацитета наставника за примену савремених технологија у настави, у циљу постизања
бољих резултата у образовно-васпитном раду; Упознавање учесника са новим креативним
наставним методама и техникама. Размена примера добре праксе и примера из области
интерактивне наставе
Важност увођења савремених технологија у свакодневни образовно-васпитни процес,
интерактивна настава у служби ученика; Мултимедија у свакодневном раду наставника;
Дидактичко-методички изазови и како написати припрему за час српског језика и књижевности са
мултимедијалним садржајем; Основне карактеристике Prezi програма и његова употреба у
настави; Примери добре праксе; Интерактивне радионице: креирање дидактичког материјала, као
примера интерактивних квизова у мултимедијалној настави"
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)
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Број учесника:
Трајање:

ЦСУ Крагујевац

30
1 дан (8 бодова)

ОБЛАСТ: СТРАНИ ЈЕЗИК

Mobile learning – (QR codes, texting, QR voice)
Каталошки број 727
Аутори:
Реализатори :
Особа за контакт:
Општи циљеви:
Специфични циљеви:

Теме програма:
Циљна група:

Компетенција: К1

Приоритети: 3

Јелена Петровић, професор енглеског језика и књижевности, педагошки саветник, ОШ „Сестре
Илић“, Ваљево; Јагода Поповић, професор енглеског језика и књижевности, ОШ „Милан Илић
Чича“, Аранђеловац
Јелена Петровић, професор енглеског језика и књижевности, педагошки саветник, ОШ „Сестре
Илић“, Ваљево; Јагода Поповић, професор енглеског језика и књижевности, ОШ „Милан Илић
Чича“, Аранђеловац
Зорица Николић, znikolic.centar@gmail.com, 034 201303, 060 5598800
Унапређивање компетенција наставника за ефективнији приступ настави и процесу учења уз
помоћ савремених технологија
Упознавање наставника са мобилном технологијом присутном у нашим учионицама; Јачање
компетенција наставника и развијање мотивације за примену мобилне технологије;
Оспособљавање за коришћење мобилне технологије и помагање наставницима да постану
ефикаснији и да постижу боље резултате употребом савремених технологија у настави;
Обучавање наставника за израду и примену QR Code, QR Voice и texting у настави;
Оспособљавање наставника за проналажење наставних тема и осмишљавање наставних ситуација
које су ефикасне за ефективну и продуктивну наставу-учење
Савремена технологија у настави;Функције мобилног телефона у настави; Израда и примена QR
Code, QR Voice у настави; Израда и примена Texting-а у настави
наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија,
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Број учесника:
Трајање:

ЦСУ Крагујевац

наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа , наставник у школи за образовање
одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке,
балетске, ликовне)
30
1 дан (8 бодова)
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