„ЗИМСКИ ДАНИ ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА“
Поштовани,
Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, фебруара 2017. године, организује, осму по реду, манифестацију под називом
„Зимски дани просветних радника“.
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

30.01.2017.

Назив Програма

Саветовање „Тематско
планирање наставе“

Аутори и реализатори

Драгана
Миловановић,
специјална саветница
министра просвете,
науке и технолошког
развоја
Снежана Павловић,
сарадница у
министарству просвете,
науке и технолошког
развоја
Доц.др Биљана
Стојановић, Факултет
Педагошких наука
Универзитета у
Крагујевцу
Др Душан Ристановић,
Факултет Педагошких
наука Универзитета у
Крагујевцу

Циљна група

Место
одржавања

Време
одржавања

Број учесника

У циљној групи се налазе сви
профили наставникa и васпитачи у
ПУ

Велика сала
Скупштине
града
Крагујевца

11 часова

5 учесника

Семинар „Школа отворена
родитељима“
01.02.2017.

02.02.2017.

Каталошки број Програма 142
К4
П4
Семинар „Mobile learning (QR Codes, texting, QR Voice)“
Каталошки број Програма 727
К1
П3

Неда Богојевић
Прековић, Зорица
Поповић

У циљној групи се налазе сви профили
наставникa и васпитачи у ПУ

Прва техничка
школа

10 часова

Група је
формирана,
семинар се
организује за
чланове
ЦЕООР-а

Јелена Петровић,
Јагода Поповић

Наставник предметне наставе – основна
школа, наставник предметне наставе –
гимназија, наставник општеобразовних
предмета – средња стручна школа ,
наставник у школи за образовање
одраслих, наставник општеобразовних
предмета – у средњој уметничкој школи
(музичке, балетске, ликовне)

Прва техничка
школа

10 часова

Група је
формирана

10 часова

Група је
формирана од
запослених из две
крагујевачке
Предшколске
Установе „Нада
Наумовић“ и
„Ђурђевдан“

Семинар „Школа отворена
родитељима“
03.02.2017.

Каталошки број Програма 142
К4
П4
Семинар „Неуропсихологија
у школи – дијагностика и
добра пракса приступа деци са
сметњама у учењу“

3-5.02.2017.

06.02.2017.

Каталошки број Програма 320
К3
П1

Семинар „Хоризонтално
учење/усавршавање
наставника - ослонац за боља
постигнућа ученика“

Неда Богојевић
Прековић, Зорица
Поповић

Семинар „Интеркултурно
образовање“

Вртић „Бамби“

Татјана Говедарица,
Виола Повше Ивкић,
Светомир Бојанин,
Александра Паројчић

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), наставник
разредне наставе, наставник предметне
наставе – основна школа, наставник у
школи за образовање ученика са сметњама
у развоју, наставник у школи за образовање
одраслих, наставник стручног предмета у
основној/средњој уметничкој школи
(музичке, балетске, ликовне), наставник
изборних и факултативних предмета

Прва техничка
школа

10 часова

Група је
формирана,
семинар је
организован за
Актив стручних
сарадника

Бојана Поповић, Иван
М.Недељковић

Наставници разредне и предметне наставе
у основној школи, наставници у гимназији,
наставници општеобразовних и стручних
предмета у средњим стручним школама,
наставник у школи за образовање ученика
са сметњама у развоју, стручни сарадник у
школи, наставник општеобразовних
предмета у средњој уметничкој школи

Прва техничка
школа

10 часова

30
(3 учесника)

10 часова

30
(3 учесника)

Каталошки број Програма 502
К4
П2
06.02.2017.

У циљној групи се налазе сви профили
наставникa и васпитачи у ПУ

Југослав Лазић,
Надежда Миловановић

Наставници разредне и предметне наставе
у основној школи, наставници у гимназији,
наставници општеобразовних и стручних

Прва техничка
школа

предмета у средњим стручним школама,
наставник у школи за образовање ученика
са сметњама у развоју, стручни сарадник у
школи, наставник стручних и
општеобразовних предмета у средњој
уметничкој школи

Каталошки број Програма 38
К3
П4

08.02.2017.

09.02.2017.

17.02.2017.

Трибина „Важност и значај
дечије игре у предшколском
узрасту“

Семинар „Савремене методе у
настави српског језика и
књижевности“
Каталошки број програма 715
К1
П3
Семинар „Састављање и
подношење Годишњег
финансијског извештаја за
2016.годину и примена Закона о
инспекцијском надзору у
установама образовања“

Анита Ерић, Емина
Живоиновић, Владимир
Средојевић

Васпитач у предшколској установи,
медицинска сестра – васпитач, васпитач у
дому ученика, стручни сарaдник у
предшколској установи, стручни сарадник
у школи, сарадник

Владимир Б.Перић, Раде
Паповић, Владимир
Средојевић

Наставници разредне наставе,
наставници српског језика и
књижевности у основним и средњим
школама

Институт за економију и
право, Београд

Шефови рачуноводства и рачуновође у
школама

10 часова

Трибини могу
приствовати 100
учесника (50 из
ПУ „Нада
Наумовић“ и 50
из ПУ
„Ђурђевдан“

Прва техничка
школа

10 часова

30
(3 учесника)

Прва техничка
школа

10 часова

34
(1 учесник)

Прва техничка
школа

