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ПОНУДА АКРЕДИТОВАНИХ СЕМИНАРА за ФЕБРУАР 2014. године 
 
 

Датум Кат. 
бр. Назив програма Број 

бодова Област  Циљна група Компетенција/
Приоритет 

Котиза
ција 

Рок за 
пријаву Особа за контакт 

 
 

01.02. 
 
 

670 
Обновљиви извори 
енергије у функцији 
одрживог развоја 

6 Природне 
науке 

Наставник предметне наставе основна 
школа, наставник предметне наставе и  

наставник стручних предмета у  
средњим стручним  школама (хемијск 

технолошке,  машинске, 
пољопривредне струке), наставник 

предметне наставе - гимназија 

К1 
П6 1.600,00 27.01. Виолета Панчић 

pvioleta@gu.ni.rs 

08.02. 
09.02. 269 

Примена блога у 
настави употребом 

популарног web 
алата у Word press 

16 Информатика 

Наставник разредне наставе, аставник 
предметне наставе – основна школа, 

наставник предметне наставе, 
наставник стручних предмета, 

општеобразовних предмета – средња 
школа, наставник у школи за 

образовање ученика саметњама у 
развоју, наставник у школи за 

образовање одраслих, наставник 
општеобразовних  и стручних 

предмета – у основној и средњој 
уметничкој школи (музичке, балетске 
ликовне), васпитач у предшколској 

установи, стручни сарaдник у 
предшколској установи/школи, 

сарадник (педагошки асистент и 
помоћни наставник), 

директор/помоћник директора 

К1 
П4,8 3.600,00 31.01. 

 
 

Виолета Панчић 
pvioleta@gu.ni.rs 

 
 
 

08.02. 164 Родитељи и ми 8 Васпитни рад 
Наставник разредне наставе, 

наставник предметне наставе, 
васпитач,медицинска сестра-васпитач 

K4 
P7 2.300,00 31.01. 

Јелена Анђелковић 
anjelena@gu.ni.rs 

 

22.02. 962 

Школско 
законодавство – 
основа развоја 
образовања и 

васпитања 
(Модул 2 – Школа – 

безбедно место: 
Заштита ибезбедност 

ученика; 

8 Управљање и 
руковођење 

Наставник разредне наставе, 
наставник предметне наставе – 

основна школа, наставник предметне 
наставе, наставник стручних предмета, 
општеобразовних предмета – средња 

школа,наставник у школи за 
образовање ученика саметњама у 

развоју, наставник у школи за  
образовање одраслих, наставник 

К1 
П1,2 2.700,00 14.02. Виолета Панчић 

pvioleta@gu.ni.rs 



Забрана 
дискриминције; 

Забрана насиља, 
злостављања и 
занемаривања; 

Забрана страначког 
организовања и 

деловања и Модул 6 
– Наставници и 

стручни сарадници – 
часна професија: 

Пријем у 
радни однос – 

посебни захтеви и 
поступак; Права, 

обавезе и 
одговорности 

– услови за развој 
професије) 

општеобразовних  и стручних 
предмета – у основној и средњој 

уметничкој школи (музичке, балетске 
ликовне), васпитач у предшколској 

установи, стручни сарaдник у 
предшколској установи/школи, 

сарадник (педагошки асистент и 
помоћни наставник), 

директор/помоћник директора 

22.02. 773 

Утицај и 
карактеристике групе 
на ефекте активног и 

кооперативног 
учења 

8 
Средње 
стручно 

образовање 

Наставници стручних предмета 
средњих стручних школа економске 

струке 
К1 

П5,6 1.900,00 14.02. 
Јелена Анђелковић 

anjelena@gu.ni.rs 
 

   
 * У котизацију није укључена исхрана – сендвич. Учесници сами обезбеђују исхрану у предвиђено време. 


