
 

 

„ЗИМСКИ ДАНИ ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА“ 

 

 

Поштовани, 

Центар за образовање Крагујевац, фебруара 2019. године, организује, десету по реду, манифестацију „Зимски дани просветних радника“.  

Ове године, манифестација носи назив ,,Пројектна настава'' 

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 Назив Програма Аутори и реализатори Циљна група 
Место 

одржавања 

Време 

одржавања 
Број учесника 

04.02.2019. 

 

Саветовање ,,Пројектна 

настава'' 
 

 

 

 

Наставници разредне наставе, 

наставници у ОШ, гимназији и ССШ, 

наставници уметничких школа, 

наставнци у школи за образовање 

ученика са сметњама у развоју, 

васпитачи и медицинске сестре и 

стручни сарадници у ПУ стручни 

сарадници у ОШ, гимназији и ССШ и , 

помоћници директора и директори 

Свечана сала 

Скупштине 

града Крагујевца 

11 часова 
10 учесника по 

установи 

05.02.2019. 

 

Радионица „Системи подршке 

директорима у васпитно-

образовним и образовно-

васпитним установама“ 

Анка Ивановић 

Лидија Крстић Стојичић 

Оливера Ивановић 

Директори и помоћници директора у 

основним и средњим школама и 

предшколским установама 

Економска 

школа 

11-13 

часова 

30 учесника (2 

учесника по 

установи) 

05.02.2019. 

 

Радионица „Професионалне 

заједнице учења“ 

Невена Шћепановић 

Нешић 

Неда Богојевић Прековић 

Владимир Средојевић 

Јована Ђурђевић 

 

 

Сви профили наставника у основним и 

средњим школама, васпитачи и стручни 

сарадници у ПУ 

Економска 

школа 

11-13 

часова 

30 учесника (1 

учесник по 

установи) 



05.02.2019. 

 

 

 

 

Радионица „Нови алати за 

презентацију“ 
Петница 

 

Сви профили наставника у основним и 

средњим школама, васпитачи и стручни 

сарадници у ПУ  

Економска 

школа 

11-13 

часова 

30 учесника (1 

учесник по 

установи)  

 

06.02.2019. 

 

Семинар „Могућности примене 

пројектне наставе у дигитално 

доба“, 8 бодова 

 

Каталошки број Програма 492 

К2 

П3 

 

 

Марсела Ескенази 

Милутиновић 

Гордана Петровић 

Марина Панић 

 

Сви профили наставника у основним и 

средњим школама 

 

Економска 

школа 

9 часова 

 

30 учесника (1 

учесник по 

установи) 

 

07.-08.02.2019. 

 

Семинар „Планирање и 

интеграција информационо-

комуникационих технологија у 

образовну праксу – практични 

примери“, 16 бодова 

 

Каталошки број Програма 532 

К2 

П1 

 

Соња Стаменовић 

Слађана Шкода 

Ана Бешевић 

Сви профили наставника у основним и 

средњим школама 

ТУШ „Тоза 

Драговић“ 
10 часова 

30 учесника (1 

учесник по 

установи) 

 

07.02.2019. 

 

 

 

Радионица „Природне науке у 

пројектној настави: примери 

активности и могућих примена у 

оквиру разредне наставе“ 

 

Др Марина Костић 

Др Вера Дивац 
Учитељи 

Економска 

школа 

11-13 

часова 

30 учесника (2 

учесника по 

установи) 



11.02.2019. 

 

 

 

 

Семинар „Савремени методички 

приступ дечјем ликовном 

стваралаштву – образовање 

усмерено на процес учења и 

исходе“, 8 бодова 

 

Каталошки број Програма 989 

К3 

П3 

 

Клет друштво за развој 

образовања – Сања 

Филиповић, Весна Јањевић 

Поповић, Милица 

Војводић 

Наставници ликовне културе у основним 

и средњим школама 

Економска 

школа 
10 часова 

30 учесника (2 

учесника по 

установи) 

11.02.2019. 

 

Семинар „Физичко вежбање и 

здравље деце и одраслих “, 8 

бодова 

 

Каталошки број Програма 1005 

К1 

П3 

 

Милан Цветковић 

Драган Грујичић 

Борис Поповић 

Александар Ђуричин 

Наставници физичког васпитања у 

основним и средњим школама 

 

 

 

 

Економска 

школа 

 

 

10 часова 

30 учесника (2 

учесника по 

установи) 

12.02.2019. 

 

Семинар „Чаробни свет музике“- 

обука учитеља за рад са 

одељенским хором, 8 бодова 

 

Каталошки број Програма 967 

К1 

П3 

 

 

Клет друштво за развој 

образовања: Гордана Илић, 

Биљана Јеремић, Милица 

Павловић, Дубравка 

Томић, Снежана Радивојша 

 

Наставници музичке културе у основним 

школама и учитељи 

 

Економска 

школа 

10 часова 

 

30 учесника (2 

учесника по 

установи) 

13.02.2019. 

 

 

Семинар „Примена мисаоних 

експеримената у настави“, 8 бодова 

 

Каталошки број Програма 554 

К2 

П3 

 

Машан Богдановски 

Иван Умељић 

 

Сви профили наставника у основним и 

средњим школама, стручни сарадници у 

школама, васпитачи и стручни 

сарадници у предшколским установама 

Економска 

школа 
10 часова 

30 учесника (1 

учесник по 

установи) 

 


