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„ЗИМСКИ ДАНИ ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА“ 

Поштовани, 

Центар за образовање Крагујевац, фебруара 2020. године, организује, једанаесту 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, стручних скупова и радионица.  

 

Позивамо све запослене у образовању да се пријаве на време, ради благовременог формирања група. 

 

 

Датум Назив Програма Аутори и реализатори Циљна група 
Место 

одржавања 

Време 

почетка 

реализације 

Предвиђени број 

учесника по 

установи 

03.02.2020. 

Свечано отварање 

манифестације „Зимски дани 

просветних радника“ 

Директор Центра за 

образовање Крагујевац, 

Никола Спасић, помоћник 

директора Центра, Зорица 

Николић, представници 

Школске управе и града 

Крагујевца 

У циљној групи се налазе сви 

профили наставникa запослени у 

ОШ, СШ, средњим уметничким 

школама, школама за ученике са 

сметњ. у развоју, запослени у ПУ и 

стручни сарадници 

Велика сала 

Скупштине 

града 

Крагујевца 

10 часова 

(предвиђено 

трајање 4 

сата) 

5 учесника 

Акредитовани стручни скуп 

(трибина)  
„Визија и путеви ка 

квалитетном образовању“ 
 

Проф.др Бранислав 

Ранђеловић, директор 

ЗВКОВ, Данијела Ђукић, 

Катарина Алексић, 

Драгана Станојевић, 

руководиоци у ЗВКОВ, 

модератор Зорица 

Николић 

04.02.2020. 

Семинар “Ефикасан рад 

школских тимова усмерен на 

унапређивање квалитета 

образовно – васпитног рада 

установе“, каталошки број 629, 

8 бодова, К2, П1 

Зорица Сорак, 

Милован Павловић, 

Владимир Средојевић 

У циљној групи се налазе сви 

профили наставникa запослени у 

ОШ, СШ, средњим уметничким 

школама, школама за ученике са 

сметњ. у развоју, запослени у ПУ и 

стручни сарадници 

Економска 

школа, 

Крагујевац 

9 часова 1 учесник 

04.02.2020. 

Семинар „Како помоћи 

ученицима са проблемима у 

понашању“, каталошки број 31, 

8 бодова, К3, П4 

Јелена Бошковић, 

Кристина Томић 
Стручни сарадник у ОШ и СШ 

Економска 

школа, 

Крагујевац 

9 часова 1 учесник 
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04.02.2020. 

Радионица „Практична 

подршка директорима у 

процесу стицања лиценце“ 

Татјана Маринковић, 

Драган Павловић 

Директори ПУ, ОШ и средњих 

школа 

Бизнис 

иновациони 

центар, Трг 

тополиваца 4, 

Крагујевац 

10 часова 

(трајање 2 

сата) 
1 учесник 

05.02.2020. 

Семинар „Нека занимљива 

питања у реализацији наставе 

математике“,  

каталошки број 356, 8 бодова, 

К1, П3 

Биљана Дробњак, 

Горан Ђурић, Синиша 

Мозетић, Милош 

Пушић 

Наставник математике у ОШ, 

гимназији, средњој стручној и 

средњој уметничкој школи  

Економска 

школа, 

Крагујевац 

10 часова 1 учесник 

 

05.02.2020. 

Семинар „Мој ученик – 

потенцијална жртва, починилац 

или посматрач насиља“,  

каталошки број 40, 8 бодова, 

К3, П4 

Снежана Грујић, Јелена 

Петровић Десница 

У циљној групи се налазе сви 

профили наставникa запослени у 

ОШ, СШ, школама за ученике са 

сметњ. у развоју, запослени у ПУ и 

стручни сарадници 

Економска 

школа, 

Крагујевац 

9 часова 1 учесник 

06.02.2020. 

Радионица „Самоевалуација 

наставничких компетенција у 

циљу унапређивања наставе и 

учења“ 

Зоран Сретеновић, 

просветни саветник, 

Школска управа 

Крагујевац 

Наставник разредне и предметне 

наставе у ОШ и школи за ученике са 

сметњама у развоју 

Економска 

школа, 

Крагујевац 

10 часова 

(трајање 4 

сата) 
2 учесника 

07.02.2020. 

Радионица „Самоевалуација 

наставничких компетенција у 

циљу унапређивања наставе и 

учења“ 

Зоран Сретеновић, 

просветни саветник, 

Школска управа 

Крагујевац 

Наставник у гимназији, наставник 

општеобразовних и стручних 

предмета у средњој стручној и 

уметничкој школи, наставник у 

школи за ученике са сметњама у 

развоју 

Економска 

школа, 

Крагујевац 

10 часова 

(трајање 4 

сата) 
4 учесника 

10.02.2020. 

Семинар „Креативност у 

настави страних језика“, 

каталошки број 879, 8 бодова, 

К2, П3 

Маријана Иличин, 

Ивана Глигорин 

Наставник страних језика у ОШ, 

гимназији, средњој стручној и 

уметничкој школи 

Економска 

школа, 

Крагујевац 

10 часова 1 учесник 

10 – 12.02.2020. 

Тродневни семинар „Тестови 

и оцењивање“, каталошки број 

582, 24 бода, К2, П3 

Александра Бакрач, 

Живорад Младеновић, 

Александар 

Драгановић, Ана 

Петрович 

Наставник разредне и предметне 

наставе у ОШ, наставник у 

гимназији, СШ и средњој стручној 

школи, стручни сарадник 

Економска 

школа, 

Крагујевац 

9 часова 1 учесник 

11.02.2020. 

Семинар „Транзициони 

модели подршке за децу и 

њихове породице у пракси 

предшколске установе“, 

каталошки број 217, 8 бодова, 

К3, П2 

Татјана Павловић, 

Анита Ерић, Зорица 

Николић 

Васпитач у ПУ, медицинска сестра – 

васпитач, стручни сарадник у ПУ, 

педагошки, андрагошки асистент, 

помоћни наставник 

Економска 

школа, 

Крагујевац 

9 часова 5 учесника 

11.02.2020. 

Семинар „Методе очувања 

живих врста у eks situ 

условима“, каталошки број 793, 

8 бодова, К1, П3 

Др Бојан Златковић, др 

Славиша Стаменковић, 

др Светлана Тошић, 

(Природно – 

математички факултет 

у Нишу) 

Наставник разредне наставе, 

наставник предметне наставе у ОШ, 

наставник у гимназији и наставник 

општеобразовних предмета у ССШ 

(наставници биологије) 

Економска 

школа, 

Крагујевац 

10 часова 1 учесник 

 


