
 
 
 

 

 

 

 

 
Датум Назив 

Аутори и 
реализатори 

Циљна група 
Начин 

реализације 
Време 

почетка 

Број учесника по 
установи/ 

школи 

06. 
фебруар 

Стручни скуп  
„Онлајн настава – наша 

реалност“ 

Горан Јоксимовић 
(МПНТР),  

др Бранислав 
Ранђеловић 

(ЗВКОВ), Катарина 
Алексић (ЗВКОВ) 

Сви профили наставника у 
ОШ, гимназијама, и средњим 

стручним и уметничким 
школама, школама за ученике 

са сметњама у развоју, 
запослени у ПУ, стручни 
сарадници и директори 

Реализација 
путем 

платформе 
Microsoft 
Тeams 

10 часова 

4 учесника по 
установи 

 
Пријава траје до 04. 

фебруара или до 
попуњавања квоте 

08. 
фебруар 

Онлајн семинар  
„Подршка ученику кроз 
индивидуализацију и 

пројектни рад у настави 
математике“,  

каталошки број 358 

Мирјана Кокерић, 
Синиша Ћулафић 

Наставник разредне наставе, 
настаник предметне наставе у 

ОШ и СШ  
(наставници математике) 

Онлајн 

10 часова 
 

(трајање 4 
недеље) 

 
1 учесник по школи 

 
Пријава траје до 06. 

фебруара или до 
попуњавања квоте 

09. 
фебруар 

Онлајн радионица  
„Рад по ИОП-у 3  – примери 

из праксе“ 
Вера Јовић 

Наставник разредне наставе, 
наставник предметне наставе 
у ОШ, стручни сарадник у ОШ, 

директор 

Реализација 
путем 

платформе 
Microsoft  
Тeams 

17.30 
 

(трајање 
45-90 

минута) 

3 учесника по 
школи 

 
Пријава траје до 07. 

фебруара или до 
попуњавања квоте 

10. 
фебруар 

Онлајн радионица 
„Искуства у организацији 

онлајн подршке 
породицама и васпитачима“ 

Анита Ерић,  
Ивана Јокић 

Васпитач, медицинска сестра – 
васпитач, стручни сарадник у 

ПУ, директор 

Реализација 
путем 

платформе 
Microsoft  
Тeams 

17.30 
 

(трајање 
45-90 

минута) 

 
30 учесника по 

установи  
 

Пријава траје до 08. 
фебруара или до 

попуњавања квоте 
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Датум 
Назив 

Аутори и 
реализатори 

Циљна група 
Начин 

реализације 
Време 

почетка 

Број учесника 
по 

установи/школи 

11. 
фебруар 

Онлајн радионица  
„Вртић од куће – „мудрице“ 

кроз гугл учионицу 
(примери из праксе) 

Сузана Милановић, 
Далиборка 
Богдановић 

Васпитач, медицинска сестра 
– васпитач, стручни сарадник 

у ПУ, директор 

Реализација 
путем 

платформе 
Microsoft 
Тeams 

17.30 
 

(трајање 
45-90 

минута) 

30 учесника по 
установи 

 
Пријава траје до 
09. фебруара или 
до попуњавања 

квоте 

 
 
 

12. 
фебруар 

Онлајн семинар  
„Како до интерактивног 
софтвера у настави“, 
каталошки број 396. 

Душан Станковић, 
Александра 
Станковић 

Сви профили наставника у 
основним и средњим 

стручним и уметничким 
школама и у школама за 
ученике са сметњама у 

развоју 

Онлајн 

10 часова  
 

(трајање 4 
недеље) 

 
1 учесник по 

школи 
 
Пријава траје до 
10. фебруара или 
до попуњавања 

квоте 

13. 
фебруар 

 Онлајн радионица  
„Teded и друге платформе 
које наставници и ученици 

бесплатно могу да користе у 
настави“ 

Драгана Станојевић 
(ЗВКОВ) 

Сви профили наставника у 
ОШ, гимназијама, и средњим 

стручним и уметничким 
школама, стручни сарадници 

и директори 

Реализација 
путем 

платформе 
Microsoft 
Тeams 

10 часова 
 

(трајање 
45-90 

минута) 

 
4 учесника по 

установи 
 

Пријава траје до 
11. фебруара или 
до попуњавања 

квоте 

13. 
фебруар 

Онлајн радионица 
„Настава на даљину у 

средњој школи – криза или 
изазов за развој и 

напредовање“ 

Драгана Зарков, 
стручни сарадник у 

средњој школи 

Наставник предметне и 
практичне наставе у СШ, 

наставник у гимназији, 
стручни сарадник у ОШ и СШ, 

директор 

Реализација 
путем 

платформе 
Microsoft 
Тeams 

14 часова 
 

(трајање 
45-90 

минута) 

 
10 учесника по 

установи 
 

Пријава траје до 
11. фебруара или 
до попуњавања 

квоте 
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Датум Назив 

Аутори и 
реализатори 

Циљна група 
Начин 

реализације 

Време 
почетка 

Број учесника 
по установи/ 

школи 

20. 
фебруар 

Онлајн радионица 
„Настава на даљину у 

основној школи – криза или 
изазов за развој и 

напредовање“ 

 
Мирјана Милчић, 

стручни сарадник у 
основној школи 

Наставник разредне и 
предметне наставе у ОШ, 

стручни сарадник у ОШ и СШ, 
стручни сарадник у школи за 

образовање ученика са 
сметњама у развоју, директор 

Реализација 
путем 

платформе 
Microsoft  
Тeams 

10 часова 
 

(трајање 
45-90 

минута) 

 
5 учесника по 

установи 
 

Пријава траје до 
18. фебруара или 
до попуњавања 

квоте 

20. 
фебруар 

Онлајн радионица 
„Организација и реализација 
онлајн наставе у предметној 

настави – примери из 
праксе“ 

 
Гордана Ковачевић, 

наставник 
предметне наставе 

у ОШ 

Наставник разредне и 
предметне наставе у ОШ, 

стручни сарадник у ОШ и СШ, 
директор 

Реализација 
путем 

платформе 
Microsoft  
Тeams 

14 часова 
 

(трајање 
45-90 

минута) 

 
5 учесника по 

установи 
 

Пријава траје до 
18. фебруара или 
до попуњавања 

квоте 

 
 
 

27. 
фебруар 

Онлајн радионица 
„Организација и реализација 
наставе на даљину у ШОСО 

„Вукашин Марковић“ 

Татјана Симић, 
директор школе 

Наставници разредне и 
предметне наставе у ОШ, 
наставници у школама за 
ученике са сметњама у 

развоју, стручни сарадници, 
директори 

Реализација 
путем 

платформе 
Microsoft  
Тeams 

10 часова 
 

(трајање 
45-90 

минута) 

 
10 учесника по 

установи 
 

Пријава траје до 
25. фебруара или 
до попуњавања 

квоте 

27. 
фебруар 

Онлајн радионица 
„Могући облици 

индивидуалног рада 
ученика у онлајн настави – 

примери из праксе“ 

Дејана 
Димитријевић 

Ћировић, наставник 
у ССШ 

Наставник предметне и 
практичне наставе у СШ, 

наставник у гимназији, 
стручни сарадник у ОШ и СШ, 

директор 

Реализација 
путем 

платформе 
Microsoft  
Тeams 

14 часова 
 

(трајање 
45-90 

минута) 

 
5 учесника по 

установи 
 

Пријава траје до 
25. фебруара или 
до попуњавања 

квоте 
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Датум Назив 
Аутори и 

реализатори 
Циљна група 

Начин 
реализације 

Време 
почетка 

Број учесника 
по установи/ 

школи 

27. 
фебруар 

Онлајн семинар 
„Безбедност деце на 

интернету у сарадњи са 
родитељима“,  

каталошки број 13 

Фарида Басиони – 
Стаменић,  

Биљана Лајовић, 
Миља Кривокућа 

Стручни сарадник  
у ОШ, СШ, ССШ, уметничкој 

школи и школи за 
образовање ученика са 

сметњама у развоју 

Онлајн 

10 часова 
 

(трајање 8 
сати) 

 
1 учесник по 

установи 
 

Пријава траје до 
25. фебруара или 
до попуњавања 

квоте  

 

 

 

 Особа за контакт: Владимир Средојевић, тел. 060 55 988 01  

Фебруар 2021. године 

Пријављивање се врши попуњавањем пријавног формулара и слањем на имејл: csukg.prijave@gmail.com  

mailto:csukg.prijave@gmail.com

