
 

 

 

ЗИМСКИ ДАНИ ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА 2022. 

„Савремена настава и учење у онлајн хибридном систему“ 

 

ПРОГРАМ 
 

 

Датум 
 

Назив 
Аутори, 

реализатори, излагачи 

 

Циљна група 
Начин 

реализације 
Време 

почетка 

Број учесника по 
установи/ 

школи 

 
21. 

фебруар 

Oтварање манифестације 
„Зимски дани просветних 

радника“ 

- Никола Спасић, директор 
Центра за образовање 
Крагујевац; 

- Мирослав Петрашиновић, 
председник Скупштине 
града Крагујевца; 

- Душан Алексић, градски 
већник за образовање; 

- Горан Јоксимовић, 
руководилац ШУ Крагујевац. 

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 

5 учесника по 

установи 
 

Пријава траје до  
19. фебруара 

Акредитовани стручни скуп 
(саветовање) 

„Подстицање и креирање 
новог образовног 

окружења“, (1 бод СУ) 

- Др Бранислав 
Ранђеловић, директор 
ЗВКОВ; 

- Љиљана Марлот, МПНТР; 

- Сузана Деретић, ЗУОВ. 

22. 
фебруар 

Онлајн једнодневни семинар 
„Дигитална наставна 
средства – корак ка 
савременој активној 
настави“, кат.број 427 

(24 бода) 

Радојка Стефановић, 
Драгана Николић 

Стојановић 

Сви профили 
наставника у ОШ, 

гимназијама, и средњим 
стручним и уметничким 
школама, школама за 

ученике са сметњама у 
развоју, стручни          

сарадници и директори 

Реализација  
путем Зум 
платформе 

17 часова 

1 учесник по 
установи 

Пријава траје до 18. 
фебруара 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
22. 

фебруар 

Онлајн радионица 
„Самовредновање 

наставничких 
компетенција у функцији 
унапређивања наставе и 

учења“ 

 
Зоран М. Сретеновић, 
Просветни саветник, 

ШУ Крагујевац 

 

 
Сви профили наставника 

у ОШ, гимназијама, и 
средњим стручним и 

уметничким школама, 
школама за ученике са 

сметњама у развоју, 
стручни сарадници и 

директори 

 
Реализација  

путем 
платформе 

Microsoft Тeams 

 

17 часова 
 

(трајање 45-60 
мин.) 

 
5 учесника по школи 

 
Пријава траје до 

18.  фебруара 

23. 

фебруар 

Онлајн радионица 
„Подршка учењу у 

условима пандемије“ 

Горан Јоксимовић, 
руководилац ШУ Крагујевац 

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 

17 часова 
 

(трајање 45-60 
мин.) 

5 учесника по   
установи 

 

Пријава траје 
до  

21. фебруара 

24. 
фебруар 

Акредитовани онлајн стручни скуп 
„Професионална заједница 

учења као механизам 
креирања мреже подршке 

међу запосленима у 
васпитно- образовним и 
образовно – васпитним 

установама“ 
(1 бод СУ) 

Зорица Николић, Невена 
Шћепановић Нешић, 

Неда Богојевић 
Прековић, 

Јована Миликић,     
Владимир Средојевић 

Васпитачи, медицинске 
сестре-васпитачи и 

стручни сарадници у ПУ 

Реализација 
путем 

платформе 
Microsoft 
Тeams 

16 часова 
 

10 учесника по 

установи 

 
Пријава траје до 
 22. фебруара 

25. 
фебруар 

Онлајн семинар за рачуновође 
„Електронске фактуре и 
систем за управљање 

фактурама (е-SUF)“ 

Хајрија Кубуровић, 
Весна Савковић, 
Дејан Чукаловић 

(Семинари Србије) 

Рачуновође у ПУ, 
основним и средњим 

школама 

Реализација  
путем Зум 
платформе 

10 часова 

(време 
трајања 4 

сата) 

1 учесник по установи 

Пријава траје до 
23.фебруара 

 
 



 

 

25. 
фебруар 

Онлајн радионица 
„Формативно оцењивање и 

процењивање“ 

Драгана Оцокољић, 
просветни саветник, 

ШУ Крагујевац 

Сви профили наставника у 
ОШ, гимназијама, и 

средњим стручним и 
уметничким школама, 
школама за ученике са 

сметњама у развоју, 
стручни сарадници и 

директори 

Реализација  
путем 

платформе 
Microsoft 
Тeams 

17 часова 

(време 
трајања 45-60 

мин.) 

 

 
5 учесника по школи 

 
Пријава траје до 
 23. фебруара 

26. 
фебруар 

Онлајн једнодневни семинар 
 „Могућност примене 
пројектне наставе у 

дигитално доба“, кат.бр.492, 
(8 бодова) 

Марсела Ескенази 
Милутиновић, 

Гордана Петровић, 
Марина Панић 

Сви профили наставника у 
ОШ, гимназијама, и 

средњим стручним и 
уметничким школама, 

стручни сарадници 

Реализација  
путем Зум 
платформе 

9 часова 

1 учесник по школи 

 

Пријава траје до  

23. фебруара 

26. 
фебруар 

Онлајн радионица 
„Пројектна настава“ 

Зорица Поповић, професор 
разредне наставе, ОШ „Мома 

Станојловић“ 

Сви профили наставника у 
ОШ, запослени у 

предшколској установи 

Реализација  
путем 

платформе 
Microsoft 
Тeams 

9 часова 

(време 
трајања 45-60 

мин.) 

5 учесника по школи 

 

Пријава траје до 

23. фебруара 

27. 
фебруар 

Онлајн једнодневни семинар  
„Наставник – креатор свог 
онлајн окружења“, кат.бр. 

638 
(8 бодова) 

Марина Панић,  
Гордана Петровић 

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 Зум 
платформе 

9 часова 

1 учесник по 

школи/установи 

 

Пријава траје до  

24. фебруара 

27. 
фебруар  

Онлајн радионица за 
директоре 

„Организација рада школе и 
наставе у време пандемије“ 

Снежана Рајевац,  
ОШ „19. октобар“; 

 Синиша Којић,  
Средња стручна школа;  

Љубица Башић,  
Дом ученика средњих школа 

Директори и стручни 
сарадници основних, 

средњих школа и домова 
ученика 

Реализација  
путем 

платформе 
Microsoft 
Тeams 

10 часова 

(време 
трајања 90 

минута) 

2 учесника по школи 

Пријава траје до  

25. фебруара 

 
 
 
 



 

 

 

27. 
фебруар 

Онлајн радионица 
„Информационе 

технологије у настави“ 
Нина Дошлов 

Сви профили наставника у 
ОШ, гимназијама, и 

средњим стручним и 
уметничким школама, 
школама за ученике са 

сметњама у развоју, 
стручни сарадници и 

директори 

 
Реализација  

путем 
платформе 

Microsoft Тeams 

12 часова 

(време трајања 
60 мин.) 

1 учесник по школи 

 

Пријава траје до  

25. фебруара 

 

28. 
фебруар  

Онлајн радионица 
„Функције простора - 

изазови у пракси“  

Анита Ерић, 
Ивана Јокић 

Васпитач, медицинска 
сестра-васпитач, стручни 

сарадник у ПУ 

Реализација  
путем 

платформе 
Microsoft 
Тeams 

17 часова 

(време 
трајања 45-60 

мин.) 

35 учесника по 

установи 

Пријава траје до  

25. фебруара 

10. март 

Онлајн радионица 
„Подучавање ДАРовитих 

ученика: изазов или дар?“ 

Др Вера Дивац 
Др Марина Костић 

(Институт за хемију – ПМФ) 

Сви профили наставника у 
ОШ, гимназијама, и 

средњим стручним и 
уметничким школама, 
школама за ученике са 

сметњама у развоју, 
стручни сарадници и 

директори 

Реализација  
путем 

платформе 
Microsoft 
Тeams 

18 часова 

(време 
трајања 60-90 

мин.) 

1 учесник по школи 

 

Пријава траје до 

 05. марта 

 
Контакт телефон:  
034/ 201 - 303 
060 559 88 01 (Владимир Средојевић, стручни сарадник) 

 

Контакт мејл: 
saradnici@centarzaobrazovanjekg.edu.rs  

Пријаве слати на:  
csukg.saradnici@gmail.com

 Легенда боја 
Реализовани 
Одложено (промењен датум реализације) 

mailto:saradnici@centarzaobrazovanjekg.edu.rs
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