Поштоване колегинице и колеге,
У складу са нашим професионалним потребама да се перманентно стручно усавршавамо,
водећи рачуна и о вашим финансијским могућностима, позивамо вас да похађате један од, у
ЗУОВ-у акредитованих једнодневних семинара (8 бодова) Klett друштва за развој образовања, које
организују Друштво учитеља Новог Сада, Klett друштво за развој образовања и Удружење за
промоцију, усавршавање и развој образовања „Нови Логос” у

ОШ „Ђорђе Натошевић”, у Новом Саду
Максима Горког 54

у суботу, 27. маја 2017. године од 10 сати
Више
информација
о
семинарима
http://www.klettobrazovanje.org/?page_id=29.

можете

видети

путем

линка:

Семинаре организујемо за све заинтересоване просветне раднике у основним школама.
Сви полазници уплаћају котизацију на рачун Друштва учитеља Новог Сада број 340-4537-93, до
23. маја 2017. године и то у износу од:
- 300,00 динара чланови ДУНС-а,
- 500,00 динара сви остали полазници.
Организатори обезбеђују храну и освежење за све полазнике.
Списак полазника, пошаљите на мејл duns.prijave@gmail.com најкасније до краја радног времена
(17h) у понедељак, 8. маја 2017.
Пријава заинтересованих учитеља и предметних наставника у датом року је обавезна, а накнадних
пријава неће бити.
Важна напомена:
Сви који се пријаве да ће похађати семинар, а не дођу, обавезују се да ће на име надокнаде
трошкова организације на рачун Друштва учитеља Новог Сада уплатити 1.000,00 динара.
Најљубазније молимо да наставно особље школе упознате са садржајем овог дописа и сачините
списак оних који ће похађати семинаре.
Особе за контакт:
Зденка Рајковић 064/213-1403
Љиљана Јовановић 064/863-4058
Оливера Валушек 063/109-8776
Klett друштво за развој образовања
мр Мирјана Илић, програмски директор

Маја Берић 064/218-9479
Снежана Богдановић 062/220-752
Данка Накић 063/891-4333
Друштво учитеља Новог Сада
Зденка Рајковић, председник

1.
2.
3.
4.
5.

Назив семинара
Програм позитивног понашања у школи
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=79&godina=2014/2015
Развијање социјалних вештина у школи
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=82&godina=2014/2015
Улога, задаци и значај одељењског старешине у образовно-васпитном раду
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=86&godina=2014/2015
Облици и закони мишљења у настави математике
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=249&godina=2014/2015
Систематизација градива у настави математике
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=255&godina=2014/2015

каталошки број, област
79, васпитни рад
К3, Приоритет: 4
82, васпитни рад
К3, Приоритет: 4
86, васпитни рад
К3, Приоритет: 4
249, математика
К1, Приоритет: 1
255, Математика
К1, Приоритет: 1

циљна група
наставник разредне наставе, сви наставници
предметне наставе у ОШ и СШ, стручни сарадници
наставник разредне наставе, сви наставници
предметне наставе у ОШ, стручни сарадници...
наставник разредне наставе, сви наставници
предметне наставе у ОШ и СШ, стручни сарадници
наставник разредне наставе
наставник математике у ОШ и СШ

6.

Истраживања у функцији унапређивања наставе и учења
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=343&godina=2014/2015

343, општа питања наставе
К1, Приоритет: 2

7.

Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=405&godina=2014/2015

405, општа питања наставе
К2, Приоритет: 2

8.

Примена интерактивних/дигиталних уџбеника у настави
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=439&godina=2014/2015
Тематски дан – наставник практичар и истраживач
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=453&godina=2014/2015

439, општа питања наставе
К2, Приоритет: 3
453, општа питања наставе
К2, Приоритет: 1

наставник разредне наставе
сви наставници предметне наставе у ОШ и СШ,
стручни сарадници
наставник разредне наставе
сви наставници предметне наставе у ОШ и СШ
наставник разредне наставе, сви наставници
предметне наставе у ОШ, стр. сарадници

10.

Обука наставника за примену „Зеленог пакета”
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=621&godina=2014/2015

621, природне науке
К1, Приоритет: 3

наставници предметне наставе природних наука у
ОШ

11.

Планирање наставе хемије – смернице за квалитетну наставу
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=622&godina=2014/2015

12.

Планирање у настави српског језика и књижевности
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=712&godina=2014/2015

622, природне науке
К1, Приоритет: 2
712, српски језик и
књижевност
К1, Приоритет: 3
716, српски језик и
књижевност
К1, Приоритет: 1
718, српски језик и
књижевност
К1, Приоритет: 3
759, уметности
К1, Приоритет: 1

9.

13.
14.
15.
16.
17.

Савремени драмски приступ у настави српског језика и књижевности и улога драмске
секције у образовном процесу
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=716&godina=2014/2015
Савремени теоријски приступи тумачењу књижевноуметничког текста у настави српског
језика и књижевности
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=718&godina=2014/2015
„Чаробни свет музике” – обука учитеља за рад са одељењским хором
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=759&godina=2014/2015
Савремени уџбеник, радни листови и приручник ликовне културе – дидактичкометодички аспекти
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=801&godina=2014/2015
Савремени методички приступ дечјем ликовном стваралаштву
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=816&godina=2014/2015

801, уметности
К2, Приоритет: 3
816, уметности
К3, Приоритет: 1

наставник разредне наставе, сви наставници
предметне наставе у ОШ и СШ, стручни сарадници

наставници предметне наставе: Хемија у ОШ и СШ
наставник разредне наставе
наставници предметне наставе:
Српски језик у ОШ и СШ
наставници предметне наставе у ОШ и СШ
наставници предметне наставе: Српски језик у ОШ
и СШ
наставник разредне наставе
наставници предмета Музичка култура у ОШ
запослени у ПУ,
наставник разредне наставе
наставник ликовне културе у ОШ и СШ, стручни
сарадници

