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Назив семинара 

 
каталошки број 

област 

 
циљна група 

Програм позитивног понашања у школи 
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=79&godina=2014/2015 
 

79 
васпитни рад 

К3, Приоритет: 4 

наставник разредне наставе 
сви наставници предметне наставе 

у ОШ и СШ, стручни сарадници 

Развијање социјалних вештина у школи 
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=82&godina=2014/2015 
 

82 
васпитни рад 

К3, Приоритет: 4 

наставник разредне наставе 
сви наставници предметне наставе 

у ОШ, стручни сарадници... 

Улога, задаци и значај одељењског старешине у образовно-васпитном раду 
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=86&godina=2014/2015 
 

86 
васпитни рад 

К3, Приоритет: 4 

наставник разредне наставе 
сви наставници предметне наставе 

у ОШ и СШ, стручни сарадници 

Облици и закони мишљења у настави математике 
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=249&godina=2014/2015 

 

249 
математика 

К1, Приоритет: 1 

 
 

наставник разредне наставе 
наставник математике у ОШ и СШ Систематизација градива у настави математике 

http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=255&godina=2014/2015 
 

255 
математика 

К1, Приоритет: 1 

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 

наставник разредне наставе 
сви наставници предметне наставе 

у ОШ и СШ, стручни сарадници 

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 

наставник разредне наставе 
сви наставници предметне наставе 

у ОШ и СШ, стручни сарадници 

http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=79&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=82&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=86&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=249&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=255&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=343&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=405&godina=2014/2015


 
Назив семинара 

 
каталошки број 

област 

 
циљна група 

Примена интерактивних/дигиталних уџбеника у настави 
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=439&godina=2014/2015 
 

439 
општа питања наставе 

К2, Приоритет: 3 

наставник разредне наставе 
сви наставници предметне наставе 

у ОШ и СШ 

Тематски дан – наставник практичар и истраживач 
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=453&godina=2014/2015 
 

453 
општа питања наставе 

К2, Приоритет: 1 

наставник разредне наставе 
сви наставници предметне наставе 

у ОШ, стручни сарадници 

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 

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

622 
природне науке 
К1, Приоритет: 2 

наставници предметне наставе: 
Хемија у ОШ и СШ 

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

712 
српски језик и 
књижевност 

К1, Приоритет: 3 

наставник разредне наставе 
наставници предметне наставе: 

Српски језик у ОШ и СШ 

Савремени драмски приступ у настави српског језика и књижевности и 
улога драмске секцијеу образовном процесу 
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=716&godina=2014/2015 
 

716 
српски језик и 
књижевност 

К1, Приоритет: 1 

 
наставници предметне наставе у 

ОШ и СШ 

Савремени теоријски приступи тумачењу књижевноуметничког текста у 
настави српског језика и књижевности 
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=718&godina=2014/2015 
 

718 
српски језик и 
књижевност 

К1, Приоритет: 3 

наставници предметне наставе: 
Српски језик у ОШ и СШ 

„Чаробни свет музике” – обука учитеља за рад са одељењским хором 
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=759&godina=2014/2015 
 

759 
уметности 

К1, Приоритет: 1 

наставник разредне наставе 
наставници предмета Музичка 

култура у ОШ 

Савремени уџбеник, радни листови и приручник ликовне културе – 
дидактичко-методички аспекти 
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=801&godina=2014/2015 
 

801 
уметности 

К2, Приоритет: 3 

 
запослени у ПУ 

наставник разредне наставе 
наставник ликовне културе у ОШ и 

СШ, стручни сарадници Савремени методички приступ дечјем ликовном стваралаштву 
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=816&godina=2014/2015 
 

816 
уметности 

К3, Приоритет: 1 
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