
Институцијa:         Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3-5, Београд 

Особа за контакт:         Мирјана Илић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org 

011/3348-384 или 064/111-0074 

 

КАТ БР. 

 

Назив семинара 

 

 

област 

 

циљна група 

72 

 

 

Програм позитивног понашања у школи 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=231 

 

 

васпитни рад 

К3, Приоритет: 4 

 

наставник разредне наставе 

сви наставници предметне 

наставе у ОШ и СШ, стручни 

сарадници 

 

76 

 

Развијање социјалних вештина у школи 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=160 

 

 

васпитни рад 

К3, Приоритет: 4 

 

наставник разредне наставе 

сви наставници предметне 

наставе у ОШ, васпитач у 

дому ученика, стручни 

сарадници,  

директор/помоћник директора 

 

84 

 

Улога, задаци и значај одељењског старешине у васпитно-

образовном раду 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=223 

 

 

васпитни рад 

К3, Приоритет: 4 

 

сви наставници предметне 

наставе у ОШ и СШ, стручни 

сарадници 

 

116 

 

Комуникацијом до успешне сарадње у школи 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=156 

 

 

васпитни рад 

К4, Приоритет: 4 

 

наставник разредне наставе 

сви наставници предметне 

наставе у ОШ и СШ, стручни 

сарадници 

 

238 

 

Здрави стилови живота у функцији бољих резултата рада 

ученика 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=534 

 

 

здравствено васпитање 

К2, Приоритет: 3 

 

наставник разредне наставе 

сви наставници предметне 

наставе у ОШ , васпитач у ПУ 

и дому ученика, медицинска 

сестра васпитач у ПУ, стручни 

сарадници у ПУ и ОШ 

 

282 

 

 

Подршка за реализацију предмета Грађанско васпитање – 

сазнање о себи и другима 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1287 

 

 

изборни и факултативни 

предмети 

К3, Приоритет: 3 

 

наставник разредне наставе 

сви наставници предметне 

наставе у ОШ , стручни 

сарадници 
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КАТ БР. 

 

Назив семинара 

 

област 
 

 

циљна група 

381 

 

Модели и експерименти у настави математике 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=919 

 

 

математика 

К2, Приоритет: 3 

 

наставник разредне наставе 

наставници предметне наставе 

у ОШ и СШ: Математика, 

стручни сарадници 

 

387 

 

 

Стратегије решавања математичких задатака 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=441 

 

 

математика 

К2, Приоритет: 3 

 

наставник разредне наставе 

наставници предметне наставе 

у ОШ и СШ: Математика, 

стручни сарадници 

 

442 

 

ИДИ ка знању! 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=454 

 

 

општа питања наставе 

К2, Приоритет: 3 

 

наставник разредне наставе 

сви наставници предметне 

наставе у ОШ и СШ, стручни 

сарадници 

 

458 

 

Истраживања у функцији унапређивања наставе и учења 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=697 

 

 

општа питања наставе 

К2, Приоритет: 3 

 

наставник разредне наставе 

сви наставници предметне 

наставе у ОШ и СШ, стручни 

сарадници 

 

480 

 

Meђупредметни приступ настави и учењу и развој 

компетенција ученика 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=631 

 

 

општа питања наставе 

К2, Приоритет: 3 

 

наставник разредне наставе 

сви наставници предметне 

наставе у ОШ и СШ, стручни 

сарадници 

 

504 

 

Настава усмерена на ученика постмиленијумске генерације 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=832 

 

 

општа питања наставе 

К2, Приоритет: 3 

 

наставник разредне наставе 

сви наставници предметне 

наставе у ОШ и СШ, стручни 

сарадници 

 

546 

 

Предузетништво као међупредметна 

 компетенција кроз целокупно школовање 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=405 

 

 

општа питања наставе 

К2, Приоритет: 3 

 

наставник разредне наставе 

сви наставници предметне 

наставе у ОШ и СШ, васпитач 

у дому ученика, стручни 

сарадници 
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КАТ БР. 
 

Назив семинара 

 

област 
 

 

циљна група 

547 

 

Предузетништво у настави 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=532 

 

 

општа питања наставе 

К2, Приоритет: 3 

 

наставник разредне наставе 

сви наставници предметне 

наставе у ОШ и СШ, стручни 

сарадници 

 

578 

 

Тематски дан – наставник практичар и истраживач 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=216 

 

 

општа питања наставе 

К2, Приоритет: 3 

 

наставник разредне наставе 

сви наставници предметне 

наставе у ОШ, стручни 

сарадници 

 

604 

 

Функционална знања – пут ка успеху 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=360 

 

 

општа питања наставе 

К2, Приоритет: 3 

 

наставник разредне наставе 

сви наставници предметне 

наставе у ОШ, стручни 

сарадници 

 

606 

 

Функционално знање – од сна до стварности 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=370 

 

 

општа питања наставе 

К2, Приоритет: 3 

 

наставник разредне наставе 

сви наставници предметне 

наставе у ОШ, стручни 

сарадници 

 

645 

 

Тематски дан Заједнички рад (партнерство) наставника, 

ученика и родитеља – примена у пракси 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=388 

 

 

општа питања наставе 

К4, Приоритет: 3 

 

наставник разредне наставе 

сви наставници предметне 

наставе у ОШ, стручни 

сарадници 

 

660 

 

Припрема деце за јавни наступ 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1347 

 

 

предшколско васпитање и 

образовање 

К1, Приоритет: 3 

 

васпитач у предшколској 

установи 

 

705 

 

Драмске игре – подршка посебности и различитости 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=584 

 

 

предшколско васпитање и 

образовање 

К3, Приоритет: 2 

 

васпитач у предшколској 

установи, медицинска сестра 

васпитач у ПУ, васпитач у 

дому ученика, стручни 

сарадници 

 

 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=532
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=216
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=360
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=370
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=388
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1347
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=584
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=584


 

КАТ БР. 
 

 

Назив семинара 

 

област 
 

 

циљна група 

786 

 

Едуардо – школски рачунарски интерфејс 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=575 

 

 

природне науке 

К1, Приоритет: 1 

 

наставници предметне наставе 

у ОШ: Техника и технологија; 

Tехничко и информатичко 

образовање; Информатика и 

рачунарство; Физика; 

Математика 

796 

 

Планирање наставе хемије – смернице за квалитетну наставу 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=347 

 

 

природне науке 

К1, Приоритет: 3 

 

 

наставници предметне 

наставе: Хемија у ОШ и СШ 

 

809 

 

Кроз експеримент до знања 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=286 

 

 

природне науке 

К2, Приоритет: 3 

 

наставник разредне наставе, 

наставник изборних и 

факултативних предмета 

816 

 

Сјај и беда симбиоза 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=213 

 

 

природне науке 

К2, Приоритет: 3 

 

сви наставници предметне 

наставе у ОШ и СШ 

 

830 

 

Од игре до уметности – драмски метод у настави 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1402 

 

 

српски језик и књижевност 

К1, Приоритет: 3 

 

 

наставник разредне наставе 

831 

 

Планирање у настави српског језика и књижевности 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1250 

 

 

српски језик и књижевност 

К1, Приоритет: 3 

наставник разредне наставе 

наставници предметне 

наставе: Српски језик у ОШ и 

СШ 

 

843 

 

Међупредметне компетенције: корелација у настави српског и 

енглеског језика 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=249 

 

 

српски језик и књижевност 

К2, Приоритет: 3 

 

наставник разредне наставе 

сви наставници предметне 

наставе у ОШ и СШ, стручни 

сарадници 

 

845 

 

Обрада обавезне школске лектире у основној школи 
(Развијање читалачке, говорне културе и комуникацијских вештина) 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=465 

 

 

 

српски језик и књижевност 

К2, Приоритет: 3 

 

наставник разредне наставе, 

наставник предметне наставе у 

ОШ, стручни сарадници 
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КАТ БР. 
 

Назив семинара 

 

област 
 

 

циљна група 

850 

 

Читалачки маратон – утицај читалачких вештина на развој 

личности 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1184 

 

 

српски језик и књижевност 

К2, Приоритет: 3 

наставник предметне наставе у 

ОШ, стручни сарадници 

891 

 

Beyond English 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=449 

 

 

страни језик 

К3, Приоритет: 3 

 

 

сви наставници предметне 

наставе у ОШ и СШ 

954 

 

Примена дигиталних уџбеника и апликативних програма у 

процесу ликовног васпитања и образовања деце и младих – 

дидактичко-методички и технолошки аспекти 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=729 

 

 

уметности 

К1, Приоритет: 1 

 

наставник разредне наставе 

сви наставници предметне 

наставе у ОШ и СШ, васпитач 

у ПУ, стручни сарадници у ПУ 

и школи 

 

967 

 

Чаробни свет музике – обука учитеља за рад са одељењским 

хором 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=255 

 

 

уметности 

К1, Приоритет: 3 

 

наставник разредне наставе 

наставници предмета Музичка 

култура у ОШ 

987 

 

Радио-драма и одељењска приредба у разредној настави 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=268 

 

 

уметности 

К3, Приоритет: 3 

 

наставник разредне наставе 

сви наставници предметне 

наставе у ОШ и СШ, васпитач 

у ПУ 

 

989 

 

Савремени методички приступ дечјем ликовном стваралаштву 

– образовање усмерено на процес учења и исходe 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=816 

 

 

уметности 

К3, Приоритет: 3 

 

запослени у ПУ 

наставник разредне наставе 

наставник ликовне културе у 

ОШ и СШ, стручни сарадници 
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