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заштити детета од злостављања и занемаривања“
Усавршавање комуникацијске компетентности
Каријерно вођење и саветовање (КВиС) – од
школе до посла
Улога одељењског старешине у пружању подршке
развоју личности ученика – први модул
Улога одељењског старешине у пружању подршке
развоју личности ученика – други модул
Развојем емпатије до школске демократије
Лепота живота је у контакту са собом и другима саосећајна, ненасилна комуникација
Професионална оријентација (ПО) – пут
будућности ученика
Вештине грађења односа са децом и родитељима
Вештине грађења односа – мост који повезује
наставнике, ученике и родитеље
РАЗОТКРИВАЊЕ КОНФЛИКАТА У СИСТЕМУ
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА – КО СЕ БОЈИ ВУКА
ЈОШ?
ПУТЕМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ГРАДИМО ВРЕДНОСНЕ
СТАВОВЕ НЕОПХОДНЕ ЗА ЖИВОТ У САВРЕМЕНОМ
ДРУШТВУ

Asocijacija DUGA

517

Педагошко друштво Србије

521

Центар за стручно усавршавање запослених у
образовању Сомбор

525

Гимназија Свети Сава

532

Медија полис

536

Школски центар за савремено образовање

538

Klett друштво за развој образовања

543

Центар за стручно усавршавање Чачак

558

Институт за педагошка истраживања

561

Центар Инвентива

566

Центар за усавршавање радника у просвети
Гаудеамус
Центар за усавршавање радника у просвети
Гаудеамус
Klett друштво за развој образовања

569
573
574

Klett друштво за развој образовања

575

Центар Инвентива

578

ПР агенција ”Центар Ивес”

588

ПР агенција ”Центар Ивес”

597

Отворена просветна иницијатива
599
Klett друштво за развој образовања

7

603

119.

Унапређење компетенција наставника, васпитача
и стручних сарадника у вртићима и школама за
социјалну инклузију деце са проблемима у
понашању

120.

Наставник-саветник

121.

Да нам школа буде сигурна

122.

КРЕИРАЈ УСПЕХ - оствари свој потенцијал
„Слушај/кажи да се разумемо“ – вештине
ненасилне комуникације
Сарадња са родитељима – континуирано јачање
међусобног поверења
УЛОГА, ЗАДАЦИ И ЗНАЧАЈ ОДЕЉЕЊСКОГ
СТАРЕШИНЕ У ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОМ РАДУ
Како развити предузетништво као
међупредметну компетенцију
Школа отворена родитељима 3 Заштита жена и деце од насиља у породичном
контексту – улога образовнo-васпитних установа
Како да наставници, родитељи и ученици заједно
раде на стварању квалитетних услова за
одрастање и развој
Утицај школе на подизање васпитне функције
породице
Драмско васпитање у превенцији вршањчког
насиља
Корак ка холистичком образовању - дете је
целовито биће

123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.

Како управљати вршњачким конфликтима
Како помоћи ученицима с проблемима у
понашању
Како да боље разумемо понашање и емотивне
потребе деце и адолесцената

Асоцијација за алтернативно породично старање о
деци - ФАМИЛИА
Центар за усавршавање радника у просвети
Гаудеамус
Регионални центар за професионални развој
запослених у образовању
Дом ученика средњих школа Књажевац
Академија техничко васпитачких струковних
студија Ниш, Одсек Пирот
Центар за стручно усавршавање Чачак
Центар за стручно усавршавање запослених у
образовању Сомбор
Регионални центар за професионални развој
запослених у образовању
Центар за стручно усавршавање Шабац

616

630
634
639
644
645
649
654
655

Аутономни женски центар

670

Нансен дијалог центар Србија

674

ОШ. Филип Филиповић

680

Академија васпитачко медицинских струковних
студија

683

Савез учитеља Републике Србије

686

Академија васпитачко медицинских струковних
студија
Регионални центар за професионални развој
запослених у образовању
Центар за стручно усавршавање у образовању
Лесковац

8

691
694
697

136.
137.
138.

139.

140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.

Развијање активности каријерног вођења и
саветовања (КВиС) у програмима образовања
одраслих
Реци НE насиљу у школи
Развијање активности професионалне
оријентације (ПО) у основној школи
Унапређење квалитета активности каријерног
вођења кроз ефикасно планирање рада тима за
каријерно вођење и саветовање / професионалну
оријентацију
Унапређење компетенција наставника и стручних
сарадника за спровођење активности каријерног
вођења и саветовања
УЧИОНИЦА ДОБРЕ ВОЉЕ (УДВ) - Школски програм
за конструктивно решавање сукоба
Превенција прекомерне употребе и зависности од
савремених технологија
Ваннаставне активности у Програмима наставе и
учења
Како до позитивне школске климе
Вршњачко насиље – „Боље спречити...“
Учење кроз дијалог - жива библиотека
„Превенција и инклузија кроз форум-театар“
Родитељ – сарадник у превенцији, препознавању,
откривању и сузбијању насиља и дискриминације
у васпитно-образовним и образовно-васпитним
установама
Превенција – васпитна степеница
Припрема ученика за тржиште рада –
самопроцена вештина и представљање
послодавцима
„Ухвати дан!“ (Carpe diem)
Каријерно информисање ученика и европски
Europass алати за представљање вештина и знања
Улога савремених медија у дигиталном насиљу и
физичком здрављу ученика

Фондација Темпус

706

ОШ Бранко Пешић

708

Фондација Темпус

709

Фондација Темпус

712

Фондација Темпус

716

Удружење Група Мост

721

Мрежа професионалаца Србије СПОНЕ

724

Друштво учитеља Београда

729

Klett друштво за развој образовања
Мрежа професионалаца Србије СПОНЕ
ОШ "Коста Трифковић"
ОШ "Милутин и Драгиња Тодоровић"

732
741
746
767

Центар за стручно усавршавање Кикинда

778

Центар за стручно усавршавање Кикинда

779

Фондација Темпус

780

Центар за стручно усавршавање Шабац

784

Фондација Темпус

787

Удружење физичара ОМЕГА, Ниш

788

9

154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.

Решавање конфликтних ситуација медијацијом
Аутономност и интеркултуралност као вредности
супротстављене предрасудама и дискриминацији
Програм управљања стресом наставника и
ученика „Зашто зебре немају чир“
Сви наши идентитети
Транзиција- креирање подршке кроз рефлексивни
дијалог између васпитно-образовних установа
Родно читање у школи
Превентивна улога појачаног васпитног рада и
његова повезаност са васпитним мерама
ДО ЛИЧНЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
ПРИМЕНОМ ЕТИКE БРИЖНОСТИ
Рад са презаштићеном децом/ученицима
Дигитално (родно засновано) насиље у
партнерским везама младих
Корак напред у сарадњи одељењског старешине и
родитеља
Успостављање и унапређивање међународне
сарадње школе
За једнакост и једнаке шансе
" Вештина комуникације између наставника и
ученика као предуслов напредовања ученика"
Тежак живот ђака, од првака до осмака- подршка
родитељима у савладавању препрека на путу
одрастања
Пут ка школи без насиља
Обука наставника за рад са проблематичном
децом
Дете у кризи- изазов савременог образовања
Образовање за медије и путем медија: значај и
улога медија у савременој школи

Центар за усавршавање радника у просвети
Гаудеамус

818

Центар за образовање Крагујевац

826

Педагошко друштво Србије

827

Институт за филозофију и друштвену теорију
Универзитета у Београду
Удружење родитеља и наставника "Партнерски за
образовање"
Друштво школских библиотекара Србије

833
837
843

Основна школа "Краљ Петар I"

852

Центар за образовање Крагујевац

853

Удружење Креативни учитељи

862

Аутономни женски центар

872

Педагошко друштво Србије

875

Фондација Темпус

897

Удружење родитеља и наставника ”Партнерски за
образовање” Лесковац
Центар за медијацију,детекцију лагања и
невербалну комуникацију

918
919

Краљевачко друштво учитеља

924

Центар за унапређивање квалитета рада у
образовним установама - ЦУКРОУ

926

Друштво учитеља Новог Сада

935

Отворена просветна иницијатива

941

Филозофски факултет у Косовској Митровици

942

10

179.
180.

Умеће комуникације 1 – како да говоримо и
слушамо да би ученици желели да нас чују и да
разговарају са нама
Модели комуникације и сарадње у функцији
изградње безбедног школског окружења
Насиље у школи: примети и пријави
Од хаотичне до хармоничне учионице
Усвајање вештина у програмирању циљева за
оснаживање ученика у избору будуће професије
кроз васпитни рад васпитача, наставника и
стручних сарадника
Образовно – васпитни рад и мере подршке за
ученике са проблемима у понашању
Водич за васпитне изазове у школи
Каријерно вођење и саветовање у средњој школи

181.

Заједно против насиља

173.
174.
175.
176.
177.

178.

182.
183.
184.
185.

186.

187.
188.
189.

Живети различитост у школи – програм за рад са
децом/младима, против предрасуда, за
толеранцију и интеркултуралност
Школски часопис као инструмент за јачања
васпитне улоге школе и етоса
ДИСЦИПЛИНА У УЧИОНИЦИ ИЗ УГЛА ВАСПИТНЕ
ФУНКЦИЈЕ НАСТАВЕ
Превенција ХИВ/ сиде, алкохолизма, патолошког
коцкања, злоупотребе психоактивних супстанци,
интернета и насиља
Усвајање вештина медијације у циљу оснаживања
ученика за спречавање и решавање сукоба, кроз
васпитни рад васпитача, наставника и стручних
сарадника
СОЦИЈАЛНО ЕМОЦИОНАЛНО УЧЕЊЕ – ПОДРШКА
ВАСПИТНОЈ УЛОЗИ ШКОЛЕ
Свако дете је важно – подршка ромској деци за
успешно школовање
„ПОЗАЈМЉЕНА ПЛАНЕТА“ – активно деловање на
очувању непосредне животне средине,

Удружење грађана ТИМ ПСИХОКОД

958

Центар за стручно усавршавање Кикинда

968

ОШ Бранко Пешић
Центар за лични раст у развој Еуринома

976
977

Дом ученика средњих школа Крагујевац

996

Центар за стручно усавршавање Кикинда

1012

Центар за стручно усавршавање Чачак
Фондација Темпус
Центар за стручно усавршавање запослених у
образовању Сомбор

1015
1021

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију

1047

Klett друштво за развој образовања

1051

Центар за образовање и професионални развој

1052

Човекољубље, Добротворна фондација Српске
Православне Цркве

1058

Дом ученика средњих школа Крагујевац

1068

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију

1091

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију

1094

Нансен дијалог центар Србија

1106

11

1031

190.
191.

192.

193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.

200.
201.
202.
203.
204.

мотивисање запослених у образовању за
решавање енергетских проблема у непосредном
окружењу
Заједно до безбедне школе
„И РОДИТЕЉИ СУ ВАЖНИ“ - Програм оснаживања
родитеља за подршку учењу и школовању деце
основношколског узраста
Ни црно ни бело – програм за рад са
децом/младима, против предрасуда, за
толеранцију и интеркултуралност
Подстицање предузетничког духа ученика
применом успешних пракси генерисања и
имплементације идеја за пословне подухвате
Иновативни приступи у реализацији активности
каријерног вођења и саветовања
Стандарди каријерног вођења и саветовања примена у пракси каријерних практичара
РАД ШКОЛЕ НА ПРЕВЕНЦИЈИ ВРШЊАЧКОГ
НАСИЉА
Корак даље ка свеобухватним и квалитетним
услугама каријерног вођења и саветовања у
средњим школама
Напредовање ученика - резултат тимског рада
Педагошка комуникологија у функцији развијања
компетенција за квалитетну интерперсоналну
комуникацију у школама и предшколским
установама (у образовању).
Позитивна дисциплина и савремено одрастање
Како до превенције проблема понашања ученика:
од теорије до праксе
Основе медијске писмености у образовању
Раст и развој деце кроз препознавање и правилно
усмеравање њихових капацитета и способности
Превенција дискриминације кроз форум театар

Друштво учитеља Крушевца

1111

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију

1115

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију

1116

Универзитет у Београду - Економски факултет

1120

Београдска отворена школа

1133

Београдска отворена школа

1139

Центар за образовање и професионални развој

1142

Београдска отворена школа

1154

Удружење Едупроф

1159

Предшколска установа Долина сунцокрета

1160

Удружење за подстицање дечијег развоја Велики
мали свет
ЦЕПОРА - Центар за позитиван развој деце и
омладине
ХАБИТУС Центар за психолошки и каријерни развој
Центар за стручно усавршавање у образовању
Лесковац
ЦЕПОРА - Центар за позитиван развој деце и
омладине

12

1165
1167
1168
1179
1181

205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.

Каријерно вођење и саветовање као механизам
подршке ученицима из осетљивих друштвених
група
Радионице са родитељима – кључ успешне
сарадње и комуникације
Ми и они други
Одељењски старешина - кључни фактор у
образовно-васпитном систему
Контрола љутње – едукативне радионице за
ученике
Знањем против злоупотребе дрога
Умеће комуникације 2 - комуникацијске вештине у
пракси
Професионализација одељењских старешина у
сарадњи са родитељима
Обука наставника и стручних сарадника за рад са
одраслим полазницима
Конструктивна комуникација у школи
Изградња тима и вештина комуникације
Podsticanje i unapređenje timskog načina rada sa
učenicima
Друштвени развој ученика у савременој школи и
друштву - упознај и покрени
Интеркултурално образовање као инструмент за
развијање инклузивне и демократске школске
заједнице
Комуникацијске вештине у школи – прихватање
различитости и превазилажење конфликата
УМЕЋЕ ОДРАСТАЊА - оснаживање наставника и
васпитача за васпитни и превентивни рад са
адолесцентима
Развој самопоуздања и вештина комуникације
Професионална заједница учења као механизам
креирања мреже подршке међу запосленима у
школи/установи

Београдска отворена школа

1184

Klett друштво за развој образовања

1191

Група 484
Центар за унапређивање квалитета рада у
образовним установама-ЦУКРОУ
ЦЕПОРА - Центар за позитиван развој деце и
омладине
Друштво за унапређивање образовања и
васпитања ИЕП

1195

Удружење грађана ТИМ ПСИХОКОД

1241

Педагошко друштво Србије

1249

Центар за професионални развој и пренос знања

1288

Девета гимназија Михаило Петровић Алас
ОШ "Горња Варош"
VISOKOŠKOLSKA USTANOVA METROPOLITAN
UNIVERZITET U BEOGRADU

1292
1308

Креативна педагогија

1327

Национална асоцијација родитеља и наставника
Србије

1341

Висока школа за пословну економију и
предузетништво

1348

Удружење грађана ТИМ ПСИХОКОД

1355

Пета београдска гимназија

1356

Центар за образовање Крагујевац

1362

13

1198
1207
1232

1318

223.

224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.

Вештине, знања и технике превенције и смањења
родно заснованог насилничког и
дискриминаторног понашања у школској средини
Сазнај и разазнај - обука о медијској и
информационој писмености и развијању критичког
мишљења
Асертивна комуникација у образовној пракси
Водич за препознавање и управљање емоцијама
БУДИ СПРЕМАН – учење у природи за природу са
скаут ренџерима
Чему трансформативно учење
Деца и медији - образовне институције као
савезник у стварању здравог медијског окружења
за децу
Водич за безбедност ученика у дигиталном
окружењу
Медијска писменост – како оспособити ученике
да препознају манипулисање путем друштвених
мрежа и класичних медија
Комуникација и сарадња са породицом
Укључивање студената-волонтера као подршка
социо-емоционалном развоју деце и младих
нарочито из осетљивих група - "Старији брат,
старија сестра"

Асоцијација за сексуално и репродуктивно
здравље Србије

1366

Новосадска новинарска школа
ХАБИТУС Центар за психолошки и каријерни развој
Пета београдска гимназија

1369
1380
1390

Тренинг центар "КОЦЕВСКИ"

1402

Центар за креативни развој - Књажевац

1409

Пријатељи деце Србије

1412

Железничка техничка школа

1423

Заштита потрошача

1433

Друштво дефектолога Војводине

1452

DAJ MI RUKU

1458

ДЕЦА/УЧЕНИЦИ КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА
ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ
234.

Вишеструке интелигенције у васпитно образовном
процесу

Центар за стручно усавршавање Кикинда

10

235.

ПОДРШКА ДОБРОБИТИ „ДРУГАЧИЈОЈ“ ДЕЦИ

Висока школа струковних студија за образовање
васпитача у Новом Саду

80

236.

ДАРОВИТО ДЕТЕ У РАЗРЕДУ – ОД СКРИВЕНОГ
ТАЛЕНТА ДО ИОП-а 3

Удружење Креативни учитељи

87

14

239.

Oрганизација и реализација наставе у кућним или
болничким условима за ученике са здравственим
проблемима
Педагошка мрежа подршке за оснаживање детета
-педагошко усвајање детета
Водич кроз инклузивно образовање

240.

Час по мери детета

237.
238.

241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.

Визуелне стратегије за развој комуникације и
социјализације код деце са сметњама из спектра
аутизма
Даровито дете у школи и шта са њим
Дидактички материјал и апликације за развој
пажње и вештина читања и писања
Инклузија по мери детета
Аугментативна и алтернативна комуникација израда средстава и примена у пракси
Механизми подршке образовању даровитих
ученика
Оснаживње компетенција наставника за рад са
ученицима из осетљивих група
Даровито дете у разреду – од скривеног талента
до ИОП-а 3 - онлајн
ИОП у функцији остваривања ученикових
потенцијала
Лутка у настави и инклузивном процесу
Да уз ИОП свако учи лако
Како израдити едукативне материјале
прилагођене деци/ученицима која наставу
похађају по ИОП-у 1 и ИОП-у 2
Наставни материјал за ученике са сметњама у
развоју
Почетна математичка писменост код деце и
ученика са сметњама у развоју
Инклузија у пракси

Друштво учитеља Београда
Центар за стручно усавршавање Кикинда
Образовно креативни центар
Регионални центар за професионални развој
запослених у образовању

119

139
148
165

Школа за основно и средње образовање Милан
Петровић са домом ученика

225

Центар за стручно усавршавање Шабац

247

ОШ "Милоје Павловић"

262

Институт за експерименталну фонетику и
патологију говора "Ђорђе Костић"
Школа за основно и средње образовање Милан
Петровић са домом ученика
Регионални центар за професионални развој
запослених у образовању Кањижа

266
292
310

ОШ Бранко Пешић

320

Удружење Креативни учитељи

370

Марина Павловић ПР Едукативни центар Еду
софтвер плус
Едука БГД Друштво за унапређење образовања
Klett друштво за развој образовања

385
466
467

Центар за стручно усавршавање у образовању
Лесковац

488

Образовно креативни центар

493

Школа за основно и средње образовање
"Видовдан" Бор
Савез учитеља Републике Србије

15

503
551

271.

"Педагошки метод Марије Монтесори и његова
примена у васпитно-образовном раду“
Да инклузија буде боља – развијање дидактичких
материјала
Планирање, припремање и релизација тематске
наставе
На даровитима свет остаје - Менса Србије о
препознавању и раду са доровитима
Планирање и реализација додатне образовне
подршке ученицима/деци са сметњама у развоју у
школи/предшколској установи
Могућности пружања конкретне и практичне
подршке деци са сметњама у развоју у школском
окружењу
Инклузивно образовање и индивидуални
образовни план (ИО ИОП)
Различити приступи у раду наставника и стручних
сарадника са децом са поремећајем у понашању
Индивидуални образовни план - корак у пракси
Инклузија – од педагошког профила до
вредновања и оспособљавања кроз праксу
Деца са развојним и психичким тешкоћама
(хиперактивност, аутистични спектар, поремећаји
школских вештина ) у школи
Инклузија – од педагошког профила до
вредновања и оспособљавања кроз праксу
Тешкоће у учењу и понашању у вртићу и школи –
дисхармоничан развој код деце
НТЦ и рана музичка стимулација
Дислексије и дисграфије - превенција, рано
откривање и модели рада
Рад са децом из маргинализованих група

272.

Инклузија без препрека

273.

Примена тренинга социјалних вештина у раду са
децом са интелектуалном ометеношћу и/или
поремећајем из спектра аутизма

256.
257.
258.
259.
260.

261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.

Школа за основно и средње образовање Милан
Петровић са домом ученика

553

Савез учитеља Републике Србије

556

Основна школа Драган Ковачевић

565

Удружење Креативни учитељи

576

Педагошко друштво Србије

653

Школа за основно и средње образовање Милан
Петровић са домом ученика

714

Удружење Група Мост

717

Центар за психолошку подршку деци и
адолесцентима "Психомозаик"
Ресурсни центар Знање
Удружење за едукацију и образовање Вулкан
знање

757
766
781

Центар за стручно усавршавање Чачак

793

Удружење за едукацију и образовање Вулкан
знање

797

Помоћ породици

808

Мотив MT
Институт за експерименталну фонетику и
патологију говора "Ђорђе Костић"
Педагошко друштво Србије
Школа за ученике оштећеног вида "Вељко
Рамадановић"

811

Основна школа "Милоје Павловић"

948

16

813
863
925

274.
275.
276.
277.

278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.

Приступи у прилагођавању садржаја деци са
сметњама у развоју – активности по мери детета
Дискалкулија – превенција, дијагностика и третман
Кругови пријатеља –вршњчка подршка деци и
младима са тешкоћама
Модел укључивања деце из осетљивих група у
образовни систем РС
Радост покрета – програм за примену моторичких
игара, облика кретања и неструктуираних
материјала у стимулисању психомоторног развоја
деце са сметњама у развоју
ИНКЛУЗИЈА ОД ТЕОРИЈЕ ДО ПРАКСЕ 2
Свеобухватни приступ у раду са децом/ученицима
са аутизмом
Употреба предмета и симбола у развијању
комуникације код деце са тешкоћама и сметњама
у развоју
Рад са даровитим ученицима
Дете са дисфункцијом сензорне интеграције у
вртићу и школи
Школа за све - инклузивно образовање
Даровита деца и ученици у инклузивном
образовању
Рад са даровитим ученицима
Практични приступи у раду са децом са аутизмом,
поремећајима пажње и хиперактивношћу
Практични приступи у раду са ученицима са
потешкоћама у учењу – дислексија, дисграфија,
дискалкулија

Ресурсни центар Знање

961

Центар за стручно усавршавање Чачак

975

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију

999

ОШ Бранко Пешић

1002

Академија васпитачко медицинских струковних
студија

1006

Центар за образовање и професионални развој

1025

ОШ Антон Скала

1039

Основна школа Драган Ковачевић

1137

ХАБИТУС Центар за психолошки и каријерни развој
Удружење за физичке активности и рекреацију
предшколске и школске деце са сметњама у
развоју "Снага покрета"
Ресурсни центар Знање

1149

Ресурсни центар Знање

1250

Савез учитеља Републике Србије

1275

Oсновна школа "Јован Стерија Поповић"

1230
1234

1311

Oсновна школа "Јован Стерија Поповић"
1324

ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ
289.

ФИЛМ И ФИЛМСКА АНИМАЦИЈА КАО
ИНОВАТИВНО ДИДАКТИЧКО СРЕДСТВО У
КУРИКУЛУМУ

Регионални центар за професионални развој
запослених у образовању

17

272

290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.

302.

303.
304.
305.
306.
307.

Настава модерне историје југоисточне Европе оспособљавање наставника за мултиперспективни
приступ настави историје
Учење о ратовима 90-тих на простору бивше
Југославије
(Дигитални) медији у школи
Србија 1941 – 1944. Страдање становништва и
злочини окупационих снага и њихових помагача
"Говор као простор мишљења и деловања Реторичке основе комуникативне заједнице"
Приступи, методе и технике у настави историје –
пут ка развоју компетенција ученика
Учење о Антисемитизму и Холокаусту по
препорукама Међународне алијансе за сећање на
Холокауст
Учење о Холокаусту по препорукама
Међународне алијансе за сећање на Холокауст
Ка друштву без предрасуда - изазови суочавања
са антисемитизмом некад и сад
Тематски приступ у настави историје
Савремени друштвени проблеми: тематске
иновације у настави социологије
Како предавати социологију на занимљив и
савремен начин 2
Класичне концепције хуманистичког васпитања и
образовања: опште теорије васпитања и
образовања, класичне теорије Bildung-а, као и
критике њених различитих концепција
Критичко мишљење и креативност у настави
филозофије
Чему још филозофија?
Трговина људима (децом) – превенција и
едукација
Учити о Холокаусту
Јевреји - култура, традиција, историја

Удружење за друштвену историју - Euroclio

542

Удружење за друштвену историју - Euroclio

545

Медија полис

557

Удружење за друштвену историју - Euroclio

690

Гимназија Светозар Марковић

733

Удружење наставника "ДУГА"

748

Teraforming jug

842

Teraforming jug

858

Teraforming jug

866

Центар за српске студије, Филозофски факултет
Центар за усавршавање наставника и образовање
током читавог живота Филозофског факултета у
Новом Саду

906
1016

Филозофски факултет

1041

Академија васпитачко медицинских струковних
студија

1056

Српско филозофско друштво

1185

Институт за филозофију и друштвену теорију
Универзитета у Београду

1211

ASTRA- Akcija protiv trgovine ljudima

1285

Центар за примењену историју
Хавер Србија

1303
1330

18

308.
309.

Програм едукације о филантропији - Упознај
филантропију
Како заштити права потрошача и препознати
манипулације потрошачима кроз класичне медије
и друштвене мреже

Фондација Ана и Владе Дивац

1384

Zaštita potrošača

1447

ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.

Мала школа великог здравља- вежбе и игре духа
и тела
Болести зависности – препознавање, реаговање и
превенција – оно што наставници треба да знају
Прва помоћ у кризним ситуацијама
Сачувај живот знањем и понашањем
Управљање стресом на радном месту
Професионални СТРЕС – изазов и шанса за лични
развој
Спречи, не лечи – превенција синдрома
сагоревања на послу код запослених у просвети
Водич за управљање стресом и негативним
емоцијама

318.

Правилном исхраном до знања и здравља

319.

ДОБРА ПОСТУРА У СЛУЖБИ КУЛТУРЕ ТЕЛА
Конструнктивно превазилажење стреса као
основна животна вештина за очување менталног
здравља
Ковид пандемија као изазов за ментално
здравље: ефикасни приступи за превазилажење
стреса и психолошко оснаживање
Исхраном до здравља
Одрастање без алкохола, дроге, коцке, секти и
насиља
Школа здравих навика
Психоактивне супстанце и млади - борба емоција
и знања
Моје здравље – моја одлука

320.

321.
322.
323.
324.
325.
326.

Друштво учитеља Београда

23

Удружење Креативни учитељи

35

Центар за стручно усавршавање Крушевац
Мрежа РЦ и ЦСУ Србије
Образовно креативни центар

79
82
104

Друштво учитеља Новог Сада

161

Друштво учитеља Новог Сада

218

Друштво учитеља Новог Сада

223

Центар за стручно усавршавање у образовању
Лесковац
Удружење Креативни учитељи

235
286

Удружење Центар за психолошку едукацију

296

Удружење за унапређење васпитања и образовања
Креативни центар

299

Центар за стручно усавршавање Шабац

304

Oсновна школа Бранислав Нушић

325

Градски завод за јавно здравље Београд

340

Градски завод за јавно здравље, Београд

342

Друштво учитеља Београда

348

19

327.
328.
329.

330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.

338.

339.
340.
341.

"Креативни рад са ученицима на превенцији
злоупотребе психоактивних супстанци"
Изабери правилно-промена ставова о исхрани код
деце млађег школског узраста
Здраво одрастање – Заштита менталног здравља
и превенција болести зависности за узраст деце од
5 до 10 година
Унапређење здравствено-васпитних и
психолошких компетенција запослених у
образовању у време здравствених криза
Проблем сагоревања у просвети, како га спречити
или бар ублажити
Смањење ризика и ублажавање последица од
елементарних непогода и других опасности
Превенцијом до здравих стилова живота
Превладавање стреса методама когнитивнобихејвиоралне психотерапије
,,Ментално здравље у функцији унапређивања
образовања“
Планинарство - Боравак у природи, утицај на
развој и постигнућа ученика
Здрави животни стилови – Императив у васпитању
и образовању
„ВURNOUT“ СИНДРОМ ИЗГАРАЊА НА РАДУ И
ПСИХОСОЦИЈАЛНО ФУНКЦИОНИСАЊЕ
ЗАПОСЛЕНИХ У УСТАНОВАМА ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА
Прва помоћ – значај и основне технике пружања
прве помоћи у васпитно-образовном контексту
Знање за здравље – здравствено образовање
Самоповређивање код младих: приступ сложеном
проблему у школском окружењу

Градски завод за јавно здравље Београд

364

Klett друштво за развој образовања

381

Предшколска установа - дечји вртић Маштоленд

426

Педагошки факултет у Сомбору, Универзитет у
Новом Саду

530

Удружење Креативни учитељи

546

Црвени крст Србије

584

Регионални центар за професионални развој
запослених у образовању
Центар за стручно усавршавање у образовању
Лесковац
Регионални центар за професионални развој
запослених у образовању
Центар за стручно усавршавање у образовању
Лесковац

590
659
792
956

Педагошко друштво Србије

986

Центар за образовање и професионални развој

992

Педагошко друштво Србије

995

Центар за стручно усавршавање Шабац

1019

Друштво учитеља Новог Сада

1020

20

ИЗБОРНИ И ФАКУЛТАТИВНИ ПРЕДМЕТИ
342.
343.
344.
345.
346.
347.

Грађанским васпитањем против опасности на
интернету
Школски електронски часопис у служби
креативности ученика
Примена иновативних наставних модела у настави
Православног катихизиса
Обука за наставу Грађанског васпитања
Како развити толеранцију код ученика кроз
наставу грађанског васпитања?
Од допуне норме до квалитетене реализације
изборних програма и слободних наставних
активности

348.

Учимо заједно - веронаука у школи и животу

349.

Грађанско васпитање као животна вештина

350.
351.

Ромски језик у историјском, наставном,
књижевном и културолошком оквиру
Слободна зона Јуниор у основним и средњим
школама - филм као помоћно средство у настави

Образовно креативни центар

24

Образовно креативни центар

72

Центар за стручно усавршавање Крушевац

314

Центар за стручно усавршавање Чачак

537

Образовно креативни центар

614

Центар за стручно усавршавање Кикинда

814

Центар за стручно усавршавање у образовању
Лесковац
Национална асоцијација наставника/ца Грађанског
васпитања и сарадника/ца НАГВИС
Центар за едукацију Рома и етничких заједница
(ЦЕРЕЗ)

1212

Добро удужење

1358

911

1243

ИНФОРМАТИКА
352.

Основе веб дизајна - креативни начин за развој
ученика

353.

Мултимедија у наставним материјалима 1

354.

Мултимедија у наставним материјалима 2

355.
356.
357.

Школа будућности-Microsoft програмима до
савремене наставе
ИKT алати за онлајн учење и проверу
оствaрености исхода
Квизирација - учење кроз игру уз помоћ
савремене информационе технологије

Образовно креативни центар
Удружење Центар за целоживотно образовање
Еплусучење
Удружење Центар за целоживотно образовање
Еплусучење
Регионални центар за професионални развој
запослених у образовању

47
55
56
65

Центар за стручно усавршавање Кикинда

78

Предшколска установа Гимназион

98

21

358.
359.

Примена слободног софтвера у настави
Имплементација Officе-a 365 у организацију рада
школе и примена у настави

360.

Дигитални свет на длану

361.

Ванучионичке активности у дигиталном окружењу
Употреба мобилних апликација за побољшање
квалитета наставе и учења: Паметни телефон као
наставно средство 21.века
Електронско управљање школском
документацијом - програм обуке за израду,
коришћење, заједничку сарадњу и управљање
школском документацијом
Web 2.0 алати и технологије у образовању
Израда анимација и квиза у Скречу
Израда анимативне позоришне представе и
игрице у Скречу
Паметни телефон - наставно средство савременог
наставника
Развој дигиталних вештина - повезивање теорије
и праксе ( 3д штампа)
Инструкциони дизајн: Иновативни приступ учењу
у дигиталној ери
СТЕМ активности и изазови
Google апликације – најлакши и најједноставнији
начин за припремање и коришћење наставног
материјала
Практична примена веб алата у настави
Интерактивна табла као подршка иновативним
методама у настави
Мобилни свет наставе
Систем за управљање учењем - Мудл као
подршка настави
Програмирана настава и ИТ алати за
програмирање наставног процеса
Диференцирана настава у различитим деловима
наставног процеса уз употребу веб-алата

362.

363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.

Удружење професора информатике Србије

117

Друштво учитеља Београда

121

Удружење за едукацију и образовање Вулкан
знање
Школски центар за савремено образовање

136
200

Регионални центар за професионални развој
запослених у образовању

202

Друштво учитеља Београда

203

Удружење професора информатике Србије
Образовно креативни центар

222
311

Образовно креативни центар

328

Регионални центар за професионални развој
запослених у образовању

338

Машинска школа "Радоје Дакић"

345

Плато 32

347

Klett друштво за развој образовања

440

Центар за стручно усавршавање Шабац

474

Друштво учитеља Београда

567

Центар за стручно усавршавање Кикинда

608

Центар за стручно усавршавање Кикинда

611

Центар за стручно усавршавање Кикинда

617

Педагошко друштво информатичара Србије, Ниш

618

Центар за стручно усавршавање Шабац

621

22

378.

379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.

Напредно коришћење MS Word, PowerPoint и веб
алата за повећање компетенција просветних
радника
Напредне могућности програма за табеларна
прорачунавања у циљу ефикасније наставе и
образовног процеса
Коришћење рачунара за припрему ефективније
наставе
Припрема савремене и ефективније наставе –
корак напред
Примени дигиталне алате у савременом
образовању
Проширена реалност и амбијентална
интелигенција у настави
Алати за креирање интерактивних садржаја у
савременој настави
Модел хибридног учења за почетни курс
програмирања у гимназијама и средњим стручним
школама
Мултимедијални садржаји у функцији
образовања_5
Статичке и динамичке презентације у светлу
нових технологија
Photoshop и Illustrator- обрада слике као алат за
припрему материјала
Електронски дидактички материјали у настави
матерњег и страног језика
Израда електронских дидактичких материјала у
настави математике
Дизајнирај на свој начин - неограничена решења
дигиталног алата Canva
оВРазовање - примена проширене и виртуелне
реалности у образовању
Кoрак по корак до интерактивног часа 2Креативним алатима до унапређивања наставе
Настава програмирања у облаку – парадигма
новог доба

Центар за стручно усавршавање Шабац

625

Центар за стручно усавршавање Кикинда

626

Центар за стручно усавршавање Шабац

628

Центар за стручно усавршавање Шабац

643

Мрежа РЦ и ЦСУ Србије

682

ATUSS akademija - Odsek Visoka ICT

740

Регионални центар за професионални развој
запослених у образовању

775

УНИВЕРЗИТЕТ СИНГИДУНУМ

824

Отворена просветна иницијатива

828

Центар за стручно усавршавање Чачак

857

Машинска школа "Радоје Дакић"
Регионални центар за професионални развој
запослених у образовању
Регионални центар за професионални развој
запослених у образовању
Центар за учење, едукацију и развој креативности
"МИНА"
Удржуење "Научи ме"

877
885
890
909
930

Отворена просветна иницијатива

955

Удружење за едукацију и образовање Вулкан
знање

959

23

395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.

Office 365 у реализацији наставе
Заштита личних података и ИТ безбедност у школи
Поглед у будућност
Употребом micro:bit уређаја до применљивих
знања
Унапређивање наставе информатике и
рачунарства у основним и средњим школама
Безбедно коришћење Интернета, друштвених
мрежа и онлајн комуникације
Интерактивни образовни симулациони софтвер у
функцији образовања и унапређивање наставе
Интерактивни образовни софтвер у функцији
образовања и унапређивање наставе
ДИГИТАЛНИ СВЕТ. АЛАТИ ОД РАЗРЕДНЕ ДО
ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ.

404.

Рачунарско размишљање

405.

3Д моделовање

406.

Револуција 4.0 -паметна аутоматизација

407.

STEAM едукација (Science Technology Engeneering
Art Mathematics – Наука Технологија Инжењерство
Уметност Математика)

408.

Успешније кроз Дигитални свет

409.

Онлајн и хибридна настава
BBC Micro:bit у настави – интерфејс, роботика,
предузетништво
Педагошка документација у облаку
Модели комуникације у онлајн настави

410.
411.
412.

Академија Филиповић
Сириус онлајн
Академија Филиповић

1155
1170
1173

Академија Филиповић

1190

Друштво математичара Србије

1193

Сириус онлајн

1197

Академија Филиповић

1201

Академија Филиповић

1233

Учитељски факултет у Призрену - Лепосавићу

1282

Академија васпитачко медицинских струковних
студија
Центар за стручно усавршавање запослених у
образовању Сомбор
Центар за стручно усавршавање запослених у
образовању Сомбор
Центар за стручно усавршавање запослених у
образовању Сомбор
Регионални центар за професионални развој
запослених у образовању
Удружење наставника ВЕТ Форум Параћин
Центар за развој и примену науке, технологије и
информатике, Нови Сад
Центар за унапређење наставе Абакус
Центар за унапређење наставе Абакус

24

1300
1316
1320
1328
1343
1363
1381
1401
1432

МАТЕМАТИКА
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.

Креирање математичких задатака по узору на PISA
и TIMMS тестирање
Примена Монтесори материјала за развој
математичких компетенција у раду са децом од 5
до 10 година
Да математика буде лака за сваког ђака
Калкулатори у настави математике- у сусрет
великој матури
Настава математике оријентисана на исходе - у
пракси
Кад је лака геометрија и мерење прија
Како деци приближити садржаје математике мале тајне
Како до квалитетних критеријума оцењивања
кроз операционализацију исхода у настави
математике и физике
еМатематика

423.
424.
425.

Креативна математика - игром до математичких
знања и вештина
Контекстуални задаци у настави математике
Нови изазови за наставу математике
Методичка радионица

426.

Задаци за развијање функционалних знања

427.

Од математике до предузетништва

428.

„Сингапурска математика – од проблема до
решења“

429.

Maло дете – велики истраживач

430.

Активно учење у настави математике
Математичка литература као фактор
унапређивања наставе математике

422.

431.

Образовно креативни центар

16

Монтесори друштво Србије

52

Друштво учитеља Београда

115

Удружење наставника Доситеј Обрадовић

170

Мрежа РЦ и ЦСУ Србије

178

Друштво учитеља Београда

215

Савез учитеља Републике Србије

315

Мрежа РЦ и ЦСУ Србије

321

Регионални центар за професионални развој
запослених у образовању

336

Удружење Креативни учитељи

377

Klett друштво за развој образовања
Klett друштво за развој образовања
Подружница математичара Ваљево
Удружење за едукацију и образовање Вулкан
знање
Регионални центар за професионални развој
запослених у образовању

392
404
499

Краљевачко друштво учитеља

747

Педагошки факултет у Сомбору, Универзитет у
Новом Саду
Klett друштво за развој образовања
Maтематички клуб "Диофант"

25

642
669

762
773
822

432.
433.
434.
435.

436.

437.

Креирање наставних материјала за интерактивну
наставу
Настава математике усмерена на исходе функционална знања, вештине и математичка
писменост
Новосадски математички семинар
Обликовање дигиталних материјала за
интерактивну наставу математике – наставни и
технолошки аспекти
Обликовање наставних материјала за ученике
којима је потребна додатна подршка у настави
математике
Систематизација градива кроз проблемску,
тематску и пројектну наставу – примери добре
праксе

438.

Одабране теме из геометрије различити
методички приступи

439.

Задаци за развијање функционалних знања

440.
441.

Унапређивање наставе математике у средњим
школама
Унапређивање наставе математике у основној
школи

442.

Одабране теме из алгебре различити методички
приступи

443.

Организација додатне наставе - одабране теме за
радознале ученике

444.
445.
446.

Пројектна настава у савременом технолошком
окружењу
Државни семинар о настави математике и
рачунарства Друштва математичара Србије
Метакогнитивни приступ и визуализација у
настави математике, математичко моделовање

Удружење за развој савременог образовања
ГЕРУНДИЈУМ

873

Удружење за развој савременог образовања
ГЕРУНДИЈУМ

878

Друштво математичара Новог Сада

881

Удружење за развој савременог образовања
ГЕРУНДИЈУМ

884

Удружење за развој савременог образовања
ГЕРУНДИЈУМ

888

Стручно удружење пријатеља математике и
информатике Србије
&#039;&#039;МАТЕМАТИСКОП&#039;&#039;
Стручно удружење пријатеља математике и
информатике Србије
&#039;&#039;МАТЕМАТИСКОП&#039;&#039;
Удружење за едукацију и образовање Вулкан
знање

939

950
1057

Друштво математичара Србије

1083

Друштво математичара Србије

1100

Стручно удружење пријатеља математике и
информатике Србије
&#039;&#039;МАТЕМАТИСКОП&#039;&#039;
Стручно удружење пријатеља математике и
информатике Србије
&#039;&#039;МАТЕМАТИСКОП&#039;&#039;

1138

1151

Друштво учитеља Београда

1177

Друштво математичара Србије

1189

Друштво учитеља Београда

1213

26

447.
448.
449.

Савремена настава математике
Ефекти примене геометријских модела решавања
проблема у разредној настави
Решавање геометријских проблема на квадратној
мрежи

Подружница Друштва математичара Србије Београд

1214

Савез учитеља Републике Србије

1226

Савез учитеља Републике Србије

1236

450.

Функционална настава математике

Математичка академија - удружење математичара,
физичара и информатичара

1256

451.

Како приближити математику деци и ученицима
кроз математичке игре

Основна школа "Краљ Петар I"

1272

ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ НА ЈЕЗИЦИМА
НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА
452.

Жанрови старије бошњачке књижевности у
настави на босанском језику у Републици Србији

453.

Бошњачка књижевност XX стољећа

454.
455.
456.

Жанрови усмене бошњачке књижевности у
настави на босанском језику у Републици Србији
Савремени приступ наставним садржајима језика
и књижевности у настави на босанскоме језику
Правописна норма босанскога језика

Регионални центар за професионални развој
запослених у образовању
Centar za unapređenje obrazovanja i odgoja na
bosanskom jeziku "Isa-beg Ishaković"
Centar za unapređenje obrazovanja i odgoja na
bosanskom jeziku "Isa-beg Ishaković"
Регионални центар за професионални развој
запослених у образовању
Centar za unapređenje obrazovanja i odgoja na
bosanskom jeziku "Isa-beg Ishaković"

678
886
893
974
1309

ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ
457.
458.
459.
460.
461.
462.

Дигитални маркетинг у образовно-васпитној
установи
Групни рад са применом веб алата
ИСКОРИСТИ ЧАС
Вредновање рада ученика - пут за развој и
напредак
Основе управљања образовно-васпитним
установама
Обрнута учионица

Образовно креативни центар

4

Образовно креативни центар
Центар за стручно усавршавање Кикинда

7
11

Образовно креативни центар

12

Образовно креативни центар

13

Образовно креативни центар

14

27

463.

464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.

Од проблема до решења - педагошка
истраживања као изазов савремене образовне
методологије рада у установама образовања и
васпитања
У свету финансија - методичке основе за увођење
финансијског образовања и васпитања у програме
наставе и учења
Интеграцијом наставних садржаја до
функционалне писмености
Концентрацијом и мотивацијом до изузетности
Мапе ума у образовно-васпитном процесу
Организација и евалуација рада образовноваспитних установа
Блог као основни дигитални алат запосленог у
образовно-васпитним установама
РАЗВОЈ И ПРИМЕНА ТИМСКОГ РАДА У
СВАКОДНЕВНОЈ НАСТАВНИЧКОЈ ПРАКСИ
Самоевалуацијом до квалитетне школе
Међупредметним компетенцијама до
функционалног знања
Екскурзија као образовни ресурс
Изазови у мотивисању ученика за учење
Пројектна настава као метод подучавања у
савременим условима образовања и васпитања
Водич за израду тестова знања
Креирање и употреба електронских тестова
Континуитет - квалитет у развоју запослених и
установа

479.

Обука за примену теста ТИП-1

480.

Уз ваннаставне активности до знања
Тематски и интердисциплинарни приступ
планирању наставе
Паметне фасцике – слагалице, да ученик учи,
вежба, зна
Видео лекције - савремено наставно средство

481.
482.
483.

Образовно креативни центар

15

Образовно креативни центар

17

Друштво учитеља Београда

19

Друштво учитеља Београда
Образовно креативни центар

22
28

Образовно креативни центар

31

Образовно креативни центар

37

Visoka poslovna škola strukovnih studija

42

Регионални центар за професионални развој
запослених у образовању

51

Удружење грађана Образовни импулс

53

Образовно креативни центар
Центар за стручно усавршавање Крушевац

66
68

Образовно креативни центар

69

Образовно креативни центар
Образовно креативни центар

73
74

Центар за стручно усавршавање Кикинда

81

Друштво психолога Србије, Центар за примењену
психологију
Центар за стручно усавршавање Крушевац

83
85

Друштво учитеља Београда

89

Друштво учитеља Београда

95

Образовно креативни центар

99

28

484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.

Креирање интерактивних видео лекција
Основе рада на интернету и обрада текста
Примена формативног оцењивања у настави
природних наука у функцији напредовања
ученика
Рачунарске калкулације и слајд презентације
Домаћи задатак у функцији повећања ученичких
постигнућа
Од лутке до знања
Индивидуализација – кључ подучавања и развоја
свих ученика
Часови разумевања и радости
Интернет учионица
Настава у облаку
Дигитални угледни час
Е-портфолио као инструмент за представљање
постигнућа запослених у образовању
Развијање и вредновање функционалног знања
Унапређивање компетенција за професионални
приступ пракси у домовима ученика
Програмирање је лако, научити га може свако
За наставника лако, да може свако
Обука за реализацију васпитних и образовних
садржаја на интерактиван начин
Квалитетно оцењивање – боља настава
Од учионице до филмске радионице – образовни
филм у настави
Индивидуализација наставе уз уважавање
разлике у стиловима учења ученика
Е-портфолио ученика и деце
Утицај редефинисаног концепта писмености у 21.
веку на промене у систему образовања
Развој интелектуалних вештина и одржање пажње
код деце предшколског и раног школског узраста у
савременом контексту

Образовно креативни центар
Образовно креативни центар

100
106

Центар за стручно усавршавање Крушевац

107

Образовно креативни центар

108

Образовно креативни центар

109

Друштво учитеља Београда

112

ОШ "Академик Миленко Шушић"

122

Друштво учитеља Београда
Образовно креативни центар
Образовно креативни центар
Образовно креативни центар

123
124
125
127

Образовно креативни центар

128

Регионални центар за професионални развој
запослених у образовању
Дом ученика средњих школа
&#039;&#039;Бранково коло&#039;&#039;
Друштво учитеља Београда
Центар за стручно усавршавање Кикинда
Друштво психолога Србије, Центар за примењену
психологију
Регионални центар за професионални развој
запослених у образовању
Друштво учитеља Београда
Регионални центар за професионални развој
запослених у образовању
Образовно креативни центар

155
157
159
162
171
176
182
184
186

Центар за стручно усавршавање Кикинда

188

Друштво психолога Србије, Центар за примењену
психологију

196

29

507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.

Дигиталне дидактичке игре у раду са децом
предшколског и раног школског узраста
Веб-алатима до формативне оцене
Веб-алатима до интерактивне наставе
Активности обогаћеног једносменског рада у
функцији свестраног развоја ученика
Како унапредити процес самоевалуације у
области настава и учење?
Интегрисана амбијентална настава
Како оцењивањем унапредити учење?
Мотивација наставника за ефикасну реализацију
интердисциплинарне и тематске наставе
Разноврсна настава-бољи резултати
Дигитална наставна средства -корак ка
савременој активној настави

517.

Изокренута учионица у хибридној настави

518.

,, Дидактичке игрице за децу паметнице“
ОД ОПШТИХ ЦИЉЕВА НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА ДО
ИСХОДА НАСТАВНОГ ЧАСА
Образовни свет кроз иновативне игре
Проблемском, пројектном и програмираном
наставом до интеракције на часу
Методички приступи развоју еколошке свести
ученика
Буди јунак/јунакиња дигиталне приче
Дигиталне приче и бајке
Прати, процени и објективно оцени
До функционалног знања применом метода и
техника у интерактивној настави
Праћење, вредновање и подстицањe
напредовања ученика у складу са образовним
стандардима и исходима учења
Образовање за одрживи развој – истраживачка и
пројектна интердисциплинарна настава
Увезивање и функционалност наставничке
документације

519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.

Центар за стручно усавршавање у образовању
Лесковац
Образовно креативни центар
Образовно креативни центар

197
204
208

Друштво учитеља Београда

216

Педагошко друштво Србије

226

Универзитет у Београду - Географски факултет
Центар за стручно усавршавање Крушевац

228
229

Центар за стручно усавршавање Крушевац

231

Центар за стручно усавршавање Шабац

236

Центар за стручно усавршавање Шабац

237

Регионални центар за професионални развој
запослених у образовању
Центар за стручно усавршавање Шабац

245
249

Центар за стручно усавршавање Шабац

260

Образовно креативни центар

264

Едука БГД Друштво за унапређење образовања

273

Универзитет у Београду - Географски факултет

285

Друштво учитеља Београда
Образовно креативни центар
Центар за стручно усавршавање Шабац

288
289
307

Центар за стручно усавршавање Шабац

312

Регионални центар за професионални развој
запослених у образовању

313

Педагошко друштво Србије

316

Центар за стручно усавршавање Чачак

324

30

530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.

Важност критеријума и самопроцењивања за
процес учења
Читај између редова - учење за будућност
Амбијентална настава у функцији подизања
мотивације ученика
Примена модела вишеструких интелигенција у
настави
Продукција нових и корисних идеја кроз
креативне радионице
Развој креативног мишљења
Од свакодневног живота до функционалног знања
- пројектна настава у пракси
Наставне стратегије
Тематски дан Заједнички рад ( партнерство)
наставника, ученика и родитеља - примена у
пракси Oцењивање у функцији развоја и учења
ФУНКЦИОНАЛНО ЗНАЊЕ – од сна до стварности
Часови разумевања и радости - II модул
Управљање тимовима
Настава усмерена на ученика постмиленијумске
генерације
Употребом ИКТ до успешнијег наставника и
ученика
Креирање онлајн школе на Мудл систему за
учење
Савремене технологије у функцији учења и
евалуације стеченог знања
Оцена - путоказ ка напретку
Међупредметне компетенције – развијање
функционалних знања и вештина кроз наставу
природних наука и математике
Кликом до културног наслеђа
НАСТАВА ФОКУСИРАНА НА УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ
УЧЕНИКА

Oсновна школа Бранислав Нушић

332

Школски центар за савремено образовање

335

Едука БГД Друштво за унапређење образовања

337

Центар за стручно усавршавање у образовању
Лесковац

344

Едука БГД Друштво за унапређење образовања

351

Klett друштво за развој образовања

352

Мрежа РЦ и ЦСУ Србије

355

Klett друштво за развој образовања

356

Klett друштво за развој образовања

357

Образовно креативни центар
Klett друштво за развој образовања
Друштво учитеља Београда
Образовно креативни центар

365
366
369
376

Klett друштво за развој образовања

379

Klett друштво за развој образовања

383

Образовно креативни центар

388

УДРУЖЕЊЕ ЗА ЕДУКАЦИЈУ И ОБРАЗОВАЊЕ LUDUS
EDUCANS
Регионални центар за професионални развој
запослених у образовању

389
394

Регионални центар за професионални развој
запослених у образовању

399

Klett друштво за развој образовања

400

OŠ Servo Mihalj, Zrenjanin

407

31

551.

552.
553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.

,, УПРАВЉАЊЕ ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ
УНУТАР НАРУЧИОЦА,, (Програм стручног
оспособљавања овлашћених лица и запослених у
образовном сектору за управљање и вођење
поступака јавних набавки)
Модерација, комуникација и оцењивање на Мудл
систему за учење
Значај разумевања прочитаног за образовни
систем
Како организовати успешан час
Геогебра - геометрија и алгебра у 2D и 3D
Како да наставници помогну ученицима да буду
успешни
Геогебра - креирање сопственог уџбеника и
учионице
Писање пројеката – оспособљавање учесника за
активну улогу у пројектном финансирању
Педагошка документација није административни
посао
УЧЕЊЕ УЧЕЊА
Добар задатак- пут до постигнућа кратак
Претпоставке успешне наставе
Ефикасна примена образовних ресурса
Образовне технологије: дигитални уџбеници и веб
алати у настави
Самовредновање наставничких компетенција у
функцији подршке носиоцима система за
осигурање квалитета установе
Међупредметне теме као основ за
међупредметни приступ настави и учењу

567.

Формативно оцењивање

568.

Знање у рукама
Комуникација и групна динамика у образовању и
учењу одраслих
Подучавање којим се подстиче развој критичког и
креативног мишљења

569.
570.

Едука БГД Друштво за унапређење образовања

413

Образовно креативни центар

415

Друштво за српски језик и књижевност Краљево

416

Klett друштво за развој образовања
Образовно креативни центар
Друштво учитеља општина Велико Градиште и
Голубац

420
425

Образовно креативни центар

429

Едука БГД Друштво за унапређење образовања

430

Едука БГД Друштво за унапређење образовања

432

Klett друштво за развој образовања
Друштво учитеља Београда
Центар за примењену педагогију
Едука БГД Друштво за унапређење образовања

439
445
446
448

Klett друштво за развој образовања

450

Klett друштво за развој образовања

451

Klett друштво за развој образовања

453

Регионални центар за професионални развој
запослених у образовању
Центар за стручно усавршавање Кикинда
Институт за педагогију и андрагогију Филозофског
факултета Универзитета у Београду
Образовно креативни центар

32

428

476
477
479
482

571.

Дигитално кроз наставу и учење

572.

Подстицајна средина за учење уз подршку ИКТ

573.

Од самовредновања до екстерног вредновања

574.

Напиши и обезбеди средства преко ЕУ пројеката
Наставник и четрдесеточасовна радна недеља стручни органи, тимови и педагошки колегијум
НАСТАВНИК - ЈА ГЛУМАЦ И РЕДИТЕЉ (савремена
методика наставе)
Успешан час зависи од нас
Мале тајне наставника за подстицање успешности
ученика

575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.

Учење са лакоћом
ОЦЕЊИВАЊЕ (информација, инструкција,
мотивација)
Онлајн кроз наставу и учење
Како успоставити и реализовати међународну
просветну сарадњу?
Планирање и извођење активности образовања и
учења одраслих.
Модели професионалног развоја – социјална,
лична и професионална димензија
Методе и технике у образовању одраслих.

587.

Оцењивање постигнућа у образовању и учењу
одраслих
Откривање региона кроз амбијенталну наставу

588.

Друштвене мреже у контексту савремене наставе

589.

Компас за наставу и учење и рефлексију

590.

Подстицање одраслих на учење

591.

Израда инструмената формативног оцењивања

592.

Наставник као подршка развоју вештине учења

586.

Савез учитеља Републике Србије
Регионални центар за професионални развој
запослених у образовању
Регионални центар за професионални развој
запослених у образовању
Школа за основно образовање одраслих

485

MV centar za obrazovnje i obrazovne politike

507

Klett друштво за развој образовања

508

Центар за стручно усавршавање Шабац

510

Савез учитеља Републике Србије

526

Регионални центар за професионални развој
запослених у образовању

527

Друштво учитеља Новог Сада

528

Школски центар за савремено образовање

533

Основна школа "Милутин и Драгиња Тодоровић"

534

Институт за педагогију и андрагогију Филозофског
факултета Универзитета у Београду
Висока школа струковних студија за васпитаче
"Михаило Палов" - Вршац
Институт за педагогију и андрагогију Филозофског
факултета Универзитета у Београду
Институт за педагогију и андрагогију Филозофског
факултета Универзитета у Београду
Наставничко удружење - Љиг
Центар за усавршавање радника у просвети
Гаудеамус
Друштво учитеља Новог Сада
Институт за педагогију и андрагогију Филозофског
факултета Универзитета у Београду
Центар за учење, едукацију и развој креативности
"МИНА"
Klett друштво за развој образовања

33

491
496
502

535
540
541
544
547
550
563
570
571
579

593.
594.
595.
596.
597.
598.

Обогаћен једносменски рад и ђачка задруга –
будућност наше школе
Пословна комуникација у образовним установама
Како превазићи дигитални замор – методе,
технике и алати
Пројектним учењем до функционалних знања
ученика
Дигитално доба и савремена пракса у систему
образовања и васпитања – буђење успаване
лепотице?
Индивидуализација и диференцијација у настави

600.

Истраживање образовно-васпитне праксе, израда
акционог плана и писање истраживачког рада
Методе и технике у настави усмереној на исходе

601.

Како да наставник постане добар говорник

602.
603.

Припрема за час заснована на исходима
еТвининг за почетнике – први кораци
Међупредметно повезивање и развој
функционалних знања, вештина и ставова ученика
Дигитални наставни листови за самостално учење
Пројектно учење – разумевање проблема
Интерактивна настава у веб алату Genially
Употреба ИКТ алата у циљу унапређења наставе
Наставник креатор сопствене праксе - носилац
самовредновања
Наставник као иницијатор и координатор
истраживачких активности које воде ка
квалитетном пројекту
Развој виших нивоа мишљења кроз проблемску
наставу
Наставник зна своја права ,клима у школи је
здрава - Права,положај и обавезе запослених у
образовању
Процењивање и самопроцењивање постигнућа
ученика

599.

604.
605.
606.
607.
608.
609.
610.
611.
612.
613.

Регионални центар за професионални развој
запослених у образовању
Отворена просветна иницијатива

586
594

Отворена просветна иницијатива

596

Центар за стручно усавршавање Кикинда

598

Отворена просветна иницијатива

600

Регионални центар за професионални развој
запослених у образовању Кањижа

602

Klett друштво за развој образовања

607

Центар за стручно усавршавање Чачак
Центар за стручно усавршавање у образовању
Лесковац
Образовно креативни центар
Фондација Темпус

610

Klett друштво за развој образовања

637

Образовно креативни центар
Школски центар за савремено образовање
Центар за стручно усавршавање Шабац
Фондација Темпус
Центар за учење, едукацију и развој креативности
"МИНА"

640
648
650
651

Мрежа РЦ и ЦСУ Србије

666

Институт за модерно образовање

667

Центар за образовање Крагујевац

672

Педагошко друштво Србије

676

34

624
631
636

665

628.

Унапређивање дигиталне писмености и дигиталне
културе у образовању
Дидактичко-методичко моделовање дигиталног
часа
Електронска педагошка документација
Срећно учење – Целовити приступ учењу
Дидактичко обликовање интерактивних
мултимедијалних лекција
Успешно управљање одељењем - принципи и
примери добре праксе
Учење у мултимедијалном 360° виртуелном
окружењу – дидактички и технички аспект
Дигитални постер у функцији унапређивања
систематизације наставних садржаја
Успешно управљање одељењем – принципи и
примери добре праксе 2
Хиперлинковање - Програмирана настава;
линеарно програмирање наставних садржаја
Сарадничко учење, учење за савремени живот
Диференцирани рад у групи према нивоима
постигнућа ученика
Вредновање и праћење ангажовања и постигнућа
ученика као компонента демократских односа у
учионици
Пројектним учењем ка унутрашњој мотивацији и
међупредметним компетенцијама ученика
Како да подучавамо брзо, ефикасно и лако

629.

Даровити: менторство – карика која недостаје

614.
615.
616.
617.
618.
619.
620.
621.
622.
623.
624.
625.
626.
627.

630.
631.
632.
633.
634.

Реализација методе студије случаја кроз
проблемску наставу
Дигитално учење – занимљивији час и трајније
знање
Савремена интерактивна настава
Пет корака до ефикасне наставе
Пројектно-оријентисана настава у основном
образовању одраслих

Висока школа струковних студија за васпитаче
"Михаило Палов" - Вршац

677

Агенција за едукацију и услуге „Учасофт“

679

Образовно креативни центар
Савез учитеља Републике Србије

681
684

Агенција за едукацију и услуге „Учасофт“

688

Стеван Сремац, Београд

696

Агенција за едукацију и услуге „Учасофт“

698

Агенција за едукацију и услуге „Учасофт“

702

Стеван Сремац, Београд

703

Учитељско друштво Ниш

704

Центар за промоцију науке

707

Краљевачко друштво учитеља

710

Креативна педагогија

711

Савез учитеља Републике Србије

719

Савез учитеља Републике Србије
Висока школа струковних студија за васпитаче
"Михаило Палов" - Вршац

722

Klett друштво за развој образовања

730

Удружење физичара Омега, Ниш

731

Удружење физичара Омега, Ниш
Друштво учитеља Крушевца

737
739

Фондација Темпус

751

35

725

635.
636.

642.
643.

Интерактивно у четири корака до успеха
Електронски портфолио наставника и ученика
ЗАКОН У ПРАКСИ: ПРОФЕСИОНАЛИЗАЦИЈА РАДА
УСТАНОВЕ
Мултифункционална школа – креирање и
примена додатних програма васпитно-образовног
рада
Креативност и интердисциплинарност у настави
матерњих и страних језика
Настава која подстиче критичко мишљење
БОГАТИЈИ ЧАС ЗА УЧЕНИКЕ И НАС МОТИВАЦИОНЕ И ФУНКЦИОНАЛНЕ ТЕХНИКЕ
ОБРАДЕ НАСТАВНИХ САДРЖАЈА
Активан на часу, функционалан у животу
СТРАТЕГИЈЕ АКТИВНОГ УЧЕЊА

644.

Обрада топлотних појава кроз експерименте

645.

Виртуелне образовне екскурзије
Escape Classroom - универзална наставна метода
за подстицање активног учења
ПРИМЕНA ТЕСТОВА У ПРОЦЕЊИВАЊУ КВАЛИТЕТА
ЗНАЊА УЧЕНИКА
Акционо истраживање у функцији
самовредновања рада образовно-васпитне
установе
Развој финансијске писмености и предузетништва
у основној и средњој школи
МЕЂУПРЕДМЕТНО ПОВЕЗАНА НАСТАВА
Примена исхода и међупредметних компетенција
у припреми наставе
ТЕХНИКЕ ПОДУЧАВАЊА И РАЗВОЈ
ФУНКЦИОНАЛНЕ ПИСМЕНОСТИ
Пројектно планирање рекреативних ваннаставних
активности и обезбеђивање додатних
финансијских средстава
Настава усмерена на развијање компетенција
ученика

637.
638.
639.
640.
641.

646.
647.
648.
649.
650.
651.
652.
653.
654.

Краљевачко друштво учитеља
Отворена просветна иницијатива

753
763

Klett друштво за развој образовања

774

Школски центар за савремено образовање

776

Мрежа РЦ и ЦСУ Србије

782

Центар за стручно усавршавање Шабац

789

Школа за основно и средње образовање Милан
Петровић са домом ученика

795

Центар за образовање Крагујевац
Институт за модерно образовање
Удружење за едукацију и образовање Вулкан
знање
Образовно креативни центар

800
803

Образовно креативни центар

810

Савез учитеља Републике Србије

817

Савез учитеља Републике Србије

819

Институт за модерно образовање

821

Друштво педагога физичког васпитања Војводине

825

Школски центар за савремено образовање

834

Центар за стручно усавршавање Кикинда

836

Центар за образовање Крагујевац

840

Друштво историчара Србије Стојан Новаковић

846

36

804
807

655.

656.

657.
658.
659.
660.
661.
662.
663.
664.
665.
666.

Један, два, три – генијалци смо прави ми –
иновативне методе унапређења процеса учења
кроз игру и физичко вежбање
Хибридна настава као модел наставе на даљину и
савремена подршка новим видовима учења и
комуникације
УНАПРЕЂИВАЊE НАСТАВНИЧКЕ ПРАКСЕ НА
ОСНОВУ РЕЗУЛТАТА САМОВРЕДНОВАЊА НАСТАВЕ
И УЧЕЊА
Преиспитај себе - унапреди наставу
Како до квалитетније наставе биологије и хемије?
Језик кости нема, али кости ломи – развијање
говорне културе код ученика
Реализација спиралног Наставног програма
биологије у основној школи
Дефинисање квалитетних исхода учења као
предуслов за планирање међународне
мобилности у средњем стручном образовању
Диференцијацијом наставе до бољих постигнућа
ПОРТФОЛИО У ШКОЛИ (портфолио директора,
стручних сарадника, наставника и ученика)
Примена концепта изокренутe учионицe у настави
Основе еТвининг-а као алата за реализацију
пројектно-оријентисане наставе

667.

Интерактивне табле у настави

668.

Пројектно учење у основној и средњој школи

669.

Драмски метод у настави

670.

Израда електронског наставног материјала

671.
672.
673.
674.

Вредновање процеса напредовања ученика у
оквиру Мудл платформе
Ка квалитетним еТвининг пројектима у циљу
унапређења коришћења ИКТ-а у настави.
Примена мисаоних експеримената у настави
Учимо брзо и лако, јер знамо како

Центар за стручно усавршавање Шабац

849

Центар за стручно усавршавање запослених у
образовању Сомбор

850

Центар за стручно усавршавање Кикинда

855

Klett друштво за развој образовања
Едука БГД Друштво за унапређење образовања

856
861

Центар за стручно усавршавање Шабац

868

Природно-математички факултет

882

Фондација Темпус

894

Друштво учитеља Крушевца

898

Едука БГД Друштво за унапређење образовања

900

Гимназија Светозар Марковић

907

Фондација Темпус

908

Центар за развој и примену науке, технологије и
информатике, Нови Сад
Библиотека плус
Удружење родитеља и наставника ”Партнерски за
образовање” Лесковац
Центар за развој и примену науке, технологије и
информатике, Нови Сад

910
912
913
915

Педагошко друштво информатичара Србије, Ниш

921

Фондација Темпус

922

Центар за промоцију науке
Удружење грађана УченIQ

928
929

37

675.
676.

687.

Примена модела вишефронталне наставе
Примена онлајн вики алата у настави и учењу
Радни листови за успешно праћење напредовања
ученика
Интерпретација природе
Учење путем открића у функцији развијања
мотивације ученика
Педагошки рад са даровитим ученицима
БАШ Час
Мотивација ученика као фактор успешног учења
STEAM компетенције за децу 4.0 индустријске
револуције
Интегративна настава у области математике и
ликовне културе
Примена елемената Монтесори педагогије у
предшколском и раном школском узрасту
АТРИБУТИ УСПЕШНЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОБРАЗОВАЊА
И УЧЕЊА НА ДАЉИНУ
Активно учење настава 1/ основни ниво

688.

Учење путем истраживања

677.
678.
679.
680.
681.
682.
683.
684.
685.
686.

689.
690.
691.
692.

693.
694.
695.

Може то и боље - конкретно (Примена
иновативних активности у настави)
Лутка и луткарство као инструмент у настави и
раду са децом
Веб алати за унапређење образовних постигнућа
ученика
Креирање тестова знања у складу са Блумовом
таксономијом, исходима, стандардима и
компетенцијама
ЈАЧАЊЕ КОМПЕТЕНЦИЈА ДИРЕКТОРА, СТРУЧНИХ
САРАДНИКА И НАСТАВНИКА ЗА ЕФИКАСНО
УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ У ШКОЛАМА
Настава и учење усмерена на развој компетенција
ученика
Игра и истраживање као начини учења

Центар за унапређење наставе Абакус
Викимедија Србије

932
934

Удружење наставника ВЕТ Форум Параћин

936

Друштво учитеља Новог Сада

937

Филозофски факултет у Косовској Митровици

946

Филозофски факултет у Косовској Митровици
Удржуење "Научи ме"
Центар за стручно усавршавање Шабац

951
963
965

Институт за модерно образовање

966

Центар за стручно усавршавање запослених у
образовању Сомбор

970

Центар за образовање Крагујевац

972

Центар за образовање и професионални развој

973

Образовни форум
Национална асоцијација наставника/ца Грађанског
васпитања и сарадника/ца НАГВИС

978

Центар за стручно усавршавање Кикинда

980

Центар за образовање Крагујевац

983

Центар за образовање Крагујевац

985

Сомборски едукативни центар

987

Образовни форум

991

IQ Иницијатива за квалитетно учење

994

Савез учитеља Републике Србије

1000

38

979

697.

Методе и технике за подстицање креативности
ученика у школи
Тестови и оцењивање

698.

Учење кроз интегративну наставу

699.
700.

У школи је лако када вредновати знаш како
Дигитална писменост-обрада слике
КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ПРЕДУЗЕТНИШТВО – САДРЖАЈ
И ПРИМЕНA У ОБРАЗОВНОМ СИСТЕМУ СРБИЈЕ
Canva у учионици – креативна настава и
интерактивни наставни материјали
Кроз практичан рад до функционалног знања
Пројектна настава
Израда стандардизованих писмених провера
знања
ПРИМЕНА ИНДИВИДУАЛИЗОВАНЕ, ПРОБЛЕМСКЕ,
ПРОГРАМИРАНЕ И ЕГЗЕМПЛАРНЕ НАСТАВЕ У
ШКОЛИ
ПРОЈЕКТОВАЊЕ У СЛУЖБИ РАЗВОЈА ДЕЦЕ И
САРАДЊЕ ВРТИЋА- ШКОЛЕ И ЗАЈЕДНИЦЕ (ОД
ИДЕЈЕ ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ)
Хоризонтално учење и усавршавање наставника ослонац за боља постигнућа ученика
Израда стандардизованих писмених провера
знања
Дијагностика, превенција и отклањање узрока
неуспеха у школском учењу ученика
Планирање и припрема савремене наставе
Организован и ефикасан наставник у хибридном
моделу наставе

696.

701.
702.
703.
704.
705.
706.

707.
708.
709.
710.
711.
712.
713.

Изокренута учионица у наставној пракси

714.

Технике учења и саморегулисано учење
НТЦ систем учења – развој креативног и
функционалног размишљања
Развијање вештина за каријерно вођење кроз 21.
век

715.
716.

Центар за стручно усавршавање Кикинда

1001

Удружење наставника ВЕТ Форум Параћин
Центар за учење, едукацију и развој креативности
"МИНА"
Савез учитеља Републике Србије
Институт за модерно образовање

1004

Центар за образовно лидерство

1014

Кампстер доо

1018

Центар за образовање Крагујевац
Удружење наставника ВЕТ Форум Параћин
Удружење за едукацију и образовање Вулкан
знање

1032
1034

Центар за образовање и професионални развој

1038

Филозофски факултет Универзитета у Приштини са
привременим седиштем у Косовској Митровици

1042

Центар за стручно усавршавање Кикинда

1044

Удружење за едукацију и образовање Вулкан
знање
Centar za instruktivne komunikacije u obrazovanju
"Koordinata" Beograd
Удружење наставника ВЕТ Форум Параћин
Центар за стручно усавршавање Чачак
Факултет педагошких наука Универзитета у
Крагујевцу
Педагошко друштво Србије

1009
1010
1011

1037

1046
1049
1050
1054
1066
1067

Савез учитеља Републике Србије

1069

Образовно креативни центар

1070

39

717.
718.
719.
720.
721.
722.
723.
724.
725.
726.
727.
728.
729.
730.
731.

732.
733.
734.
735.

Активно учење/настава 2: напредни ниво
“Три Т“ метода за подстицање интересовања
ученика за природне и друштвене науке и развој
функционалног знања
Писање и управљање пројектима, акционо и
стратешко планирање
НАСТАВА ЗАСНОВАНА НА МЕЂУСОБНОМ
РАЗУМЕВАЊУ И САРАДЊИ У ФУНКЦИЈИ
УНАПРЕЂЕЊА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
Корелацијом у настави до функционалних знања
Дигитална реализација једне наставне јединице
по ADDIE моделу
Компетенције наставника и однос ученика према
настави
Дигитална настава – дигитални наставни
материјали и образовне платформе
Пројекат и пројектна настава као савремени
приступи у подучавању ученика
Достигнућа младих у Србији - ДМуС
Зашто је лепота важна? Како развијати естетичку
компетенцију у настави
Да дете свако учи лако – смисленим учењем до
компетенција за 21. век
МЕТОДЕ И ОБЛИЦИ ΕФИКАСНЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
Јавни говор – технике излагачке писмености
Унапређивање компетенција учитеља и
наставника основне школе у области финансијске
писмености
СПЕЦИФИЧНОСТИ РАДНОПРАВНОГ ПОЛОЖАЈА
ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ И ПРИМЕНА РАДНОГ
ЗАКОНОДАВСТВА У ПРАКСИ ОБРАЗОВНИХ
УСТАНОВА
Проблемском наставом до исхода учења
Развијање предузетничких компетенција ученика
Мотивација ученика за боља постигнућа кроз
тематске дане и недеље

Образовни форум

1074

Савез учитеља Републике Србије

1076

Отворена просветна иницијатива

1078

Центар за образовање и професионални развој

1090

Центар за учење, едукацију и развој креативности
"МИНА"

1104

Средња школа "Свилајнац"

1113

Центар за учење, едукацију и развој креативности
"МИНА"
Удружење за развој савременог образовања
ГЕРУНДИЈУМ
Национална асоцијација наставника/ца Грађанског
васпитања и сарадника/ца НАГВИС
Достигнућа младих у Србији
"Техноарт Београд", школа за машинство и
уметничке занате

1118
1121
1127
1129
1136

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију

1141

Центар за образовање и професионални развој
Изражајност

1147
1152

Универзитет у Београду - Економски факултет

1153

ЗАЈЕДНИЦА ЕКОНОМСКИХ, ПРАВНОБИРОТЕХНИЧКИХ, ТРГОВИНСКИХ И
УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКИХ ШКОЛА РС

1156

Друштво учитеља Јагодина
Основна школа ,,Иво Андрић"

1157
1162

Савез учитеља Републике Србије

1166

40

749.

ОЦЕЊИВАЊЕ У ФУНКЦИЈИ ЕФИКАСНЕ НАСТАВЕ И
УЧЕЊА
Целодневна настава у школи и реализација
еколошких активности
Увођење и имплементација система финансијског
управљања и контроле у установама образовања и
васпитања
Учионица отворених зидова
Гугл апликације за образовање - алати за
комуникацију и наставу
Монтесори радионице за израду дидактичког
материјала - узраст од 6 до 12 година
Како формативно оцењивати уз помоћ исхода и
дигиталне свеске?
Технике учења и методе рада у
самоорганизованом учењу
Веб алатима кроз интердисциплинарност до
СТЕ(А)М вештина
Методе за побољшање разумевања и практичне
примене градива
Интердисциплинарно планирање - свестрано
знање
Примена научних дебата у настави
Примена електронске педагошке свеске и
портфолио наставника у музичким школама
Мотивација и психолошки принципи учења

750.

Подстицаји као покретачи у пројектној настави

736.
737.
738.
739.
740.
741.
742.
743.
744.
745.
746.
747.
748.

751.
752.
753.
754.
755.

Подстицање развоја вештина и компетенција
неопходних за улазак у дигитални свет рада у
21.веку
Наставник - кључни фактор успешне наставе
СЛОБОДНО УЧИТЕ НА ДАЉИНУ
УЧИМО ДА НАУЧИМО
САВРЕМЕНИ КОНЦЕПТ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ДОПУНСКЕ
НАСТАВЕ

Центар за образовање и професионални развој

1171

Центар за учење, едукацију и развој креативности
"МИНА"

1172

Отворена просветна иницијатива

1174

Klett друштво за развој образовања
Центар за развој и примену науке, технологије и
информатике, Нови Сад

1175

Основна школа Драган Ковачевић

1178

Педагошко друштво Србије

1186

Удружење наставника ВЕТ Форум Параћин

1187

ОШ " Братство јединство"

1194

Универзитет Метрополитан - ФЕФА

1199

Савез учитеља Републике Србије

1203

Центар за промоцију науке

1204

Академија Филиповић

1208

Удружење Група Мост
Национална асоцијација наставника/ца Грађанског
васпитања и сарадника/ца НАГВИС

1215

1176

1223

Центар за стручно усавршавање у образовању
Лесковац

1228

Савез учитеља Републике Србије
Центар за образовање и професионални развој
Центар за образовање и професионални развој

1238
1240
1242

Центар за образовање и професионални развој

1244

41

756.
757.
758.
759.
760.
761.
762.

763.

764.
765.
766.
767.
768.
769.
770.
771.
772.
773.
774.
775.

Интерактивни дигитални алати, средство
мотивације и евалуације
Слободна зона Јуниор: коришћење филма за
међупредментно повезивање у пројектној настави
СТЕ(А)М пројектни задатак- од идеје до оцене
Учимо играјући се
Дигитално оцењивање
Читањем и писањем до критичког мишљења
Радни листови, креирање по фазама часа
Како направити образовни филм у учионици
Упознавање и савлађивање основа филмске и
драмске уметности, кроз практичан рад на
креирању видео садржаја, уз развој креативности
ученика
Подстицај интерактивности у ситуацијама за
учење применом технике станица
Савремени веб алати у настави
Настава у природи и извиђаштво
ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ – ОГЛЕДАЛО ШКОЛЕ
Видео лекције и филм – ИКТ алати за креирање и
емитовање садржаја
Улога васпитача и наставника у развијању
предузимљивости и предузетничког талента код
деце и ученика у дигитално доба
Изазови рада у неподељеној школикомбинованом одељењу
Од планирања до рефлексије
Сарадња у школским тимовима – како ИКТ алати
могу да помогну
Трансформационо учење у средњим стручним
школама
Акционо истраживање у учионици у циљу
унапређивања наставне праксе
Дигиталне компетенције као предуслов
квалитетног функционисања у савременом
друштву

Удружење грађана УченIQ

1245

Добро удужење

1246

Удружење грађана УченIQ
Центар за образовање Крагујевац
Центар за стручно усавршавање Чачак
ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Удружење наставника ВЕТ Форум Параћин

1247
1258
1265
1266
1271

ОШ "Живан Маричић", Жича

1273

Тренинг центар "КОЦЕВСКИ"

1274

Дата Дидакта
ОШ "Олга Петров"-Падинска Скела
Савез учитеља Републике Србије

1276
1281
1284

"Сцио"

1286

Савез учитеља Републике Србије

1293

Друштво учитеља Београда

1297

Центар за стручно усавршавање Чачак

1301

"Сцио"

1305

Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој
Бањи, Универзитет у Крагујевцу

1314

Основна школа "Милутин и Драгиња Тодоровић"

1325

Центар за образовање Крагујевац

1326

42

776.
777.
778.
779.
780.
781.
782.
783.
784.
785.
786.
787.

788.
789.
790.
791.
792.
793.
794.
795.
796.
797.

50 како - 50 лако – практичне вештине и ИКТ алати
који штеде време
Остваривање исхода учења у време COVID - a
Oбележање значајних датума у настави
Медији и ИКТ – ИКТ алати у служби креирања
медијских садржаја за наставу
Предузетништво-од идеје до реализације
Kahoot!-учење на длану, и нетачно је тачно
Комплесни поступак и развој међупредметних
компетенција
Презентовање на часу
Развојно планирање у вртићу и школи
Методе и технике учења у савременој настави
Реализација наставе применом савремених
метода и технологија
Књижевно дело и средина за учење – нове
димензије сусрета писац, дело, читалац
Дизајнатон метод - Примена дизајнерског
маратона у решавању еколошких и друштвених
изазова (уз развој ИКТ компетенција кроз примену
пројектне наставе)
Ја могу! обука - Ниво 2
Развој компетенција рефлексивних практичара-ки
за транзиционе процесе између вртића и школе
Читалачки почеци и Алго модел обуке
Међупредметне компетенције у креативној
настави
Примена електронских сервиса у учењу
Ја могу! обука - Ниво 1
Функционално читање и медијска писменост настава за 21. век
Амбијентално учење у служби едукативног
туризма
„Размишљај, креирај и у школи уживај“ планирање, креирање, спровођење и вредновање
активности „Обогаћеног једносменског рада“ у

"Сцио"

1334

Правно-пословна школа Ниш
Удружење наставника Доситеј Обрадовић

1344
1345

"Сцио"

1349

Основна школа "Милутин и Драгиња Тодоровић"
Учитељско друштво Лесковац

1351
1360

Тренинг центар "КОЦЕВСКИ"

1361

Изражајност
Удружење Група Мост
Удружење наставника ВЕТ Форум Параћин

1372
1374
1379

Центар за унапређење наставе Абакус

1383

Тренинг центар "КОЦЕВСКИ"

1386

KidHub

1388

Vega omladinski centar

1394

Тренинг центар "КОЦЕВСКИ"

1395

Алго центар за рани развој и превенцију менталног
здравља деце

1396

Visoka škola za komunikacije

1397

Центар за унапређење наставе Абакус
Vega omladinski centar

1398
1399

Visoka škola za komunikacije

1400

Центар за учење, едукацију и развој креативности
"МИНА"

1404

Удружење зрењанинских учитеља

1406
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798.
799.
800.
801.
802.
803.
804.
805.
806.
807.
808.
809.
810.
811.
812.

школама које реализују образовно-васпитни рад у
једној смени
Магија бајке као простор за грађење односа
Примена дебате као наставног метода у настави и
учењу
ОНЛАЈН ИГРЕ У НАСТАВИ
Планирање и остваривање интегрисаних
наставних и ваннаставних садржаја у
амбијенталном простору
МОБИЛНИ УРЕЂАЈИ У НАСТАВИ
Kреирањe средине за учење и ИКТ у настави
Дигитално држављанство
Примена интернет технологија у настави
Како написати пројекат из области образовања?
Унапређење капацитета образовних институција
за писање пројеката по методологији ЕУ
Пројектно учење – концепти и пракса
Драмске игре у настави
ИДЕАЛ - Интеркултурално учење кроз драму
Ништа се не подразумева
Алго метод стратешког учења у припремном
предшколском и раном ОШ узрасту

Центар "Жил Верн"

1408

Otvorena komunikacija

1411

Центар за образовање и професионални развој

1415

Центар за учење, едукацију и развој креативности
"МИНА"

1416

Центар за образовање и професионални развој
Тренинг центар "КОЦЕВСКИ"
Заједница која учи Сазнање
Центар за унапређење наставе Абакус
Удружење Путеви едукације
Висока школа за пословну економију и
предузетништво
Заједница која учи Сазнање
БАЗААРТ
БАЗААРТ
Удружење "Млади и игра"
Алго центар за рани развој и превенцију менталног
здравља деце

1417
1419
1424
1434
1436
1437
1442
1443
1449
1457
1461

ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
813.
814.
815.
816.
817.
818.

Више од игре - драмски метод и драмске технике
у раду са децом
Oд питања до сазнања – пројектно планирање
кроз драмско-истраживачко питање
Прича у игри, игра у причи, драмскоприповедачке провокације у пројектном
планирању
Да у вртићу свако учи радосно и лако
Монтесори материјали у јаслицама
Примена принципа Валдорф педагогије у раду са
децом предшколског узраста

Центар за драмски метод ИнДрама
Центар за драмски метод ИнДрама

5
6

Центар за драмски метод ИнДрама

34

Образовање плус
Монтесори друштво Србије

54
58

Образовање плус

61

44

819.
820.
821.
822.
823.
824.
825.
826.

827.

828.
829.
830.
831.
832.
833.
834.

Дигиталне технологије као подршка
документовању у вртићу
"Мало ја, мало ти - сарадничка брига о деци"
Јачање професионалних капацитета васпитача у
раду са родитељима деце са дијабетесом
Природни вртић
Вртић као сигурна база: Партиципација деце као
основ демократске праксе и развијања
квалитетног реалног програма у вртићу
Успешна комуникација са децом – услов за развој
пожељног понашања детета
Даровито дете у вртићу - препознавање и
подстицање даровитости деце предшколског
узраста
Праћење и документовање као подршка учешћу
деце у програму
ЗА КОРАК ИСПРЕД У ПРЕДШКОЛСТВУ –
УНАПРЕЂИВАЊЕ ПРЕНОСИВИХ
(КОМУНИКАЦИЈСКИХ, ЛИЧНИХ И ДИГИТАЛНИХ)
ВЕШТИНА
Тематско/пројектно планирање у функцији
интегрисаног приступа учењу
Вртић као сигурна база: Модел подршке
транзицији детета из породице у вртић - ”Kако се
постаје Вртићанин?”
„Сензоперцептивне активности у вртићу“
Модели креативне приче за децу предшколског
узраста
Наш вртић гради добре односе-подршка развоју
на темељу грађења односа
ХОЛИСТИЧКИ ПРИСТУП РАНОМ РАЗВОЈУ И УЧЕЊУ
ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА И „ГОДИНЕ
УЗЛЕТА“ – ИЗАЗОВИ И ПЕРСПЕКТИВЕ
Тимски рад и компетенције васпитача у служби
унапређења квалитета инклузивног процеса

Образовно креативни центар

70

Предшколска установа Адријана
Висока школа струковних студија за образовање
васпитача у Новом Саду
Образовно креативни центар

126
198
206

Центар за подршку раном развоју и породичним
односима "Хармонија"

210

УДРУЖЕЊЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НОВИ САД

217

Центар за стручно усавршавање Шабац

244

Центар за стручно усавршавање Шабац

257

Висока школа струковних студија за васпитаче
"Михаило Палов" - Вршац

259

Центар за стручно усавршавање Шабац

263

Центар за подршку раном развоју и породичним
односима "Хармонија"

270

Центар за стручно усавршавање Чачак
Висока школа струковних студија за образовање
васпитача у Новом Саду

271

Предшколска установа Чукарица

280

Висока школа струковних студија за васпитаче
"Михаило Палов" - Вршац

287

Центар за стручно усавршавање Шабац

301

45

277

835.

836.

837.
838.
839.
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845.
846.
847.
848.
849.
850.

Развијање културе заједнице учења у
предшколској установи кроз примену акционих
истраживања
Комуникацијске вештине васпитача, стручних
сарадника и сарадника у функцији унапређивања
етоса у предшколској установи
"Помози ми да урадим сам" Унапређење
квалитета дечијег учења и развоја путем ручно
израђених играчака и дидактичких материјала
,,Од тачке до линије“ Интегрисано учење у
инспиративним просторним целинама
Примена пројектног планирања у предшколској
установи кроз елементе интегрисаног учења
Подршка социјалној добробити детета кроз
развијање социјалних вештина у оквиру Основа
програма Године узлета
Језичке игре као подстицање развоја говора код
деце
Наше вртић/јасле као место за опуштање антистрес програм за децу и одрасле
Позитивна дисциплина у вртићу
Од конфликта до сарадње - 7 моћи васпитача за
јаку вртићку заједницу
ДАРОВИТО ДЕТЕ ОД ВРТИЋА ДО ШКОЛЕ
(образовна и социоемоционална подршка)
"Спортико Змај-јасле“ подстицајне и превентивне
моторичке активности деце јасленог узраста
Свака боја сваком лепо стоји: од родних
стереотипа до родне једнакости у вртићу
„Спортико Змај" – примена моторичких
активности са циљем оптимизације развоја деце
вртићког узраста
ИЗАЗОВИ РОДИТЕЉСТВА - обука практичара за
рад са родитељима
РЕФЛЕКСИЈА – ИСКОРАК У ГРАЂЕЊУ КВАЛИТЕТА
РАДА ПУ

Центар за стручно усавршавање Крушевац

302

Предшколска установа Лептирић

303

Центар за стручно усавршавање Шабац

309

Центар за стручно усавршавање Шабац

326

Образовно креативни центар

343

Klett друштво за развој образовања
350
Висока школа струковних студија за образовање
васпитача у Новом Саду

353

Предшколска установа Чукарица

360

Едукативни центар ПОЗИТИВНА ДИСЦИПЛИНА

375

Едукативни центар ПОЗИТИВНА ДИСЦИПЛИНА

380

Висока школа струковних студија за образовање
васпитача у Новом Саду

411

Предшколска установа "Раковица"

414

Висока школа струковних студија за образовање
васпитача у Новом Саду

418

Предшколска установа "Раковица"

421

Предшколска установа - дечји вртић Маштоленд

431

Удружење васпитача Војводине

461

46

857.

ПРЕПОЗНАЈ И ПОДРЖИ ПОТЕНЦИЈАЛНО ДАРОВИТО
ДЕТЕ
Кооперативно учење у раду на пројектима
Васпитачи и дигитални медији
Рано препознавање поремећаја говора и социоемоционалног развоја деце у јаслама и вртићима
и практични приступи у раду - Модул 1
Интеркултурализам у вртићу: култура, обичаји и
језик Рома
Документовање у функцији оснаживања
практичара у развијању реалног програма
Дигитални материјали у раду васпитача

858.

Вртић као центар добре комуникације

851.
852.
853.
854.
855.
856.

859.
860.
861.

862.
863.
864.
865.
866.
867.

ВЕШТИНЕ ЗА ДОБРЕ МЕЂУЉУДСКЕ ОДНОСЕ
ТОКОМ КАРИЈЕРЕ – култура комуникације и
управљање каријером
Пројектно планирање у вртићу уз примену СТЕАМ
приступа и интегрисаног учења
Дечија књижевност – подстицај развоја
емоционалне стабилности и социјалних вештина
деце
Обука за стицање основних дигиталних
компетенција васпитача за ефикасно вођење
педагошке документације
„Значај дечије игре и материјала за игру“
Игре у природи, игре са ризицима
Од игре до музичке композиције
,,Вртић за све – планирање, организација и
документовање различитих програма и облика
рада“
Партнерство са породицом као подршка дечјој
добробити

868.

Удружимо се – повежимо се

869.

"Неговање вредности у међуљудским односима"

Удружење васпитача Војводине
Предшколска установа "Мазза"
Предшколска установа "Мазза"

469
480
494

Savez udrženja medicinskih sestara predškolskih
ustanova Srbije

501

Висока школа струковних студија за васпитаче
"Михаило Палов" - Вршац

515

Удружење васпитача Војводине

520

Предшколска установа "Мазза"
Удружење медицинских сестара предшколских
установа подунавско-браничевског региона

552
554

Удружење васпитача Војводине
564
Трећи камен од Сунца
Удружење за подстицање дечијег развоја Велики
мали свет

581
582

Трећи камен од Сунца
Центар за неформално образовање Други корак
Предшколска установа Чукарица
Удружење васпитача Војводине

589
592
595
601

Центар за стручно усавршавање Кикинда

615

Предшколска установа "Перка Вићентијевић"

619

УДРУЖЕЊЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НОВИ САД
Центар за неформално образовање Други корак

47

633
726

877.
878.

Подстицајно родитељство кроз игру- модул 1: На
игри темељена искуства учења у раном детињству
Подршка дечјој игри у вртићу
Развијање васпитно-образовне праксе усмерене
на односе
Бројалице и телесна музика као средство рада у
развоју говора предшколског детета
„Сви то смо ми –креирање различитих програма
за децу предшколског узраста“
РУТИНЕ И РИТУАЛИ У ФУНКЦИЈИ ПОДРШКЕ
ДОБРОБИТИ ДЕТЕТА
Приступ, вежбе и дидактички материјал за
стимулацију деце са развојним кашњењем
Примена web 2.00 алата у образовању
Подстицајно родитељство кроз игру-

879.

"И родитељи су важни"

870.
871.
872.
873.
874.
875.
876.

880.
881.
882.

883.
884.
885.
886.
887.

Препознати и уважити јединственост детета - пут
ка решењу изазовног понашања
Озвучимо пројекат
КАКО КОМУНИЦИРАТИ СА ДЕЦОМ
ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА И ЊИХОВИМ
РОДИТЕЉИМА
ПРОФЕСИОНАЛНА КОМУНИКАЦИЈА И ВЕШТИНЕ
КОМУНИЦИРАЊА У ОТКЛАЊАЊУ СОЦИЈАЛНИХ
КОНФЛИКАТА
НТЦ систем учења – практична примена сазнања
из неуронаука у васпитно образовном раду
"Подршка и структура" - стратегије грађења
односа који подржавају добробит детета кроз
социјално-емоционално учење
КОГНИТИВНА, СОЦИЈАЛНА И ЕМОЦИОНАЛНА
ПОДРШКА ДЕЦИ У РАНОМ ДЕТИЊСТВУ
ПРОЈЕКТИ СА ДЕЦОМ У ПРЕДШКОЛСКОЈ
УСТАНОВИ

Савез удружења медициснких сестара ПУ Србије

738

Удружење васпитача Војводине
Академија техничко васпитачких струковних
студија Ниш-Одсек Пирот

752

Предшколска установа "Стоногица"

768

Предшколска установа , Зрењанин

770

Удружење васпитача Војводине

785

ОШ "Милоје Павловић"

816

Трећи камен од Сунца
Савез удружења медициснких сестара ПУ Србије
УДРУЖЕЊЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НОВИ САД

839
914

Центар за едукацију

947

PU "Dobra vila"

1003

Филозофски факултет Универзитета у Приштини са
привременим седиштем у Косовској Митровици

1022

ПУ Врачар

1045

Удружење васпитача Војводине

1053

САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ

1072

Центар за образовање и професионални развој
ПУ Др Сима Милошевић

48

759

920

1077
1095

892.

Специфичности и могућности рада у домену
музичког васпитања у оквиру програмске
концепције „Године узлета“
„Програм за децу и родитеље СНАЖНИ ОД
ПОЧЕТКА – ДАЈМО ИМ КРИЛА“ – различити
програми за целу породицу
Прилика за свако дете - развијање различитих
програма предшколског васпитања и образовања
„Програм за родитеље СНАЖНИ ОД ПОЧЕТКА –
ДАЈМО ИМ КРИЛА“ – Подршка васпитној улози
породице на даљину
Живети различитост у вртићу

893.

Деца уче свим чулима и целим телом

888.

889.
890.
891.

894.
895.
896.
897.
898.
899.
900.
901.
902.
903.
904.
905.
906.
907.

Партиципација у вртићу – од учествовања до
(су)деловања
Развијање реалног програма у години пред
полазак у школу
Развијање предвештина читања и писања у
предшколској установи
Употреба веб алата у предшколским установама
ВРТИЋ КАО СИГУРНО И ПОДСТИЦАЈНО ОКРУЖЕЊЕ
ЗА УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ
ДОКУМЕНТОВАЊЕ КАО ПОДРШКА УЧЕЊУ
О ПРОЈЕКТИМА КРОЗ СЛИКЕ И РЕЧИ документовање учења и развоја пројекта
ЗАЈЕДНИЧКО РАЗВИЈАЊЕ ПРОГРАМА СА ДЕЦОМ
Утицај музике на развој језичких способности код
деце
ПУТОКАЗИ КА УЧЕЊУ
Подршка остварености и испуњености васпитача у
свом послу кроз међусобно консултовање у раду
Комуникацијске вештине деце предшколског
узраста
Васпитач и стручни сарадник у реалном програму
ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА- ДЕЦА, РОДИТЕЉИ И
ВАСПИТАЧИ У ВРТИЋУ

Klett друштво за развој образовања

1101

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију

1102

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију

1124

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију

1126

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Висока школа струковних студија за васпитаче и
пословне информатичаре - Сирмијум
Висока школа струковних студија за васпитаче и
пословне информатичаре - Сирмијум
Центар за учење, едукацију и развој креативности
"МИНА"
Висока школа струковних студија за васпитаче и
пословне информатичаре - Сирмијум
Отворена просветна иницијатива

1131

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију

1268

ПУ Др Сима Милошевић

1278

Удружење Едупроф

1287

ПУ Врачар

1310

UMETNIČKO OBRAZOVANJE ČAROBNA FRULA

1317

Удружење васпитача Војводине

1332

САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ

1338

ПУ Др Сима Милошевић

1353

ПУ Повратак природи

1370

ПУ Др Сима Милошевић

1375

49

1143
1146
1182
1220
1239

908.
909.
910.
911.
912.
913.
914.
915.

Подршка добробити деце кроз грађење
партнерских односа са породицом у различитим
моделима транзиције
Подстицање дечјег развоја применом и
обликовањем природних материјала
Игра деце као извор добробити
Утицај токсичног стреса на рани развој мождане
архитектуре
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА КАО СИГУРНА ЗОНА :
КЉУЧНА ЗНАЊЕ ИЗ ПРВЕ ПОМОЋИ
Дете у животно - практичној ситуацији у вртићу
Подршка добробити кроз односе и делање
Подстицајно родитељство кроз игру- модул 3:
Приступ и начини рада са породицом

Удружење медицинских сестара предшколских
установа Шумадијско Поморавског региона
Удружење за уметничку експресију младих
КУЛТУРАЛНИ РАЗЛИЧАК
Отворена просветна иницијатива
Академија васпитачко медицинских струковних
студија

1382
1425
1426
1427

Савез удружења медициснких сестара ПУ Србије

1428

ПУ Милка Диманић
Савез удружења васпитача Србије

1435
1438

Савез удружења медициснких сестара ПУ Србије

1456

Друштво физичара Србије
Образовно креативни центар
Друштво учитеља Београда
Образовно креативни центар

33
48
90
130

Мрежа РЦ и ЦСУ Србије

164

Мрежа РЦ и ЦСУ Србије

190

Мрежа РЦ и ЦСУ Србије
Школски центар за савремено образовање

205
265

СРПСКО ХЕМИЈСКО ДРУШТВО

275

Друштво учитеља Београда

371

Prirodno-matematički fakultet, Departman za
geografiju, turizam i hotelijerstvo

374

Klett друштво за развој образовања

397

Klett друштво за развој образовања

403

ПРИРОДНЕ НАУКЕ
916.
917.
918.
919.
920.
921.
922.
923.
924.
925.
926.
927.
928.

Републички семинар о настави физике
Виртуелни хербаријум
У свету природе и друштва
Експерименти у настави
Уважавање стилова учења као предикција добре
праксе у настави предмета природних наука
Примена географско информационих система у
настави
Корелација природних наука у настави
Проблемска настава природе и друштва
Настава/учење хемије и проверавање постигнућа
на даљину
Секундарне сировине – Рециклажа неодвојиви део
васпитно-образовног процеса
МАПЕ УМА КАО ИНОВАТИВНО СРЕДСТВО ЗА
УСВАЈАЊЕ ПРЕДСТАВА, ПОЈМОВА И ЗАКОНИТОСТИ
ПРИЛИКОМ ИЗУЧАВАЊА ГЕОГРАФСКИХ САДРЖАЈА
Интердисциплинарни приступ настави хемије,
биологије и физике.
Хемију у контекст стави па се њоме бави!

50

929.

930.
931.
932.
933.
934.
935.
936.
937.
938.

Локални ефекти глобалних климатских
промена на биолошке, еколошке и
антропогене системе
Експериментални заокрет - практична настава у
хемији и физичкој хемији у служби функционалног
знања
Хемија плус: хемијски изазови за ученике
изузетних способности
Управљање пројектима из области заштите
животне средине
Експерименти у настави биологије и екологије и
развој критичког мишљења код ученика
Научници српског порекла и њихов допринос
развоју науке и технике
ПРИМЕНА САВРЕМЕНИХ НАУЧНИХ САЗНАЊА У
НАСТАВИ ГЕОГРАФИЈЕ
СТЕМ образовање у функцији развоја кључних
компетенција код ученика
Смиље и босиље – подстицаји за
интердисциплинарне часове
Занимљива биологија кроз оглед и двоглед као
компонента развоја еколошке свести деце и
младих

Регионални центар за професионални развој
запослених у образовању

486

Универзитет у Београду-Факултет за физичку
хемију

523

СРПСКО ХЕМИЈСКО ДРУШТВО

562

Регионални центар за професионални развој
запослених у образовању

572

Мрежа РЦ и ЦСУ Србије

638

Мрежа РЦ и ЦСУ Србије

673

Srpsko geografsko društvo

701

Prirodno-matematički fakultet

744

Регионални центар за професионални развој
запослених у образовању

745

Креативна педагогија

791

Центар за стручно усавршавање запослених у
образовању Сомбор
Природно-математички факултет
Удружење за развој савременог образовања
ГЕРУНДИЈУМ

939.

Истражујемо природне појаве

940.

Модели и експерименти у настави физике

941.

Модел „изокренуте учионице“ у настави хемије

942.

„Моделарство- програм обуке наставника у
изради модела“

Центар за стручно усавршавање Шабац

984

943.

Огледом до закона природе

Удружење за едукацију и образовање Вулкан
знање

1013

Савез учитеља Републике Србије

1024

Природно-математички факултет
Удружење за едукацију и образовање Вулкан
знање

1064

944.
945.
946.

Национална географија у првом циклусу основног
образовања и васпитања
Употреба мобилних телефона у настави физике
Интерактивни приступ раздвајању смеша и
израчунавањима у хемији

51

799
874
891

1073

947.
948.
949.
950.
951.
952.

Интерактивни приступ раздвајању смеша и
израчунавањима у хемији
Амбалажа, отпад , рециклаа
Настава биологије у савременом окружењу
Молекулско моделовање као помоћу у учењу
међумолекулских интеракција у настави хемије
ОСАВРЕМЕЊАВАЊЕ СТРУЧНО-МЕТОДИЧКИХ
ЗНАЊА ИЗ ДЕМОГРАФИЈЕ
Примена савремених метода и ИК технологија у
настави физике и сродних наука

Удружење за едукацију и образовање Вулкан
знање
Отворена просветна иницијатива
Фондација Алек Кавчић

1079
1296
1333

Фондација Алек Кавчић

1346

Географски институт Јован Цвијић, САНУ

1352

Друштво физичара Србије

1387

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
953.
954.
955.
956.
957.
958.
959.
960.
961.
962.

963.

964.

Комплексна метода у настави почетног читања и
писања
Књижевне радионице
Лектира не боли- развој читалачке мотивације у
дигиталном добу
Учили су срећно до краја живота - бајке у
разредној настави
Од игре до уметности – драмски метод у настави
Технике за развој писмености
ПУТОВАЊЕ У СРЕДИШТЕ ПРИЧЕ – развијте код
својих ученика вештину писања
Савремени изазови наставе српског језика и
књижевности у школском и онлајн окружењу
Поетолошки појмовник у настави српског језика и
књижевности
Критички поглед на велико слово у изазовним
језичким ситуацијама
Настава српског језика и књижевности у контексту
тематско-интегративнога приступа предметима од
посебног значаја за српску националну културу и
идентитет
За другачију граматику – нове тенденције у
(из)вођењу наставног процеса

Друштво учитеља Београда

18

Образовно креативни центар

45

Краљевачко друштво учитеља

341

Друштво учитеља Београда

372

Klett друштво за развој образовања
Друштво учитеља Београда
Удружење за унапређење васпитања и образовања
Креативни центар

422
434

Klett друштво за развој образовања

490

Филозофски факултет

652

Удружење за едукацију и образовање Вулкан
знање

685

Центар за усавршавање наставника и образовање
током читавог живота Филозофског факултета у
Новом Саду

695

Удружење за едукацију и образовање Вулкан
знање

831

52

487

965.
966.
967.
968.
969.
970.
971.
972.
973.
974.

За другачију граматику – нове тенденције у
(из)вођењу наставног процеса
Писмени задатак у настави српског језика –
(не)решив задатак
Ка савременој настави српског језика и
књижевности II
Републички зимски семинар
Истраживачки задаци у настави српског језика и
књижевности у контексту међупредметне и
унутарпредметне корелације усмерене на исходе
ЧИТАЊЕ И ОБЛИКОВАЊЕ МЛАДОГ ЧИТАОЦА У
НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
Употреба имејла и текст-процесора у настави
српског језика и књижевности
Савремени приступи наставном проучавању прозе
Фолклористика у школи - иновативне методе
наставе и учења народне књижевности и народног
језика
Књижевност и језик у савременој учионици:
простор за дијалог

Удружење за едукацију и образовање Вулкан
знање

841

Друштво за српски језик и књижевност Србије

899

Друштво за српски језик и књижевност Србије

902

Друштво за српски језик и књижевност Србије

916

Едука БГД Друштво за унапређење образовања

954

Учитељски факултет Универзитета у Београду

1093

Друштво за српски језик и књижевност Србије

1252

Образовно креативни центар

1279

Удружење "Чувари дела Вука Караџића"

1290

Филозофски факултет

1331

СТРАНИ ЈЕЗИК
975.

976.

977.
978.
979.
980.

Унапређивање професионалних компетенција и
организације наставе руског језика
Континуирано усавршавање професора који
предају француски као страни језик, као и
професора који у билингвалној настави предају
остале предмете на француском језику
Пројектни задаци у настави страних језика
Развијање медијске писмености и критичког
мишљења у настави језика
Комбинована настава енглеског језика предуслови за успешну примену модела
Beyond English

Славистичко друштво Србије

38

Удружење професора француског језика Србије

114

Центар за стручно усавршавање у образовању
Лесковац
Центар за стручно усавршавање у образовању
Лесковац
Центар за стручно усавршавање у образовању
Лесковац
Klett друштво за развој образовања

53

254
267
322
395

981.
982.
983.
984.
985.
986.
987.
988.
989.
990.
991.
992.
993.
994.
995.
996.
997.
998.

Специфични аспекти усвајања страног језика
угоститељске струке – интегративни приступ у
пракси
Веб алати у настави енглеског језика
Учење језика без слика
Учење и настава страних језика кроз повезивање
нејезичких и језичких предметних садржаја
ТИМ – Заједно можемо више
ИНТЕГРАТИВНА НАСТАВА КАО ОБЛИК
ПОДСТИЦАЈА КРЕАТИВНОСТИ У НАСТАВИ
ШПАНСКОГ ЈЕЗИКА
Digital Competences Bootcamp (Радионица
дигиталних компетенција)
Савремене препоруке за израду тестова знања за
страни језик
Креативна употреба дигиталних алата у настави
језика
Нове компетенције за Заједнички европски оквир
као извор мотивације и напретка ученика
Die Sprache lebt und verändert sich. Актуелне
тенденције у савременом немачком језику и
њихова имплементација у наставу
(No) More Drama Online! E-Настава страног језика
уз употребу драмских техника и ИКТ
Подстицање и развој мисаоних вештина ученика
кроз наставу страног језика
Развој компетенција за наставу шпанског језика
од раног узраста
Die Stimme macht’s! Развијање компетенције
усменог изражавања уз примену перформативних
приступа у настави и учењу немачког језика
Од учионице до причаонице – контекстуално
усвајање страног језика
English in action
Rückwärtsplanung – пут од циља и исхода до
вежби и задатака

Академија струковних студија Београд

427

Школски центар за савремено образовање
Удружење наставника енглеског језика - ЕЛТА

472
492

Фондација Темпус

700

Удружење наставника енглеског језика - ЕЛТА

727

Удружење професора шпанског језика Србије

761

Универзитет у Београду - Факултет политичких
наука
Факултет за правне и пословне студије Др Лазар
Вркатић

765
796

УНИВЕРЗИТЕТ СИНГИДУНУМ

798

Удружење наставника енглеског језика - ЕЛТА

943

Филолошко-уметнички факултет

988

Филолошко-уметнички факултет

993

Удружење наставника енглеског језика - ЕЛТА

1007

Удружење професора шпанског језика Србије

1030

Филолошко-уметнички факултет

1040

Дата Дидакта

1306

Дата Дидакта

1315

Дата Дидакта

1340

54

999.
1000.
1001.
1002.

Стандарди, исходи и наставни програми као
смернице за планирање и реализацију наставе
страних језика
Тестирање као подршка развоју комуникативне
компетенције у савременој настави страних језика
Енглески језик у разредној настави –
међупредметна корелација и тематско планирање
Употреба књижевних садржаја у настави
енглеског језика

Друштво за стране језике и књижевности Србије

1354

Друштво за стране језике и књижевности Србије

1359

Тренинг центар "КОЦЕВСКИ"

1373

Alfa BK Univerzitet

1450

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ У СРЕДЊЕМ СТРУЧНОМ
ОБРАЗОВАЊУ
1003.
1004.
1005.
1006.
1007.
1008.
1009.
1010.
1011.
1012.
1013.

Савремени приступ у процесу управљања
безбедношћу саобраћаја
Пословање виртуелних предузећа преко
Сервисног центра Србије и Централне виртуелне
банке Чачак
Алтернативни погон моторних возила
Савремена техничка решења допремања радне
материје на моторима СУС
Савремени приступ у изради, декорисању и
сервирању посластичарских производа
Рад у виртуелном предузећу као основни елемент
виртуелне привреде
Употреба рачунара у инжењерском дизајну и
провери (CAD/CAE концепт у електротехници и
машинству)
Примена хотелских информационих система у
пословању (ProSoft Sistem)
Нови трендови у винарству Србије
Основни концепти и технике безбедне вожње –
дефанзивна вожња
Стручне компетенције-корак ка свету рада кроз
дуално образовање и практичне облике наставе

Академија струковних студија Шумадија Одсек
Крагујевац

180

Центар за стручно усавршавање Чачак

193

Удружење за стручно усавршавање одраслих
ЕДУТЕХ Нови Сад
Удружење за стручно усавршавање одраслих
ЕДУТЕХ Нови Сад
Академија струковних студија Београд
Klett друштво за развој образовања

291
293
295
402

Регионални центар за професионални развој
запослених у образовању

408

Академија струковних студија Београд

455

Академија струковних студија Београд
Академија струковних студија Шумадија Одсек
Крагујевац

478

Центар за стручно усавршавање Кикинда

55

548
629

1014.
1015.
1016.
1017.

1018.
1019.
1020.
1021.
1022.

1023.

1024.

Транспорт путника и робе током пандемије вируса
COVID-19
Креирање и израда савремених јела за учешће на
међународним гастрономским такмичењима
Примена Еврокодова у анализи дејства на објекте
АНГАЖОВАНИ НАСТАВНИК – САВРЕМЕНА
РЕШЕЊА ЗА РАЗВОЈ КОМПЕТЕНЦИЈА У СТРУЧНОМ
ОБРАЗОВАЊУ
Правилник о грађевинским конструкцијама –
примена у настави стручних предмета у стручним
школама
Примена CAD алата у области савременог
грађевинарства
Ултразвучна дијагностика и основни хормонски
протоколи код домаћих животиња
Креирање, евалуација пословних идеја и израда
пословног (бизнис) плана
Примена CAD система у конструкцији,
моделовању, градирању одеће и изради кројних
слика
Употреба Excel-а у извођењу наставе
макроекономских тема за наставнике средњих
школа економског усмерења и гимназија
Изучавање и примена САП софтвера и
симулационих пословних софтвера за унапређење
информатичких компетенција у настави стручних
предмета: пословна економија и трговински
предмети

1025.

„Једно здравље“ – савремени концепт исхране

1026.

ПРИМЕНА КОНЦЕПТА ИНДУСТРИЈЕ 4.0

1027.
1028.

Употреба концепта фер вредности за вредновање
имовине и обавеза привредних друштава
Техника примене 2Д конструкције и драпирања у
изради женских одевних предмета

Академија струковних студија Шумадија-Одсек у
Крагујевцу

750

Академија струковних студија Београд

760

Факултет за машинство и грађевинарство у
Краљеву

876

Центар за образовно лидерство

879

Факултет за машинство и грађевинарство у
Краљеву

880

Факултет за машинство и грађевинарство у
Краљеву

887

Пољопривредно-хемијска школа

889

Универзитет у Београду - Економски факултет

1112

Регионални центар за професионални развој
запослених у образовању

1114

Универзитет у Београду - Економски факултет

1135

Универзитет у Београду - Економски факултет

1140

Пољопривредна школа са домом ученика ПК
"Београд"
Центар за учење, едукацију и развој креативности
"МИНА"

1219
1222

Универзитет у Београду - Економски факултет

1262

Регионални центар за професионални развој
запослених у образовању

1270

56

1029.
1030.
1031.
1032.

1033.

1034.
1035.
1036.

Теоријске иновације у пословној економији,
рачуноводству и основама економије и
коришћење савремених наставних метода
Дуално образовање - учење кроз рад
Квантитативни модели у настави стручних
трговинских предмета
Креирање студије случаја и примена у настави
стручних предмета: пословна економија,
трговински предмети и маркетинг
Примена иновативних пословних модела у
функцији развоја знања, вештина и ставова
ученика
ЗДРАВСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ ИЗАЗВАНИ ГЛУТЕНОМ,
БЕЗГЛУТЕНСКА ИСХРАНА И ПРОИЗВОДЊА
БЕЗГЛУТЕНСКИХ ПРЕХРАМБЕНИХ НАМИРНИЦА
Идентификација предузетничке идеје и израда
бизнис плана
Савремени приступ настави, уз помоћ студије
случаја у наставним садржајима

Универзитет у Београду - Економски факултет

1319

Правно-пословна школа Ниш

1323

Универзитет у Београду - Економски факултет

1329

Универзитет у Београду - Економски факултет

1335

Висока пословна школа струковних студија "Проф.
др Радомир Бојковић"

1342

Удружење Србије за целијакију

1357

Висока школа за пословну економију и
предузетништво
Висока школа за пословну економију и
предузетништво

1378
1389

УМЕТНОСТИ
1037.
1038.
1039.
1040.
1041.
1042.
1043.
1044.
1045.
1046.

Анализа значења у музици (претходни назив који
бих желео да променим је ”Хеуристичке методе у
читању музичког дела”)
Музика уз помоћ рачунара
Музиком до знања
Учитељи у свету линија, боја и облика
Ликовно стваралаштво у школи
Народне игре у настави и ваннаставним
активностима од I до IV разреда
Како употребити рачунар у организацији музичкосценских догађаја
Оригами у настави
Музичка култура и модерне технологије
Методички поступци при реализацији наставе
музичке културе у разредној настави

Факултет музичке уметности

2

Образовно креативни центар
Друштво учитеља Београда
Друштво учитеља Београда
Друштво учитеља Београда

36
88
92
94

Друштво учитеља Београда

97

Образовно креативни центар

110

Друштво учитеља Београда
Отворена просветна иницијатива

120
132

Друштво учитеља Београда

290

57

1047.
1048.
1049.
1050.
1051.
1052.
1053.
1054.

1055.
1056.
1057.
1058.

Вера кроз песму, песма кроз школу
Психолошке технике за усавршавање јавног
наступа и контрола треме
Стваралачки код уметника - нови приступ настави
Ликовне културе за учитеље, васпитаче и
наставнике ликовне културе
Од школске приредбе до позоришне сцене
Музикограм – слушам, видим, разумем
Више од музичке игре
Од музичког стваралаштва до нотног записа и
извођења
UVOĐENJE MODIFIKOVANIH I UNAPREĐENIH
TRADICIONALNIH DUVAČKIH INSTRUMENATA
Холистички приступ у образовању деце
прешколског и млађег школског узраста у
реализацији ликовних активности и наставе
ликовне културе
Дете, музика и покрет
Музика и ритам у функцији развоја и учења
Дигитални ресурси уметничке музике као прилози
за унапређење наставе музике (овај програм је
резултат пројекта DEMUSIS Erasmus+, Ref. No.
598825-EPP-1- 2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP)

1059.

Ликовна лабораторија

1060.

Драмске игре у васпитању и образовању деце

1061.
1062.
1063.
1064.
1065.

Холистички приступ музиком у васпитању и
образовању
Инструментална музика Јохана Себастијана Баха:
приступ тумачењу и интерпретацији
Од папира до уметности
Музичка и ликовна уметност у контексту одрживог
развоја
„Чаробни свет музике” – обука учитеља за рад са
одељењским хором

Певачко друштво Храма Светог Саве

349

ЕSTA Srbija

361

Удружење Креативни учитељи

362

Едука БГД Друштво за унапређење образовања
Мотив MT
Мотив MT
Удружење за едукацију и образовање Вулкан
знање

391
419
436

Центар за стручно усавршавање Шабац

511

Центар за стручно усавршавање Кикинда

518

UMETNIČKO OBRAZOVANJE ČAROBNA FRULA
Друштво дефектолога Србије

524
585

Факултет музичке уметности

591

Академија техничко васпитачких струковних
студија Ниш, Одсек Пирот
Академија техничко васпитачких струковних
студија Ниш, Одсек Пирот
Академија техничко васпитачких струковних
студија Ниш, Одсек Пирот

509

646
647
658

Факултет музичке уметности

664

Удружење за едукацију деце Цврчак и мрав
Висока школа струковних студија за образовање
васпитача у Новом Саду

675

Klett друштво за развој образовања

728

58

693

1066.
1067.
1068.
1069.
1070.
1071.
1072.

1073.

1074.

1075.
1076.
1077.

1078.

1079.
1080.

Сценско образовање и васпитање – драмска
култура и култура говора
ПРОМОЦИЈА КРЕАТИВНОСТИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ
НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА У МУЗИЧИМ ШКОЛАМА
Од одбаченог до корисног-рециклажа папираручни рад на даљину
Сценска лутка-од идеје до реализације
Дигитална музичка писменост (програм се
пријављује као део међународног пројекта
ЕРАСМУС КА2 позив, под називом ДЕМУСИС)
Специјалистички трогодишњи семинар за
диригенте хорова
Музичко образовање у дигиталном окружењу
(обука је део међународног пројекта ЕРАСМУС КА2
ДЕМУСИС)
Уметник на сцени – гест, комуникација, медији
(обука је обавезни део међународног пројекта
ЕРАСМУС КА2 ДЕМУСИС)
Импровизација у настави музичких предмета
(обука је део међународног пројекта ЕРАСМУС КА2
ДЕМУСИС)
“Предузетништво у музици и музичком
образовању” Програм ће се реализовати у оквиру
пројекта Erasmus + KA2, „ДЕМУСИС"
Драмски метод решавања конфликтних ситуација
ДИГИТАЛНИ АЛАТИ У МУЗИЧКОМ ОБРАЗОВАЊУ
Програм ће се реализовати у оквиру пројекта
Erasmus + KA2, „ДЕМУСИС"
Израда дигиталне музичке матрице за дечје
музицирање Програм ће се реализовати у оквиру
пројекта Erasmus + KA2, „ДЕМУСИС"
Карикатура у учионици - карикатура као ликовни
израз, средство комуникације и алат за
интердисциплинарну наставу
Музичка уметност у контексту КОВИД-19 / пост
КОВИД-19 кризе: конципирање програма,

Савез уметничког стваралаштва аматера Војводине

835

Заједница музичких и балетских школа Србије

904

Удружење за едукацију деце Цврчак и мрав

964

Академија васпитачко медицинских струковних
студија

981

Универзитет у Новом Саду Академија уметности
Нови Сад

1017

Савез уметничког стваралаштва аматера Војводине

1048

Универзитет у Новом Саду Академија уметности
Нови Сад

1065

Универзитет у Новом Саду Академија уметности
Нови Сад

1096

Универзитет у Новом Саду Академија уметности
Нови Сад

1105

Филолошко-уметнички факултет

1123

Udruženje umetnika "Scene"

1130

Филолошко-уметнички факултет

1158

Филолошко-уметнички факултет

1180

Пријатељи деце Србије

1188

Факултет музичке уметности у Београду

1210

59

1081.

1082.

1083.

1084.
1085.

1086.

очување публике, опстанак извођачке уметности,
психолошка траума, припреме концерата,
мотивација извођача
Сензорнa стимулацијa у настави музике и других
предмета
Дигитално аранжирање и израда аудио и видео
материјала за онлајн наставу музике и едукативно
забавне платформе Програм ће се реализовати у
оквиру пројекта Erasmus + KA2, „ДЕМУСИС"
МОНТЕСОРИ МЕТОД У НАСТАВИ СОЛФЕЂА:
МУЗИЧКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО КАО ЕФЕКАТ
ПРОШИРИВАЊА НАСТАВНИЧКИХ КОМПЕТЕНЦИЈА
(програм ће се реализовати у оквиру пројекта
Erasmus + KA2, „ДЕМУСИС")
Благотворан утицај музике (у свакодневном раду)
на осетљиву популацију свих узраста
Примена референци из популарне културе у
настави музичке културе/историје музике
Примена информационих технологија у раду на
алтерацијама и модулацијама у настави солфеђа:
унапређивање дигиталних компетенција
наставника (реализација у оквиру пројекта Erasmus
+ KA2, „ДЕМУСИС")

1087.

Музичко стваралаштво и сценска уметност

1088.

Игре ликовним елементима

1089.

од првих нота до концертног подијума

1090.

Светско наслеђе као инспирација у настави

1091.
1092.
1093.
1094.
1095.

Музички кабинет оријентисан на исходе учења
применом Ел система методологије 1
Музички кабинет оријентисан на исходе учења
применом Ел система методологије 2
Плесна учионица
"ШКОЛА РУЧНОГ ТКАЊА"
"ШКОЛА КЕРАМИКЕ"

Педагошки факултет у Ужицу

1251

Филолошко-уметнички факултет

1255

Филолошко-уметнички факултет

1263

Факултет музичке уметности

1269

Udruženje kompozitora Srbije

1289

Филолошко-уметнички факултет

1295

Академија васпитачко медицинских струковних
студија
Академија васпитачко медицинских струковних
студија
Удружење музичких и балетских педагога Србије
Републички завод за заштиту споменика културе Београд

1298
1299
1336
1377

Udruženje muzičke umetnosti Music Art Project

1391

Udruženje muzičke umetnosti Music Art Project

1393

Дечија плесна асоцијација
"Пријатељи деце општине Нови Београд"
"Пријатељи деце општине Нови Београд"

1405
1422
1429
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1096.
1097.
1098.

"ШКОЛА ГРАФИКЕ"
Мала школа позоришта
Музеј школе у свим облицима наставе и
слободним активностима

"Пријатељи деце општине Нови Београд"
БАЗААРТ

1430
1459

ОШ Старина Новак

1467

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
1099.
1100.
1101.

1102.
1103.
1104.

1105.
1106.
1107.
1108.
1109.
1110.

СПОРТОВИ НА СНЕГУ КАО ВИД ВАСПИТНОГ РАДА
КОД УЧЕНИКА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА
Имплементација нових методских поступака у
усавршавању технике скијања
Унапређивање компетенција васпитача и учитеља
у области планирања и реализације пројектних
активности у физичком васпитању деце
Рани моторички развој као детерминанта
интелектуалног развоја и припреме деце за
полазак у школу.
Примена статистичких поступака у циљу праћења
и прогнозе моторичког развоја ученика
Облици боравка у природи са анимацијом у
савременој настави физичког и здравственог
васпитања
Улога наставника физичког васпитања у
препознавању даровите деце: обједињавање
наставних и ваннаставних активности
Примена ИКТ у настави физичког и здравственог
васпитања 1
Покрет и физичка активност као главни покретачи
развојних процеса код деце са сметњама у развоју
и инвалидитетом – савремени приступ
Примена ИКТ у настави физичког и здравственог
васпитања 2
Вредновање физичког развоја и развоја
моторичких способности ученика у настави
физичког и здравственог васпитања
Ходај право-мисли здраво

СРПСКО УДРУЖЕЊЕ УЧИТЕЉА И ТРЕНЕРА
СПОРТОВА НА СНЕГУ

1

Факултет за спорт и физичко васпитање

26

Учитељски факултет, Београд

60

Учитељски факултет, Београд

64

Факултет за спорт и физичко васпитање

443

Факултет спорта и физичког васпитања
Универзитета у Нишу

777

Факултет за спорт, Универзитет "Унион- Никола
Тесла"

815

Удружење педагога физичке културе Ниш

820

Српски савез професора физичког васпитања и
спорта

823

Удружење педагога физичке културе Ниш

851

Факултет спорта и физичког васпитања

870

Факултет спорта и физичког васпитања

905
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1111.
1112.
1113.
1114.
1115.
1116.
1117.
1118.
1119.
1120.

1121.
1122.
1123.
1124.
1125.
1126.

Примена иновативних метода у настави физичког
и здравственог васпитања
Физичко и здравствено васпитање у функцији
достизања исхода осталих наставних предмета у
првом циклусу основног образовања
Управљање разредом: изазови и решења
Организација, евалуација и вредновање активног
часа физичког и здравственог васпитања
Биомеханичка анализа моторичких тестова и
водич кроз електронску обраду података
„Примена ИОП-а у настави физичког и
здравственог васпитања орјентисаној на исходе“
Планирање у савременим програмима физичког и
здравственог васпитања – јединство наставних и
ваннаставних активности
Едукација за волонтерски рад ученика на
реализацији промотивних акција спорта за све
Корак до здравља-корективна гимнастика
„Јаџент“ - Физичко и здравствено васпитање у
функцији родне равноправности, толеранције и
заједништва
Планирање и реализација садржаја здравственог
васпитања у настави физичког и здравственог
васпитања
Правци развоја инклузије у физичком и
здравственом васпитању
Савремени приступ планирању и организацији
атлетске секције у основној и средњој школи
Кооперативни приступ у савременој настави
физичког и здравственог васпитања
Оријентиринг у оквиру обавезних физичких
активности предмета Физичко и здравствено
васпитање
ВЕЖБАЈ ПРАВО БУДИ ЗДРАВО

Удружење педагога физичке културе Ниш

960

Факултет спорта и физичког васпитања

971

Друштво педагога физичког васпитања Војводине
Центар за стручно усавршавање запослених у
образовању Сомбор

982

Факултет спорта и физичког васпитања

990

Факултет за спорт, Универзитет "Унион- Никола
Тесла"

1023

Српски савез професора физичког васпитања и
спорта

1027

Факултет спорта и физичког васпитања

1035

Регионални центар за професионални развој
запослених у образовању

1036

Српски савез професора физичког васпитања и
спорта

1075

Удружење педагога физичке културе Београда

1080

УНИВЕРЗИТЕТ СИНГИДУНУМ

1084

Удружење педагога физичке културе Београда

1110

Удружење педагога физичке културе Ниш

1148

Факултет спорта и физичког васпитања

1216

Савез за предшколски спорт и физичко васпитање
Србије

1259
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989

1127.

1128.

Усавршвање наставника за реализацију програма
обуке скијања
Драмском игром до физичке активности примена инспиративне средине, природних
материјала и драмског садржаја који се усклађује
са кретањем

Факултет спорта и физичког васпитања

1313

Академија васпитачко медицинских струковних
студија

1321

63

Л И С Т А
програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача
и стручних сарадника које је одобрио Педагошки завод Војводине
за школску 2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025. годину
Ред. бр.
1129.
1130.
1131.
1132.
1133.
1134.
1135.
1136.
1137.
1138.
1139.
1140.
1141.

Назив програма
Будимо чувари традиције и народних обичаја
Како да се добро прирпремимо за екстерну
евалуацију
Значај самовредновања и развојног планирања
за квалитетно функционисање образовноваспитних установа
Гамификација – развојна улога игре у образовноваспитном раду
Дигитални свет у едукацији и/или едукација за
дигитални свет
Све што сте икад хтели да знате о табеларним
прорачунима, а нисте смели питати
Корелација математике са природним и
друштвеним наукама
Оснажи себе и буди подршка другима
Препознавање, превенција и третман синдрома
сагоревања
Утицај климатских промена на свакидашњи
живот
Оцењивање у школама, једноставно, а
квалитетно
Како остварити квалитетну педагошку
комункацију у наставном процесу
Брига о деци – задатак свих институција,
одговорност сваког појединца

Организатор програма
Регионални центар за професионални развој
запослених у образовању Кањижа
Регионални центар за професионални развој
запослених у образовању Кањижа
Регионални центар за професионални развој
запослених у образовању Кањижа
Регионални центар за професионални развој
запослених у образовању Кањижа
Регионални центар за професионални развој
запослених у образовању Кањижа
Регионални центар за професионални развој
запослених у образовању Кањижа
Регионални центар за професионални развој
запослених у образовању Кањижа
Регионални центар за професионални развој
запослених у образовању Кањижа
Регионални центар за професионални развој
запослених у образовању Кањижа
Регионални центар за професионални развој
запослених у образовању Кањижа
Регионални центар за професионални развој
запослених у образовању Кањижа
Регионални центар за професионални развој
запослених у образовању Кањижа
Регионални центар за професионални развој
запослених у образовању Кањижа
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Деловодни
број
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484

1142.
1143.
1144.
1145.
1146.

1147.

1148.

1149.

На путу ка квалитетним образовно – васпитним
установама
Сарадња и комуникација – кључ успеха у
образовно-васпитном раду
Како простор учи децу?
Савремена образовна технологија
Групни психолошки развој – превентивни
програм за децу са ризиком тешкоћа у учењу –
диференцијација у настави на основу исхода
учења
Настава природних наука и математике –
Интердисциплинарни приступ и примена
пројектне наставе
Настава природних наука и математике –
Паралеле и прелази између теоријске и
експерименталне методе наставе
Настава природних наука и математике –
Подстицање развоја дигиталних компетенција у
наставном процесу

1150.

Историја и хунгарологија – Јунаци и револуције

1151.

Историја и хунгарологија – Вид и визија

1152.
1153.
1154.
1155.
1156.
1157.

Историја и хунгарологија – Знање је штит, који те
брани
„Упознај да би знао показати“ – Народна култура
као одрживи друштвени модел
„Упознај да би знао показати“ – Свет у коме
живимо! (основе одрживог развоја)
„Упознај да би знао показати“ – Основе
одрживости развоја – Зашто је важан одрживи
стил живота?
Усавршавање разредних старешина –
Благостање и достигнуће у школама
Усавршавање разредних старешина –
Безбедност у онлајн окружењу

Регионални центар за професионални развој
запослених у образовању Кањижа
Регионални центар за професионални развој
запослених у образовању Кањижа
Педагошко друштво Војводине
Удружење е-Регија

1485
1486
1401
1507-1

Основна школа „Стеван Сремац“ Сента

1507

Удружење просветних радника Мађара у
Војводини

1448

Удружење просветних радника Мађара у
Војводини

1449

Удружење просветних радника Мађара у
Војводини

1450

Удружење просветних радника Мађара у
Војводини
Удружење просветних радника Мађара у
Војводини
Удружење просветних радника Мађара у
Војводини
Удружење просветних радника Мађара у
Војводини
Удружење просветних радника Мађара у
Војводини
Удружење просветних радника Мађара у
Војводини
Удружење просветних радника Мађара у
Војводини
Удружење просветних радника Мађара у
Војводини
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1451
1452
1453
1454
1509
1510
1511
1512

1158.
1159.
1160.

Усавршавање разредних старешина – Скривени
путеви мотивације
Могућности образовања мађарске народне
музике и народног фолклора у Војводини
Значај и моћ мотивације у процесу наставеучења

1161.

На ивици идентитета

1162.

Могућности у образовању за одрживи стил
живота

1163.

Педагошки изазови 21. века – и они који то нису

1164.

Асертивна комуникација

1165.

Препознај на време! Школа као систем
сигнализације за рано откривање менталних
сметњи

1166.

Интерактивна представа књиге „ABRAkadABRA“

1167.

Наградите својим речима! - промена става у
комуникацији

1168.

Примењено позориште у настави

1169.

Ефикасне технике за упознавање ученика

1170.

Унапређивање креативности

1171.

Пројектна настава

1172.

Тренинг за управљање стресом, развој личности
и комуникацијских вештина

1173.

Климатске промене у педагогији

1174.
1175.

Диференцирани приступ настави математике у
првом циклусу образовања и васпитања
Савремена сазнања о креирању дигиталног
садржаја

Удружење просветних радника Мађара у
Војводини
Удружење просветних радника Мађара у
Војводини
Удружење просветних радника Мађара у
Војводини
Удружење просветних радника Мађара у
Војводини
Удружење просветних радника Мађара у
Војводини
Удружење просветних радника Мађара у
Војводини
Удружење просветних радника Мађара у
Војводини
Удружење просветних радника Мађара у
Војводини
Удружење просветних радника Мађара у
Војводини
Удружење просветних радника Мађара у
Војводини
Удружење просветних радника Мађара у
Војводини
Удружење просветних радника Мађара у
Војводини
Удружење просветних радника Мађара у
Војводини
Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет
на мађарском наставном језику, Суботица
Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет
на мађарском наставном језику, Суботица
Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет
на мађарском наставном језику, Суботица
Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет
на мађарском наставном језику, Суботица
Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет
на мађарском наставном језику, Суботица

66

1513
1514
1515
1516
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1500
1501
1502
1503
1504

1176.
1177.
1178.
1179.
1180.
1181.
1182.

Одрживо наслеђе – Педагогија ревалоризовања,
илити улога наслеђа у педагогији
Примена робота у образовању ( од обданишта
до средње школе )
Учење и развој говора – логопедија у
образовању
Економија и маркетинг у образовању – шта, како
и када?
Опасност на интернету – свесна употреба
интернета у образовању
Управљање конфликтима – комуникација у
образовању
Дискусија о случају – међусобни односи у
учионици

1183.

Приче за учење

1184.

Учење кроз истраживање изван вртића

1189.

Дигитални алати као подршка документовању
праћења и развијања програма
Савремена наставна средства и електронски
сервиси
Иновације и дигитални приступ у настави
мађарског језика и књижевности
Како да не боли глава од педагошке
документације
Није лако оценити

1190.

Даровитост ученика

1191.

Обука за стицање функционалних и методичких
знања и компетенција наставника ромског
језика за изборни предмет: Ромски језик са
елементима националне културе

1192.

Емоције у школи – школа емоција

1193.

Више него Креативни разредник

1185.
1186.
1187.
1188.

Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет
на мађарском наставном језику, Суботица
Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет
на мађарском наставном језику, Суботица

1505
1506

Фондација „Ласло Секереш“

1463

Фондација „Ласло Секереш“

1464

Фондација „Ласло Секереш“

1465

Фондација „Ласло Секереш“

1466

Фондација „Ласло Секереш“

1467

Предшколска установа – дечји вртић
„Маштоленд“
Предшколска установа – дечји вртић
„Маштоленд“
Предшколска установа – дечји вртић
„Маштоленд“

1441
1442
1443

Образовно – методички центар „КАТЕДРА“

1498

Одсек за хунгарологију Филозофског факултета у
Новом Саду

1495

Удружење „Чаробан свет знања“
Удружење „Чаробан свет знања“
Војвођанско веће за подршку талентованим
ученицима
Висока школа струковних студија за васпитаче
„Михаило Палов“ Вршац
Удружење просветних радника Мађара северне
Бачке
Удружење просветних радника Мађара северне
Бачке
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1494-1
1494
1493

1492

1491-2
1491-1

1194.
1195.
1196.
1197.
1198.
1199.
1200.
1201.
1202.
1203.
1204.
1205.
1206.
1207.

1208.

1209.
1210.
1211.
1212.

Летња Академија – едукација просветних
радника на мађарском наставном језику
„Útravaló 3.“ - стваралаштво и народни ручни
занати у образовању
„Útravaló 2.“ - Дечије народне игре и елементи
народног плеса у образовању
„Útravaló 1.“ - народна музика и народни
инструменти у образовању
Методологија примењених игара
Нови трендови у настави словачког језика
Препознатљивост наших националних култура
Интегративни фрактални цртеж као подршка
целовитом развоју деце и младих
Иновативни приступи у светлу нових научних
сазнања у васпитно – образовном раду са децом
„Фотографија у Годинама узлета – од избора до
употребе“
Коцкице, карте, уже, падобран – учење кроз игру
Где настају чуда – педагогија искуства
Гледај како растем
Новине у правопису, граматици и лексици
румунског језика и њихова примена у настави на
румунском језику
Партнерство са породицом – јачање капацитета
запослених у васпитно образовном раду раду за
развијање партнерских односа са породицом
Где живи даровитост? Креативни поступци и
технике за подстицање даровитости код деце
предшколског узраста
Тимски до пројекта
Квиз софтвери у васпитно-образовном раду са
децом предшколског узраста
Заједно до пројекта

Удружење просветних радника Мађара северне
Бачке

1491

Завод за културу војвођанских Мађара

1489

Завод за културу војвођанских Мађара

1488

Завод за културу војвођанских Мађара

1490

Завод за културу војвођанских Мађара
Национални савет словачке националне мањине
Национални савет словачке националне мањине

1487
1407-1
1407-2

Центар за неформално образовање Други корак

1499

Удружење грађана НИДУС Заједно за Развој
Деце

1497

Предшколска установа „Радост“ Нови Бановци

1508

Удружење организатора слободних активности
Удружење организатора слободних активности
Академија корективне гимнастике „Корак“

1455
1456
1459

Основна школа „Први мај“

1461

Удружење васпитача Новог Сада

1462

Удружење васпитача Војводине

1468

Удружење васпитача Војводине

1469

Удружење васпитача Војводине

1470

Удружење васпитача Војводине

1471

Закључно са редним бројем 1212 (хиљаду двеста дванаест).
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