Ред.
број

Број решења/датум

Назив програма
(модула)

1.

151-00-00004/2015-06

Ко се куда креће у
саобраћају;
Где и како се
безбедно прелази
коловоз;
Опасности
у
саобраћају;
Безбедни
простори за игру;
Седење
у
аутомобилу;
Безбедност деце у
сеоском
окружењу;
Вожња бицикла;
Правилан одабир,
постављање
и
коришћење
дечијих
ауто
седишта;
Формирање
безбедних
коридора
за
кретање деце ка
школама;

2.

153-01-00037/2015-06/1

Обуке за
наставнике у
области
информационих
технологија

Трајање
16 сати

Циљна група

Аутор/и

Реализатор/и

Агенција за
Наставници
безбедност саобраћаја Агенција за
разредне и
безбедност
предметне наставе
саобраћаја

Онлајн
Наставници
обука - 4 основних и
дана, по средњих школа
2 сата укупно 8

Министарство
трговине, туризма и
телекомуникација
РС

Министарство
трговине, туризма
и
телекомуникација
РС

3.

Решење о измени и
допуни решења бр:
601-00-00504/2016-06/1

Интегрални
програм обуке за
остваривање
функционалног
основног
образовања
одраслих

4.

150-00-00012/2015-06

Обука за примену
Правилника о
оцењивању
ученика у
средњем
образовању и
васпитању

5.

153-03-19/2016-06

„Етно – културна
историја
Буњеваца”

сати;
Непосре
дни рад,
1 дан - 8
сати
Модул124 сата;
Модул 216 сати;
Модул 3
-16 сати
Модул 4
– 8 сати
Непосре
дна
обука 2
дана – 16
сати;
Онлајн
обука 32
сата
Непосре
дна
обука 2
дана – 16
сати;

Наставници
основних и
средњих школа

Филозофски
факултет,
Универзитета у
Београду –
Институт за
педагогију и
андрагогију

Филозофски
факултет,
Универзитета у
Београду –
Институт за
педагогију и
андрагогију

Наставници и
стручни
сарадници
средњих школа

Програм креиран у
оквиру пројекта
„Подршка развоју
људског капитала и
истраживању –
развој општег
образовања и
људског капитала“
Буњевачки
национални савет,
мр Сузана Кујунџић
Остојић

„Мудл Мрежа
Србије“

Наставници,
васпитачи и
стручни
сарадници у
предшколској
установи,
основној и
средњој школи у
Републици
Србији

мр Сузана
Кујунџић Остојић
и др Саша
Марковић

6.

680-00-12/2016-06/1

7.

680-00-12/2016-06/2

8.

680-00-12/2016-06/3

„DSD GOLD I
blended learning (
вештина говора,
вештина
слушања)
усавршавање
наставника
немачког језика у
оквиру програма
ДСД за стицање
немачке језичке
дипломе”
„DSD GOLD II
blended learning
(вештина говора,
вештина писања):
усавршавање за
наставнике
немачког језика у
оквиру ДСД
програма
усавршавања за
стицање немачке
језичке дипломе”
„Обука
испитивача за
испите у оквиру
програма ДСД ”

2 дана 12 сатинепосред
но и
онлајн 4 дана по
3 сата –
12 сати.
Укупно
24 сата

Наставници
немачког језика
у Републици
Србији који
учествују у
програму ДСД

Централна служба
за школство у
иностранству
(Zentralstelle für das
Auslandsschulwesen
– ZfA), Келн, СР
Немачка

Експерти за
стручно
усавршавање
ZfA-у Србији

2 дана 12 сатинепосред
но
и
онлајн 4 дана по
3 сата –
12 сати.
Укупно24 сата

Наставници
немачког језика
у Републици
Србији који
учествују у
програму ДСД

Централна служба
за школство у
иностранству
(Zentralstelle für das
Auslandsschulwesen
– ZfA), Келн, СР
Немачка

Експерти за
стручно
усавршавање
ZfA-у Србији

1 дан - 8 Наставници
сати
немачког језика
у Републици
Србији који
учествују у
програму ДСД

Централна служба
за школство у
иностранству
(Zentralstelle für das
Auslandsschulwesen
– ZfA), Келн, СР
Немачка

Експерти за
стручно
усавршавање
ZfA-у Србији

9.

680-00-12/2016-06/4

„Пилот испит у
оквиру програма
ДСД”

2 дана - Наставници
12 сати
немачког језика
у Републици
Србији који
учествују у
програму ДСД

10.

680-00-12/2016-06/5

„Настава
предмета на
немачком језику”

1 - 2 дана Наставници
– до 16 немачког језика
сати.
у Републици
Србији који
учествују у
програму ДСД

11.

680-00-12/2016-06/6

1 - 2 дана Наставници
– до 16 немачког језика
сати.
у Републици
Србији који
учествују у
програму ДСД

12.

680-00-12/2016-06/7

„Интерактивно
коришћење
уџбеничке
литературе и
других
материјала у
настави”
„Иновације
у
области израде и
примене
методичкодидактичких
материјала
за
наставу немачког
језика”

1 - 2 дана Наставници
– до 16 немачког језика
сати.
у Републици
Србији који
учествују у
програму ДСД

Централна служба
за школство у
иностранству
(Zentralstelle für das
Auslandsschulwesen
– ZfA), Келн, СР
Немачка
Централна служба
за школство у
иностранству
(Zentralstelle für das
Auslandsschulwesen
– ZfA), Келн, СР
Немачка
Централна служба
за школство у
иностранству
(Zentralstelle für das
Auslandsschulwesen
– ZfA), Келн, СР
Немачка
Централна служба
за школство у
иностранству
(Zentralstelle für das
Auslandsschulwesen
– ZfA), Келн, СР
Немачка

Експерти за
стручно
усавршавање
ZfA-у Србији

Експерти за
стручно
усавршавање
ZfA-у Србији

Експерти за
стручно
усавршавање
ZfA-у Србији

Експерти за
стручно
усавршавање
ZfA-у Србији

13.

151-00-1/2016-06

„Подршка настави 2 (два)
и учењу српског дана – 16
као
нематерњег сати
језика – напредна
обука: стандарди
постигнућа
ученика
и
организација
наставе”

Програм обуке
је намењен
наставницима
основних школа
који реализују
наставне
садржаје
предмета,
Српски као
нематерњи језик
у општинама
Прешево,
Бујановац и
Медвеђа и на
територији АП
Војводина.
Асистентима у
настави
предмета
Српски као
нематерњи језик
у основним
школама у
којима се
настава
реализује на
албанском
језику (општине
Прешево и
Бујановац).

Тим
пројекта
:
„Спровођење
препорука
за
унапређење наставе
и учења српског као
нематерњег језика у
основним школама
у
Прешеву,
Бујановцу
и
Медвеђи”.

доц. др Јелена
Редли,
Филозофски
факултет
Универзитета у
Новом Саду,
Наташа Добрић,
наставник
српског
као
нематерњег
језика
у ОШ
„Петефи
Шандор”

14.

151-00-2/2016-06

„Подршка настави 2
(два) Програм обуке је
и учењу српског дана – 16 намењен
као
нематерњег сати
наставницима
језика – напредна
основних школа
обука о језику и
који реализују
језичким
наставне
вештинама”
садржаје
предмета,
Српски као
нематерњи језик
у општинама
Прешево,
Бујановац и
Медвеђа и на
територији АП
Војводина.
Асистентима у
настави
предмета Српски
као нематерњи
језик у основним
школама у
којима се
настава
реализује на
албанском
језику (општине
Прешево и
Бујановац).

Тим пројекта :
„Спровођење
препорука
за
унапређење
наставе и учења
српског
као
нематерњег језика
у
основним
школама
у
Прешеву,
Бујановцу
и
Медвеђи”.

доц. др Весна
Крајишник,
Филолошки
факултет
Универзитета у
Београду, Центар
за српски као
страни језик,
мр Никица
Стрижак ,
Филолошки
факултет
Универзитета у
Београду, Центар
за српски као
страни језик.

15.

150-00-9/2016-06

„Обука
запослених
у
образовању
за
примену
хоризонталног
учења и јачање
капацитета
саветникаспољних
сарадника”

2
(два)
дана,
непосредн
ог рада –
16 сати;

Намењен
је
наставницима,
стручним
сарадницима,
директорима,
просветним
Онлајн
саветницима,
програм
координаторима
обуке:
4 за
(четири)
самовредновање
дана по 2 и
другим
(два) сата; особама
изабраним
да
Укупно:
реализују
24
задатке који се
(двадесет
односе
на
четири)
имплементацију
сата
оквира
за
осигурање
квалитета рада
установе.

Завод за
вредновање
квалитета
образовања и
васпитања

Водитељи
програма обуке
биће ангажовани
из редова особа
укључених у
реализацију
пилотирања
модела
хоризонталног
учења, у оквиру
пројекта.Биће
ангажовани и
реализатори за
потребе
модерирања дела
онлајн програма
обуке.

16.

150-00-9/2016-06/1

„Обука
запослених
у
средњим школама
за
примену
општих стандарда
постигнућа за крај
општег
средњег
образовања
и
васпитања
и
средњег стручног
образовања
и

2
(два)
дана,
непосредн
ог рада –
16 сати;

Завод за
вредновање
квалитета
образовања и
васпитања

Водитељи
програма обуке
биће ангажовани
из редова особа
укључених у
реализацију
пилотирања
модела
хоризонталног
учења, у оквиру
пројекта.Биће

Намењен
је
наставницима,
стручним
сарадницима,
директорима,
просветним
Онлајн
саветницима,
програм
координаторима
обуке:
4 за
(четири)
самовредновање
дана по 2 и
другим

васпитања у делу (два) сата;
општеобразовних
предмета”
Укупно:
24
(двадесет
четири)
сата

17.

151-00-3/2016-06

особама
изабраним
да
реализују
задатке који се
односе
на
имплементацију
оквира
за
осигурање
квалитета рада
установе.

Решење о измени 1 (један) Наставници,
и допуни решења дан – 8 васпитачи и
бр.151-00-1/2015- саи
стручни
06 за програм
сарадници у
обуке:„Менторска
установама
подршка
образовања и
ученицима
васпитања у
средњих
школа
Републици
ромске
Србији
националности у
успешном
завршетку школе,
модул 1: Увод у
улогу
модератора”

ангажовани и
реализатори за
потребе
модерирања дела
онлајн програма
обуке.

Фонд за
образовање Рома у
сарадњи са ОЕБС
Мисијом у
Београду

Експертски тим
пројекта
„Техничка
подршка за
инклузију Рома”
(TARI) у складу са
IPA 2012
програмом за
социјални развој
(Мера 5), у вези
са реализацијом
Стратегије
унапређења
положаја Рома у
Републици
Србији, резултат
4 – Програм
„Стипендија и
менторске
подршке у
средњим школама
у Србији”

18.

151-00-4/2016-06

Решење о измени 1 (један) Наставници,
и допуни решења дан – 8 васпитачи и
бр.151-001/1/2015- саи
стручни
06 за програм
сарадници у
обуке:
установама
„Менторска
образовања и
подршка
васпитања у
ученицима
Републици
средњих
школа
Србији
ромске
националности у
успешном
завршетку школе,
модул
2:
Менторска пракса
са учеником”.

Фонд за
образовање Рома у
сарадњи са ОЕБС
Мисијом у
Београду

19.

150-00-6/2016-06

„Обука
запослених
у
средњим школама
за
примену
општих стандарда
постигнућа за крај
општег
средњег
образовања
и
васпитања
и
средњег стручног
образовања
и

Завод за
вредновање
квалитета
образовања и
васпитања

1 (један)
дан,
непосредн
ог рада – 2
(два) сата;
Онлајн
програм
обуке:
2
(два) дана
- 14 сат

Наставници,
стручни
сарадници и
директори
средњих школа.

Експертски тим
пројекта
„Техничка
подршка за
инклузију Рома”
(TARI) у складу са
IPA 2012
програмом за
социјални развој
(Мера 5), у вези
са реализацијом
Стратегије
унапређења
положаја Рома у
Републици
Србији, резултат
4 – Програм
„Стипендија и
менторске
подршке у
средњим школама
у Србији”
Водитељи
програма
обуке
биће ангажовани
из редова особа
које
су
биле
чланови радних
група, које су
радиле на развоју
стандарда, као и
на
основу
конкурса
за

васпитања у делу
општеобразовних Укупно
предмета”
трајање
програма
обуке:16
(шеснаест)
сати.

водитеље обуке.

20.

601-00-69/2016-06/1

„Родно условљено
насиље из угла
деце и одраслих
који су преживели
трауму”- (ниво 1
– основни ниво)

24
(двадесет
четири)
сата – 3
дана

Директори,
наставници,
васпитачи и
стручни
сарадници у
установама
образовања и
васпитања у
Републици
Србији.

„Инцест траума
центар - Београд ”

Душица Попадић,
др
Љиљана
Богавац,
Весна
Брзев
Ћурчић,
Марија Кривачић
Мирослава
Вуковић и др
Станислава
Оташевић.

21.

601-00-69/2016-06/2

„Здрави избори за 24(двадест
децу” – (ниво 2 – четири)
напредни ниво)
сата – 3
дана

Директори,
наставници,
васпитачи и
стручни
сарадници у
установама
образовања и
васпитања у
Републици
Србији.

„Инцест траума
центар - Београд ”

Душица Попадић,
др
Љиљана
Богавац,
Весна
Брзев
Ћурчић,
Марија Кривачић
Мирослава
Вуковић и др
Станислава
Оташевић.

22.

153-03-22/2016-03

„Примена
индикатора
за
прелиминарну
идентификацију
жртава трговине
људима”

16
(шеснаест)
сати – 2
дана

Наставници
и
стручни
сарадници, као и
координатори за
заштиту
од
насиља
у
школским
управама
у
Републици
Србији.

Центру за заштиту
жртава трговине
људима;
Јединици за
превенцију
насиља Министарство
просвете науке и
технолошког
развоја

Лидија
Милановић, ,
Данијела
Барјактаровић, ,
Биљана Лајовић, ,
Биљана
Радосављевић,
Ђорђе Доганџић,
Сања Савић,

23.

153-03-23/2016-03

„Превенција
16
трговине децом и (шеснаест)
младима
у сати – 2
образовању”
дана

Наставници
и
стручни
сарадници, као и
координатори за
заштиту
од
насиља
у
школским
управама
у
Републици
Србији.

Центру за заштиту
жртава трговине
људима;
Јединици за
превенцију
насиља Министарство
просвете науке и
технолошког
развоја

Лидија
Милановић, ,
Данијела
Барјактаровић, ,
Биљана Лајовић, ,
Биљана
Радосављевић,

