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Препоручујемо Вам: 

Семинар за запослене у образовним институцијама 

„Положај запослених у просвети, комуникацијске вештине у правној заштити 

запослених и улога синдиката“  (Програм бр. 936  у Каталогу 2012/2013) 

обавезни, број бодова: 8 

Област:Управљање, руковођење и норматива          Компетенције: К1                    Приоритети: 2,4 

Аутори: Стручни тим ФБОШ и правни заступници ФБОШ- Адвокатски тим  Софија Илић и Андрија Марковић  

Трајање програма: један дан  

Циљ програма: Стицање знања и вештина запослених у просвети о социјалном дијалогу на локалном и 

националном нивоу, медијацији, ненасилној комуникацији, правној заштити  

Садржаји и активности: 1. Стратешка документа и релевантна међународна документа. 2. Познавање система 

образовања и васпитања, принципа и циљева, исхода и стандарда образовања и васпитања. 3.Познавање, 

усвајање, начини примене и остваривање законске регулативе у образовању и васпитању и потребе за 

социјалним дијалогом, разумевање социјалног контекста свих партнера у образовању, критеријуми за 

утврђивање запослених за чијим радом је престала потреба, познавање облика и садржаја сарадње са 

партнерима у образовно васпитном раду. 4. Планирање систематске сарадње, овладавање, поседовање и 

примена знања о техникама успешне комуникације, технике ненасилне комуникације у реализацији социјалног 

дијалога, анализа и процена сопствених капацитета за сарадњу. 5. Законски оквир у заштити запослених у 

просвети, улога синдиката и социјални дијалог, улога школског синдиката, усклађивање праксе са иновацијама 

у образовању и васпитању. 6. Примена информационо-комуникационе технологије – како приступити изворима 

информација у електронској форми и ефективно их применити у свакодневном раду.  

Семинар се одржава у просторијама Форума београдских основних школа (или у Вашој установи по договору). 

Термин одржавања семинара је 15.12.2012 г. у периоду од 9 до 17 сати. 
Обавештавамо Вас да је у току поступак формирања  групе од 20 полазника и да уколико је број пријављених 

полазника већи, бићете обавештени о наредном термину одржавања семинара. 

Контакт особа –  Владан Исаковић 063-869-69-18, vladan-isakovic@live.com 

Прилог: пријавни лист за семинар  

 Београд, 5.12.2012.г.                                                                                                             ФБОШ 

                                                                                                                                               Радмила Додић 

Пријаве за семинар за фебруар или март 2013 .г. слати на адресу: 

-Форум београдских основних школа, тел и факс: 011 /26 33 460 

-e-mail:forumi@eunet.rs 

Цена семинара: 4000,00 динара по учеснику (у цену урачунат радни материјал за полазнике, сертификати, 

освежење за учеснике, организација семинара итд). 

Котизација за семинар уплаћује се на име: Форум београдских основних школа, Змаја од Ноћаја 9/1, 

Београд; број жиро рачуна: 170-736-37 у UNICREDIT банци, сврха уплате: котизација за семинар (уписати 

назив) 


