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Семинари за време зимског распуста 2018/2019 
 

 

Сарадња и комуникација – кључ успеха у образовно-васпитном раду 
Реализатори: Телек Кристина, Татјана Варју Потребић, Поша Варју Лена 

(кат. број: 1115, К4, П: 2, 8 бодова, односно 1  дан) 

08. јануар (уторак) 2019.  у 9:00 часова 

Теме програма: установа као део локалне заједнице; радионица “Установа и заједница”; просветни 

радник-кључ квалитета; комуникација и сарадња; асертивна комуникација; невербална комуникација; 

сарадња и комуникација са родитељима; решавање сукоба. 

 

Пријава до: 28. децембра 2018. године                                             Језик семинара: српски*/мађарски 

Цена семинара по учеснику са ужином и освежењем: 2.000,00 динара 

 

Унапређење наставног рада коришћењем рачунарске апликације “Облак” 
Реализатори:: Естелецки Петер, Вираг Киш Анита 

(кат. број: 1122, К4, П: 3, 8 бодова, односно 1  дан) 

09. јануар (среда) 2019. у 9:00 часова 

Теме програма: основни појмови-фајл, фолдер; Гугл сервиси; Гугл претраживач  (претрага 

докумената, претрага слика и видео материјала); рад са Гугл драјвом; креирање и дељење 

докумената; складиштење разних фајлова; рад на заједничком документу; квиз као алат за понављање 

градива. 

 

Пријава до: 28. децембра 2018. године                                             Језик семинара: мађарски 

Цена семинара по учеснику са ужином и освежењем: 2.000,00 динара 

 

Деца 21. века – изазови у образовању 
Реализатори:: Слађана Ивковић Ивандекић, Козма Силвиа 

(кат. број: 1137, К3, П: 1, 8 бодова, односно 1  дан) 

10. јануар (четвртак) 2019. у 9:00 часова 

Теме програма: савремено образовање – изазови и перспективе; учити може свако, само је питање 

КАКО?; „ЧИПИКРИМИ“-учионица није (м)учионица; савремена достигнућа ИКТ – у нашој 

учионици. 

 

Пријава до: 28. децембра 2018. године                                             Језик семинара: српски*/мађарски 

Цена семинара по учеснику са ужином и освежењем: 2.000,00 динара 

 

Подстицање дечијег стваралаштва кроз старе занате 
Реализатори: Бранкица Микалачки, Смиљка Булатовић, Јолан Тот 

(кат. број: 1120, К2, П: 2, 8 бодова, односно 1  дан) 

11. јануар (петак) 2019.  у 9:00 часова 

Теме програма: израда народне ношње; труковање и вез; рад са вуницом; техника ткања. 

 

Пријава до: 28. децембра 2018. године                                             Језик семинара: српски 

Цена семинара по учеснику са ужином и освежењем: 2.000,00 динара 
 

*prema broju prijavljenih učesnika mogu se formirati grupe na oba jezika 


