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Понуда семинара:  август 2019  

Брига о деци – задатак свих институција, одговорност сваког појединца 
Реализатори: Телек Кристина, Варју Потребић Татјана, Поша Варју Лена  

(кат. број: 1114, К3, П: 2, 8 бодова, односно 1  дан) 

19.  август (понедељак) 2019.  у 9:00 часова 

Теме програма: Институције у локалној заједници, Радионица “Моја мрежа”; Радионице: Просветни 

радник  и дете са различитим потребама; Студије случаја: дете у процесу развода, злостављано дете, 

занемарено дете, дете са асоцијалним и антисоцијални понашањем, дете са посебним потребама; Рад 

са одељењем у којем борави дете са различитим проблемима. 

Пријава до: 01. јула 2019. године                                                                      Језик семинара: мађарски 

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

Примена иновативних комуникацијских технологија 
Реализатори: Татјана Мартоноши, Добривој Мартоноши  

(кат. број: 1133, К1, П: 3, 8 бодова, односно 1  дан)  

20.  август (уторак) 2019.  у 9:00 часова 

Теме програма: Разлози за примену иновативних технологија у комуницирању и процесу образовања;  

Савремени облици комуникације и њихова примена у наставном процесу; Израда и значај интернет 

презентације; Учење на даљину. 

Пријава до: 01. јула 2019. године                                                                      Језик семинара: српски 

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

Хура историја! 
Реализатори: Габриела Шароши, Ирен Гемери   

(кат. број: 1117, К1, П: 1, 8 бодова, односно 1  дан) 

21.  август (среда) 2019.  у 9:00 часова 

Теме програма: Мапа ума; Сценарио  за драматизацију догађаја (живот на двору, битка, парламентска 

дебата), Слагалице, укрштене речи, активити и друге  игре на часу – размена искуства; Израда плана 

наставног часа у природној средини, у музеју или у неком од споменика културе. 

Пријава до: 01. јула 2019. године                                                                      Језик семинара: мађарски 

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

Са стресом је лако ако знаш како 
Реализатори: Бранка Граховац, Бранка Бешлић   

(кат. број: 144, К4, П: 4, 8 бодова, односно 1  дан) 

22.  август (четвртак) 2019.  у 9:00 часова 

Теме програма: Мој стрес; Антистрес технике; Синдром сагоревања на послу; Промените себе! 

Пријава до: 01. јула 2019. године                                                                      Језик семинара: српски 

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

Креативно решавање конфликата 
Реализатори: Габриела Шароши, Ирен Гемери   

(кат. број: 1118 , К4, П: 4, 8 бодова, односно 1  дан) 

23.  август (петак) 2019.  у 9:00 часова 

Теме програма: Социометрија групе; Моји конфликти и специфични начини решавања; Врсте и 

типови кофликата и предлози решења; Шта можемо научити из конфликата? Типови личности и 

њихово понашање у конфликтима. Иницирани сукоб и наше понашање; Критика и њен утицај на нас. 

Пријава до: 01. јула 2019. године                                                                      Језик семинара: мађарски 

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


