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Programkínálat: 2019. augusztus 

A gyermekekről való gondoskodás – minden intézmény és egyén felelőssége 
Előadók: Varjú Potrebić Tatjana, Telek Krisztina, Pósa Varjú Léna  (kat. szám: 1114, K3, P: 2, 8 pont, 1 nap) 

2019. augusztus 19. (hétfő) 9.00 órakor 

A program témái: Intézmények a közösségben. Műhelymunka „Az én Hálóm”,A pedagógus és a különböző 

problémával küzdő gyermek. Esettanulmányok: a válófélben lévő szülők gyermeke, az elhanyagolt gyermek, 

a bántalmazott gyermek, az aszociális és antiszociális gyermek, a külön bánásmódot igénylő gyermek. Az 

osztályközösséggel való munka, ahol a különböző problémával küszködő gyermek tartózkodik. 

Jelentkezni: 2019. július 1-ig                                                          A képzés nyelve: magyar 
A képzés ára + uzsonna, üdítő, kávé, tea: 2.000,00 dinár/résztvevő 

Az innovatív kommunikációs technológiák alkalmazása 
Előadók: Tatjana Martonosi és Dobrivoj Martonosi                     (kat. szám: 1133, K1, P: 3, 8 pont, 1 nap) 

2019. augusztus 20. (kedd) 9.00 órakor 

A program témái:  Az innovatív technológia és kommunikáció felhasználásának indokoltsága az oktatásban. 

A korszerű kommunikáció formái, és ezek felhasználása a tanítás folyamatában. Az internet prezentációk 

kidolgozása és jelentősége. Távoktatás. 

Jelentkezni: 2019. július 1-ig                                                          A képzés nyelve: szerb 

A képzés ára + uzsonna, üdítő, kávé, tea: 2.000,00 dinár/résztvevő 

Hurrá történelem! 
Előadók: Sárosi Gabriella és Gömöri Irén                              (kat. szám: 1117, K1, P: 1, 8 pont, 1 nap) 

2019. augusztus 21. (szerda) 9.00 órakor 

A program témái: Elmetérkép készítése. Egy adott témára társasjáték összeállítása, szituációs játék 

(parlamenti vita, szónoklás, csatajelenet) megtervezése és bemutatása. Keresztrejtvény, activity, kirаkós 

játékok készítése. Egy tanítási óra megtervezése egy történelmi helyen, vagy a múzeumban.  

 

Jelentkezni: 2019. július 1-ig                                                          A képzés nyelve: magyar 
A képzés ára + uzsonna, üdítő, kávé, tea: 2.000,00 dinár/résztvevő 

Könnyű a stresszel, ha tudod hogyan kell 
Előadók: Branka Grahovac és Branka Bešlić                         (kat. szám: 144, K4, P: 4, 8 pont, 1 nap) 

2019. augusztus 22. (csütörtök) 9.00 órakor 

A program témái: Az én stresszem. Stresszoldó technikák. A munkahelyi kiégés szindróma. Változtassa meg 

magát! 

Jelentkezni: 2019. július 1-ig                                                          A képzés nyelve: szerb 

A képzés ára + uzsonna, üdítő, kávé, tea: 2.000,00 dinár/résztvevő 

Kreatív konfliktusmegoldás 
Előadók: Sárosi Gabriella és Gömöri Irén                              (kat. szám: 1118, K4, P: 4, 8 pont, 1 nap) 

2019. augusztus 23. (péntek) 9.00 órakor 

A program témái: Csoport szociometria. Az én konfliktusaim és megoldásaim. A konfliktusok fajtái és 

típusai, megoldások. Mit tanulhatunk meg a konfliktusokból? Egy hozott konfliktus megoldása. 

Személyiségtípusok és viselkedésük a konfliktusokban. Egy kiprovokált konfliktus és reakcióink. A kritika 

konfliktusgerjesztő hatása. 

Jelentkezni: 2019. július 1-ig                                                          A képzés nyelve: magyar 

A képzés ára + uzsonna, üdítő, kávé, tea: 2.000,00 dinár/résztvevő 

 


