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Семинари за време зимског распуста 2019/2020 
 

Подршка злостављаном детету 
Реализатори: Олга Ракић и Слађана Ивковић Ивандекић  

(кат. број: 1136, К3, П: 4, 8 бодова, односно 1  дан) 

06. јануар (понедељак) 2020.  у 9:00 часова 

Теме програма: Уопштено о проблему насиља; истицање значаја школе у превенцији, препознавању, 

предузимању мера заштите и пост-трауматском третирању злостављаног детета. Сензибилизација 

просветних радника за проблематику злостављане и занемарене деце. Улога школе у превенцији и 

откривању занемарене и злостављане деце. Предузимање мера заштите - пружање подршке детету у 

пост-трауматском периоду. 

Циљеви: Упознавање са ризицима и последицама искуства занемаривања и злостављања на развој 

деце; Разумевање, препознавање различитих облика неприхватљивог понашања деце; Овладавање 

процедурама заштите детета у случају занемаривања и злостављања. 

 

Пријава до: 30. децембра 2019. године                                             Језик семинара: српски*/мађарски 

 

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

 

Каријера и радне вредности  
Реализатори: Габриела Шароши и Ирен Гемери  

(кат. број: 1116, К4, П: 4, 8 бодова, односно 1  дан) 

08. јануар (среда) 2020.  у 9:00 часова 

Теме програма: Вредност, као основна карактеристика личности, Типови вредности и професионалне 

улоге, животни пут методологија тестирања, саветовање.  

Циљеви: Оспособљавање учесника да препознају своје основне вредност и своја очекивања у вези 

радног окружења. 

 

Пријава до: 30. децембра 2019. године                                             Језик семинара: мађарски 

 

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

Етикетирање као облик дискриминације у учионици 
Реализатори: Бранка Бeшлић, Миланка Пејовић, Слађана Ерор  

(кат. број: 25, К3, П: 4, 8 бодова, односно 1  дан) 

09. јануар (четвртак) 2020.  у 9:00 часова 

Теме програма: дискриминација и етикетирање у учионици, поруке које шаљемо, рефлексија 

Циљеви: разумевање могућих видова дискриминације и утицаја дискриминативног реаговања 

наставника на развој личности ученика и њихова постигнућа; подршка развоју личности ученика кроз 

јачање self concepta; промена парадигме – од етикетирања до препознавања потребе за подршком. 

 

Пријава до: 30. децембра 2019. године                                             Језик семинара: српски 

 

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

 

*према броју пријављених учесника могу се формирати групе на оба језика 


