
 

 
 

24420 Kanjiža, Glavni trg 9.         24420 Magyarkanizsa, Fő tér 9. 
Tel: 024/874-733 E-mail: rckanjiza@kanjiza.rs Web: www.rckanjiza.edu.rs 

PIB: 106732522        MB: 08919208            Žiro račun: 840-952668-35 

  Понуда семинара:  август 2020 
           

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

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

24.  август (понедељак) 2020.  у 9:00 часова 

Теме програма: 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: 31. јула 2020. године                                                                                                                                         Језик семинара: мађарски 

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

„Музичке игре као део одрастања и учења“ 
Реализатори: Маријана М. Симић – дипл. музички педагог 

(кат. број: 949, К1, П: 3, 8 бодова, односно 1  дан)  

25.  август (уторак) 2020.  у 9:00 часова 

Теме програма: Музика и ум, утицај музике и музичких игара на развој интелигенције-Радионица: Учење тапшалице. Развој ритма, 

координације, моторике и меморије кроз игрупауза. Корелација музичког образовања са осталим опште образовним програмима. Значај 

активног слушања. Дечја песма у свакодневном радупауза за ручак. Музичка игра као облик неформалног учења. Различите игре за 

различите нивое музичке писменостипауза за освежење.  

 

Пријава до: 31. јула 2020. године                                                                                                                                              Језик семинара: српски 

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

Унапређење наставног рада коришћењем рачунарске апликације “Облак” 
Реализатори:: Естелецки Петер - дипл. информатичар, Вираг Киш Анита – проф. мађарског језика 

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

26. август (среда) 2020. 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: 31. јула 2020. године                                                                                                                                         Језик семинара: мађарски 

Цена семинара по учеснику са ужином и освежењем: 2.000,00 динара 
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„Примена иновативних метода у анализи и обради приповетки“  
Реализатори: Чонти Мелина – проф. разр. наставе 

(кат. број: 1130, К1, П: 1, 16 бодова, односно 2  дана)   

26-27.  август (среда - четвртак) 2020.  у 9:00 часова 

Теме програма: Врсте народних приповетки; Изрази, који се често појављују у приповеткама; Понашање главних јунака у приповеткама; 

Приказ места дешавања у приповеткама; Анализа приповетке у 1. 2. 3. 4. разреду; Групни рад: анализа приповетке и идеје обраде за 1. 2. 3. и 

4. разред (игре драматизације, луткарство, цртање, препричавање приповетке из угла јунака); Домаћи задатак: aнализа приповетке у свом 

педагошком раду.                                                                                                                         

Учесници семинара треба да понесу своју читанку. 

 

Пријава до: 31. јула 2020. године                                                                                                                                        Језик семинара: мађарски 

Цена семинара по учеснику са ужином и освежењем: 3.500,00 динара 

„Лепа реч – комуникација у служби васпитања“  
Реализатори: Олга Ракић – проф. педагогије, Слађана Ивковић Ивандекић – проф. педагогије 

(кат. број: 1135, К4, П: 2, 8 бодова, односно 1  дан)   

27.  август (четвртак) 2020.  у 9:00 часова 

Теме програма: Комуникација правилно схваћена и примењена у свакодневној пракси као предуслов стварања пожељне васпитне климе у 

васпитно-образовном процесу. Врсте комуникације и њихова примена у васпитно-образовном раду. Васпитни аспекти комуникације. 

 

Пријава до: 31. јула 2020. године                                                                                                                                              Језик семинара: српски 

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

Са стресом је лако ако знаш како 
Реализатори: Бранка Граховац – дипл. психолог, Бранка Бешлић – дипл. психолог  

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

28. август (петак) 2020.  у 9:00 часова 

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

Пријава до: 31. јула 2020. године                                                                                                                                            Језик семинара: српски 

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

 


