Programkínálat: 2020. augusztus
A gyermekekről való gondoskodás – minden intézmény és egyén felelőssége
Előadók: Varjú Potrebić Tatjana – okl. tanító, Telek Krisztina és Pósa Varjú Léna okl. pszichológusok

(kat. szám: 1114, K3, P: 2, 8 pont, 1 nap)
2020. augusztus 24. (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: 2020. július 31-ig
A képzés nyelve: magyar
A képzés ára + uzsonna, üdítő, kávé, tea: 2.000,00 dinár/résztvevő

A fejlődést és tanulást segítő zenés játékok
Előadó: Milošević Simić Marijana – zenepedagógus
(kat. szám: 949, K1, P: 3, 8 pont, 1 nap)
2020. augusztus 25. (kedd) 9.00 órakor
A program témái: A zene és az elme. A zene és a zenés játékok hatása az intelligencia fejlődésére. A ritmusérzék, a koordináció, a motorika és a
memória fejlesztése zenés játékokkal. A zenei nevelés és a többi általános műveltségi tantárgy közötti összefüggés. Az aktív zenehallgatás
jelentősége. A gyermekdalok szerepe a mindennapi gyakorlati munkában. Zenés játékok, mint nem formális tanulási mód. Zenés játékok a zeneoktatás
különböző szintjeinek eléréséhez. A nem formális tanulás alkalmazása az oktató-nevelő intézményekben.
Jelentkezni: 2020. július 31-ig

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

Az oktatási munka hatékonyabbá tétele felhő alapú szolgáltatások felhasználásával
Előadók: Esztelecki Péter – okl. informatikus, Virág Kiss Anita – okl. irodalomtanár
(kat. szám: 1122, K4, P: 3, 8 pont, 1 nap)
2020. augusztus 26. (szerda) 9.00 órakor
Témák: Alapfogalmak ismertetése: fájl, mappa. Google szolgáltatások. Google kereső (szöveges állományok, képek és videó anyagok keresése).
Google Drive használata. Dokumentumok készítése és megosztása. Különböző állományok tárolása. Munka közös dokumentumon. Kvíz, mint eszköz
a tananyag átismétlésére.
Jelentkezni: 2020. július 31-ig

A képzés nyelve: magyar
A képzés ára + uzsonna, üdítő, kávé, tea: 2.000,00 dinár/résztvevő
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A tananyagban lévő mesék újszerű elemzése
Előadó: Csonti Melinda, okl. tanító
(kat. szám: 1130, K1, P:1, 16 pont/2 nap)
2020. augusztus 26-27. (szerda-csütörtök) 9.00 órakor
Témák: A mese típusainak bemutatása; Szólások a mesében; A népmesei szereplők viselkedésének a bemutatása; A népmesei helyszínek bemutatása;
Meseelemzés 1. 2. 3. 4. osztályban; Mesefeldolgozás és elemzés csoportmunkában: feldolgozási ötletek (szerepjátékkal, bábbal, rajzzal, meséléssel
több szemszögből); Házi feladat (4 órában): egy mese feldolgozása a tanításban.
A résztvevők hozzák magukkal az olvasókönyvet, amelyből tanítanak.
Jelentkezni: 2020. július 31-ig

A képzés nyelve: magyar
A képzés ára + uzsonna, üdítő, kávé, tea: 3.500,00 dinár/résztvevő

Szépszóval – kommunikáció a nevelés szolgálatában
Előadók: Rakić Olga és Ivković Ivandekić Slađana - okl. iskolapedagógusok
(kat. szám: 1135, K4, P:2, 8 pont/1 nap)
2020. augusztus 27. (csütörtök) 9.00 órakor
Témák: Helyesen értékelt és alkalmazott kommunikáció a mindennapi gyakorlatban - előfeltétele a nevelő-oktató folyamat kívánatos nevelési
légkörének kialakításában. A kommunikáció fajtái és alkalmazási lehetőségei a nevelő-oktató folyamatban. A kommunikáció nevelési szempontjai.
Jelentkezni: 2020. július 31-ig

A képzés nyelve: szerb
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 okleveles pszichológusok

(kat. szám: 144, K4, P: 4, 8 pont, 1 nap)
2020. augusztus 28. (péntek) 9.00 órakor
A program témái: Az én stresszem. Stresszoldó technikák. A munkahelyi kiégés szindróma. Változtassa meg magát!
Jelentkezni: 2020. július 31-ig

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