Понуда семинара: август 2021
23. август (понедељак) 2021. у 9:00 часова

„Иновативне методе развијања личности деце“

(кат. број: 1127, К3, П:4, 8 бодова, односно 1 дан)
Реализатори: Фехер Анико, дефектолог – олигофренолог; Мачаи Моника и Ческо Моника, васпитачи

Теме програма: Развој личности и важност васпитања у развоју. Коме је потребна помоћ? Методе развијања личности. Где могу добити
помоћ педагог и родитељ?
Језик семинара: мађарски
24. август (уторак) 2021. у 9:00 часова

„На путу ка квалитетним образовно-васпитним установама“ (кат. број: 1113, К4, П:2, 8 бодова, односно 1

дан)

Реализатори: Телек Кристина – дипл. психолог, Варју Потребић Татјана – дипл. учитељ
Теме програма: школе у Србији и школе у свету, радионица “моја установа”, просветни радник-кључ квалитета, активности наставника
ван учионице.
Језик семинара: мађарски
25. август (среда) 2021. у 9:00 часова

„Неговање талената на школским часовима и ван школе“

(кат. број: 1114, К3, П:1, 8 бодова, односно 1 дан)
Реализатори: Ева Ханђа Јурца; проф. немачког језика; Емина Улијан, професор физичког васпитања; Петер Естелецки, професор
информатике;

Теме програма: приказ идентификације талента, модели талената, детерминација и презентација психолошких тестова, неговање талента,
брига о посебним групама талената, тренинг за учење, историјат талента, обогаћење, проширење, унапређење, промењена улога наставника,
нега талената у Србију и у иностраним државама, примери неговања талената у појединим специфичним областима.
Језик семинара: мађарски
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26. август (четвртак) 2021. у 9:00 часова

„Музичке игре као део одрастања и учења“

(кат. број: 949, К1, П:3, 8 бодова, односно 1 дан)
Реализатори: Маријана М. Симић – дипл. музички педагог

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.
Језик семинара: српски
27. август (петак) 2021. у 9:00 часова

Са стресом је лако ако знаш како

(кат. број: 144, К4, П:4, 8 бодова, односно 1 дан)
Реализатори: Бранка Граховац – дипл. психолог, Бранка Бешлић – дипл. психолог

Теме програма: Мој стрес; Антистрес технике; Синдром сагоревања на послу; Промените себе!
Језик семинара: српски
Цена семинара по дану и учеснику са ужином и освежењем: 2.500,00 динара
Пријава до 13. августа 2021. године
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