
 

 
 

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 

 Programkínálat: 2021. augusztus 
           

2021. augusztus 23. (hétfő), 9.00 órakor 

 

Innovatív személyiségfejlesztő technikák gyermekeknek   (kat. szám: 1127, K3, P: 4, 8 pont, 1 nap) 
Előadók: Fehér Anikó, gyógypedagógus; Mácsai Mónika és Cseszkó Mónika, óvónők 

 

A program témái: Személyiségfejlődés és a személyiségfejlesztés jelentősége. Mikor kell segíteni? Innovatív személyiségfejlesztő technikák. Hol 

kaphat a pedagógus és a szülő segítséget? 

A képzés nyelve: magyar 

 
2021. augusztus 24. (kedd) , 9.00 órakor 

 

A színvonalas oktatási intézmények felé vezető úton    (kat. szám: 1113, K4, P: 2, 8 pont, 1  nap) 

Előadók: Varjú Potrebić Tatjana, tanító; Telek Krisztina, pszichológus 

 

A program témái: Szerbiai iskolák és iskolák a világban. Műhelymunka „Az én iskolám”. A pedagógus – a minőség kulcsa. A pedagógus aktivitásai a 

tantermen kívül. 

A képzés nyelve: magyar 

 
2021. augusztus 25. (szerda), 9.00 órakor 

 

Tehetséggondozás a tanórán és a tanórán kívül   (kat. szám: 1123, K3, P:1, 8 pont/1 nap) 
Előadók: Hangya Jurca Éva, némettanár; Uliján Emina, testnevelő tanár; Esztelecki Péter, informatikatanár 

  

A program témái: a tehetség története, kimutatkozásának jelei, tehetségmodellek, pszichológiai tesztek bemutatása, az alulteljesítő tehetségek 

felkarolása, tanulás-módszertani tréning, gazdagítás, gyorsítás, a tanárszerep megváltozása, tehetséggondozás hazánkban, külföldi tapasztalatok. 

A képzés nyelve: magyar 
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2021. augusztus 26. (csütörtök), 9.00 órakor 
 

A fejlődést és tanulást segítő zenés játékok   (kat. szám: 949, K1, P: 3, 8 pont, 1 nap) 

Előadó: Milošević Simić Marijana – zenepedagógus 

 

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. 

A képzés nyelve: szerb 

 
2021. augusztus 27. (péntek), 9.00 órakor 

 

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

 
Előadók: Branka Grahovac és Branka Bešlić okleveles pszichológusok                      

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

A képzés nyelve: szerb 

 

A képzés ára + uzsonna, üdítő, kávé, tea: 2.500,00 dinár/résztvevő/nap 

 

 

Jelentkezni: 2021. augusztus 13-áig       
 

    

Igazgató: Varjú Potrebić Tatjana   


