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језика као нематерњег и наставници неговања матерњег језика-

мађарског на пољу савремених метода наставе на теоретском и 
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практичном нивоу укључујући и ИКТ. Размена идеја, материјала 

и добре праксе. 

Специфични 

циљеви 

Специфични циљеви се односе на упознавање наставника 

сановим наставним методама, алатима и техникама у настави 

мађарског језика као нематерњег (језик друштвене средине, 

мађарски као страни језик), односно у настави неговања 

матерњег језика. Развијање комуникативних вештина у настави 

језика и улоге граматика у савременој (комуникативној) настави 

и учењу језика. Пружање помоћи наставницима у изради и 

примени наставних средстава. Приказивање ефикасних начина 

савладавања градива помоћу ИКТ. 

Теме 

програма 

Актуелна питања у настави мађарског језика као нематерњег, 

Неговање матерњег (мађарског) језика у основној школи, 

Оптимални условипредавња неговања матерњег језика, Настава 

мађарског језика као страног –уџбеници и методе рада, ИКТ у 

настави мађарског језика као нематерњег,Радионице: Настава 

мађарског језика као страног, ИКТ средства – практична 

примена. 

Циљна 

група 

Наставници изборног и факултативног предмета (мађарски 

језик), Наставници у школи за образовање одраслих 
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