
Otvoreni upisi za seminare „Tematski usmjerene interakcije (TCI) - Učiti živo 
prema Ruth C. Cohn“ u lipnju, kolovozu i rujnu 2021.  

Međunarodni seminar iz područja socijalnog menadžmenta za razvijanje nastavničkih i osobnih 
kompetencija, prilagođen osobama u obrazovnim i vjerskim institucijama, održava se u Splitu od 
2015., u suorganizaciji Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu, austrijskog ogranka Međunarodnog 
Ruth Cohn Instituta te Agencije za odgoj i obrazovanje.  

Svrha seminara je trajno usavršavanje nastavničkih kompetencija osnovnoškolskih, srednjoškolskih i 
visokoškolskih nastavnika kao i usvajanje liderskih vještina svih polaznika. 

Mentorstvo i savjetovanje provode voditelji koji prate aktivnost, uspješnost i prolaznost sudionika. 

Na kraju programa dobiva se međunarodni certifikat koji Agencija za znanost i obrazovanje priznaje 
za napredovanje vjeroučitelja. 

Redovni program se sastoji od 18 radnih jedinica po 90 minuta. 

Više o Ruth Cohn Institutu i njihovim seminarima na poveznici: https://www.ruth-cohn-
institute.org/home.html 

Trajanje seminara:  
Drugi dio P1 seminara: 18-20. lipnja 2021., voditeljica Reingard Lange, mag. phil. 
Završna radionica: 26-28. kolovoza 2021., voditeljica Andrea Udl 
M1 seminar: 1.-5. rujna 2021., voditelj dr. sc. Matthias Scharer, prof. emeritus 
Mjesto održavanja:  
Drugi dio P1 seminara: Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilišta u Splitu 
Završna radionica: Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilišta u Splitu 
M1 seminar: Samostan o. Ante Antića, Put iza nove bolnice 10c, HR- 21 000 Split (Franjevački 
Klerikat) 

Rok prijave: 1. lipnja 2021. 

Broj polaznika: najviše 15 

Cijena:  
300 kn za drugi dio seminara P1, 18-20. lipnja 2021.;  
600 kn za seminar M1, 1.-5. rujna 2021. 
*Naknadno će se objaviti cijena za radionicu 26-28. kolovoza 2021., za stjecanje TCI certifikata 

Napomena: za valjanu prijavu potrebno je ispuniti online pristupnicu te dostaviti dokaz o uplati. 
Uplatnicu je moguće dostaviti osobno u Ured za međunarodnu suradnju ili poslati skeniranu kopiju 
na aperos@kbf-st.hr. 

 
Uplata se vrši na žiro račun Katoličkog bogoslovnog fakulteta kod Zagrebačke banke: 
Primatelj: Katolički bogoslovni fakultet, Split 
IBAN ili broj računa primatelja: HR9324070001100061993 
Model: HR01 
Poziv na broj primatelja: OIB (upisati vlastiti OIB) 
Opis plaćanja: Naknada za TCI seminar (naznačiti datum radionice za koju se prijavljuje: 18-20. lipnja 
2021./ 26-28.kolovoza 2021./ 1.-5. rujna 2021.) 
Cijena: 300,00 kn ili 600,00 kn (ovisno o seminaru na koji se prijavljuje) 

Kontakt: Ana Peroš, Ured za međunarodnu suradnju, aperos@kbf-st.hr; tel. 021 308 322 
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