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ELŐSZÓ 

  
 

A több hónapos előkészületet és a szükséges 

előmunkálatokat követően, az előttünk álló 

beruházással, a REGIONÁLIS KÖZPONT ÚJ 

ÉPÜLETÉNEK MEGÉPÍTÉSÉVEL  KAPCSOLATOS 

LEGJELENTŐSEBB ESEMÉNY AZ ÉPÍTÉSI FŐTERV 

VÉGLEGESÍTÉSE VOLT. 

 

 
Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy az 

év utolsó negyedében már meg is kezdődnek a 
Központ és az egész község számára is jelentős és 
nagyon várt új objektum kivitelezési munkálatai, 
amely a város központjában, impozáns művelődési 
és oktatási intézményeink épületeinek sora mellett 
kapott helyet.  
 

 
 

Stílusával, tartalmával, illetve rendel-
tetésével a már meglévő épületegyüttest fogja 
kiegészíteni és kiteljesíteni, hiszen egy helyen, 
egymás mellett lesznek az oktatási és művelődési 
közintézmények épületei. 

A magyarkanizsai Regionális Szakmai 
Pedagógus-továbbképző Központ által szervezett és 
lebonyolított Tanári továbbképzés és személyes 
portfólió készítése elnevezésű műhelymunka-
sorozatot hetente háromszor tartottunk ez év 
áprilisa óta községünk minden óvodapedagógusa, 
osztálytanítója és tanára számára, központunk 
munkatársa, Telek Krisztina okl. pszichológus 
vezetésével. 

 
A témaválasztást az oktatásügyben 

bekövetkező változások és újabb 
követelményrendszer tette szükségessé, képzésünk 
gyakorlati jelentőségét pedig, a résztvevők kedvező 
véleménye mellett, a környező községek 
pedagógusainak érdeklődése méginkább indokolja. 
Számos meghívást kaptunk, többek között a 
topolyai Csáki Lajos Általános Iskolába és a 
Mezőgazdasági Középiskolába, valamint a 
szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon is 
tartottunk már ilyen műhelymunkát. 

 
Áprilisban a magyarkanizsai J. J. Zmaj 

Általános Iskolában kérdőíveztünk, melynek célja a 
szülő-gyermek közti kapcsolat egyes nagyon fontos 
viszonyainak megvilágítására vonatkozott. A 
kutatás eredményeit megosztjuk mind az iskola 
dolgozóival, mind pedig a gyermekeiket oda járató 
szülőkkel. Az adatok statisztikai feldolgozását Varjú 
Léna pszichológus-hallgató végezte el a nyár 
folyamán. Ez a kutatómunka csak a kezdete annak a 
tevékenységnek, amelyet Központunk tervez a 
szülőkkel való külcsönös együttműködésben, 
melynek a SZÜLŐK FÓRUMA elnevezést adtuk, és a 
tervek szerint szeptember végén elkezdjük a tribün 
jellegű előadásokat. 

 
az igazgató 
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KÉPZÉSEK 

  

.2013. 04. 9-10.                KÉPZÉS. 

 
Komposztálás gyógynövényekkel 

 
Szerző: Kőrösi Sóti Beáta 
 

Másodszor is megtartottuk a gyógynövények 
segítségével történő komposztálásról szóló képzést. 
Az általános és középiskolák pedagógusai eltérő 
előtudással, elvárásokkal és motivációkkal érkeztek 
a képzésre, amiről ők maguk nyilatkoztak a képzés 
kezdetén sorra kerülő bemutatkozáson. Voltak, akik 
már rendelkeztek bizonyos tapasztalatokkal saját 
kertjüket művelve, voltak, akik az oktatási 
folyamatban kifejtett tevékenységükből eredően 
érdeklődtek, voltak kételkedők, meg a számukra 
még ismeretlen téma után érdeklődők is.  

 
A magas szakmai tudással és kiváló előadó 

készséggel rendelkező szerző azonban, a gyakorlati 
tapasztalatokat és az elméleti tudást módszertanilag 
is példásan ötvözve keltette fel a jelenlevők 
kíváncsiságát és munkakedvét. A téma iránti 
lelkesedése, szakmai tudása és gyakorlati módszerei 
meggyőzték a hallgatóságot, és hamarosan kiderült, 
hogy milyen kiváló lehetőségek rejlenek ebben a 
témában, hiszen akár minden tantárgy keretében 
alkalmazhatók és hasznosíthatók a képzésen 
megszerzett információk.  

 
A szerző-előadó szakmai elhivatottsága, 

küldetéstudata és önzetlen elszántsága hitelesen 
képviselte azt a nemes és mindannyiunk számára 
követendő életfelfogást és szemléletváltást, amely a 
környezetvédelmet helyezi előtérbe, a természet 
iránti tiszteletet és felelősségtudatot. 

 2013. 05. 11.                KÉPZÉS.   

A földrajz tanításának szerepe a tanulók 
személyiségformálásában és a 

környezettudatosság kialakításában 
 

Szerzők: Bojanić Milan és dr. Milinčić Miroljub 
A képzés elsősorban a földrajztanároknak szólt. 

Alapvető célja a földrajz, valamint a tantárgyat tanító 
tanár szerepének hangsúlyozása volt a tanulók 
személyiségformálásában és a környezettudatos 
értékrend és magatartás kialakításában. Szó volt ezek 
mellett azokról a nevelési lehetőségekről is e tantárgy 
tanítása folyamán, amelyek a toleranciára, a békés 
együttélésre, a természeti és társadalmi környezet iránt 
vállalható felelősségre nevelnek. A képzés résztvevői 
elégedetten nyilatkoztak a témaválasztásról, a témák 
feldolgozásáról és bemutatásáról, valamint a képzés 
tartalmának hasznosíthatóságáról. 

 

.2013. 05. 25.                KONFERENCIA. 

Nemzetközi módszertani konferencia 
 

A magyarkanizsai Regionális Központ 
társszervezője volt a Szabadkai Magyar Tannyelvű 
Tanítóképző Karon 2013.05.25-én megtartott,  a 
módszertan oktatásának hatékonysága a tanítók és 
óvópedagógusok minőségesebb képzésében elnevezésű 
nemzetközi konferenciának.  

 
A módszertani kutatásoknak, fejlesztésnek és 

eredményességnek szentelt konferenciának kilencven 
résztvevője volt a környező országok egyetemeiről, akik 
két szakmai csoportban dolgoztak, a módszertani 
tantárgyak oktatásával kapcsolatos legkülönbözőbb 
tudományterületeket és az oktatási-nevelési folyamat 
egészét felölelve. 
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   2013. 05. 25.             KÉPZÉS. 

 

Pedagógusok képzése és felkészítése a 

Zöld csomag alkalmazására 

 

Szerzők: Šegrt Branka és Korać Zorica 

 

Az elsősorban általános iskolai tanárok 
számára szervezett képzésen bemutatták a 
környezetvédelemmel kapcsolatos multimediális 
oktatócsomagot. A Zöld csomag olyan 
multimediális oktatási csomag, amely a 
környezetvédelem és a fenntartható fejlődés 
témákkal foglalkozik. A tantervet és programot 
tanítási egységenként dolgozza fel, útmutatót 
adva a tanároknak, információs anyagot a 
tanulóknak, valmint oktatófilmgyűjteményt és 
interaktív CD-t is tartalmaz. A Zöld csomag célja a 
szemléletváltás, a tanulók környezettudatos 
magatartásra nevelése és felkészítése, olyan 
értékrend kialakítása, amely hatással van a 
tanulók iskolai, családi és társadalmi környezetben 
megnyilvánuló magatartására, azaz a fiatal 
nemzedék környezettudatos gondolkodás-
módjának kialakítására. 

 

 
 

A képzés résztvevői megelégedettségüket 
fejezték ki a témávalasztással, a prezentációs 
anyag összeállításával, módjával és a bemutatott 
tartalmak hasznosíthatóságával kapcsolatban. 

.        KÉPZÉSEK   . 

 

Augusztus hónap harmadik hete igen 

tevékenyen telt a Regionális Központban. A tanév 

közvetlen kezdete előtt az alábbiakban felsorolt 

térítésmentes akkreditált képzéseket biztosítottuk 

a község pedagógusainak: 

 

 - augusztus 22–23. Komposztálás 
gyógynövények segítségével a magyarkanizsai J.J. 
Zmaj Általános Iskola pedagógusai számára, 
 
- augusztus 22–23. Digitális jegyzetek - 
Microsoft One Note számítógépes program a 
horgosi Október 10. Általános Iskola pedagógusai 
számára, 
 
- augusztus 26-27. Komposztálás 
gyógynövények segítségével a magyarkanizsai 
Gyöngyszemeink intézmény óvodapedagógusai 
számára,  
 
- augusztus 26-27. Digitális jegyzetek - 
Microsoft One Note számítógépes program a 
magyarkanizsai Beszédes József Középiskola tanárai 
számára,  
 
- augusztus 28–29. Komposztálás 
gyógynövények segítségével az oromhegyesi Kis 
Ferenc Általános Iskola dolgozói számára, 
 
- augusztus 29-30. Digitális jegyzetek - 
Microsoft One Note számítógépes program az 
oromhegyesi Kis Ferenc Általános Iskola dolgozói 
számára.   
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  SZAKMAI TANÁCSKOZÁSOK 

 

 

 

  

.2013. 05. 18.                 SZAKMAI TANÁCSKOZÁS. 

 
Az inkluzív oktatás kihívásai – a 

jogszabályok és a gyakorlat között 
 

Szerzők: Pavlović Snežana, Ječmenić 
Verica, Jović Ivan, Varjú Potrebić Tatjana 

 
Feldolgozott témák: 
 

 Inkluzív oktatás – a jogszabályok és a gyakorlat 
között  

 Inkluzív oktatás – a kreativitás forrása 

 A zene, mint gyógyszer – a fejlődési zavarokkal 
küszködő óvodáskorú  gyermekekkel folytatott 
munka hasznos gyakorlati tapasztalatai  

 A fejlődési zavarokkal küszködő gyermekek 
szülei és a pedagógusok közti  jó 
együttműködés  

 A fejlődési zavarokkal küszködő gyermekek 
oktatása 

 

 

.           2013. 06. 06. . SZAKMAI TANÁCSKOZÁS

 
SZABADKAI MAGYAR TANNYELVŰ  

TANÍTÓKÉPZŐ KAR 

 
A kompetencia alapú korszerű  

középiskolai oktatás 

 
A szakmai tanácskozás az iskoláskor előtti, az 

általános iskolai és a középiskolai pedagógusok új 
jogszabályok által megfogalmazott szakmai 
továbbképzésének kérdéseivel foglalkozott. A 
tanácskozáson a szabadkai körzethez és a 
Tiszamentéhez tartozó oktatási intézmények 72 
dolgozója vett részt. Az előadók Joó Horti Lívia - a 
Magyar Nemzeti Tanács képviseletében, Szálas 
Tímea – a Vajdasági Módszertani Központ 
képviselője, Kinyó László, Vidákovics Tibor és Zsolnai 
Anikó – a Szegedi Tudományegyetem 
képviseletében. 

 
A magyarkanizsai Regionális Szakmai 

Pedagógus-továbbképző Központot Varjú  Potrebić  
Tatjana igazgató képviselte, aki a Tanári 
kompetenciák jogszabályi keretei és azok 
gyakorlati alkalmazása címmel és a 
Pedagógustovábbképzés, mint az oktatási-nevelési 
tevékenység minőségi fejlesztésének előfeltétele 
címmel tartott előadást.
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  . 2013. 06. 28.           KÖZVITA. 

 
Meghívott előadó és moderátor Radunović 

Desanka, a Nemzeti Oktatási Tanács elnöke. A közvita 
témái: 

 1. A Nemzeti Oktatási Tanács szerepe és feladatai az 

oktatásban  

 2. A szerbiai oktatás jövője – új törvénytervezetek  

 3. Az információs és kommunikációs technológia 
(IKT) szerepének fejlesztése az oktatásban – 
irányelvek, tervek 

 

. EGYÉB TEVÉKENYSÉG. 

 

Tanári továbbképzés és  
személyes portfólió készítése 

 
 - Folytatódtak a 2013. februárjában kezdődő 

műhelymunkák. 
 - A képzés községünk minden pedagógusát felölelte 

(100 %-os arány).  
 A szakmai továbbképzések megtervezése és a 
személyes portfólió kidolgozásával kapcsolatos 
műhelymunkák községünk pedagógusai számára a 
tervezettek szerint folytatódtak ebben az időszakban is. 
Ezt a képzést ez év áprilisától az iskolaév végéig 
községünk szinte minden pedagógusa elvégezte, 
szakcsoportokba szervezetten. Augusztus 22-én a 
magyarkanizsai Gyöngyszemeink Iskoláskor előtti 
intézmény óvópedagógusai vettek részt ezen a 
képzésen, augusztus 30-án pedig mindazok, akik 
valamilyen oknál fogva korában nem jutottak el a 
műhelymunkákra.   
 A szakmai továbbképzések megtervezése és a 
személyes portfólió kidolgozása témában szervezett 
képzés szükségességét támasztja alá, hogy más 
községek oktatási intézményei is fokozott érdeklődést 
tanúsítanak Központunk erre vonatkozó programjai 
iránt, így szakmunkatársaink többek között augusztus 
28-án a topolyai Mezőgazdasági Középiskolában 
tartottak egy képzést az ott dolgozó pedagógusoknak. 

.2013. 04. 16.             GIZ BOSS. 

 

GIZ BOSS - pályaválasztás középiskola előtt 
- mentorok III. értekezlete ”  

 

A GIZ BOSS Pályaválasztás középiskola előtt 
elnevezésű projekt harmadik mentori találkozóját 
2013.04.6-án tartották meg a magyarkanizsai Regionális 
Központban, amelyen a szabadkai, topolyai, nagyfényi és 
újzsedniki, bajmoki, törökkanizsai és adai általános és 
mentoriskolák képviselői vettek részt. Az értekezlet 
koordinátorai, Ivković Ivandekić Slađana tréner és Kis 
Kornél tréner, a következő kulcsterületek szerint 
vezették le a találkozót: a III. mentortalálkozó céljainak 
ismertetése; az iskolák pályaválasztással kapcsolatos 
eredményeinek bemutatása a második és a harmadik 
mentortalálkozó között eltelt időszakban; az iskolák 
választása szerinti tájékoztatás, figyelemmel a gyakorlati 
pozitív eredményekre, prezentáció és kutatási eszközök; 
rövid előadásokon keresztüli tájékoztatás a tanulók 
potenciális munkahelyekre való látogatásáról; a Girls day 
rendezvény megismerése és javaslatok a rendezvény 
helyben történő megszervezéséről 2013. április 25-én; a 
projektben részt vevő iskolák szolgáltatásainak 
bemutatása (a szabadkai Vegyészeti, Építeszeti és az Ivan 
Sarić Műszaki középiskolák);  a börze és a pályaválasztási 
szolgáltatások naptárának összeállítása; ösztönzés a 
pályaválasztási szakirány kiválasztására; a pályaválasztási 
szolgáltatások kialakításával kapcsolatos javaslatok; 
összegzés és értékelés. 

Az értekezleten szó volt még a projekt 
megvalósítása során jelentkező kihívásokról és 
nehézségekről, amelyekről a mentorok többek között 
elmondták, hogy az iskolák több projektben is részt 
vesznek, ugyanazok a tanárok dolgoznak több 
projekttevékenységben is; anyagi vonatkozású 
nehézségek vannak a “műhelyekhez” szükséges eszközök 
beszerzésekor; gondot jelent a falusi tanulók utazása; 
össze kell hangolni az időt a fogadó vállalatokkal és más 
potenciális munkahelyekkel, hogy a tanulók személyesen 
is ellátogathassonak ezekre a helyekre; a dátumok 
gyakran fedik egymást (például az Oktatási  kiállítás, meg 
a  Girls day – mindkettő 2013.04.25-én). 
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  .2013. 03. 1-2.                       GIZ BOSS. 

Az értekezlet résztvevői megoldásokat 
javasoltak, többek között, hogy pályázzannak anyagi 
támogatásért a Tartományi Oktatási Titkársághoz; 
szponzorokat kell keresni a műhelyek dologi 
költségeinek lefedésére; az osztályközösségekben meg 
kell szervezni a pénzgyűjtést a műhelymunkákhoz 
szükséges anyag és eszközök beszerzésére; több tanárt 
kell beszervezni a valós munkahelyi találkozók 
létrejöttéhez, hogy a tanulók eljussonak a vállalatokba, 
középiskolákba. 

 
  A  találkozó végén összegezték a tanulók 
sikereit/eredményeit a projekt megvalósítása során, 
ezek pedig:  
- nagy számban valósultak meg a közvetlen 
találkozók a vállalatokkal és más lehetséges 
munkahelyekkel  
- a tanárok kreativitása és találékonysága  
- a szülők együttműködése (szakértőként)  
- két (három) iskola érdeklődést tanúsított az iránt, 
hogy mentoriskolává váljanak  
- a sajátos nevelést igénylő gyermekek bevonása. 

 
A projekt megvalósításának összegzése:  

  a Girls day rendezvény megvalósítása Szabadkán  

  a programban részt vevő tanulók számítógépes 
kapcsolata  

  a szabadkai Oktatási kiállítás megtekintése, a tanulók 
felkészítése  

  az 1., a 2. és a 4. kör iskoláinak hálózata városszinten  

  a tanulók általános iskoláinak kapcsolata a 
mentoriskolákkal és közös akciók  

 a vállalatok és gazdálkodók felkérése a „Klub500+”-
 ba történő bekapcsolódásba

.2013. 04. 24.       KÖZGYŰLÉS. 
 

A Regionális Központban tartotta meg 
közgyűlését Magyarkanizsa Község Pedagógus 
Egyesülete, 2013.04.24-én.  A közgyűlést Vajda Attila, az 
egyesület elnöke vezette és 25 egyesületi tag vett részt. 
Napirenden a 2012. évi tevékenységi beszámoló volt és a 
2013. évi munkaprogram volt. 

 
 

 2013. 08. 21.                   ÉRTEKEZLET. 

 

ÖSSZEFOGTAK A KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS A 

KÖRNYEZETFEJLESZTÉS ÉRDEKÉBEN 
 

A Központban tartották meg 2013.08.21-én 
Magyarkanizsa község képviselői, a Beszédes József 
Mezőgazdasági Középiskola, a Regionális Központ és a 
község oktatási intézményei igazgatóinak, a 
környezetvédelem és –fejlesztés céljából szerveződő 
szereplők közös értekezletét, melyen ismertették a 
környezetünk és mindannyiunk számára fontos és 
hasznos akció céljait, irányelveit és feladatait. Az 
értekezleten jelen voltak a helyi és regionális sajtó 
újságírói is. 
                A Regionális Központ a község pedagógusainak 
szervezett térítésmentes képzés biztosításával járult 
hozzá e széleskörű akcióhoz, melynek témája a 
környezetvédelem és a környezetfejlesztés volt. (Erről a 
képzésről bővebben a közlöny 2. oldalán 
tájékozódhatnak bővebben, a képzések fejezetben.)  
Szeptemberben minden oktatási intézménybe 
komposztálókat helyeznek el, amelyeket a helyi 
önkormányzat biztosít. A komposztálási folyamattal 
kapcsolatos szakmai felügyeletet és a pedagógusok 
képzését a Beszédes József Mezőgazdasági Középiskola 
szakemberei végzik. 

A gyógynövények segítségével történő 
komposztálás ökológiai innovációnak számít, ezért 
méltán lehetünk büszkék arra, hogy Magyarkanizsa 
község az elsők között van, akik ezt a módszert 
alkalmazzák annak tudatosítására, hogy a 
természetvédelem és a környezetfejlesztés közösségünk 
minden tagja számára hosszútávú döntés legyen. 
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2013. április - augusztus 

 . . EGYÉB TEVÉKENYSÉG. 

 

Bagoly kuckó kreatív gyermekműhelyek 
 

A műhelymunka április-augusztus időszakban 
is nagyon lelkesen folyt. Egymást követték az 
edukációs, rekreációs és versenyelemek a gyermekek 
és a műhelyvezetők– a Tanítóképző Kar hallgatóinak 
közös megelégedésére. A sok más előkészület és téma 
között szerepelt a húsvéti ünnepkör is. 

 
Relaxációs gyakorlatok felnőtteknek 

 
  A Központ a nyár folyamán nem mindennapi 
programok házigazdája is volt. Stresszoldó, a 
mindennapi rohanó élet okozta feszültség enyhítését 
segítő technikákat tanulhattak és próbálhattak ki az 
egészségükért tenni kívánó érdeklődők. Jovanović 
Sandra, testnevelés tanár, oktató vezetésével 
elsajátított, a mozgáshiányos életmód miatt passzív 
képességeket bemozgató testgyakorlatok és a helyes 
légzéstechnika alkalmazását követően, a résztvevők 
már néhány megtartott óra után érezték a gyakorlatok 
pozitív élettani hatásait. 

 
A lakosság számára szervezett 

környezetvédelmi, egészségmegőrző és 
egészséges életmóddal kapcsolatos 
tribünök, tanácskozások, előadások 

 
  Egyre nő azoknak az egyesületeknek és 
szervezeteknek a száma, akik azzal a kérelemmel 
fordulnak Központunkhoz, hogy összejöveteleiket, 
klubdélutánjaikat a Központ helyiségeiben szeretnék 
megtartani. Tekintettel arra, hogy edukációs jelleggű 
programokról van szó, amelyek mind az egyén, mind a 
közösség javát és eredményesebb boldogulását 
szolgálják - egészségügyi, prevenciós, higiénés, 
környezetvédelmi stb. témákkal foglalkoznak - a 
Központ örömmel tesz eleget ezeknek a felkéréseknek. 

.SZAKMAI SZERVEZŐDÉSEN BELÜLI TEVÉKENYSÉG  

 

 április 08 – 10. Leskovac - A Regionális Szakmai 

Továbbképző Központok Hálózata és a regionális 

központok értekezlete   

 május 09. 10.  Novi Pazar - A Regionális Szakmai 

Továbbképző Központok Hálózata és a regionális 

központok értekezlete   

 május 29 – 31. Nagykikinda - A Regionális Szakmai 

Továbbképző Központok Hálózata és a regionális 

központok értekezlete   

 július 30. Šabac – A Regionális Szakmai Továbbképző 
Központok Hálózatának értekezlete 


