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A Központ igazgatójának beszámolója 

A 2013. év utolsó három hónapja intenzív 
munkatempóban telt, egyrészt módosult jelleggel, 
mert a megtartott akkreditált képzések száma, a 
statisztikai adatok szerint, kevesebb az előző 
időszakhoz viszonyítva, de több az új 
munkaformákban megvalósított tevékenység.   

A Regionális Központ volt a 
kezdeményezője a községi oktatási intézmények 
szakmai képzéseit figyelemmel kísérő csapatok 
megalakításának, melyek feladata, hogy 
koordinálják az oktatási intézményen belüli 
pedagógusképzést. Az eddigi tapasztalat azt 
mutatta, hogy fontos, hogy ezek a csapatok 
konzultáljanak egymással és tapasztalatot 
cseréljenek. Értekezleteiket heti rendszerességgel 
tartják.  

Szeptemberben elindítottuk a Szülők 
Fóruma interaktív műhelymunka-sorozatot, amely 
a szülői kompetenciák megerősítésével 
foglalkozott, támogatást nyújtva ezzel a szülőknek 
a gyermeknevelésben.  

Bővült a gyermekekkel kifejtett 
tevékenység is. Az alsó osztályosok számára 
szervezett kreatív műhelyek mellett, megkezdődött 
az első osztályosok tudás és jártasság elsajátítását 
segítő alapvető készségeket fejlesztő alapozó 
műhelymunka is. 

Működésünk mind tartalmi, mind 
tevékenységi formák általi bővítésével 
következetesen valljuk azt az alapelvet, hogy az 
oktató-nevelő folyamatnak három egyaránt fontos 
tényezője van; a gyermek, a szülő és a pedagógus.  

A  Központ volt a folyó iskolév elején 
lebonyolított községi szintű környezetvédelmi és 
környezetfejlesztési akció egyik szervezője.  

Örömmel számolunk be arról is, hogy  
munkánk már nem csak a község területére 
korlátozódik. Egyre több meghívást kapunk, hogy  a 
régió oktatási intézményeiben tartsunk képzéseket, 
előadásokat, különös tekintettel a pedagógusok 
továbbképzésére vonatkozó követelményekre és a 
személyes portfólió elkészítésére.  

Az oktató-nevelő folyamat szereplői mellett, 
szolgáltatásainkat az oktatáson kívüli szférának is 
felkínáltuk, és igyekeztünk őket igényeikhez 
igazítani. A község intézményei számára a hatékony 
energiatakarékossági módszerekről szerveztünk 
előadást. Az energiagazdálkodás és az 
energiaforrások ésszerű felhasználása kivételes 
jelentőségű téma, nemcsak jelenünk, hanem a 
fenntartható energia-gazdálkodás jövőbeni 
tervezése miatt is.  

 Helyet és munkafeltételeket biztosítottunk a 
Községi Újságíró Egyesület éves közgyűlésének, a 
környezetvédelmi, az  egészséges életmóddal 
foglalkozó  és más civil szerveződések  számára.  

Működésünkben a rendelkezésre álló 
helyiségek jelentenek csupán gondot, gyakran 
megtörténik ugyanis, hogy egyetlen tantermünkre 
több felhasználó is egyszerre tart igényt. Reméljük, 
hogy a helyszűke hamarosan megoldódik, hiszen a 
Központ tevékenységére szánt új épület zavartalan 
működési feltételeket biztosít majd. Az időjárási 
viszonyok kedveztek az építkezésnek, év végén 
befejeződtek a külső munkálatok, a tető is elkészült, 
és megkezdődtek a belső munkálatok.  
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  .S z e p t e m b e r   TEVÉKENYSÉG. 

Környezetvédelmi és -fejlesztési akció  
 

A környezetvédelem és a környezetfejlesztés 
terén együttműködő intézmények és szervezetek 
augusztus 21-ei értekezletén meghozott határozat 
alapján, szeptember hónap folyamán a község 
minden oktatási intézménye komposztáló ládát 
kapott. Az akció lebonyolítói a magyarkanizsai 
Beszédes József Mezőgazdasági Középiskola, a helyi 
önkormányzat és a Regionális Központ voltak. A 
komposztálóládák átadása szerény ünnepélyes 
keretek között történt, kihangsúlyozva ezzel is a 
kezdeményezés szerepét a környezettudatos 
szemléletváltásban. Kőrösi Sóti Beáta 
mezőgazdasági mérnök, középiskolai tanár 
ismertette az oktatási intézmények képviselőivel a 
komposztálási eljárást, akik az általános iskolák 
végzős tanulóival foglalkoznak majd ezzel a 
projekttel. Az akciót a tájékoztatási eszközök is 
figyelemmel kísérték.   
 
 2013.09.12.    TEVÉKENYSÉG. 

Részvétel a magyarkanizsai J.J. Zmaj 
Általános Iskola Szülői Tanácsának 

értekezletén  
 

A szeptember 12-én megtartott értekezleten 
munkatársaink bemutatták az áprilisban elvégzett 
véleménykutatás eredményeit és a Szülők Fóruma 
elnevezésű programunkat, melynek célja a szülői 
kompetenciák erősítése és támogatása, segítséget 
nyújtva nekik ezáltal a gyermeknevelésben. A 
Tanács tájékoztatást kapott a program általános 
céljairól, lebonyolításának menetéről, tematikai 
felosztásáról. Az iskola igazgatója és munkatársai,  
valamint a Tanács képviselői segítséget nyújtottak a 
képzési ciklus megvalósításához szükséges további 
konkrét lépésekben. 

 2013.09.12.    TEVÉKENYSÉG. 

 
Szeptember 12-én megalakult a Regionális 

Központ  községi oktató-nevelő intézmények 
pedagógusképzésével foglalkozó csapata, amit az 
év elejétől kezdődően megtartott 30 
műhelymunka előzött meg, és ezek a foglalkozások 
felölelték a község minden oktatási intézményét.   

 

.2013. 09.25.         IGAZGATÓK ÉRTEKEZLETE. 

 

Magyarkanizsa község iskolaigazgatói 
szeptember 25-én tartották értekezletüket dr. 
Katkics Zoltán önkormányzati oktatási tanácsos és 
Domonkos Tibor, az önkormányzat pénzügyi 
kérdésekkel foglalkozó megbízottjának 
részvételével.  

Az értekezleten az intézmények időszerű 
problémáiról volt szó és a  megoldásukra irányuló 
intézkedésekről, javaslatokról és lehetőségekről, 
valamint az előttük álló iskolaév legjelentősebb 
eeményeiről és tevékenységeiről.  

Varjú Potrebić Tatjana, a Központ igazgatója 
bemutatta az intézmény folyó iskolaévre, 
elsősorban az oktatás-nevelés minden szintjét 
felölelő intézményekben dolgozó pedagógusok 
számára tervezett programjait és szolgáltatásait. 
 
 
 2013.09.30.                      PEDAGÓGUSKÉPZÉS.    

 
Angol nyelvtanfolyam  

 
Szeptember 30-tól ismét elindult a 

pedagógusok alapfokú és haladó szintű angol 
nyelvtanfolyama. Az órákat hetente kétszer, hétfőn 
és szerdán tartja Mészáros Mónika, angol nyelv 
tanár.  
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  .Szeptember        MŰHELYMUNKA. 

 

A Bagoly Kuckó elnevezésű, alsós diákok 
számára szervezett műhelymunkák a folyó 
iskolaévre kidolgozott program szerint 
folytatódtak, melynek célja a kreativitás 
fejlesztése. A gyermekek képességeinek 
fejlesztésére gondosan összeválogatott témák és 
tartalmak mellett, az éppen aktuális ünnepeket és 
jeles dátumokat is feldolgozzák velük a program 
készítői és lebonyolítói, Gulácsi Beáta és Biszák 
Lilla tanítónők.  

 
  Szeptember                            EGYÉB TEVÉKENYSÉG. 

 

 A nyilvánosság számára szervezett 
programok, mint a relaxációs gyakorlatok 
felnőtteknek, a  környezetvédelmi előadások és  
az egészségvédelmi előadások, szintén 
folytatódtak szeptembertől.  
 

Az Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti 
Kisebbségi Tartományi Titkárság támogatásának 
köszönhetően, megjelent a Központ honlapja 
magyar nyelven is.  

 
Szeptember 30-án aláírták a Regionális 

Központ rendeltetésének megfelelő objektum 
felépítéséről szóló  szerződést.  

 
 
. 2013.09.09. és 09.30.          KÜLSŐ TEVÉKENYSÉG.  

 

A Szerbiai Regionális Központok és 
Továbbképző Központok Hálózata szeptember 9-
én Kruševácon, 30-án Smederevóban tartott 
értekezletet.  

O k t ó b e r   . 

Ez a hónap számos program, különböző 

tevékenységi formák és esemény időszaka volt. 

 

 Október          SZÜLŐK FÓRUMA. 

 

A 2013/14. iskolaévben elindítottuk a Szülők 
Fóruma előadássorozatot, mellyel az általános 
iskolás korú gyermekek szüleinek kívántunk segíteni 
a gyermeknevelésben felmerülő kérdések 
megoldásában. Az interaktív műhelymunkát a 
magyarkanizsai  J. J. Zmaj Általános Iskola 
tanulóinak szüleivel áprilisban készített 
véleménykutatás előzte meg. A kutatási 
eredményekből származó konkrét igények  képezték 
a hat tematikus egységből álló program alapját. A 
decemberig tartó munkában 150 szülő vett részt, öt 
csoportba szervezve.  
 

 
A program kereteiben elvégzett munka 

értékelése bebizonyította ennek a tevékenységi 
formának az indokoltságát, a szülők ugyanis 
folytatni szeretnék a megkezdett munkát. A 
program vezetői és előadók Rakić Olga, okl. 
pedagógus, Ivković Ivandekić Slađana, okl. 
pedagógus és Telek Krisztina, okl. pszichológus.   



 
 

  -4- 
 

Közlöny 6 

szeptember - december 2013. 

 

 

 

 

  

2013.10.04.         TRÉNING  

 
A pedagógusképzői programok leendő 

szerzői számára tartottak tréninget 2013. október 
4-én Telek Krisztina és Varjú Potrebić Tatjana, a 
Központ erre szakosodott munkatársai – 
trénerek. A képzésen magyarkanizsai, zentai, 
szabadkai és törökkanizsai pedagógusok vettek 
részt. 

A folyamatos továbbképzésről szóló 
szabályzat leglényegesebb elemeinek ismertetése 
mellett, a hallgatók a továbbképző programok 
kidolgozásához szükséges legfontosabb 
utasításokat is megkapták. Kiváló alkalom volt ez a 
tapasztalatcsrére, a kérdések megbeszélésére és 
az esetleges kétségek letisztázására. 

 

 
 
A témával kapcsolatos munka azzal 

folytatódott, hogy a Regionális Központ meghívására, a 
belgrádi székhelyű Oktatásfejlesztési Intézet 
képviselője tartott előadást a leendő programalkotók 
számára. A képzésorozat jelentősen hozzájárult a 
pedagógusok informálásához, a témához kapcsolódó 
ismereteik bővítéséhez, az érdeklődők  bátorításához, 
ötleteik és törekvéseik támogatásához, arra 
ösztönözve őket, hogy minél kreatívabb és attraktívabb 
programok készítsenek. 

. 2013.10.05.               MŰHELY   
 

Alapozzunk! 

 
Október 05-én kezdődött az első osztályos 

kisdiákok készségeit fejlesztő alapozó foglalkozások 
ciklusa Cseszkó Körmöci Erika és Ostojin Molnár 
Ildikó tanítónők vezetésével. 

 

 
 
 
.  2013.10.08.         LÁTOGATÁS  

 

A Szegedi Tudományegyetem látogatása  
 
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula 

Pedagógusképző Karának képviselői 2013. október 
08-án meglátogatták a Regionális Központot.  

 
A vendégek megismerkedtek a Központ 

tevékenységével és küldetésével, kölcsönös 
tájékoztatás hangzott el a két intézmény 
tevékenységi irányelveiről, és mindkét fél kifejezte 
együttműködési szándékát az erre lehetőséget 
biztosító feltételek létrejöttével.  
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  . 2013.10.09.           GIZ BOSS. 

A pályaválasztással foglalkozó csapatok 
találkozója - GIZ-BOSS  

 

2013. október 09-én volt a Magyarkanizsa 
község területét felölelő pályaválasztással 
foglalkozó csapatok értekezlete, melyen az 
oktató-nevelő intézmények képviselői mellett, 
jelen voltak az Ifjúsági Iroda és az Iparos Egyesület 
képviselői is. Bede Tünde az Ifjúsági Irodából 
bemutatta az általa képviselt intézmény 
pályaválasztással kapcsolatos tevékenységét és 
programjait.  

Az értekezleten összegzés készült az eddigi 
munka eredményeiről és megfogalmazták a 
további teendőket, a részletes végrehajtási 
ütemtervvel együtt.  

 

 
Az értekezletet Ivković Ivandekić Slađana 

projektkoordinátor vezette.  
 

2013.11.10.      LÁTOGATÁS. 

A gradačaci küldöttség látogatása  
 

 Október 11-én a gradačaci (Bosznia-
Hercegovina) Általános Iskola képviselői látogatták meg 
a Regionális Központot, akik a horgosi Október 10. 
Általános Iskola vendégei voltak. A két iskola évek óta 
ápol testvériskolai kapcsolatokat, és a vendégek a 
házigazda iskolanapi ünnepsége alkalmából érkeztek 
Horgosra. 

. 2013.10.21.                 KONFERENCIA. 

 
A belgrádi Népkönyvtárban október 21-én  a 

finn oktatási modellről tartottak szakmai 
értekezletetet, melyen részt vett Varjú Potrebić 
Tatjana, a Központ igazgatója és Telek Krisztina 
szakmunkatárs.  

 
2013.10.22.      OKTATÁSI KIÁLLÍTÁS. 

A belgrádi Oktatási Kiállításon, október 22-
én, a magyarkanizsai Regionális Központ is 
bemutatta tevékenységét, küldetését és céljait.  

 
. 2013.10.26.                 KÉPZÉS. 

 
„ TKT 4/II Tour round Serbia  

–Introduction to TKT Essentials“. 
 

Október 26-án tartottak képzést általános- 
és középiskolai angol nyelvtanárok számára Đokić 
Anica és Klasnja Gordana szerzők és előadók TKT 
4/II Tour round Serbia–Introduction to TKT 
Essentials címmel. A program akkreditálása a 
szerbiai Oktatási Minisztérium és a Brit Tanács 
közötti külön megállapodás szerint történt, 
megvalósítói pedig az ELTA Angol Nyelv Tanárok 
Egyesületének tagjai.  

Nagy volt az érdeklődés a képzés iránt, több, 
mint 30 pedagógus jelentkezett Vajdaság egész 
területéről. 
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  .2013.10.28.               KÜLSŐ TEVÉKENYSÉG 

 
Október 28-án Smederevóban ülésezett a 

Szerbiai Regionális Központok és Pedagógus-
továbbképző Központok Hálózatának igazgató 
bizottsága.    

 

 
 
. 2013.10.30.            IGAZGATÓ BIZOTTSÁG. 

 

Október 30-án, a Központban tartotta 
értekezletét Magyarkanizsa Község Pedagógus 
Egyesülete. 

 

 
 
. 2013.10.30.             TRIBÜN. 

 
A Központ igazgatója az október 30-án, a Magyar 
Nemzeti Tanács és a Cnesa OMI szervezésében 
megtartott felnőttoktatással kapcsolatos tribünön 
bemutatta a Központ programjait. A tribünön 
részt vet Dr. Korhecz Tamás, a Magyar Nemzeti 
Tanács elnöke és Dr. Lengyel László, a Magyar 
Nemzeti Tanács felsőoktatási tanácsosa, továbbá a 
felnőttoktatási intézmények képviselői.  

.N o v e m b e r      

Novemberben a program szerinti rendszer 
és ütemterv alapján folytatódtak a megkezdett 
tevékenységek: a Szülők Fóruma,  a pedagógu-
soknak szervezett angol nyelvtanfolyam, a 
gyermekek számára szervezett Alapozzunk és a 
Bagoly Kuckó műhelyek. 

 

2013.11.06.        ÉRTEKEZLET. 
              November 06-án ülésezett a 
Magyarkanizsa községhez tartozó oktatási 
intézmények szakmai továbbképzésével foglalkozó 
csapat.   
 

 2013.11.19-20.             PROJEKT. 
 

Energetikai hatékonyság: stratégia és 
menedzsment  

 

November 19. és 20-án, a RK és SZTkK Szerbiai 
Hálózatának Trainings in Energy Efficiency 
Measures and Management – Energetikai 
hatékonyság: stratégia és menedzsment 
projektje keretében, a Svájci Fejlesztési és 
Együttműködési Iroda anyagi támogatásával a 
helyi önkormányzati létesítmények energetikai 
hatékonyságára irányuló energetikai egyensúly, 
projektek és az energetikai revízió kidolgozására 
vonatkozó képzést tartottak. A cél az energia-
felhasználással kapcsolatos adatgyűjtés, 
rendszerezés, adatfeldolgozás és az adatok 
elemzésének fejlesztéle, valamint  az 
energiafelhasználás csökkentését elősegítő 
intézkedések meghatározása. A képzésen a helyi 
önkormányzatok műszaki szakemberei, igazgatói, 
szakmunkatársai, jogászai és adminisztratív 
munkatársai vettek részt, akik kapcsolatban 
vannak ezekkel az adatokkal, az adatbevitellel és 
az adatrendszerezéssel. A jelenlevőket Nyilas 
Mihály, Magyarkanizsa polgármestere üdvözölte.  
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  2013.11.26-27.           KÜLSŐ TEVÉKENYSÉG –ELŐADÁS 

   
 A csókai és zentai iskoláskor előtti intézmények 
meghívására, Varjú Potrebić Tatjana igazgató és Telek 
Krisztina szakmunkatárs november 26-án és 27-én 
előadást tartottak a szakmai továbbképzés 
megtervezéséről.   

 
 2013.11.28.            ÉRTEKEZLET. 

 A svájci SDC Irodában november 28-án 
konzultatív értekezletet tartottak, melyen 
Magyarkanizsa községet Varjú Potrebić Tatjana, a 
Központ igazgatója, Telek Krisztina szakmunkatárs és 
Juhász Márta, a J.J. Zmaj Általános Iskola igazgatója 
képviselték. Az iskola igazgatónője hozzájárult a 
fókusz-csapat tevékenységéhez, a Magyarkanizsai 
Regionális Központtal való három éves együttműködés 
eredményeit értékelve. Adatokkal támasztotta alá a 
vonatkozó időszak teljesítményeit  és a maga, valamint 
az általa igazgatott oktató-nevelő intézmény 
dolgozóinak megelégedettségét fejezte ki a Központ  
pedagógus-továbbképzéssel és a szakmai 
kompetenciák fejlesztésével kapcsolatos munkájával és 
szolgáltatásaival kapcsolatban.  

 
Az értekezletre a Szakmai fejlődés és szakmai 
továbbképzés elnevezésű program befejezése okán 
került sor, melynek első fázisa 2002-ben kezdődött és a 
2013. december 31-én befejeződő negyedik fázissal ért 
véget. Az értekezlet az elmúlt 12 év eredményeit 
összegezte, melynek nagyszámú együttműködő 
partenere volt mind országos, mind helyi szinten. 
Számos jó gyakorlatot tudtak kiemelni, amelyek 
kihatással voltak az oktatási stratégia fejlesztésére. 

D e c e m b e r    KÉPZÉS 

 

Decemberben, az érdeklődő pedagógusok 
létszáma miatt kétszer is megszerveztük 
Központunkban Törteli Telek Márta és Gutási 
Márta szerzők Nyelvi kommunikáció fejlesztése 
programját, amely a szövegértési és kommunikációs 
készségek fejlesztésére, az írott szöveg megértését 
könnyítő tecnikák elsajátítására, a nyelvi 
kommunikáció fejlesztésére és a tanulási stratégiák 
elsajátításara irányult. 
A hallgatók nagyra értékelték ezt a képzést és 
gyakorlati alkalmazását kiválónak minősítették.  
A képzés kreatív és dinamikus volt, számos érdekes 
és hasznos, a gyakorlati munka során jól 
alkalmazható ötletet tartalmazott.  

 
2013.12.13-14.    KÉPZÉS 
 

A fejlődési zavarokkal küszködő 
gyermekekkel alkalmazható experimentális 

képzőművészeti technikák 
 

A kétnapos képzést december 13-14-én szerveztük 
meg. Jegarski Sofija szerző és előadó nagy 
tapasztalattal rendelkező nevelőpedagógus, aki jól 
ismeri a gyermekek sajátos fejlődési szükségleteit. 
Tudását, tapasztalatát nagyon hasznos és érdekes, 
kreatív és dinamikus élménydús képzési 
programban ötvözte. A résztvevőknek, a 
képzőművészeti alapismeretek mellett, alkalmuk 
volt megismerkedni a tanításában jól és érdekesen 
alkalmazható módszerekkel és technikákkal, 
kompozíciós elemekkel, a kreativitás fejlesztését 
megcélzó ötletekkel és gyakorlatokkal, különös 
tekintettel a tehetséges gyermekekkel és a fejlődési 
zavarokkal küszködő gyermekekkel folytatott 
munkában.  
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szeptember - december 2013. 

 December    . 

 
 Decemberben folytatódtak a szeptemberben 
elindított tevékenységek.  
 

2013.12.06.                  ÉRTEKEZLET. 
 

 A Központ igazgató bizottsága december 06-án 
ülésezett. Napirenden a Központ 2014. évi 
munkaterve és pénzügyi terve szerepelt.   
 

. 2013.12.10-11.            KÜLSŐ TEVÉKENYSÉG. 
 

 Műhelymunkában vettek részt december 10.-
11-én, Knjaževacon, a szerbiai központok igazgatói 
és szakmunkatársai. Az értekezletet a 2013. 
december 31-én befejeződő Szakmai  fejlődés és 
szakmai továbbképzés – a Szakmai fejlődés és  az 
európai kezdeményezések támogatása projekt 
IV. fázisa - PDP projekt programjának 
befejezésére és értékelésére hívták össze.  
 

.22013.12.20.               KEREKASZTAL. 

 
  Az Oktatási Minisztérium december 20-án 
kerekasztal beszélgetést szervezett Milyen 
képzésre van szüksége a tantárgypedagógusok-
nak? címmel, melyen Varjú Potrebić Tatjana, a 
Központ igazgatója és Telek Krisztina, a Központ 
szakmunkatársa vettek részt.  

Új épületet kap a Regionális Központ 

Magyarkanizsán  

 
A beruházás – a Központ székhelyének építése 
2013-ban kezdődött, és a tervezett ütemben halad.  
  

 
 

Minden partner tiszteletben tartotta a vállalt 
kötelezettséget, az időjárási viszonyok – a hosszú, 
meleg ősz és az enyhe tél pedig kedveztek az 
építkezési munkálatoknak, amelyek a terv szerint 
haladtak. A város közponjában található objektum 
felépült és tető alatt van.  

 

 
2014-ben a belső és a befejező munkálatok 
elvégzése következik. A regionális Központ ezek 
után beköltözhet a rendeltetésének megfelelő szép, 
új épületbe.  


