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A KÖZPONT IGAZGATÓJÁNAK BESZÁMOLÓJA 

  
Az év első négy hónapját a Központon kívül 

megtartott számos előadás, értekezlet és egyéb 
tevékenység jellemezte.  

 
A Központ szakemberei, az oktatási 

intézmények meghívásának eleget téve, a község 
területén kívül is tartottak előadásokat a szakmai 
továbbképzésről és a tanári portfóliók készítéséről. 
A fokozott érdeklődés és a megtartott előadások 
és képzések száma a pedagógus-továbbképzés 
iránti tervszerű hozzáállásra utal, hiszen amellett, 
hogy ez törvényi kötelezettség és jogszabályi 
rendelkezések szabályozzák, felismertük, hogy a 
tanügyi dolgozók folyamatos továbbképzése a 
szakmai fejlődés fontos feltétele.  

 
A Központ alapvető tevékenysége, a 

pedagógusok szakmai kompetenciáinak 
fejlesztésére irányuló munkája mellett, az 
intézmény igazgatója az elmúlt néhány hónapban 
az új székhelyül szolgáló épület felépítése és 
felszerelése körüli teendőket is ellátta.  

 

Januárban befejeződött az építkezés, ezt 
követték a belső munkálatok. Az építkezést a 
magyarkanizsai Szalma-bau vállalat, a belső 
munkálatokat a magyarkanizsai ZIP Sloga Rt. 
vállalat végezte el. Ez alatt az idő alatt a 
közbeszerzési eljárást is lebonyolítottuk, a Központ 
tevékenységéhez szükséges infrastruktúra, 
berendezés, bútor és felszerelés biztosítása 
céljából. A közbeszerzési eljárás mind a Regionális 
Központ, mind az alapító számára is igazi kihívást 
jelentett a jelenlegi ügyviteli feltételek miatt. 
Mostanra azonban elmondhatjuk, hogy meg 
tudtuk oldani ezt az igen összetett feladatot is és 
minden eljárásbeli és törvényi előírásnak és 
elvárásnak eleget tettünk.  

 
Az új épület bebútorozását a közbeszerzési 

eljárásban kiválasztott zimonyi Ktitor vállalat 
végzi. 
 
 

Varjú Potrebić Tatjana  

igazgató 
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J A N U Á R  
 

. 2014.01. 08. és 18.                 KÉPZÉS. 

Figyelő figyelem - Az óvodás korú 
gyermekek és alsó osztályos tanulók 
figyelmének fejlesztési lehetőségei 

 
Szerzők: Csernik Ilma és Jelacsik Sutus Ágota  

Nagy volt az érdeklődés a képzés iránt, mert a 
feldolgozott témák érdekesek és a gyakorlatban is 
kiválóan jól alkalmazhatók. A nagyszámú érdeklődő miatt 
két alkalommal (január 8-án és 18-án) is megszerveztük. 

 
A szerzők az óvodás korú és az alsó osztályos 

gyermekek figyelmének fejlesztéséhez és irányításához 
hozzájáruló módszereket, technikákat és foglalkozásokat 
mutattak be, nagyon látványosan és gyakorlatiasan. 
Olyan témákkal foglalkoztak, mint a gyermek napi 
ritmusának megszervezése – a gyermek biztonságérzetét 
és kiegyensúlyozottságát előfeltételező minden napos 
tevékenységeinek egyértelmű utasításokon alapuló 
helyes megszervezése; a fizikai aktivitás fontossága 
azokban a helyzetekben, amikor már túl hosszú ideig kell 
a gyermeknek összpontosítania; a gyermek 
környezetének elrendezése, berendezése, az ülésrend és 
még sok más olyan hasznos utasítás, tanács és javaslat 
hangzott el, amelyek segítségével az óvodapedagógusok 
és az osztálytanítók eredményesen fejleszthetik a 
gyermek mentális képességeinek ezt a fontos részét. 

 2014.01.10.                          KÉPZÉS .   

 
A nyelvi kommunikáció fejlesztése 

 
Szerzők:  Törteli Telek Márta és Gutási Márta 

 
 

A képzés a szövegértési és kommunikációs 
készségek fejlesztésével, az írott szöveg megértését 
könnyítő technikákkal, a nyelvi kommunikáció 
fejlesztésével és a tanulási stratégiák elsajátításával 
foglalkozott, nagyon  dinamikus és kreatív módon, 
sok érdekes gyakorlattal. A szerzők értékelése 
szerint a résztvevők aktív és kreatív módon oldották 
meg a feladatokat, a résztvevők pedig elégedettek 
voltak a témaválasztással és a téma bemutatásának 
módjával, és úgy értékelték, hogy a képzésen 
elsajátítottakat fel tudják majd használni 
mindennapi gyakorlati munkájuk során. 

 

.2014.01.27.      TEVÉKENYSÉG 
 
Varjú Potrebić Tatjana, a Központ igazgatója 

és Telek Krisztina, szakmunkatárs 2014. január 27-
én  hat műhelymunkát tartottak meg a zentai 
Stevan Sremac Általános Iskolában a szakmai 
továbbképzésről és a személyes portfólió 
készítéséről, mintegy 200 pedagógus számára.  
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  .2014. 01.09.                        PROJEKT TEVÉKENYSÉG. 

 

GIZ-BOSS 
 

A pályaválasztási program által felölelt 
tanulókkal műhelymunkákat lebonyolító 
pedagógusoknak tartottak képzést a Regionális 
Központban 2014.01.09-én. 

 
A képzés célja: 

 a tanulókkal pályaválasztási műhelymunkát folytató 
pedagógusok számának növelése,  

 a tanulókkal a pályaválasztási program keretében 
szervezett műhelymunkákat lebonyolító 
szakemberek megerősítése, 

 a pályaválasztási program minél hatékonyabb 
működése.  

 
Képzésvezető: Ivković Ivandekić Slađana, tréner. 

 
 

 I           EGYÉB TEVÉKENYSÉG             i            

 

 Bagoly kuckó – kreatív műhelymunka általános 
iskolásoknak, hetente egy alkalommal. 

 Angol nyelvtanfolyam pedagógusoknak – 
hetente kétszer, két csoportban (kezdő és 
haladó csoportok). 

 Relaxációs gyakorlatok nem csak 
pedagógusoknak – hetente kétszer. 

 A természet az egészség szolgálatában - 
előadássorozat minden érdeklődő számára. 

 

 2014.01.23.        ÉRTEKEZLET.   

 

IGAZGATÓK TESTÜLETÉNEK ÉRTEKEZLETE 

 

Az értekezlet központi témája a 
közbeszerzési eljárások új jogi szabályozása volt.  

Szó volt még a Regionális Központ oktatási 
intézmények számára összeállított program-
kínálatáról, valamint a Központ által szervezett 
Szülők Fóruma elnevezésű műhelymunka-
sorozatról, amely iránt az igazgatók többsége 
érdeklődést tanúsított. Juhász Márta, a 
magyarkanizsai J. J. Zmaj Általános Iskola igazgatója 
elmondta, hogy iskolájukban már megtartották a 
műhelymunka első ciklusát és szükségesnek tartja a 
szülőkkel folytatott ilyen együttműködési forma 
folytatását. 

 

 .        KÖZPONTON KIVÜLI TEVÉKENYSÉG        i.   

 
 2014. január 23. – értekezlet az Oktatásfejlesztési 

Intézetben, melynek témája a regionális központok és 
szakmai továbbképző központok közbeszerzési 
eljárásokkal kapcsolatos együttműködésének új formái 
az Oktatásfejlesztési Intézettel. 

 január 23. - A község Oktatási, Művelődési és 
Tájékoztatási Bizottságának ülése, melyen a Központ 
igazgatója beszámolt az általa képviselt intézmény idei 
évi munkaprogramjáról. Ugyanezen a napon ülésezett a 
községi Gyermekjóléti Bizottság is, melyben a Központ 
szintén képviselteti magát.  

 január 23. és 24. – EU-Teaching and Learning from 
Each Other címmel a magyarkanizsai ICR szervezésében 
a felnőttképzésről tartottak tribünt, melynek 
moderátora és előadója a Központ igazgatója volt.  

 január 29. – az Oktatásfejlesztési Intézet szervezett 
konferenciát a folyamatos szakmai továbbképzések 
hatékonyságának követéséről.  

 január 31. – Magyarkanizsa Község Képviselő-
testületének napirendjén szerepelt a Regionális 
Központ munkaprogramjának bemutatása. 
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F E B R U Á R 

 
 

A KÖZPONT MÁS KÖZSÉGEKBEN 
MEGTARTOTT KÉPZÉSEI 

 
Február 22. és 23. – Régi jelképek 

értelmezése – hagyományos tojásfestés címmel 
szakmai továbbképzés a törökkanizsai J. J. Zmaj 
Általános Iskolában – az első csoport hallgatói 
számára.  

Február 24. és 25. - Régi jelképek 
értelmezése – hagyományos tojásfestés címmel 
szakmai továbbképzés a törökkanizsai J. J. Zmaj 
Általános Iskolában – a második csoport hallgatói 
számára. 
 

I     TEVÉKENYSÉG              i            

 

Planiranje stručnog usavršavanja i izrada 
ličnog portfolija prosvetnih radnika 

 
A Regionális Központ szakemberei, Varjú 

Potrebić Tatjana igazgató és Telek Krisztina 
szakmunkatárs február hónap folyamán 
előadásokat tartottak a szakmai továbbképzés 
megtervezéséről és a személyes portfólió 
készítéséről: 

 február 3-án a szabadkai Kosztolányi Dezső 
Tehetséggondozó Gimnáziumban 40 hallgató 
számára,  

 február 11-én a zentai Stevan Sremac 
Általános Iskolában, 40 hallgató számára, 

 február 13-án a topolyai Nikola Tesla 
Általános Iskolában, 40 hallgató számára. 

 

. .      KÖZPONTON KIVÜLI TEVÉKENYSÉG    i 

 
 

 2014.02.05. – értekezlet Svájc szerbiai 
nagykövetségén, a Fejlesztési és Együttműködési 
Irodában (SDC), az együttműködő partnerekkel. 
A mintegy 100 résztvevő között ott voltak a  
Szerbiai Regionális Központok és Szakmai 
Továbbképző Központok Hálózatának képviselői 
is. 

A találkozóra a 2013-ban véget ért 
együttműködési ciklus befejezése kapcsán került 
sor, melyen bemutatták a következő, négy éves 
ciklus együttműködési tervét. Ez a terv az 
energiagazdálkodás, a környezetvédelem és az 
emberi erőforrások fejlesztésével foglalkozik. 

 
 

 2014.02.05. - A Szerbiai Regionális Központok és 
Szakmai Továbbképző Központok Hálózatának 
és a Szerbiai Tanítók Szövetségének együttes 
értekezlete, melyen a lehetséges együttműködési 
formákról és a közös pályázati lehetőségekről 
volt szó.  
 

 
 
 

 2014.02.05. - Értekezlet az Oktatási 
Minőségértékelő Intézetben, ahol a 100 
résztvevő az oktatással kapcsolatos időszerű 
témákat tárgyalta meg. 
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  .      OÉRTEKEZLETEK              . 

 

  2014.02.25-én a Regionális Központ 
igazgató bizottsága megtartotta 4. ülését, a 
felügyelő bizottság pedig 2. ülését.   

 
Az igazgató bizottság ülésének napirendje:  
- az előző ülésről szóló jegyzőkönyv elfogadása  
1. A Regionális Központ 2013. évi munkájáról szóló 
beszámoló jóváhagyása 
2. A Regionális Központ 2013. évi pénzügyviteléről 
szóló beszámoló jóváhagyása 
3. A leltárbizottság alapeszközök leltárba vételéről 
szóló beszámolójának elfogadása  
4. Egyéb 

 
A felügyelő bizottság ülésének napirendje: 
1. A Regionális Központ 2013. évi munkájáról szóló 
beszámoló jóváhagyása  
2. A Regionális Központ 2013. évi pénzügyviteléről 
szóló beszámoló jóváhagyása  
3. A leltárbizottság alapeszközök leltárba vételéről 
szóló beszámolójának elfogadása  
4. Egyéb 
 

I           EGYÉB TEVÉKENYSÉG            i 

 Bagoly kuckó – kreatív műhelymunka általános 
iskolásoknak, hetente egy alkalommal. 

 Angol nyelvtanfolyam pedagógusoknak – 
hetente kétszer, két csoportban (kezdő és 
haladó csoportok). 

 Relaxációs gyakorlatok nem csak 
pedagógusoknak – hetente kétszer. 

 A természet az egészség szolgálatában - 
előadássorozat minden érdeklődő számára. 

 

M Á R C I U S 
 

.2014.03.07.                           KÖNYVBEMUTATÓ. 

 
2014. 03. 7-én Gabrić Molnár Irén és Ric 

András moderátorok dr. Takács Zoltán 
Felsőoktatási határhelyzetek című könyvét 
mutatták be a Központban.  

A könyvbemutató egyben tanácskozás is volt 
régiónk felsőoktatásának helyzetéről az európai 
felsőoktatási viszonyok és a nemzetközi 
regionalizáció tükrében. A tanácskozást azzal a céllal 
szerveztük, hogy megismerjük az értelmiség 
álláspontjait és véleményét a regionális fejlesztésről 
és az emberi erőforrások fejlesztésének 
lehetőségeiről.  

Dr. Takács Zoltán könyve összegezni kívánta 
a régiónk felsőoktatási helyzetével kapcsolatos 
utóbbi öt év kutatási eredményeit. 

 

.     TEVÉKENYSÉG           . 
 

A Regionális Központ szakemberei, Varjú 
Potrebić Tatjana igazgató és Telek Krisztina 
szakmunkatárs február hónap folyamán 
előadásokat tartottak a szakmai továbbképzés 
megtervezéséről és a személyes portfólió 
készítéséről: 

 2014.03.10-én a bácsfeketehegyi Nikola Đurković 
Általános Iskolában 50 hallgatónak, 

 2014.03.13-án  a pacséri Moša Pijade 
Általános Iskolában 50 résztvevővel, 

 2014.03.18-án a magyarkanizsai Gyöngyszemeink 
Iskoláskor Előtti Intézményben 40 hallgatónak.  

 2014.03.20-án  a zentai Stevan Sremac 
Általános Iskolában – II. képzési szakasz: A 
pedagógusok által összeállított portfóliók 
értékelése – résztvevők száma 40. 
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  .                                          KÉPZÉS 

LÉPÉS A KULTÚRA FELÉ 
 
A Magyarkanizsai Regionális Szakmai 

Pedagógus-továbbképző Központ és Magyarkanizsa 
Község Pedagógus Egyesülete Lépés a kultúra felé 
címmel három napos olaszországi pedagógus 
továbbképzést szervezett 2014. március 20-24. 
között.  

 

 
 
A pedagógusok műhelymunkában dolgoztak 

és előadásokon vettek részt, miközben 
meglátogatták Észak-Olaszország néhány, 
művelődéstörténeti szempontból igen nevezetes 
városát, Velencét, Veronát, Vicenzát és Triesztet. A 
képzés témája a humanizmus és a reneszánsz volt, 
célja pedig az alkalmazott korreláció és az integratív 
módszerek bemutatása a tanítási egységek 
individualizált szempontú feldolgozásán keresztül.  

A képzés bevezető előadással kezdődött a 
reneszánsz korszak művelődéstörténeti és 
alkalmazott művészeti fogalmáról és jelentőségéről, 
majd álarcokkal, öltözékkel és jelmezekkel 
kapcsolatos műhelymunkával folytatódott, mely 
során a hallgatók megismerkedtek a témákhoz 
kiválasztott, és a tanulmányozott tartalmakkal 
összefüggő történelmi, alkalmazott művészeti és 
színházművészeti szempontokkal.  

Az előadások és a műhelymunkák a Commedia 
dell’arte-t, a reneszánsz zenét és táncot, a reneszánsz 
építészetet, valamint a mindennapi élet étkezési 
szokásait és a kapcsolódó viselkedési szokásokat 
dolgozták fel. A képzés részvevői tevékenyen 
bekapcsolódtak a nap közben meglátogatott tartalmak 
feldolgozásába és összegzésébe, és a „házi feladatokat” 
is lelkiismeretesen elkészítették, kreatív jelmezeket, 
díszeket és kosztümöket alkottak.  

Ezeket a műhelymunkákat Protić Olivera 
okleveles festőművész, jelmeztervező és díszlettervező 
vezette, aki a művészetek iránti szeretetével, 
hozzáértésével, szakmai elhivatottságával és pedagógiai 
tapasztalatával nagyon színvonalas és ötletgazdag 
elméleti és gyakorlati tudást nyújtott a képzés 
hallgatóinak. Az utazást Mitrović Bojan útvezető magas 
szakmai színvonalú, mindenre kiterjedő és érdekes 
előadásai tették hasznossá és tartalmassá. Útközben 
bemutatásra kerültek a Veszélyes szépség és a Velencei 
kalmár című reneszánsz tematikájú filmművészi 
alkotások, valamint a reneszánsz építészetről és 
művészetről szóló dokumentumfilmek.  

 
A pedagógusok a képzés-utazás során a 

tananyag újszerű feldolgozási lehetőségeivel 
ismerkedtek meg, annak érdekében, hogy a tanítási 
egységeket minél sokoldalúbban, kreatívabban, a 
korreláció és az integratív megközelítési módok 
alkalmazásával dolgozhassák fel. Ez a képzési mód pedig 
azért volt különösen előnyös, mert lehetőséget nyújtott 
arra, hogy a pedagógusok a helyszínen láthassák és 
tapasztalhassák meg az európai civilizáció egyik 
legjelentősebb művelődéstörténeti korszakának 
műalkotásait. 
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      A KÖZPONT MÁS KÖZSÉGEKBEN 
     MEGTARTOTT KÉPZÉSEI 

 

 2014. március 28. és 29. Pozsega – a ”Solid Edge 
CAD” számítógépes program alkalmazása. Ennek 
az akkreditált képzésnek a magyarkanizsai 
Regionális Központ a támogatója.  

 
 2014. március 29. és 30. – Székelykeve, Régi 

jelképek értelmezése – hagyományos 
tojásfestés - A képzés támogatója a 
magyarkanizsai Regionális Központ.   

 
 

.2014.03.11.                        HIVATALOS LÁTOGATÁS. 
 

  2014. március 11-én Németh Zsolt 
Magyarország államtitkára vajdasági látogatása 
során Magyarkanizsán megtekintette a Cnesa, a 
Nagy József  Kreatív Műhely és a fürdő épülete 
mellett a Regionális Központ épülő új székhelyét. 
 
 

I            EGYÉB TEVÉKENYSÉG            i 
 

 Bagoly kuckó – kreatív műhely általános iskolás 
gyermekek számára hetente egy alkalommal,  

 Március 5-én befejeződött a pedagógusok 
számára szervezett angol nyelvtanfolyam. 

 Relaxációs gyakorlatok nem csak 
pedagógusoknak – hetente kétszer. 

 „A természet az egészség szolgálatában” – 
előadássorozat minden érdeklődő számára. 

 A J.J. Zmaj Általános Iskola tanulóinak tánc–
edzései. 

 Március 13. Magyarkanizsa község Újságíró 
Egyesületének értekezlete. 

 Március 28. – Közbeszerzési pályázatra 
beérkezett ajánlatok felbontása (a közbeszerzést 
lebonyolító bizottság tagjai: Zrnić Marija, okl. 
jogász, Veselinov Katarina, okl. jogász és Telek 
Krisztina, okl. pszichológus). 

 

 

Á P R I L I S 
 

2014.04.01.                 TEVÉKENYSÉG. 

 
A Regionális Központ szakemberei április 1-

jén 45 résztvevő előtt tartottak előadást a 
kishegyesi Vuk Karadžić Általános Iskolában a 
szakmai továbbképzés megtervezéséről és a 
személyes portfólió elkészítéséről.  
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Közlöny - 7.szám 

 

2014. január - április 

  2014.04.09.        ÉRTEKEZLET  

 
Környezetvédelmi és 

környezetfejlesztési akció 
 
A Komposztálás a környezetvédelem és a 

környezetfejlesztés szolgálatában elnevezésű 
környezetvédelmi akció alkalmából, amely tavaly 
kezdődött Magyarkanizsa község helyi 
önkormányzatának szervezésében a Beszédes 
József Mezőgazdasági Középiskolával 
együttműködve és a Magyarkanizsai Regionális 
Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ 
támogatásával, 2014.04.09-én 17:00 órakor a 
Regionális Központban tartottak értekezletet a 
község oktatási intézményeinek igazgatói és a 
komposztálással foglalkozó pedagógusai.  
 

 
 

Az értekezlet napirendje: 
1.  Az oktató-nevelő intézményekben folytatott 
komposztálási akció I. szakaszának (2013. 
szeptember – 2014. április) elemzése – 
eredmények és nehézségek.  
az akció koordinátora: Kőrösi Sóti Beáta, okl. 
mezőgazd. mérnök – középiskolai tanár 
2. A komposztálási akció következő, II. 
szakaszának teendőivel kapcsolatos megbeszélés  
3. Kérdések és javaslatok 

Az értekezlet a magyarkanizsai Beszédes 
József Mezőgazdasági Középiskola tanulóinak – az 
oktatási intézményekben végzett komposztálási 
folyamatot kísérő és felügyelő csapat tagjainak -
prezentációjával kezdődött. A tanulók előadták a 
komposztálással kapcsolatos eddigi tapasztalataikat 
és ismereteiket. A témával kapcsolatos szakmai 
kérdések mellett, beszéltek a program végrehajtása 
során szerzett különböző szervezési 
tapasztalataikról, a kommunikációs módokról, a 
jövőbeni szakmájukkal kapcsolatos információ-
nyújtásról, és összegezték pozitív tapasztalataikat, 
valamint a menet közben felmerülő nehézségeiket 
is. 

 
Az akció koordinátora, Kőrösi Sóti Beáta, 

középiskolai tanár elmondta, hogy az akció fontos 
mértékben hozzájárul a környezetvédelemhez, de 
jelentős nevelő hatással van a fiatal nemzedékre, a 
pedagógusokra és közvetett úton a szülőkre is.  A 
jelen levők egyetértettek abban, hogy ez az akció 
tulajdonképpen küldetés, melynek célja a 
környezettudatosság növelése, mind a gyermekek, 
mind a felnőttek körében.  

Az értekezleten megjelent pedagógusok 
elmondták a tavalyi év szeptemberétől folytatott 
akcióval kapcsolatos kedvező és kedvezőtlen 
tapasztalataikat, és hozzátették, hogy a kezdeti 
nehézségek ellenére is készek a megkezdett munka 
folytatására, a tanulók és a lakosség 
környezettudatosságának fejlesztése érdekében. 



 
 

 

 

      -9- 

Közlöny - 7.szám 

 

2014. január - április 

 .2014.04.12.                           TANÁCSKOZÁS 
 

Mogućnosti individualizacije u različitim 
obrazovnim sistemima 

 

A VII. Gyermekfesztivál keretében, a 
magyarkanizsai Jovan Jovanović Zmaj Általános 
Iskola 2014.04.12-én tapasztalatcserével 
egybekötött pedagógus-továbbképzést szervezett a 
Regionális Központban Az individualizáció 
lehetőségei a különböző oktatási rendszerekben 
címmel. 

 
A résztvevőket Cseszkó Körmöci Erika 

tanítónő zenés testmozgásra invitálta, így az 
összejövetel vidám, ünnepélyes hangulatban 
kezdődött. 

 
A Regionális Központ igazgatója köszöntötte 

a megjelenteket és prezentációval egybekötött 
előadást tartott Magyarkanizsa község oktatási 
helyzetéről.  

 
 

A folytatásban a szervező iskola 
pedagógusainak prezentációi következtek, a 
speciális pedagógia és a tehetséggondozás (Berényi 
Gabriella), a hátrányos helyzetű gyermekek oktatás-
nevelése (Csányi Tamara), a gyermek pszichodráma 
alkalmazásának lehetőségei az általános iskolában 
(Fehér Anikó és Mácsai Mónika), a földrajz és 
történelem szakkörök tevékenységében felmerülő 
problémák kreatív megoldása (Juhász Veronika és 
Kovács Ildikó) témákban, majd Borsosné Kalocsai 
Judit, a nagykanizsai (Magyarország) testvériskola 
pedagógusa a tanulási szokásokról végzett kutatását 
mutatta be. 

 

 
 

.              EGYÉB TEVÉKENYSÉG              i.   

 Bagoly kuckó – kreatív műhelymunka általános 
iskolásoknak. 

 Relaxációs gyakorlatok nem csak 
pedagógusoknak. 


