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AZ IGAZGATÓ BESZÁMOLÓJA 

Új épület, új iskolaév, új lehetőségek

Központunk az új iskolaévet a pedagógusok 
szakmai továbbképzésével kapcsolatos 
tevékenységek, fejlesztő műhelyek, gyermekek és 
szülők számára szervezett előadások, szakmai 
tanácskozások, képzések megszervezésével és 
lebonyolításával, a rendeltetésének megfelelő, 
korszerű és a műszaki és szakmai igényeket teljes 
mértékben kielégítő új épületben kezdhette meg. Az 
új körülmények lehetővé tették, azt is, hogy egyszerre 
több képzést, programot is meg lehessen szervezni, 
mert most négy tanterem áll rendelkezésünkre a 
szükséges műszaki felszereléssel együtt.   

 
Az új iskolaévvel újabb akkreditált képzési 

ciklust indítottunk. Intézményünk több program 
kezdeményezője és támogatója, és továbbra is egyik 
legfontosabb feladatának tekinti a helybeli és a 
térség szakemberei által összeállított képzési 
programok szerzői-előadói szerepvállalásának 
támogatását. A Központ munkatársai által kidol-
gozott, vagy a Központ által támogatott programok 
a legkülönbözőbb oktatási területekre, valamint 
minden kompetenciára és prioritásra kiterjednek. 
Ezek a programok a pozitív tapasztalatok és a 
szakmaiság elméleti és gyakorlati ismereti alapján 
kerültek kidolgozásra, mindemellett külön hangsúlyt 

fektettünk a kétnyelvűségre.  

Alapvető és rendszeresített tevékenységünk, 
az akkreditált képzések és egyéb képzési formák 
kidolgozása, megszervezése és lebonyolítása mellett, 
az elmúlt három hónapban több regionális és 
tartományi szintű találkozó, értekezlet, sőt az 
Oktatási, Tudományügyi és Technológia-fejlesztési 
Minisztérium védnöksége alatt álló képzés 
házigazdái is voltunk: 
 

Az Oktatási, Tudományügyi és Technológia-
fejlesztési Minisztérium képviselői részvételével 
szeptember 27-én értekezletet tartottak a Tisza-
menti térség oktatási intézményeinek igazgatói 
számára, melynek témája az igazgatói 
kompetenciakövetelmények és az igazgatók 
munkájának professzionalizálása volt. 
 

A Regionális Központ és a Tartományi 
Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási, Nemzeti 
Közösségi-Nemzeti Kisebbségi Titkárság október 15. 
és 17. között Európai Uniós támogatások: az ötlettől 
a megvalósulásig elnevezéssel szervezett képzést 
intézményünkben. 

 
Az Oktatási, Tudományügyi és Technológia-

fejlesztési Minisztérium védnökségével tartottak 
nálunk 6-6 napos képzést egész Vajdaság területéről 
érkező pedagógiai asszisztensek számára 
októberben és novemberben. 
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  Az Oktatásfejlesztési Intézet (ZUOV) és a 
Regionális Központ októbertől decemberig két-két 
alkalommal szervezett képzést zentai és szabadkai 
pedagógusok számára angol nyelvből és az 
információs-kommunikációs technológiákkal kapcso-
latban. 

 
A magyarkanizsai Tisza Menti Fejlesztési 

Központ (ICR) és a Regionális Központ 
szeptember 29-én tréninget tartott román-szerb 
határokon átnyúló munkaerőpiac címmel a 
folyamatban levő IPA projekt keretében. 

 
Szokásos munkarend szerinti tevékeny-

ségeink közül kiemeljük az elsős és másodikos 
kisdiákok számára szervezett Alapozzunk! 
elnevezésű fejlesztő műhelymunkát, melyre 
hetente kétszer kerül sor, a Szülők Fóruma 
elnevezésű szülői kompetenciák erősítésére 
irányuló előadás és műhelymunka sorozat II. 
ciklusát, melyet hetente két alkalommal tartunk, 
az általános iskolák alsós diákjai számára heti 
egy alkalomra szervezett Bagoly kuckó kreatív 
műhelyet, a Cantilena kórus heti kétszeri próbáit, 
valamint a hetente egy alkalommal 
pedagógusok számára tartott relaxációs 
gyakorlatokat. 

A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző 
Karral folytatott együttműködés eredményeként, 
szeptemberben és októberben három külföldi 
intézmény képviselői látogattak a Központba. Először 
a debreceni Tanítóképző Kar tanárai és hallgatói, 
majd a csehországi középiskolák képviselői, ezt 
követően pedig a budapesti Közigazgatási Kar 
tanárai és hallgatói. Vendégeinket tájékoztattuk a 
Regionális Központ céljairól, sokrétű tevékeny-
ségéről, eddigi eredményeiről és további terveiről. 
Mindhárom látogatás célja a kölcsönös 
együttműködés folytatása és elmélyítése volt. 

 
Október végén tanulmányi kirándulást 

szerveztünk pedagógusok számára Prágába és 
Karlove Vary-ba. 
 

 
November 7-én, a pedagógusok napja 

alkalmából, szerény fogadáson láttuk vendégül a 
pedagógusok-nak szervezett alkalmi ünnepi 
rendezvényen megjelenteket. 
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  A Magyar Nemzeti Tanács, a Vajdasági 
Módszertani Központ és a Regionális Szakmai 
Pedagógus-továbbképző Központ közösen 
szervezett egynapos akkreditált konferenciát 
Szabadkán, a Magyar Tannyelvű Tanítóképző 
Karon 2014. november 27-én, melynek témája a 
diagnosztikus értékelés és a kompetencia-
fejlesztés volt. A konferencián a szegedi 
Neveléstudományi Intézet, a szabadkai Magyar 
Tannyelvű Tanítóképző Kar, a szabadkai 
székhelyű Vajdasági Módszertani Központ, a 
Magyar Nemzeti Tanács munkatársai és Varjú 
Potrebić Tatjana igazgató tartottak előadást, aki 
bemutatta az általa képviselt magyarkanizsai 
Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző 
Központnak a pedagógusok, a tanulók és a szülők 
kompetenciáinak fejlesztésére irányuló 
tevékenységét. 

 

 
 
2014.11.28-án tehetséggondozással kap-

csolatos konferenciát tartottak a szabadkai 
Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon, ahol a 
Regionális Központ is megjelent az előadók 
sorában. A tehetséggondozás és a pedagógusok 
szakmai továbbképzése a Vajdaságban címmel a 
Központ igazgatója, Varjú Potrebić Tatjana 
tartott előadást. 

Decemberben dr. Bagdy Emőke Prima 
Primissima díjas professzor asszony, neves 
budapesti pszichológus, számos tanulmány és 
könyv szerzője teltházas előadást tartott a 
CNESA OMI-ban „Hogyan legyünk boldogabbak” 
címmel, melynek támogatója a Regionális 
Központ volt. 

  
A korábbi évekhez hasonlóan, a 

pedagógusok, a gyermekek és a szülők mellett, a 
Központ nyújtotta lehetőségeket és 
szolgáltatásokat a községbeli szakmai 
szervezetek, egyesületek is használhatták, így a 
Községi Újságíró Egyesület is, az ICR, polgári 
egyesületek stb.  

 
Célunk továbbra is az, hogy 

népszerűsítsük az intézmény kapacitásait és 
szolgáltatásait, mind a pedagógusok, mind pedig 
más felhasználók számára. 
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S Z E P T E M B E R 
 

2014.09.04.                KÉPZÉS 
 

A BÁNTALMAZOTT GYERMEK TÁMOGATÁSA 
 

A nagyszámú érdeklődő miatt ugyanezt a 
képzést megtartottuk szeptember 27-én és október 
4-én is. A szeptember 20-ai képzést szerb nyelven, a 
következő két képzést magyar nyelven. Ezzel a 
képzéssel az volt a célunk, hogy ismereteket 
nyújtsunk a bántalmazás és az elhanyagolás 
megnyilvánulási formáiról, a következmények 
kihatásairól a gyermek pszichofizikai fejlődésére, 
továbbá, hogy a pedagógusoknak alapvető 
információkat és segítséget adjunk abban, hogy 
észleljék, felismerjék és kövessék, mindenekelőtt 
azonban, hogy az oktató-nevelő intézményekben 
kifejtett tevékenységük és hatáskörük keretei között 
megelőzzék az ilyen eseteket. Külön hangsúlyt kaptak 
azok a lehetőségek, amelyek az óvodák és iskolák 
rendelkezésére állnak a gyermekekkel szembeni 
bántalmazás és elhanyagolás felfedésével, 
megelőzésével, követésével és eljárás alá vonásával 
kapcsolatban. A résztvevők megismerhették a 
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, az ezekkel az 
esetekkel kapcsolatos hivatalos eljárások módját (a 
bántalmazás és elhanyagolás eseteivel kapcsolatos 
általános és specifikus eljárások).  

 
2014.09.27.                KÉPZÉS 

 

A BÁNTALMAZOTT GYERMEK TÁMOGATÁSA 

O K T Ó B E R 

2014.10.04.                  KÉPZÉS 
 

A BÁNTALMAZOTT GYERMEK TÁMOGATÁSA 
 

2014.10.11-12.                 KÉPZÉS 
 

AZ INFORMÁCIÓS-KOMMUNIKÁCIÓS 
TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSA AZ 

OKTATÁSBAN 
 

 
   
2014.10.18.                   KÉPZÉS 

 

A SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS AZ OKTATÁS 
MINŐSÉGÉNEK SZOLGÁLATÁBAN –  

A JÓ GYAKORLAT PÉLDÁI 
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2014.10.25-26.             KÉPZÉS 
 

AZ INFORMÁCIÓS-
KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK 

ALKALMAZÁSA AZ OKTATÁSBAN 
 
2014. október 11. és 12-én, valamint 

október 25. és 26-án képzést szerveztünk Az 
információs - kommunikációs technológiák alkal-
mazása az oktatásban címmel, melynek szerzője az 
Oktatásfejlesztési Intézet (ZUOV). 

Első alkalommal a szabadkai Đuro Salaj 
Általános Iskola pedagógusai, másodszor a zentai 
Stevan Sremac Általános Iskola pedagógusai 
számára.  

A hallgatók a kétnapos program folyamán A 
közösségi hálók használata, mint a hibrid és a 
differenciált oktatás eszközei; az Edmondo tanári 
szemszögből; On-line rendszerek az oktatásban; 
Összefüggő Google szolgáltatások; Oktatási 
tartalmak összeállítása; Weebly - weboldalak 
készítése; Oktatási bázisok és tanulási objektumok; 
A tanulók ösztönzésére szolgáló játékos tanulási 
módszerek; és A képzés Linoit értékelése témákban 
tájékozódhattak.  

Minden tematikus egység feldolgozása 
prezentáció, gyakorlati munka, demonstráció és 
videó melléklet útján történt. 

 
 
Na sastanku je preovlađivao radioničarski 

tip rada interaktivnog karaktera, u okviru kojeg su 
se konstatovale potrebe i pravci rada za naznačeni 
period od narednih pet godina.  

 
Izrađeni su akcioni planovi u vezi sledećih 

 2014.10.30.                       KÉPZÉS 
 

KÉPZÉS HITOKTATÓK SZÁMÁRA 
 
Egynapos képzést tartott hitoktatók számára 

a Szerb Köztársaság kormányának hitoktatással 
foglalkozó bizottsága Az oktatás belső világa: 
kutatások, példák és tapasztalatok a 21. századra 
címmel. Az előadók Pavlović Snežana, Kisić Rade és 
Isak Asiel, rabbi voltak. 27 hitoktató és lelkipásztor 
vett részt Szabadka, Becse és Zenta községekből. 

 
 

 
 

A képzés három modulból állt:  
I. modul: Inspiráció és motiváció – 1. Az 

oktatás oszlopai a múltban, a jelenben és a jövőben, 
2. A hiteles tanítási tapasztalat nyomában: A meséről 
és a mesélésről.  

 

II. modul: Kreativitás és innováció – 1. Új 
tanítási kultúra: Konceptuális mappák és 
alkalmazásuk az oktatásban  

 

III. modul: A hiteles tanítás világában: 
Kultúrák, hagyományok és értékek - 1. A protestáns 
egyházak szociális missziója Nyugat-Európában, 2. A 
tanítás, mint az istentisztelet egyik módja. 
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 2014.10.21.               KÜLSŐ KÉPZÉS 

A SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS AZ OKTATÁS 
MINŐSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA 

SZOLGÁLATÁBAN – A JÓ GYAKORLAT 
PÉLDÁI 

Helyszín: Ada, Čika Jova Zmaj Iskoláskor Előtti 
Intézmény.  
 
2014.10.06-11.              KÉPZÉS 

KÉPZÉS PEDAGÓGIAI  
ASSZISZTENSEK SZÁMÁRA 

 
2014.10.15-17.              KÉPZÉS  

EURÓPA UNIÓS TÁMOGATÁSOK:  
AZ ÖTLETTŐL A MEGVALÓSÍTÁSIG 

 
A Tartományi Oktatási, Jogalkotási, 

Közigazgatási, Nemzeti Közösségi-Nemzeti 
Kisebbségi Titkárság, Vajdaság Autonóm 
Tartomány Európai Ügyek Alapítványával 
együttműködve képzéssorozatot indított a 
vajdasági oktató-nevelő intézmények dolgozói 
számára Európai Uniós támogatások: az ötlettől a 
megvalósulásig elnevezéssel. 

 
E jelentős projekt megvalósítását a 2014 

márciusában aláírt együttműködési megállapodás 
előzte meg, és a júniusban megtartott EU-s 
támogatások felhasználásának lehetőségei 
elnevezésű konferencia. 

 

N O V E M B E R  

 
 

.2014.11.08.                             KÉPZÉS. 
 

A SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS AZ OKTATÁS 
MINŐSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA 

SZOLGÁLATÁBAN – A JÓ GYAKORLAT 
PÉLDÁI 

 
 

.2014.11.29.                             KÉPZÉS. 
 

FIZIKA ÉS KÉMIA JÁTÉKOSAN – A TANULÓK 
TERMÉSZETTUDOMÁNYI TANTÁRGYAK 
IRÁNTI ÉRDEKLŐDÉSÉNEK FELKELTÉSE 

 
.2014.11.29-30.                            KÉPZÉS. 

 

AZ INFORMÁCIÓS-KOMMUNIKÁCIÓS 
TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSA AZ 

OKTATÁSBAN 
 

.2014.11.22-23.               KÜLSŐ KÉPZÉS. 
 

INKLÚZIÓ A VALÓSÁGBAN 

 
Helyszín: Újvidék 
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   2014.11.15.               KÜLSŐ KÉPZÉS 
 

A SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS AZ OKTATÁS 
MINŐSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA 

SZOLGÁLATÁBAN – A JÓ GYAKORLAT 
PÉLDÁI 

 

Helyszín: Kupuszina 
 
2014.11.17-22.              KÉPZÉS 
 

PEDAGÓGUS ASSZISZTENSEK KÉPZÉSE 
  
Az októberben megtartott képzést 

követően, 2014. november 17-22. között a 
magyarkanizsai Regionális Központban tartották 
meg a pedagógiai asszisztensek képzésének 
következő ciklusát is. Ennek a képzésnek a védnöke 
az Oktatási, Tudományügyi és Technológia-
fejlesztési Minisztérium, szervezője a Kragujeváci 
Egyetem Jagodinai Tanítóképző Kara, az Ovde smo 
zajedno szervezet – európai támogatás a romák 
fezárkóztatásáért és a Grupa Most, a támogatók 
pedig az EU és az EBESZ.  

2010. óta valósul meg Szerbiában, öt 
központban (Belgrád, Leskovác, Smederevo, Niš és 
Magyarkanizsa). Hat általános és két választott 
modulon keresztül szervezik meg az oktatást az 
összesen 181 hallgató számára. A magyarkanizsai 
képzésen a vajdasági hallgatók vettek részt.  

Ez alkalommal a Kisebbségi kultúrák 
támogatása 8. és a Gyermekek biztonságának 
biztosítása 3. modulokat tartották meg interaktív és 
műhelymunka jellegű formában, tapasztalt és jól 
képzett előadók irányításával. 

 
2014.11.20.                                   ELŐADÁS  
 

INTERAKTÍV ÁBÉCÉSKÖNYV ÉS ÁBÉCÉ 

2014.11.27.                             KONFERENCIA. 
 

DIAGNOSZTIKUS ÉRTÉKELÉS ÉS 
KOMPTENCIAFEJLESZTÉS 

 
A Magyar Nemzeti Tanács, a Vajdasági 

Módszertani Központ és a Regionális Szakmai 
Pedagógus-továbbképző Központ közösen 
szervezett egynapos akkreditált konferenciát 
Szabadkán a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon.  

A konferencián a szegedi Neveléstudományi 
Intézet munkatársai ismertették az Intézet által 
kidolgozott e-dia online kompetenciamérés,- és 
fejlesztés programját. A résztvevők közvetlen módon 
nyerhettek tapasztalatot a rendszer működéséről és 
a feladatok használhatóságáról.   

A mérő és fejlesztő online rendszer 
szeptember 1-jétől több kompetenciaterületen 
kidolgozott játékos mérési és fejlesztési feladatokkal 
áll az iskolák rendelkezésére. A fejlesztési 
stratégiával összhangban az a cél, hogy minél több 
iskola kapcsolódjon a rendszerre és használja azt a 
diákok tudásának mérésére és fejlesztésére. 

Varjú Potrebić Tatjana igazgató a 
magyarkanizsai Regionális Szakmai Pedagógus-
továbbképző Központnak a pedagógusok, a tanulók 
és a szülők kompetenciáinak fejlesztésére irányuló 
tevékenységéről tartott előadást.  

A konferencián iskoláink osztálytanítói és a 
szakszolgálat (pszichológus, pedagógus) tagjai vettek 
részt. A konferenciát az Oktatási- és Nevelés 
Fejlesztési Intézet (ZUOV) akkreditálta. 

 
.2014.11.28.                             KONFERENCIA. 

 

TEHETSÉGGONDOZÁS – KONFERENCIA 
 

Helyszín: Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 
Szabadka 
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D E C E M B E R 
 

2014.12.06.                    KÉPZÉS 

 

LEARNING TECHNOLOGIES FOR THE 
CLASSROOM 2 

  
Képzés angol nyelvszakosok számára  

  

2014.12.13-14.                    KÉPZÉS 

 

AZ INFORMÁCIÓS-KOMMUNIKÁCIÓS 
TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSA AZ 

OKTATÁSBAN 
 

2014.12.20.                                 KÉPZÉS 
 

HOGY JOBBAN MEG LEHESSEN ÉRTENI 6. 
 

Képzés angol nyelvszakosok számára  

 
2014.12.06.                     KÜLSŐ KÉPZÉS 

 

A BÁNTALMAZOTT GYERMEK TÁMOGATÁSA 
 

Helyszín: Zentai gimnázium 

 
2014.12.20.             KÜLSŐ KÉPZÉS 
 

A BÁNTALMAZOTT GYERMEK TÁMOGATÁSA 
 

Helyszín: Sinkovics József Műszaki Középiskola 
Topolya 
 


