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AZ IGAZGATÓ BESZÁMOLÓJA  

Tekintettel arra, hogy a Regionális Központ 
működésének egyik alapvető irányelve, hogy a tanuló 
a pedagógus és a szülő egyformán fontos szereplője 
az oktató-nevelő folyamatnak, az elmúlt három 
hónapban is arra törekedtünk, hogy működésünket 
úgy szervezzük meg, hogy a pedagógus-továbbképzés 
mellett, amely az alaptevékenységünk, mind a 
gyermekek, mind pedig szüleik számára hasznos és 
érdekes tartalmakat kínáljunk. 

 
Folytattuk tehát a gyermekeknek szervezett Bagoly 
kuckó elnevezésű kreatív műhelymunka sorozatot, 
melynek során számos érdekes és hasznos 
tartalommal ismerkedhettek meg az általános iskola 
alsós kisdiákjai. A két fiatal, lelkes tanítónő hétről-
hétre állított össze tematikus foglalkozásokat, az 
égitestek megismerése, a Guinness-rekordok, a divat, 
a táplálkozás, a lakberendezés, a dinoszauruszok és 
még sok más érdekes témában. Az ismeretszerzés és 
a kreativitás kibontakoztatása és fejlesztése mellett 
minden témában vetélkedhettek is, játszottak és 
alkottak a gyermekek. Ez a programunk négy éve 
működik már, és egyre nagyobb az érdeklődés iránta, 
aminek nagyon örülünk, hiszen az a célunk, hogy 
minél nagyobb számban foglakoztassuk őket. 
Vannak, akik időközben felsősök lettek, ők a mi 
„veteránjaink”, akik továbbra is részt vesznek a 
munkában, kreatív ötleteikkel besegítenek a 
foglalkozások megszervezésébe. 

Az új esztendőt számos pedagógusoknak szervezett 
képzéssel kezdtük (ezekről részletesebben az időrendi 
beszámolóban). Januártól március végéig szinte 
egyetlen hétvége sem telt el valamilyen szakmai 
továbbképző program nélkül. Szerveztünk képzést a 
természettudományok (fizika, kémia), a társadalom-
tudományok (történelem, anyanyelv, idegen nyelv), 
a zeneművészet, a fejlesztőpedagógia, az inklúzív 
oktatás, a játékpedagógia terén. A nagyszámú 
érdeklődőre való tekintettel ezek közül több képzést 
is megismételtünk, lehetőség szerint az első adandó 
alkalommal, hogy minden jelentkezőnek lehetőséget 
biztosítsunk. 
 

 
 
Március harmadik hetében újra indítottuk a Szülők 
Fóruma elnevezésű szülőknek szervezett 
műhelymunka-sorozatot, ezúttal az óvodáskorú 
gyermekek szülei számára. Hisszük, hogy a szülőkkel 
folytatott munka nagyon fontos a helyes 
gyermeknevelés szempontjából és nagyon örülünk 
annak, hogy mint eddig is, egyre több szülő 
érdeklődik e programunk iránt, de az oktató-nevelő 
intézményektől is sok pozitív visszajelzést kaptunk. 
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  Intézményünk ajtaja nyitva áll városunk és a 
környező települések polgárai előtt, így számos 
gazdasági, vállalkozói, szakmai, környezetvédelmi 
és más összejövetelnek és rendezvénynek 
biztosítottunk helyet és megfelelő munkakörülményt. 
Az Újságírók Magyarkanizsai Egyesülete nálunk 
szervezte meg az Aranytoll pályázat díjkiosztóját, 
volt gazdasági témában megtartott prezentáció, az 
egészséges életmódot népszerűsítő rendezvény és 
még sok más rendezvény.  

Folytatódnak az esténkénti relaxációs 
gyakorlatok is, mind a pedagógusok, mind a város 
többi polgára számára, vannak rendszeres, állandó 
látogatók, akik kezdetektől fogva járnak ezekre a 
testi és lelki egészséget támogató gyakorlatokra. 

A Regionális Központ társzervezője volt az 
elmúlt időszakban a felnőttek számára szervezett 
általános műveltségi vetélkedőnek, amelyet heti 
rendszerességgel tartanak meg és nagyszámú 
érdeklődő látogatja, pedagógusok és mások 
egyaránt. 

 
 
Tudatában annak, hogy a zene és a mozgás 

az ember egyik ősi és ösztönös igénye, mely által testi 
és lelki képességeinket fejlesztjük és harmonizáljuk, 
feszültségoldó és hangulatjavító hatással van 
gyermekre és felnőttre egyaránt, nem mindennapos 
dologba fogtunk azzal, hogy klasszikus tánc esteket 
szervezünk pedagógus kollégáinknak. Megelégedés-
sel számolhatunk be arról, hogy egyre nagyobb az 
érdeklődés ez iránt a programunk iránt is, és nem 
csak a pedagógusok részéről. 

 
Kitartóan és számos új ötlettől vezéreltetve 

folytatjuk a munkát a pedagógus-továbbképzés igen 
összetett és felelősségteljes folyamatának 
megtervezése, összeállítása, kidolgozása és 
megszervezése terén. A pedagógusi pálya 
folyamatos kompetenciafejlesztést követel az 
oktató-nevelő tevékenység gyakorlati megvalósítása 
során. Erre vonatkozó alaptevékenységünkkel 
párhuzamosan viszont továbbra is odafigyelünk az új 
nemzedékre és az őket nevelő szülőkre, hiszen 
ahogyan azt már a korábbiakban is kifejtettük, 
számunkra mindannyian egyformán fontosak. 
Ugyanígy tartjuk fontosnak azt is, hogy jó 
kapcsolatokat ápoljunk városunk és tágabb 
társadalmi környezetünk kormányzati, helyi, 
egyesületi, szakmai és más tényezőivel, szakmai 
együttműködésünket és minőséges szolgáltatásain-
kat nyújtva nekik. Arra törekszünk, hogy 
tevékenységünknek ezt a szegmensét is tovább 
bővítsük mindannyiunk javára és megelégedésére.   
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J A N U Á R 
 

2015.01.12.               KÉPZÉS 
 

HURRÁ TÖRTÉNELEM! – KORSZERŰ 
MÓDSZEREK A TÖRTÉNELEM OKTATÁSÁRA 

 
Szerzők és előadók: spec. prof. Sárosi Gabriella, 
történelemtanár, oktatási menedzser; Sóti Orsolya, 
iskolapedagógus; Perpauer Attila, osztálytanító, fejlesztő-
differenciáló pedagógus – Stevan Sremac Általános Iskola, 
Zenta. 

A magyarkanizsai Regionális Szakmai Pedagógus-
továbbképző Központ akkreditált képzést szervezett a 
társadalomtudományi tantárgyakat oktató pedagógusok 
számára, melynek célja, hogy olyan új módszereket 
ismertessen meg a pedagógusokkal, amelyeket 
eredményesen alkalmazhatnak történelemórán a tanulók 
ösztönzésére az új ismeretek és készségek elsajátíttatása 
során, valamint a felfedezés és az alkotás általi értő 
tanulás támogatása. A képzésen feldolgozott témák 
egyebek között a tudásmappa, a beszédfejlesztés vita 
kialakításával, a drámapedagógia, a projektmódszer 
alkalmazása, a várkészítés, a történelmi események 
megjelenítése stb. voltak. 

 

2015.01.13.               KÉPZÉS 
 

A JÁTÉK A FIZIKA ÉS A KÉMIA SZOLGÁLATÁBAN 
– HOGYAN KELTSÜK FEL A GYERMEKEK 

ÉRDEKLŐDÉSÉT A TERMÉSZETTUDOMÁNYI 
TANTÁRGYAK IRÁNT 

 
Szerzők és előadók: Szabó Tünde, Apró Tamara. 

A magyarkanizsai Regionális Szakmai Pedagógus-
továbbképző Központ akkreditált képzést szervezett a 
tanulók fizika és kémia tantárgyak iránti érdeklődésének 
felkeltése témában, melynek célja, hogy gyakorlati 
útmutatót adjon az óvodapedagógusoknak, osztály-
tanítóknak és tantárgypedagógusoknak, hogyan tehetik 
az órákat minél érdekesebbé és érthetőbbé a kémiai és 
fizikai kísérletekkel; minél több fizikai és kémiai kísérletet 
mutassanak be, és bővítsék ismereteiket a gyakorlati 
munkájukhoz szükséges kísérletezési lehetőségekről. 

 
2015.01.24.                  KÉPZÉS 

 

A SZERB, MINT NEM ANYANYELV ÉS AZ IDEGEN 
NYELVEK TANÍTÁSÁRA ALKALMAS JÁTÉKOKAT 

BEMUTATÓ KREATÍV MŰHELY 
 
Szerzők: Vidović Andrea és Adžić Sonja tanítónők, 
Magyarkanizsa 
A magyarkanizsai Regionális Szakmai Pedagógus-
továbbképző Központ akkreditált képzést szervezett 
nyelvszakos tanárok számára, melynek célja az 
interaktív oktatási technikák és innovatív módszerek 
bemutatása volt az idegen nyelv minél hatékonyabb 
elsajátítása érdekében. A képzés témái a tanulási 
stílusok, a munkastílusok, módszerek és eszközök, a 
szókincs bővítése, a szöveg és versfeldolgozás, a 
dramatizáció, a játék alkalmazása stb. voltak. 
 

 
 

EGYÉB TEVÉKENYSÉG 
 

- Quiz night - tudásvetélkedő 
- Bagoly kuckó – kreatív műhely általános iskolások 
számára  
- Relaxációs gyakorlatok nem csak pedagógusoknak  
- Prezentáció a gazdasági befektetésekről – a jó 
gyakorlati példák, magyarországi előadók  
- Prezentáció az egészséges életmódról 
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F E B R U Á R 
 
2015.02.07.             KÉPZÉS 
A SZERB, MINT NEM ANYANYELV ÉS AZ IDEGEN 
NYELVEK TANÍTÁSÁRA ALKALMAS JÁTÉKOKAT 

BEMUTATÓ KREATÍV MŰHELY 
 

Szerzők: Vidović Andrea és Adžić Sonja tanítónők, 
Magyarkanizsa 
A nagy érdeklődésre való tekintettel, a képzést 
februárban is megszerveztük.  

 
2015.02.28.             KÉPZÉS 

A GYERMEKI KÉPESSÉGEK MEGALAPOZÁSA AZ 
ÍRÁS-OLVASÁS ELSAJÁTÍTÁSÁHOZ 

 

Szerzők és előadók: Cseszkó Körmöci Erika és Ostojin 
Molnár Ildikó tanítónők, Magyarkanizsa 
A magyarkanizsai Regionális Szakmai Pedagógus-
továbbképző Központ akkreditált képzést szervezett 
magyar nyelven óvodapedagógusok, osztálytanítók és 
szakmunkatársak számára, a tanulási nehézségekkel 
küszködő gyermekek felismerése és fejlesztése 
érdekében. 

 
Általános célok: A pedagógusok felkészítése a tanulási 
zavarral küszködő gyermek felismerésére. Különféle 
technikák elsajátítása, melyek lehetővé teszik az írás és 
olvasási nehézségekkel kapcsolatos korrekciós munkát, 
a gyermek képességeinek, készségeinek és pszichikai 
funkcióinak fejlesztését. A tanulók teljesítményének 
követésére irányuló pedagógusi kompetenciák 
bővítése. 

 
A KÖZPONTON KÍVÜL MEGTARTOTT KÉPZÉSEK 

 

INKLÚZIÓ A GYAKORLATBAN – AZ INKLUZÍV 
MUNKAMODELL GYAKORLATI 

ALKALMAZÁSA AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 

 
Dátum: 2015.02.07-08. 
Helyszín: Dušan Tomašević Ćirko Általános iskola, 
Prijepolje – Velika Župa 

 
 

KORSZERŰ MESEFELDOLGOZÁS AZ 
ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ OSZTÁLYAIBAN 

 
Dátum: 2015.02.14. 
Helyszín: Kókai Imre Általános Iskola, Temerin 

 
EGYÉB TEVÉKENYSÉG 

 

- Gyógypedagógusok szaktestületi értekezlete 
(2015.02.07.) 

 
 
- Bagoly kuckó – kreatív műhely általános iskolások 
számára  
- Relaxációs gyakorlatok nem csak pedagógusoknak  
- Klasszikus tánc pedagógusoknak 
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M Á R C I U S 
 

 2015.03.07. és 21.               KÉPZÉS 

 
A GYERMEKI KÉPESSÉGEK MEGALAPOZÁSA AZ 

ÍRÁS-OLVASÁS ELSAJÁTÍTÁSÁHOZ 
 
A nagyszámú érdeklődőre való tekintettel, a Központ 
február 07-én és 21-én is megszervezte ezt a képzést, 
magyar nyelven. 
 

2015.03.14.               KÉPZÉS 

 
KOCKA, KÁRTYA, MADZAG, EJTŐERNYŐ – 

JÁTÉKOK AZ OSZTÁLYTEREMBEN 
 
Szerzők és előadók: Besnyi Szabolcs; Tojzán Ákos; Csábi 
Székács Krisztina; Székács Zoltán  
A magyarkanizsai Regionális Szakmai Pedagógus-
továbbképző Központ akkreditált képzést szervezett a 
tantárgyoktatás és az egyéb oktató-nevelő 
tevékenységgel kapcsolatos didaktikai-módszertani 
színvonal emelését segítő játékpedagógiai ismeretek 
bővítéséről, és újak elsajátításáról. 

 
 

Feldolgozott témák: a játék alkalmazásának előnyei az 
iskolai órák és az órán kívüli tevékenység során; elméleti 
és gyakorlati játékpedagógiai ismeretek; a játékok  
megtervezése, összeállítása és megszervezése; az 
oktató-nevelő munka hatékonyságának növelését célzó 
különböző munkaformák, munkamódszerek és 
technikák bemutatása; a játékok megszervezésével 
kapcsolatos dokumentáció összeállítása. 

 
2015.03.20-21.                KÉPZÉS. 

 

INKLÚZIÓ A GYAKORLATBAN – AZ INKLUZÍV 
MUNKAMODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSA 

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 
 
Szerzők és előadók: Milanka Pejović, pedagógus és 
Branka Bešlić, pszichológus, Szabadka 
 
A magyarkanizsai Regionális Szakmai Pedagógus-
továbbképző Központ akkreditált képzést szervezett 
osztálytanítók, tanárok, szakmunkatársak, munka-
társak (pedagógiai, andragógiai asszisztens, segéd-
tanár) részére Az oktatási folyamatban kisegítő 
támogatásra szoruló tanulók/gyermekek kompeten-
ciaterülettel kapcsolatos tanári kompetenciák 
fejlesztése érdekében.  
A képzés célja az volt, hogy felkészítse a 
pedagógusokat az inklúziós program kidolgozására, 
megtervezésére, alkalmazására és értékelésére.  
 

Feldolgozott témák: Az inkluzív oktatás fogalma és 
jellegzetességei; Az inklúziós program 
megvalósítása; Fejlődési zavarok; A tanulói 
(pedagógiai) profil; Egyéni (oktatási) fejlesztési terv; 
Oktató-nevelő stratégiák – a fejlesztési terv 
megvalósítása - alkalmazása az oktatásban;  A tanuló 
előmenetelének követése, értékelése és 
osztályozása. 
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  2015.03.28.                                  KÉPZÉS 
 

A ZENEI JÁTÉKOK HATÁSA A FEJLŐDÉSRE  

ÉS A TANULÁSRAÉKOK H 

ATÁSA 
Szerzők és előadók: Milošević Simić Marijana, okleveles 

zenepedagógus, Belgrád; mgr. Grujić Silvana, 

médiazene szakértő, muzikológus és zongorista, Belgrád 

 

A magyarkanizsai Regionális Szakmai Pedagógus-

továbbképző Központ akkreditált képzést szervezett 

óvodapedagógusok, osztálytanítók, gyógypedagógusok, 

munkatársak (pedagógiai, andragógiai asszisztens, 

segédtanár) részére, melynek célja a gyermek zenei 

fejlesztése, a zene jelentőségének tudatosítása, a 

zeneoktatás hatékonyságát és az általános tanulmányi 

előmenetel eredményességét elősegítő rendhagyó 

játékos-zenés tanítási módszerek bemutatása volt. 
 

 
 

Témák: A zene és az elme; A zenés játékok hatása az 

általános intelligencia fejlődésére; A ritmus, a 

koordináció, a motorika és a memória fejlesztése zenés 

játékokkal; A zeneoktatás és a többi általános 

műveltségi tantárgy közötti korreláció; Az aktív hallgatás 

fontossága; A gyermekdal szerepe a mindennapos 

tevékenységekben; A zenés játék, mint rendhagyó 

oktatási módszer; Eltérő zenei képzettségnek megfelelő 

különböző zenés játékok bemutatása; Rendhagyó 

zeneoktatási módszerek alkalmazása az oktató-nevelő 

intézményekben. 
 

 

2015.03.14.         KÉPZÉS  
 

A ZENE JELENLÉTE ÉS  
ALKALMAZÁSA A MÉDIÁBAN 

 
Szerzők és előadók: Milošević Simić Marijana, okleveles 
zenepedagógus, Belgrád; mgr. Grujić Silvana, médiazene 
szakértő, muzikológus és zongorista, Belgrád 
A magyarkanizsai Regionális Szakmai Pedagógus-
továbbképző Központ akkreditált képzést szervezett 
zeneszakos tanárok részére, melynek célja a médiában 
fellelhető zene követése, áttekintése és elemzése, 
valamint alkalmazása az oktatási célok változatos és 
korszerű módszerekkel történő megvalósítása 
érdekében.  
Általános célok: Útmutató és hasznos gyakorlati tanácsok  
a médiában közvetített zene figyelemmel kísérésére, 
áttekintésére és elemzésére, valamint a zenei anyag 
átvételére és alkalmazására; az ismeretanyag bővítésével 
kapcsolatos oktatási módszerek változatossága, az 
oktatás korszerűsítése; a tanulók számára 
legalkalmasabb, legminőségesebb és legidőszerűbb zenei 
tartalmak kiválasztása; a zenevilág aktuális és 
zenetörténeti eseményei iránti kritikus szemlélet 
fejlesztése; különböző zenei műfajok bevezetése a 
zeneoktatásba a minőséges és minőségtelen tartalmak 
felismerését szolgáló ismérvek egyértelmű kialakítására. 
 
 

A KÖZPONTON KÍVÜL MEGTARTOTT KÉPZÉSEK. 
 
 

A ZENEI JÁTÉKOK HATÁSA  
A FEJLŐDÉSRE ÉS A TANULÁSRA 

 
Helyszín: Bora Stanković Általános Iskola, Belgrád 
Dátum: 2015.03.14.  

 
 

A GYERMEKI KÉPESSÉGEK MEGALAPOZÁSA AZ 
ÍRÁS-OLVASÁS ELSAJÁTÍTÁSÁHOZ 

 
Helyszín: Čika Jova Óvoda, Ada.  
Dátum: 2015.03.14.  
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A KÖZPONTON KÍVÜL MEGTARTOTT KÉPZÉSEK 

 

KORSZERŰ MESEFELDOLGOZÁS AZ ÁLTALÁNOS 
ISKOLA ALSÓ OSZTÁLYAIBAN 

 
Helyszín: Radost Óvoda, Csóka.  
Dátum: 2015.03.30-31.  

 
2015.03.16.       EGYÉB TEVÉKENYSÉG 

 
ÚJSÁGÍRÓK MAGYARKANIZSAI  
EGYESÜLETÉNEK ÉRTEKEZLETE 

  
A magyarkanizsai Regionális Szakmai Pedagógus-
továbbképző Központban tartotta meg az Újságírók 
Magyarkanizsai Egyesülete (ÚMKE) hagyományos, 
Aranytollas diák elnevezésű fogalmazási versenyének 
díjkiosztóját. 

 

 
A második helyezett Juhász Gréta  

átveszi a díjat a zsűri tagjaitól 
 
A minden évben az 1848/49-es magyar forradalom és 
szabadságharc tiszteletére meghirdetett fogalmazási 
versennyel, amely egyben tisztelgés a szabad magyar sajtó 
napja előtt is, az Újságírók Magyarkanizsai Egyesülete azt 
szeretné elérni, ha a fiatalok megkedvelnék az írást, ha 
bátran és nyíltan közzétennék gondolataikat, hiszen 
közülük kerülhetnek ki a jövő újságírói. 

2015.03.24.    EGYÉB TEVÉKENYSÉG. 

 
SZÜLŐK FÓRUMA 

 

Előadássorozat óvodás gyermekek szüleinek. 
A magyarkanizsai Regionális Szakmai Pedagógus-
továbbképző Központ új előadássorozatot indított, 
ez alkalommal az iskoláskor előtti korosztály szülei 
számára. 
Intézményünk alaptevékenysége a pedagógusok 
szakmai továbbképzése, emellett azonban 
foglalkozik a szülői kompetenciák fejlesztésével és a 
gyermekek képességeinek és készségeinek 
fejlesztésével is, mert működésünk alapelve, hogy az 
oktató-nevelő folyamat három egyformán fontos 
tényezője a tanuló - az iskola - és a szülő, akikre 
egyformán oda kell figyelni és, akik hatékony 
együttműködése nélkül az oktató-nevelő folyamat 
sem lehet teljes mértékben eredményes. 
A szülők fóruma program a gyermek fejlődésének 
pedagógiai-pszichológiai aspektusait dolgozza fel, 
mert ezek jelenthetik a legnagyobb kihívásokat a 
gyermeknevelés és a család mindennapjai 
szempontjából. 
A programot heti rendszerességgel, műhely-
munkában szervezzük, Rakić Olga – okl. pedagógus, 
pedagógiatanár,  Ivković Ivandekić Slađana – okl. 
pedagógus, pedagógiatanár és Telek Krisztina, okl. 
pszichológus, szakemberek vezetésével. 
 
 

EGYÉB TEVÉKENYSÉG 
 

- Bagoly kuckó – kreatív műhely általános iskolások 
számára  
- Prezentáció az egészséges életmódról  
- Klasszikus tánc pedagógusoknak 
- Relaxációs gyakorlatok nem csak pedagógusok 
számára 


