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AKKREDITÁLT KÉPZÉSEK ÉS SZAKMAI TANÁCSKOZÁSOK KÍNÁLATA  

2015. NOVEMBER - DECEMBER  

 

 

november  

13-14.  A tehetség felismerése és a tehetséggondozás 

(kat. szám: 303) K3, P:8, két nap/ 16 pont 

Szerzők/ 

előadók: 

Branka Grahovac, a pszichológiai tudományok magisztere, a nagykikindai Dragoljub Udicki Iskoláskor Előtti Intézmény szakmunkatársa;  

Marković Mirela, okl. pszichológus, a belgrádi Zmaj Jova Jovanović Általános Iskola pszichológus-szakmunkatársa 

Témák: A tehetséges gyermek fogalma; A tehetség fejlődése – a VO rendszer, mint tehetség-fejlődési tényező; A többszörös intelligencia leltára; Lingvisztikai illogikus 

matematikai intelligencia; Zenei és képi intelligencia; Testi és természettudományos intelligencia; Társadalmi és személyes intelligencia; Akcióterv 

Célcsoport:   Általános iskolai osztálytanítók, tantárgypedagógusok, gimnáziumi és szakközépiskolai tantárgypedagógusok – általános műveltségi tantárgyak és 

szaktantárgyak oktatói és szaktanárok, művészeti középiskolák (zene-, balett-, képzőművészeti) általános műveltségi tantárgyakat és szaktantárgyakat oktató 

tanárai, választott és fakultatív tantárgyak oktatói, óvónők, egészségügyi nővér-nevelők, diákotthoni nevelők, iskoláskor előtti intézmény szakmunkatársai, 

iskolai szakmunkatársak, pedagógiai/andragógiai szakmunkatársak, igazgató/igazgatóhelyettes. 

Információk: Időpont: november 13., 14:00 óra 

               november 14., 08:00 óra 

Helyszín: Regionális Központ, Magyarkanizsa 

 

A képzés ára: 3 000 dinár/fő 

 

Jelentkezési határidő: novembar 02.  

(e-mail cím: rckanjiza@kanjiza.rs) 

A képzés nyelve: szerb.  

Szükség szerint biztosítjuk a 

magyar nyelvű szimultán 

fordítást.  

 

 

november 14.  
A megfelelő kommunikáció a szülőkkel-a tehetséges gyermek eredményes 

kibontakoztatásának előfeltétele a művészeti iskolában  
(kat.szám: 799) K4, P:4, egy nap/ 8 pont 

Szerzők/ 

előadók: 

Marinkov Jelica, pedagógus, az Isidor Bajić Zeneiskola szakmunkatársa, mgr. Nikolov Nina, okl. zenész - hegedűművész, az Isidor Bajić Zeneiskola 

igazgatóhelyettese  

Témák: A művészeti általános- és középiskolában egyéni és csoportos oktatással foglalkozó tanárok szülőkkel folytatott kommunikációjának sajátosságai; Szülő 

típusok, a szülőkkel folytatott kommunikáció javításának módszerei; A szülő - partner az oktató-nevelő folyamatban  

Célcsoport:   Művészeti középiskolák (zene-, balett-, képzűművészeti) általános műveltségi tantárgyakat és szaktantárgyakat oktató tanárai, művészeti általános/középiskolák 

(zene-, balett-, képzőművészeti) szaktantárgyat oktató tanárai, iskolai szakmunkatárs. 

Információk: Időpont: november 14., 09:30 óra 

Helyszín: Regionális Központ, Magyarkanizsa 

 

A képzés ára: 1 700 dinár/fő 

Jelentkezési határidő: november 02.  

(e-mail cím: rckanjiza@kanjiza.rs) 
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november 

20-21.    
 Interaktív iskola 

 

(kat. szám: 835) K2, P:8, két nap/ 16 pont/  

Szerzők/ 

előadók: 
Göblös Csernai Edit; Göblös Péter  

Témák: A számítógép használatának alapjai. Blog-készítés, (amit a hallgatók a képzést követően bővíthetnének és módosíthatják iskolájukban). Prezentáció készítése 

tankönyv alapján, Power Point program segítségével. Az okostelefon használata a tanításban. A Mimio interaktív tábla felszerelésének gyakorlása és a Mimio 

szoftvercsomag általános és specifikus funkcióinak megismerése. 

Célcsoport:  Általános iskolai osztálytanítók, tantárgypedagógusok, gimnáziumi és szakközépiskolai tantárgypedagógusok – általános műveltségi tantárgyak és 

szaktantárgyak oktatói és szaktanárok. 

Információk: Időpont: november 20., 14:00 óra 

               november 21., 08:00 óra 

Helyszín: Regionális Központ, Magyarkanizsa 

A képzés ára: 3 000 dinár/fő Jelentkezési határidő: november 09.  

(e-mail cím: rckanjiza@kanjiza.rs) 

 

 

december 4-6.  
  

 Ahol a csodák történnek – pedagógiai tapasztalatok (tapasztalati oktatás) 
 

(kat.szám: 844) K3, P:1, három nap/ 24 pont/ magyar nyelvű 

Szerzők/ 

előadók: 

Besnyi Szabolcs; Tojzán Ákos; Csábi Székács Krisztina; Székács Zoltán  

Témák: Az élménypedagógia alapjainak bemutatása problémamegoldó és kooperációs készséget fejlesztő játékokon keresztül. Tapasztalaton alapuló tanulási ciklus. 

Tanulási zóna. Az élménypedagógia alkalmazásának lehetőségei. A tapasztalaton alapuló pedagógiai tevékenység értékelésének módja és technikája. A 

kockázatok áttekintése, eljárások, felkészülés a szélsőséges helyzetekre. A tapasztalaton alapuló pedagógiai tevékenység (tervezés, szervezés, a facilitátor 

szerepe). A játékok és tevékenységek dokumentálása, a dokumentáció vezetésének módja és jelentősége. Élménypedagógia. 

Célcsoport:   Általános iskolai osztálytanítók, tantárgypedagógusok, gimnáziumi és szakközépiskolai tantárgypedagógusok – általános műveltségi tantárgyak és 

szaktantárgyak oktatói és szaktanárok, fejlődési zavarokkal küszködő gyermekek iskoláinak tanítói és tanárai, felnőttképző iskolák tanárai, művészeti 

középiskolák (zene-, balett-, képzőművészeti) általános műveltségi tantárgyakat és szaktantárgyakat oktató tanárai, választott és fakultatív tantárgyak oktatói, 

óvónők, egészségügyi nővér-nevelők, diákotthoni nevelők, iskoláskor előtti intézmény szakmunkatársai, iskolai szakmunkatársak, pedagógiai/andragógiai 

szakmunkatársak, igazgató/igazgatóhelyettes. 

Információk: Időpont: december 4., 14:00 óra 

                december 5., 08:00 óra 

                december 6., 08.00 óra 

Helyszín: Regionális Központ, Magyarkanizsa 

 

A képzés ára: 4 500 dinár/fő 

Jelentkezési határidő: november 20.  

(e-mail cím: rckanjiza@kanjiza.rs) 

A képzés nyelve: magyar  
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december 12.  

 

Szakmai tanácskozás – konferencia 

„A tehetség szolgálatában“ – a gyermek és a pedagógus közti viszony az általános 

iskolában a tehetség felismerése és gondozása vonatkozásában 
Pontérték: 1 /magyar nyelvű 

Szerzők/ 

előadók: 

Varjú Potrebić Tatjana, Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ, Magyarkanizsa; Dr. Lepeš Josip, Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű 

Tanítóképző Kar, Szabadka; Csikós Pajor Gizella, Műszaki Főiskola, Szabadka; De Negri Ibolya, Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete; Sárosi 

Gabriella, Stevan Sremac Általános Iskola, Zenta; Csányi Pál Pál, Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola, Magyarkanizsa 

Témák: Pedagógiai feladatok a tehetséges tanulók felismerése és a tehetséggondozás érdekében; A 7. és 8. osztályos tanulók látogatása  a Bólyai tehetséggondozó 

Gimnáziumban; Tehetséggondozás az általános iskolában; A Regionális Központ pedagógusi kompetenciák ösztönzésére és fejlesztésére irányuló 

programtevékenysége; A tehetség természete és jellegzetességei; Tehetséghálózat Vajdaságban  

Célcsoport:   Általános iskolai osztálytanítók, tantárgypedagógusok, gimnáziumi és szakközépiskolai tantárgypedagógusok – általános műveltségi tantárgyak és 

szaktantárgyak oktatói és szaktanárok, fejlődési zavarokkal küszködő gyermekek iskoláinak tanítói és tanárai, felnőttképző iskolák tanárai, művészeti 

középiskolák (zene-, balett-, képzűművészeti) általános műveltségi tantárgyakat és szaktantárgyakat oktató tanárai, választott és fakultatív tantárgyak oktatói, 

óvónők, egészségügyi nővér-nevelők, diákotthoni nevelők, iskoláskor előtti intézmény szakmunkatársai, iskolai szakmunkatársak, pedagógiai/andragógiai 

szakmunkatársak, igazgató/igazgatóhelyettes. 

Információk: Időpont: 09:30 óra 

Helyszín: Regionális Központ, Magyarkanizsa 

 

A képzés ára: 500 dinár/fő 

Jelentkezési határidő: november 27.  

(e-mail cím: rckanjiza@kanjiza.rs) 

    

* a képzések kapcsán történő esetleges módosításokról az intézmény honlapján tájékozódhatnak: www.rckanjiza.edu. rs 

* a résztvevők névjegyzékét az intézmény kitöltött táblázatban juttatja el, a képzés számának feltüntetésével  

* további információk a 064/806 2059 telefonszámon kaphatók. 
 

Magyarkanizsa, 2015.10.23.  

 
Tisztelettel: 

Varjú Potrebić Tatjana 

igazgató 

 


