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- Á P R I L I S – 
 

 

2015.04.01.       ESEMÉNYEK 
 

MAGYARORSZÁG NAGYKÖVETÉNEK 
LÁTOGATÁSA 

 

Pintér Attila, Magyarország belgrádi nagykövete 
április 1-jén látogatást tett a Regionális Központban 
Dr. Bimbó Mihály, Magyarkanizsa község 
polgármestere, Huzsvár Ervin alpolgármester, 
Fejsztámer Róbert, az önkormányzat Gazdsági, 
Pénzügyi és Fejlesztési Osztályának vezetője és 
Nyilas Leonov Anita, a Magyar Nemzeti Tanács 
alelnökének kíséretében.   

 

 2015.04.16-17.      ÉRTEKEZLET 
 

A VAJDASÁGI VÁROSI ÉS  
KÖZSÉGI TANFELÜGYELŐK ÉRTEKEZLETE 

 
2015. április 16-17-én a Regionális Központban 
tartottak értekezletet a vajdasági városi és községi 
tanfelügyelők, melyen a nevelő-fegyelmi eljárások 
levezetéséről és annak törvényességéről, az 
igazgatók megválasztásának és felmentésének 
eljárásával kapcsolatos folyamodványok alapján 
indított eljárásokról, a gyermekek és tanulók 
biztonságáról az oktató-nevelő intézményekben és 
más időszerű témákkal foglalkoztak. 

 

2015.04.17-18.                 ESEMÉNYEK 

VIII.  GYERMEKFESZTIVÁL 
 
2015. április 17-18-án tartották meg az idei 
magyarkanizsai Gyermekfesztivált. A már hagyományossá 
vált rendezvény szervezője a J. J. Zmaj Általános Iskola, 
amely Magyarkanizsa község oktató-nevelő 
intézményeinek, valamint a házigazda iskola svilajnaci, 
magyarországi, szlovákiai és romániai testvériskoláinak 
tanulóit és pedagógusait látta vendégül. 
A fesztivál megnyitóján együtt léptek fel tanárok és 
diákok, akik koreográfiájukkal a pedagógus hivatás 
lényegét – a mindennapi terhek háttérbe szorítását és az 
ifjú korosztálynak szentelt figyelem fontosságát 
hangsúlyozták, nagyon kifejező módon. Büszkék vagyunk 
pedagógusainkra, hogy együtt szerepelnek, örülnek  
tanítványaikkal, tekintet nélkül a rájuk háruló 
nehézségekre és akadályokra. 
Az idei fesztivál mottója és témája 2015., a fény éve. A 
gyermekek különböző műfajokban - énekben, táncban, 
színjátszásban, vers- és prózamondásban mutatkoztak 
be, és mérték össze tudásukat és ügyességüket, 
játékosan, szórakozva, és, ami a legfontosabb, 
ismerkedtek és barátkoztak. A vendégeket a házigazda 
iskola tanulói látták vendégül és szállásolták el 
otthonaikban. 

 
A magyarkanizsai Regionális Központ a Gyermekfesztivál 
keretében szakmai tribünt szervezett a Az én 
nemzedékem a Z generáció címmel, melynek témája az 
oktató-nevelő tevékenység kihívásai a modern korban 
felnövekvő gyermekkel folytatott munka során. A 
megjelenteket a Központ igazgatója üdvözölte, és 
bemutatta nekik az intézmény tevékenységét és céljait, 
majd a vendégek és a házigazda pedagógusok az új 
generációt jellemző szellemi, szociális és érzelmi 
változásokról beszélgettek, tapasztalot cseréltek, és 
elmondták a témával kapcsolatos meglátásaikat. 
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2015.04.23-26.              TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS 
 

LENGYELORSZÁGI TANULMÁNYI 
KIRÁNDULÁS 

 

Magyarkanizsa község pedagógusainak tanulmányi 
kirándulást szerveztünk Krakkóba.   
A már a középkorban egyetemi központként 
működő, szellemiségéről, kulturális hagyo-
mányáról, gyönyörű épületeiről híres város és a táj 
lenyűgözte a kirándulás résztvevőit, akik 
megtekintették a Visztula folyó partján épült 
óvárost, a Wawelt, az Egyetemet és a város többi 
nevezetességét, bejárták a közeli Wieliczka 
sóbányát, ahol évszázadokig mintegy 300 km 
területen folyt a sókitermelés, és lerótták 
kegyeletüket a második világháborús auschwitzi és 
Birkenau haláltáborok áldozatainak emléke előtt. 
 

EGYÉB TEVÉKENYSÉG 
 

SZÜLŐK FÓRUMA

 

Áprilisban befejeződött a Szülők Fóruma 
elnevezésű előadássorozat és műhelymunka, amit 
idén az óvodás korú gyermekek szüleinek 
tartottunk. Az utolsó találkozón értékelő kérdőívet 
osztottunk ki a szülőknek, hogy megismerhessük 
véleményüket, észrevételeiket, javaslataikat. 
Számos pozitív visszajelzést kaptunk és 
megerősítést, hogy folytassuk és bővítsük a 
szülőknek szervezett programokat. Nagyon értékes, 
irányadó információk ezek számunkra, amelyek 
alapján tovább tervezzük és alakítjuk jövőbeni 
tevékenységeinket.   

EGYÉB TEVÉKENYSÉG 
- Az általános iskolások számára szervezett Bagoly 
kuckó kreatív műhely heti rendszerességgel folytatta 
rekreációs, kreatív, oktató és hagyományápoló 
tevékenységét. Az érdeklődés egyre nagyobb ezek 
iránt a készségfejlesztő és oktató jellegű 
foglalkozások iránt, amit örömmel nyugtázunk, 
hiszen nagyon fontos visszajelzés nekünk, hogy a 
gyermekek és szüleik úgy érzik, hasznos és kellemes 
időtöltés a nekik szervezett foglalkozásokon való 
részvétel. 

 
- Egészséges életmód – prezentációk mindenki 
számára 
- Klasszikus tánc – pedagógusoknak  
- Relaxációs gyakorlatok – mindenki számára 
- Április 28-án a szabadkai Magyar Tannyelvű 
Tanítóképző Kar és az Óvóképző Szakfőiskola 
hallgatói látogattak a Regionális Központba, hogy 
közelről is megismerhessenek egy olyan intzményt, 
amely a pedagógusok folyamatos szakmai 
továbbképzésével foglalkozik. Az élethosszig tartó 
folyamatos önképzés, mint ismeretes, a pedagógusi 
pálya - amelyre ezek a fiatalok is készülnek - ma már 
elengedhetetlenül fontos követelménye, és ez 
alkalom volt arra, hogy a leendő pedagógusok 
személyesen is betekintést nyerjenek az intézmény 
munkájába. 
- A Regionális Központ 2015.04.29-én értekezletet 
szervezett az oktató-nevelő intézmények igazgatói 
számára, az iskolákat és óvodákat érintő időszerű 
kérdések és témák megbeszélése céljából. 
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   2015.04.25. A REGIONÁLIS KÖZPONT SAJÁT KÉPZÉSEI  

HURRÁ TÖRTÉNELEM! – A TÖRTÉNELEM 
OKTATÁSÁNAK KORSZERŰ MÓDSZEREI 

 

Helyszín: Regionális Szakmai Továbbképző 
Központ, Šabac 
A Regionális Központ akkreditált programképzői, 
Sárosi Gabriella, történelemtanár, oktatási 
menedzser; Sóti Orsolya, fejlesztő-differenciáló 
pedagógus;  Perpauer Attila, osztálytanító, 
fejlesztő-differenciáló pedagógus szerzők-előadók 
képzése elsősorban a társadalomtudományi 
tantárgyakat előadó pedagógusoknak szól, és a 
šabaci kollégák is elismerő szavakkal nyilatkoztak 
róla. 
 

- M Á J U S – 

 
 2015.05.08-09.              KÉPZÉS 

A MAGYAR TÖRTÉNELEM ÚJSZERŰ 
FELDOLGOZÁSA – ÖTLETEK A MAGYAR 

TÖRTÉNELEM OKTATÁSÁRA 
 

Érdekes, kreatív, lendületes! Így jellemezthető a 
történelem oktatásának újszerű megközelítéséről 
szóló kétnapos képzés, amely sok érdekes, hasznos, 
a gyakorlatban eredményesen alkalmazható 
ötletet adott át a résztvevőknek a tantárgy oktatási 
tartalmainak és tanítási egységeinek 
feldolgozására. 

 

.2015.05.16.                 KÉPZÉS. 

BEVEZETÉS A DRÁMAPEDAGÓGIÁBA 
 

A képzés a drámapedagógia, mint az oktató-nevelő 
tevékenység egyik eredményes munkamódszerének 
elméleti alapjait és alkalmazási lehetőségeit 
ismertette meg a pedagógusokkal. Az elméleti 
ismeretek mellett a képzés az oktató-nevelő 
tevékenység megszervezésének és 
megvalósításának kreatív fejlesztésére kiváló 
lehetőséget nyújtó önkifejezési módszerek – a 
szavak, mozdulatok, a rajz és a dramatizáció 
alkalmazására tanította és ösztönözte a 
résztvevőket. 

 
 

.2015.05.16.                             KÉPZÉS. 

A SZERB NYELV OKTATÁSÁNAK 
 ALKOTÓI MEGKÖZELÍTÉSE 

 

Kecman Violeta és Popović Marija, szerb nyelv és 
irodalomtanárok kreatívan valósították meg a képzés 
céljait, annak tematikus keretét az irodalmi művek 
példáira alapozva az epikus és lírai versek, 
elbeszélések, regények és drámák órákon történő 
értelmezése útján. A képzés felölelte a szerb nyelv és 
irodalom tantárgy iránti motivációs módszereket, és 
a tanulók kreatív képességeinek fejlesztését. 
Foglalkoztak a korszerű vizuális eszközökkel is, hiszen 
azok megkerülhetetlenek modern világunkban, és 
ösztönzően hatnak a tanulók kutatói érdeklődésére. 
Szó volt még a számítógép használatáról az 
oktatásban, valamint az oktatási eszközök és 
segédanyagok kidolgozásáról és alkalmazásáról. 
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   2015.05.25-27.              KONFERENCIA 
 

AZ IGAZGATÓ SZEREPE  
AZ OKTATÁSI FOLYAMATBAN 

 

A Regionálsi Központok és Szakmai Továbbképző 
Központok Hálózata által szervezett első 
konferencia. 
 

Tekintettel arra, hogy az iskola vezetésére egyre 
nagyobb hangsúly kerül a világban, a Hálózat idén 
májusban konferenciát szervezett a témára, 
melyen 250 iskoláskor előtti intézmény, általános 
iskola és középiskola igazgatója vett részt.  

 

 
 
A rendezvényen részt vettek községünk oktatási 
intézményeinek igazgatói is - Vajda Attila, Nikičić 
Goran, Veselinov Ibolya, Ilkić Tomišić Irina, 
valamint Varjú Potrebić Tatjana, a magyarkanizsai 
Regionális Központ igazgatója, aki a konferencia 
egyik előadójaként ismertette az intézmény 
tevékenységét.  
 

Ezzel egyidejűleg rendezték meg az oktatási 
kiállítást, melyen az oktatási technológiával 
foglalkozó legjelentősebb kiadóházaink és cégeink 
mutatkoztak be, emellet képzést szerveztek 
informatikatanárok részére A digitalis írástudás 
európai követelményei az oktatásban címmel. 

 2015.05.30.                     KÉPZÉS. 

  
A BÁNTALMAZOTT GYERMEK 

TÁMOGATÁSA 
 

A meglehetősen nehéz, megrázó és szomorú téma 
ismertetésével és feldolgozásával a pedagógusok a 
mindennapok másik oldalával találkoztak, oly 
módon, hogy magyarázatot kaptak a gyermek 
viselkedésében mutatkozó különböző problémák 
eredetével, kiváltó okaival. 
 

 
 

EGYÉB TEVÉKENYSÉG:. 

 
- Bagoly kuckó – kreatív műhely általános 
iskolásoknak  
- Klasszikus tánc – pedagógusoknak  
- Relaxációs gyakorlatok – minden érdeklődő 
számára 
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- JÚNUS - JÚLIUS - AUGUSZTUS - 
 

Az iskolaév vége, és az azzal járó események, mint 
az osztályzatok lezárása, a tanévzáró rendezvények, a folyó 
iskolaév munkájának és eredményeinek összegzése és a 
nyári szünet kezdete jellemzik a júniust, és ilyenkor a 
Regionális Központ tevékenysége is „irányt vált” az egész 
éves tevékenységéhez képest. Központunk ezt az időszakot 
a megvalósítottak összegezésére és értékelésére, és az 
elkövetkező iskolaévre vonatkozó tevékenységi ciklus 
megszervezésére fordította. 

 

Tekintettel a gyermekek igényeire, hogy a nyári 
szünetetben is legyenek szervezett edukációs jellegű 
tartalmak, a magyarkanizsai Pedagógus Egyesületnek 
szervezési támogatást nyújtva június 29. és július 4. között 
megszerveztük a nyári Tisza tábort. Ez a már hagyományos 
tábor több éve nyújt minőséges és tartalmas időtöltést a 
község  általános iskoláinak felsős tanulói számára. Idén 
közel 70 résztvevőnk volt, akiket sátrakban helyeztünk el a 
Tisza-parton. A foglalkozásokat községünk iskoláinak 
pedagógusai tartották, akik csupa érdekes, szórakoztató, 
gyakorlatias és hasznos programot állítottak össze a lelkes 
gyerekeknek. Az informatikával kapcsolatos 
műhelymunkát a Regionális Központ biztosította 
számítógépes termében a táborlakók számára. 

 

A nyári szünet alatt a horgosi Bontakozás tábor 
lakóit is vendégül láttuk, június 30-án. 

 

A Regionális Központ tantermeivel és a műszaki 
felszerelésével nyitva áll az iskolák és az oktatási szférán 
kívüli előadások, képzések, tanfolyamok előtt is. Augusztus 
8-án vállalkozói kurzusnak adtunk otthont.  

 

Az iskolaév kezdete előtt néhány nappal 
megszerveztük a pedagógusok idei nyári iskoláját is, 
melyen az oromhegyesi és oromi Kis Ferenc Általános 
Iskola pedagógusai vettek részt. A kétnapos képzés a 
helyes kommunikáció jelentőségét dolgozta fel az 
oktatásban, valamint a bántalmazott gyermekeknek 
nyújtott támogatással és az oktatási rendszer 
változásainak fejlődésével és jellegzetességeivel 
foglalkozott. 

2015.08.29.                KÉPZÉSEK. 

ISKOLA A FELHŐKBEN – A VILÁGHÁLÓ A 
HATÉKONY PEDAGÓGIAI GYAKORLATBAN 

 

Az információs kommunikációs technológia mára 
már teljesen beszűrődött az élet minden 
szegmensébe, így az oktatási szférába is. A képzés 
szerzői, a szakterületen belüli és az oktató-nevelő 
munkában szerzett tapasztalataiknak köszönhetően 
gyakorlati szempontok mentén állították össze a 
képzési program tartalmát, hogy a hallgatók minél 
hatékonyabban adhassák át elsajátított ismereteiket 
tanulóiknak.     
A képzés általános célja a korszerű web-
szolgáltatások használatának elsajátítása volt a 
mindennapi munkában történő használat 
szempontjából, az oktatás három szereplője 
(pedagógus-tanuló-szülő) közötti kommunikáció 
intenzitásának és színvonalának növelése 
érdekében. 
 

 
 

 2015.08.31.               KÉPZÉSEK. 

A TOLERANCIA ISKOLÁJA 
 

A képzés általános célja a sajátos nevelési igényű 
gyermekekkel folytatott munkához szükséges 
szenzibilitás fejlesztése volt. A szerzők az emberek 
iránti előítéletekkel kapcsolatos elméleti 
ismeretekre, a saját és mások érzelmeinek és 
szükségleteinek felismerésére és megértésére, a 
környezettel történő együttműködéshez szükséges 
képességek fejlesztésére helyezték a hangsúlyt. 



 
 

 

 

      -6- 

Közlöny 11. szám 

2015. április – szeptember  

24420 Kanjiža, Glavni trg 9.         24420 Magyarkanizsa, Fő tér 9. 
Tel: 024/874-733 E-mail: rckanjiza@kanjiza.rs Web: www.rckanjiza.edu.rs 

PIB: 106732522        MB: 08919208            Žiro račun: 840-952668-35 

  

 

- S Z E P T E M B E R - 
 

 

SAJÁT KÉPZÉSI PROGRAMOK 
 

A BÁNTALMAZOTT GYERMEK TÁMOGATÁSA 
Helyszín: Branko Radičević Általános Iskola, Ravno Selo. 
Dátum: 2015.09.05. 

Szerzők: Rakić Olga és Ivković Ivandekić Slađana okl. 
pedagógusok. 
 

A MAGYAR TÖRTÉNELEM ÚJSZERŰ FELDOLGOZÁSA, 
ÖTLETEK A MAGYAR TÖRTÉNELEM OKTATÁSÁRA 

Helyszín: Tiszaszentmiklós. Dátum: 2015.09.12-13. 

Szerzők: Csonti Melinda és Csonti Ernő. 
 

A MAGYAR TÖRTÉNELEM ÚJSZERŰ FELDOLGOZÁSA, 
ÖTLETEK A MAGYAR TÖRTÉNELEM OKTATÁSÁRA 

Helyszín: Tiszaszentmiklós. Dátum: 2015.09.26-27. 

Szerzők: Csonti Melinda és Csonti Ernő. 
 

TRIBÜN 
 

A MUNKAHELYI KIÉGÉS 
Helyszín: Regionális Központ,Magyarkanizsa.  
Dátum: 2015.09.19. 

Szerzők: Bešlić Branka és Grahovac Branka, 
pszichológusok 
 

EGYÉB TEVÉKENYSÉG 
 

A Regionális Központban szervezett programok 
szeptember hónap folyamán: 
- 09.16. Magyarkanizsa község pedagógusainak 
szaktestületi értekezletei  
- 09.22. Magyarkanizsa község oktató-nevelő 
intézményei igazgatóinak értekezlete. 
- Folytatódtak a pedagógusoknak és nem csak 
pedagusoknak szervezett relaxációs gyakorlatok. 

 2015.09.22.    PREZENTÁCIÓ. 

 

ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI FEJLESZTŐ 
MŰHELYMUNKA 

 
Élménypedagógiai fejlesztő műhelymunkák elnevezésű 
projekt zárójelentésének prezentációja, amit Besnyi 
Szabolcs (Szabadidő-szervezők Egyesülete), tréner, 
programíró mutatott be.  
A projekt célcsoportja a 2014/15. tanévben a Jovan 
Jovanović Zmaj Általános Iskola 3. c osztálya volt. A cél az 
osztályközösségen belüli együttműködés 
hatékonyságának növelése, a motivációs szint ösztönzése 
és az agresszivitás és erőszak csökkentése volt. 

 
Olaszországi tanulmányi kirándulás. 

 

AZ OLASZ RENESZÁNSZ BÖLCSŐJÉBEN 
 

Tanulmányi kirándulást szerveztünk Magyarkanizsa 
község pedagógusainak Toscanába (Livorno, Firenze, 
Siena, Pizza, San Gimignano, Pádova). A csodás tájairól, 
gazdag kulturális örökségről, a reneszánsz kultúra és 
művészet térhódítására kifejtett hatásáról ismert térség a 
világ egyik leglátogatottabb idegenforgalmi 
látványossága. Toscana – az olasz reneszánsz bölcsője, a 
világhírű Petrarca, Dante, Botticelli, Michelangelo, 
Leonardo da Vinci szülőhelye és ihletője.  
 

 
Művészeti és művelődéstörténeti jelentősége mellett a 
konyhaművészetéről és borászatáról is közismert táj 
lenyűgözte a kirándulás résztvevőit. 


