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2015.10.10.               KÉPZÉS 
A SZERB NYELV, MINT NEM ANYANYELV ÉS AZ 

IDEGEN NYELVEK TANÍTÁSÁRA ALKALMAS NYELVI 
JÁTÉKOKAT BEMUTATÓ KREATÍV MŰHELY 

 
Kat. szám: 837; K2, P:1, 1napos /8 pont 

Szerzők/előadók: Vidović Andrea és Adžić Sonja  
Hogyan lehet a nyelvtanítás érdekes, hatékony és lendületes – 
ezt mutatta be az ezen a téren gazdag gyakorlati tapasztalattal 
rendelkező szerzőpáros. A sok könnyen alkalmazható és 
érdekes nyelvi játék mellett, melyeket korszerű didaktikai 
eszközökkel és módszerekkel támasztottak alá, ismertették a 
nyelvoktatásra vonatkozó aktuális európai jogszabályi 
kereteket is. 

 
2015.10.16-17.               KÉPZÉS 

KORSZERŰ MESEFELDOLGOZÁS  
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ OSZTÁLYAIBAN 

 

Kat. szám: 826, K1, P:1; 2 napos/ 16 pont 
Szerzők/előadók: Csonti Melinda és Csonti Ernő 
A mesék az örök érvényű értékrendek hordozói, melyek által a 
gyermek képzelőereje és szellemisége formálódik. Napjaink-
ban, a könnyen elérhető, de válogatás nélküli és igen szűkszavú 
információáradat korában az olvasás, az írott szó szerepe és az 
általuk közvetített értékek jelentősége felülmúlhatatlan, 
hangsúlyozták a képzés során.  

 

2015.10.16-17-18.                          KÉPZÉS 
AHOL MEGTÖRTÉNIK A CSODA – 

ÉLMÉNYPEDAGÓGIA 
 

Kat. szám: 844, K3, P:1, 3 napos / 24 pont 
A képzést Fejsztámer Róbert, Magyarkanizsa község 
önkormányzatának Gazdasági, Pénzügyi és Fejlesztési 
Osztályának osztályvezetője nyitotta meg, és az önkormányzat 
nevében üdvözölte a résztvevőket. Kiemelte a pedagógusok 
folyamatos, egész életen át tartó tanulásának jelentőségét, és 
elmondta, hogy az önkormányzat támogatja mindazokat a 
képzéseket, amelyek hozzájárulnak a közoktatásban kifejtett 
munka színvonalának javításához, így ezt a képzést az 
önkormányzat a továbbiakban is támogatni fogja, mégpedig 
konkrét költségvetési tételként. A képzés gyakorlatban történő 
alkalmazásáról és pozitív hatásáról szóló visszajelzések 
begyűjtése pedig a Regionális Központ hatásköre, hang-
súlyozta. 

 
Varjú Potrebić Tatjana, a Regionális Központ igazgatója, miután 
üdvözölte a képzés hallgatóit és a jelenlévőket, megköszönte az 
önkormányzat támogatását és megerősítette, hogy a képzések 
megszervezése, gyakorlati alkalmazhatóságának és hatékony-
ságának értékelése a Központ hatásköre, ezért az intézmény, 
alapvető tevékenységének végzéséből adódóan, szakszerűen 
és naprakészen végzi az oktató-nevelő folyamat minőségi 
fejlesztésével kapcsolatos feladatokat.  

 
A három napos képzés az élménypedagógia elméletével és 
gyakorlati megvalósíthatóságával ismertette meg a pedagó-
gusokat, kiemelve annak jelentőségét a problémamegoldó 
készség fejlesztésében és az együttműködési kompetenciák 
kialakításában és fejlesztésében. A képzés kreatív és dinamikus 
volt, a hallgatók maguk is kipróbálhatták a bemutatott 
módszertani megoldások hatékonyságát.  
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2015.10.15.                             MŰHELYMUNKA 

 
MŰHELYMUNKA A 2016/17 ÉS 2017/18 

ÉVI SZAKMAI TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAMOK 
POTENCIÁLIS SZERZŐI SZÁMÁRA   
 

A foglalkozást Trkulja Mirjana belgrádi 
pszichológus, program-tréner tartotta, aki már az 
előző évi akkreditációs ciklusokban is segítette a 
programszerzőket. Gazdag tapasztalata, magas 
fokú szakmai tudása, segítőkészsége, önzetlensége 
és nyitottsága a munka során nagy segítséget és sok 
hasznos információt nyújtott az érdeklődőknek a 
felmerülő kérdések megoldásában és kétségeik 
eloszlatásában.  

 
Megelégedéssel nyugtázzuk, hogy egyre nagyobb az 
érdeklődés ez iránt a képzés iránt, ugyanis az egész 
Tisza-mente térség, észak-Vajdaság és a bánáti 
körzet területéről, valamint Belgrádból is érkeztek 
hozzánk leendő programszerzők. Fontos 
megerősítés és elismerés ez számunkra, hiszen évek 
óta arra törekszünk, hogy színvonalas képzéseket, 
minőséges munkát fejtsünk ki, és minden 
lehetséges módon támogassuk a kreatív és motivált 
pedagógusok tevékenységét. 
A magyarkanizsai Regionális Szakmai Pedagógus-
továbbképző Központ a továbbiakban is logisztikai 
és szervezési hátteret és támogatást kíván nyújtani 
a képzési programok szervezőinek.  
 

EGYÉB TEVÉKENYSÉG: 
 
- Bagoly kuckó – kreatív műhelymunka általános 
iskolásoknak 
-  Relaxációs gyakorlatok minden érdeklődő számára  
- október 17. vállalkozói kurzus műkörömépítőknek 

 
- október 22. Magyarkanizsa Község Pedagógus 
Egyesületének értekezlete. A napirendet a 
pedagógusnapi ünnepség megszervezésével 
kapcsolatos teendők képezték. 

 
 
 2015.10.17-18.     A KÖZPONT SAJÁT KÉPZÉSEI 

 
INKLÚZIÓ A GYAKORLATBAN – AZ INKLÚZIÓS 

OKTATÁS GYAKORLATI ALKALMAZÁSA AZ 
ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 

 
Kat. szám: 311; pontszám: 16 

A képzés helyszíne: Regionális Központ, Čačak 
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- N O V E M B E R - 
 
 2015.11.13-14.              KÉPZÉS 

A TEHETSÉGES GYERMEK FELISMERÉSE ÉS A 
TEHETSÉGGONDOZÁS 

 

Kat. szám: 303, K3, P8; 2 napos/16 pont 
Szerzők és előadók: mgr. Grahovac Branka, pszichológus és 
Marković Mirela, okl. pszichológus  
A tehetséges gyermekeknek szentelt kétnapos képzés kreatív 
és interaktív hangulatban telt el, melyen a hallgatók 
betekintést nyertek az egyes területekben kiemelkedő 
adottságokkal és képességekkel rendelkező gyermekekkel 
folytatott munka alapjaiba; iránymutatást kaptak a tehetség 
felismerésére és a tehetséges gyermekekkel kifejtett 
munkához szükséges eljárásokba. A képzés többek között 
olyan fogalmakat ölelt fel, mint pl. a többszörös intelligencia-
leltár, a nyelvi, logikai-matematikai, zenei, képi, testi, 
természettudományos, társadalmi és személyes intelligencia. 

 
 2015.11.14.                      KÉPZÉS 

A MEGFELELŐ KOMMUNIKÁCIÓ A SZÜLŐKKEL – A 
TEHETSÉGES GYERMEK EREDMÉNYES 

KIBONTAKOZTATÁSÁNAK ELŐFELTÉTELE A 
MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN 

 

Kat. szám: 799, K4, P4; 1 napos/8 pont  
Szerzők: Marinkov Jelica, pedagógus és mgr. Nikolov Nina, 
okl. zenész -hegedűművész 
A képzésen a szabadkai, zentai, magyarkanizsai és 
törökkanizsai zeneiskolák tanárai vettek részt. A zeneiskolák 
tanárai és a szülők közötti kommunikáció sajátos aspektusait 
feldolgozó téma arra ösztönözte a hallgatókat, hogy 
elmondják saját meglátásaikat, ami építő jellegű diskurzust 
eredményezett. A képzés többek között a szülői típusokat és 
a családban uralkodó nevelési légkört, mint a gyermek 
adottságainak támogatásához meghatározóan fontos 
tényezőket ölelte fel. 

.2015.11.20-21.                KÉPZÉS. 
INTERAKTÍV ISKOLA 

 

Kat. szám: 853, K2, P8; 2 napos/16 pont 
Szerzők és előadók: Göblös Péter és Göblös Csernai Edit  
A képzők, akik maguk is pedagógusok, olyan informatikai 
eszközöket adtak át a hallgatóknak, melyek nélkül ma már 
elképzelhetetlen a zavartalan oktató-nevelő folyamat. A 
képzés résztvevői az alapvető fogalmaktól, mint a 
számítógép kezelése, a blog készítéséig, a tanításban kiváló 
szemléltető módszerként alkalmazható prezentáció Power 
Point programmal történő összeállításáig, az android telefon 
használatával, az okos tábla alkalmazási lehetőségeivel és a 
Mimio programmal ismerkedhettek meg. 
 

 
 

. EGYÉB TEVÉKENYSÉG:. 
November 3-án megkezdődött a Regionális Központ Szülők 
Fóruma elnevezésű előadás- és műhelymunka sorozata, 
melynek célja a szülői kompetenciák fejlesztése és 
megerősítése, ezúttal az óvodás korú és az alsó osztályos 
tanulók szülei számára. A képzést a magyarkanizsai J. J. Zmaj 
Általános Iskola felsős tanulóinak drámacsoportja teszi 
színesebbé, akik Tomin Zsuzsanna magyartanárnő 
irányításával ezúttal is nagyon színvonalas és hatásos 
jeleneteket készítettek a képzés témájára, amely a szülő és 
a gyermek közti kommunikációról szól.  
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   2015.11.04.                          OBUKA 
 

A KÖZBESZERZÉSEK TERVEZÉSE ÉS AZ 
APPLIKÁCIÓS SZOFTVER HASZNÁLATA 

 

A Regionális Központban tartott képzést a belgrádi 
Gazdasági Diplomácia Intézet a közbeszerzések 
tervezéséről és az applikációs szoftver használatáról.  
Az egész napos program A közbeszerzésekről szóló 
törvény módosításainak hatálybalépéséből eredő 
változásokról szólt, különös tekintettel a közbeszerzési 
tervek kidolgozására. 
A képzésen 33 résztvevő volt, egész Vajdaság 
területéről, az észak-bácskai, az észak-bánáti és a 
nyugat bácskai igazgatási körzetek közszolgálatainak és 
oktatási intézményeinek dolgozói. 

 
Tekintettel a 2016. évre vonatkozói közbeszerzési 
tervek kidolgozásának időszerűségére A közbeszer-
zésekről szóló törvény módosításai alapján, ez a képzés 
idejekorán biztosított ismereteket a közbeszerzési 
tervek kidolgozását szolgáló applikációs szoftver 
használatára. 
Az előadók és oktatók Bojović Danijela és Rajković 
Olivera voltak, a Közbeszerzési Igazgatóságból. 

 

2015.11.19.                    TANÁCSKOZÁS. 
ÚJ ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK A KÖZSZFÉRÁBAN 

 
Az Obrazovni informator – A sikeres ügyvitelhez 
szükséges ismeretek tárházának kezdeményezésére és 
szervezésében a Regionális Központ volt a házigazdája 
annak a tanácskozásnak, amely a közszférát érintő 
ügykezelési kötelezettségekre vonatkozó újdonságokkal 
foglalkozott. 
 

 
A közszolgálatok ügyvitelét szakmai tanácsadással segítő 
neves intézmény szakembereit Varjú Potrebić Tatjana, a 
Központ igazgatója üdvözölte, és elmondta, hogy a 
magyarkanizsai Regionális Szakmai Pedagógus-
továbbképző Központ elsősorban a tanügyi dolgozók 
szakmai továbbképzésével foglalkozik, de örömmel 
támogatja a közszféra minden más területét is, amit már 
a résztvevők összetétele is alátámasztott, mert a közel 
100 hallgató soraiban különböző közszolgálati területek 
dolgozói és vezetői voltak, egész Vajdaságból. 
 

  
A tanácskozás nagyon hasznosnak bizonyult, mert a 
szabályszerű és zavartalan ügykezeléshez elenged-
hetetlen fontosságú témákat és tartalmakat dolgozta fel. 
Az Obrazovni informator tanácskozást vezető szak-
emberei Jović Ljiljana, Pavić Nataša, Radelić Regina, 
Kuzmanović Zorica és  Panovski Aleksandar voltak. 
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   2015.11.20.                 TANÁCSKOZÁS 
PEDAGÓGUSTOVÁBBKÉPZÉS ÉS SZAKMAI 

ELŐMENETEL – IDŐSZERŰ TÁMÁK 
 

A Regionális Központ tanácskozást szervezett a 
jövőbeni szakmai képzési programok szerzői számára, 
akikkel a belgrádi Oktatásfejlesztési Intézet szakmai 
továbbképzéssel és szakmai fejlődéssel foglalkozó 
részlegének vezetője, Šegrt Branka ismertette a 
szakmai továbbképzésekkel kapcsolatos újdonság-
okat, különös tekintettel a képzési programok 
akkreditációs eljárására. 

 
 

EGYÉB TEVÉKENYSÉG: 
- Szülők Fóruma 
- Bagoly kuckó – kreatív műhelymunka általános 
iskolásoknak 
-  Relaxációs gyakorlatok minden érdeklődő számára  
- november 18-án a Regionális Központban tartottak 
értekezletet Magyarkanizsa község oktató-nevelő és 
nevelő-oktató intézményeinek igazgatói. 

 

A REGIONALIS KÖZPONT SAJÁT KÉPZÉSEI. 
 

KORSZERŰ MESEFELDOLGOZÁS AZ  
ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ OSZTÁLYAIBAN 

Dátum: november 5-6.  
Kat. szám: 826; pontszám: 16 
A képzés helyszíne: Hunyadi János Általános Iskola, 
Csantavér 
 

A MAGYAR TÖRTÉNELEM KORSZERŰ 
FELDOLGOZÁSA ÉS ÚJ ÖTLETEK A TANANYAG 

OKTATÁSÁHOZ 
Dátum: november 13-14.  
Kat. szám: 840; pontszám: 16 
A képzés helyszíne: Egészségügyi Középiskola, Zenta 
 

A SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS A SZÍNVONALAS 
OKTATÁS BIZTOSÍTÁSÁNAK SZOLGÁLATÁBAN –  

A JÓ GYAKORLAT PÉLDÁJA 
Dátum: november 14.  
Kat. szám: 487; pontszám: 8 
A képzés helyszíne: Vajdasági Módszertani Központ, 
Nagybecskerek 
 

A ZENÉS JÁTÉKOK MINT A FEJLŐDÉS 
 ÉS A TANULÁS RÉSZE 

Dátum: november 14.  
Kat. szám: 770; pontszám: 8 
A képzés helyszíne: Radost Iskoláskor Előtti 
Intézmény, Szenttamás 
 

A BÁNTALMAZOTT GYERMEK TÁMOGATÁSA 
Dátum: november 28.  
Kat. szám: 55; pontszám: 8 
A képzés helyszíne: Vajdasági Módszertani Központ, 
Nagybecskerek 
 

INKLÚZIÓ A GYAKORLATBAN 
Dátum: november 28-29.  
Kat. szám: 311; pontszám: 16 
A képzés helyszíne: Regionális Központ, Čačak 
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- D E C E M B E R - 
 

 2015.12.4-6.                   KÉPZÉS 
AHOL MEGTÖRTÉNIK A CSODA – 

ÉLMÉNYPEDAGÓGIA 
 

Kat. szám: 844, K3, P:1, 3 napos / 24 pont 
A nagyszámú érdeklődőre való tekintettel ezt a képzést 
decemberben is megszerveztük. A három napos képzés kreatív 
és dinamikus volt. A szerzők kiadványának címe A játék nem 
játék, ami akár a képzés mottója is lehetne. A pedagógusok a 
tapasztalaton alapuló oktatás alapjaival ismerkedtek, 
problémamegoldási lehetőségeket próbálhattak ki a játék és az 
együttműködés fejlesztése által, mindezt a gyerekek közti 
együttműködés hatékonyságának növelése, a motivációs szint 
ösztönzése és az osztályközösségen belüli agresszivitás és 
erőszak csökkentése és megfékezése érdekében. 

 
2015.12.12.    SZAKMAI ÉRTEKEZLET - KONFERENCIA 

A TEHETSÉG SZOLGÁLATÁBAN – A GYERMEK ÉS 
PEDAGÓGUS KÖZTI VISZONY A TEHETSÉG 
FELISMERÉSE ÉS A TEHETSÉGGONDOZÁS 

ÉRDEKÉBEN 
 

A tehetséggondozásnak szentelt konferencia előadói olyan 
oktatási intézmények és szakmai egyesületek képviselői voltak, 
amelyek alaptevékenységükből eredően szakszerűen foglal-
koznak a tehetséggondozással, a résztvevők pedig az észak-
bácskai általános iskolák igazgatói és pedagógusai voltak. A 
rendezvényt Varjú Potrebić Tatjana, a magyarkanizsai Regionális 
Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ igazgatója nyitotta 
meg. Bevezetőjében ismertette a szakmai konferencia céljait, és 
bemutatta az általa képviselt intézmény tevékenységét, különös 
tekintettel a tehetség felismerése és támogatása érdekében 
kifejtett tevékenységére. A Regionális Központ alaptevékeny-
sége a pedagógusok szakmai továbbképzésére irányul, ezért a 
tehetséggondozás is egyre nagyobb teret kap a pedagógusok 
számára szervezett képzési programok összeállításában. 

A Regionális Központ alaptevékenysége a pedagógusok szakmai 
továbbképzésére irányul, ezért a tehetséggondozás is egyre 
nagyobb teret kap a pedagógusok számára szervezett képzési 
programok összeállításában. A Regionális Központ a 
tehetséggondozásnak szentelt nemzetközi konferenciák és 
szakmai értekezletek megszervezésével járul hozzá az oktató-
nevelő folyamat e kivételesen fontos területéhez, hiszen csak a 
megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkező pedagógusok 
tudnak hatékonyan hozzájárulni a kivételes képességű 
gyermekek felismerésével és fejlesztésével kapcsolatos 
tevékenységekhez.   
A konferenciát dr. Lepeš Josip, a Szabadkai Magyar Tannyelvű 
Tanítóképző Kar dékánja üdvözölte, a térségünk tehetséges 
gyermekeivel foglalkozó konferenciák egyik kezdeményezője és 
megalapítója, számos vonatkozó szakmai tanulmány és 
értekezés szerzője.   
Előadást Dr. Mező Ferenc, a Debreceni Egyetem 
Bölcsészettudományi Kara Pedagógiai-Pszichológiai 
Tanszékének tanára tartott, akivel a Regionális Központ már 
több éve folyamatosan együttműködik. Az interperszonális 
viszonyok a tehetség felismerésében és a tehetség-
gondozásban című értekezésében a legújabb kutatásokon 
alapuló elméleti ismeretek mellett, a tehetséges gyermekekkel 
folytatott gazdag és széleskörű személyes gyakorlati 
tapasztalatait is megosztotta a hallgatósággal. Külön kitért a 
tehetséggondozás szociális szempontjaira: Hogyan hatnak a 
családban, az iskolában, a korcsoportban és a tágabb szociális 
közegben uralkodó viszonyok az átlagon felüli képességekkel 
rendelkező gyermekekre, és milyen az ezzel kapcsolatos helyzet 
Magyarországon és a világban. 
 

 
 

Mgr. Halasi Szabolcs, az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű 
Tanítóképző Karának tanársegéde a tehetséges gyermek 
felismerésére irányuló és a tehetséggondozáshoz szükséges 
elengedhetetlen pedagógiai feladatokról beszélt, különös 
figyelemmel a sport terén kimagasló képességű gyermekekkel 
folytatott munkában. 
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 De Negri Ibolya, a Vajdasági Tehetséggondozó Tanács elnöke 
ismertette a Tanács munkáját és bemutatta a vajdasági 
tehetséggondozó szervezetek hálózatának tevékenységét. 
 

Csikós Pajor Gizella, a zentai Bolyai Tehetséggondozó 
Gimnázium matematika tanára három különböző korosztállyal 
folytatott munkájának tapasztalatait mondta el. A Szabadkai 
Műszaki Szakfőiskolán, a Bolyai Tehetséggondozó 
Gimnáziumban és az általános iskolában dolgozva foglalkozott a 
matematikaoktatás módszereivel, a tanulók minél 
eredményesebb előmenetelét szem előtt tartva. Tanítványait a 
versenyekre, szemlékre és különböző projektmunkákba történő 
felkészítése alkalmával a tehetséges tanulókkal kifejtett 
munkában is gazdag tapasztalatra tett szert, amit nagyon 
érdekesen és gyakorlatiasan szemléltetett a konferencia 
hallgatóságának.  
 

Sárosi Gabriella történelemtanár, a zentai Stevan Sremac 
Általános Iskola igazgatója és számos pedagógus továbbképző 
program szerzője és megvalósítója az általa igazgatott vajdasági 
Tehetségpont iskola sokrétű tehetséggondozó munkáját 
mutatta be, részletezve a számos lehetőséget és a nehézségeket, 
és a már meglévő tapasztalatok mellett szólt az iskola 
tehetséggondozásra irányuló további terveiről is.     
 

 
 

Csányi Pál, a magyarkanizsai Jovan Jovanović Zmaj Általános 
Iskola, amely szintén Tehetségpont, műszaki tanára a tehetség 
jellemzőiről és természetéről beszélt. 
 

A konferenciát a szabadkai Pannon TV, a magyarkanizsai Info 
TV, az Új Kanizsai Újság és a Vajdság ma internetes portál 
kísérték végig. 

EGYÉB TEVÉKENYSÉG: 
 

- Szülők Fóruma 
- Bagoly kuckó – kreatív műhelymunka általános 
iskolásoknak 
-  Relaxációs gyakorlatok minden érdeklődő számára  
- december 11-én Regionális Központ volt a magyar-
kanizsai Művészetek Házában megtartott XI. Diákszín-
játszó Fesztivál kereteiben fellépő magyarkanizsai, 
horgosi, oromhegyesi, kispiaci, bácskossuthfalvi, zentai és 
csókai iskolai színjátszó csapatok előadását értékelő 
bizottság házigazdája.   
- december 22-én az Újságírók Magyarkanizsai 
Egyesülete a Regionális Központban tartotta meg 
értekezletét. 
 

A REGIONALIS KÖZPONT SAJÁT KÉPZÉSEI. 
A TOLERANCIA ISKOLÁJA 

Dátum: december 05.  
Kat. szám: 83; pontszám: 8 
A képzés helyszíne: Vajdasági Módszertani Központ, 
Nagybecskerek 
 

A MUNKAHELYI KIÉGÉS SZINDRÓMA 
Akkreditált szakmai tanácskozás - tribün  
Dátum: december 09.  
A képzés helyszíne: Dragoljub Udicki Iskoláskor Előtti 
Intézmény-Nagykikinda 
 

ISKOLA A FELHŐKBEN 
Dátum: december 12.  
Kat. szám: 244; pontszám: 8 
A képzés helyszíne: Vajdasági Módszertani Központ, 
Nagybecskerek 
 

A ZENÉS JÁTÉKOK MINT A FEJLŐDÉS  
ÉS FELNÖVEKEDÉS RÉSZE 

Dátum: december 12.  
Kat. szám: 770; pontszám: 8 
A képzés helyszíne: Janko Veselinović Általános Iskola 
Belgrád (Voždovac) 
 

A MUNKAHELYI KIÉGÉS SZINDRÓMA 
Akkreditált szakmai tanácskozás - tribün  
Dátum: december 16.  
A képzés helyszíne: Dragoljub Udicki Iskoláskor Előtti 
Intézmény-Nagykikinda 


