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 I. BEVEZETŐ 

 

A magyarkanizsai Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ éves 

tevékenységi beszámolója az intézménynek a tárgyi évben megtartott minden tevékenységét 

felölelő írásos beszámolók, statisztikai kimutatások és adminisztrációs nyilvántartás alapján 

készült.  

  

A magyarkanizsai Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ tevékenységének 

alapvető célja a pedagógusok támogatása, a pedagógusok szakmai továbbképzését célzó 

kezdeményezések és programok megtervezése, kidolgozása, összeállítása, megszervezése és 

megvalósítsa révén, a tanügyi dolgozók kompetenciáinak és készségeinek fejlesztése érdekében, a 

nevelő-oktató folyamat színvonalának fejlesztése céljából. 

 

Alapvető tevékenysége, a pedagógus-továbbképzés mellett, a magyarkanizsai Regionális 

Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ megalakulása óta foglalkozik a tanulók 

kompetenciáinak fejlesztésével, fejlődési képességeik megerősítésével, teljesítőképességük 

fejlesztésével és a szülői komptetenciák támogatásával is.  

 

Az intézmény tevékenységének kiindólópontja azon az elven alapul, hogy a nevelő-oktató 

folyamat által felölelt három lényeges szereplő: a tanuló - az iskola – és a szülő hatékony 

együttműködése nélkül nem lehet teljes mértékben eredményes az oktató-nevelő és a nevelő-

oktató munka kimenetele. Az intézmény 2015-ben is ennek az elvnek alapján működött, hiszen 

alaptevékenysége mellett továbbra is arra törekedett, hogy folytassa már megkezdett programjait 

és újabbakat tervezzen meg és dolgozzon ki, az oktató-nevelő tevékenység e három tényezője 

számára tartott változatos munkaformák és foglalkozások révén, a velük folytatott célszerű és 

hatékony  munka megszervezése és lebonyolítása által.  

 

Szolgáltatásait a tavalyi év folyamán a Regionális Központ nem csak az oktatási szférában 

dolgozóknak kínálta fel. Az új székház nyújtotta bővülő lehetőségeknek és a színvonalas munkát 

technikailag is biztosító kapacitásainak köszönhetően 2014. második felétől kezdődően az 

intézmény fennállása óta már létező együttműködés is bővült és erősödött az oktatáson kívüli 

szféra szereplőivel. 

 

A kizárólag a Regionális Központ működésének megfelelő, rendeltetésszerűen 

megtervezett és felépített épület eleget tesz minden európai szintű korszerű elvárásnak, és 

megfelelő feltételteleket biztosít az intézmény zavartalan működéséhez. 

   

 

II. A 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉG 

 

Az intézmény 2015. év folyamán összesen 170 eseményt jegyezett. Ebből 79 program a 

pedagógusok számára, ezek közül 50 képzés, 29 pedig egyéb program. A más felhasználók 

számára megtartott programok száma összesen 91.  
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III. АKKREDITÁLT KÉPZÉSEK ÉS MÁS TEVÉKENYSÉG 2015-BEN  

 

A beszámoló tárgyát képező évben összesen 50 akkreditált szakmai továbbképző 

programot valósítottunk meg 1135 résztvevővel, 12072 órában.  

 

Az 50 akkreditált szakmai továbbképző programból 24-et az intézményben tartottunk meg, 

26-ot pedig terepen, a térség településeiből, illetve a távolabbi városokból intézett meghívásoknak 

eleget téve.  

 

A korábbi évekhez viszonyítva növekedett az intézményen kívül megtartott képzések 

száma 2015-ben. A Központ munkatársai 2015-ben Zentán, Temerinben, Nagybecskereken, Adán, 

Csókán, Tiszaszentmiklóson, Csantavéren, Szenttamáson, Ravno Seloban, Velika Župában, 

Belgrádban, Voždovacon, Újvidéken, Šabacon, Čačakban stb.  tartottak képzéseket. 

 

 

1. számú ábra – megvalósított képzések száma a 2010-2015. időszakban 
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ben összesen: 
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résztvevők száma: 3029  

 

Akkreditált képzések: 50 

 

résztvevők száma: 1135 

      

 

Pedagógusok számára 

megtartott egyéb 

programok: 29 

 

résztvevők száma: 547 

Más felhasználók 

számára szervezett 

programok: 91 

 

résztvevők száma: 1347 



 5 

2. számú ábra –az elmúlt hat évben megtartott akkreditált szakmai továbbképző-programok 

óraszám szerinti összehasonlító kimutatása. 
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3. számú ábra – A képzések résztvevőinek száma a 2010-2015. időszakban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Regionális Központ a 2016-2018. időszakra vonatkozó új akkreditációs ciklusra 

készülve 2015. évben képzést szervezett azoknak a pedagógusoknak a részére, akik szakmai 

továbbképző programok összeállításában és megtartásában is szeretnék kipróbálni magukat, 

illetve, akik már tartottak ilyen jellegű képzéseket, és folytatni szeretnék ezt a tevékenységet. Az 

egyik ilyen képzést műhelymunkában szerveztük meg októberben, egy másikat pedig 

novemberben. A Regionális Központ által támogatott akkreditált képzési programok szerzői és 

megvalósítói többnyire községünk oktató-nevelő és nevelő-oktató intézményeinek neves, 

tapasztalt, gyakorló pedagógusai, azonban egyre többen keresnek meg minket az egész térségből, 

sőt már távolabbról is, akik a mi intézményünk kereteiben szeretnék kidolgozni és akkreditáltatni 

képzési programjaikat.  

A tény, hogy belgrádi, nagykikindai, zentai, szabadkai neves és ismert képzésszerzők és 

előadók kerestek meg minket azzal, hogy ötleteiket, programjaikat éppen nekünk kínálják fel, 

illetve, hogy a mi intézményünkön keresztül akkreditáltassák, tarthassák és hirdessék meg őket, 

bizonyítja a legméltóképpen, hogy munkánkkal, az intézmény tevékenységéről, valamint a 

felhasználóknak nyújtott szolgáltatások színvonalának emeléséről alkotott jövőképünkkel jó úton 

járunk. 

 A potenciális szerzők-előadók, azaz a jövőbeni képzésszervező pedagógusok fellelése, 

támogatása és felkészítése a Regionális Központ egyik legkiemeltebb feladata és tevékenysége a 

szakmaiság színvonalának fejlesztése terén.  

 

Број учесника семинара/ résztvevők száma

84

444

852
700

1119 1135

0

200

400

600

800

1000

1200

2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.



 6 

IV. PEDAGÓGUSOK SZÁMÁRA SZERVEZETT EGYÉB TEVÉKENYSÉG  

 

- 2015. április 1-jén a magyarkanizsai Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központba 

látogatott Pintér Attila, Magyarország belgrádi nagykövete. A nagykövet dr. Bimbó Mihály, 

Magyarkanizsa község elnöke, Huzsvár Ervin elnökhelyettes, Fejsztámer Róbert, Magyarkanizsa 

község Gazdasági- Pénzügyi és Fejlesztési Osztályának vezetője és Nyilas Leonov Anita, a 

Magyar Nemzeti Tanács elnökhelyettesének kíséretében érkezett. A vendégek tájékoztatást kaptak 

a Regionális Központ munkájáról, valamint a község és a térség oktatási rendszerében és a közélet 

egyéb síkjain kifejtett tevékenységének koncepciójáról.  

 

- a magyarkanizsai Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola szervezésében 2015. április 17-18-án 

megtartott VIII. Gyermekfesztivál kereteiben a Regionális Központban szakmai tribünre került sor 

a Z-generáció az én nemzedékem címmel, melynek témája a modern kor diákjaival kifejtett 

oktató-nevelő tevékenység kihívásai voltak.  

 

- 2015.04.28-án a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar tanárai és hallgatói a 

magyarkanizsai oktatási intézmények meglátogatása során ellátogattak a Regionális Központba, és 

megismerkedtek az intézmény, mint az oktatási rendszer szerves részét képező tényező 

tevékenységével, irányelveivel és céljaival.  

 

- 2015. április 16-17-én a Regionális Központban tartottak szakmai értekezletet a tartományi, 

városi és községi tanfelügyelők egész Vajdaság területéről, akik a gyermekek és tanulók 

biztonságáról az oktatási intézményekben, a nevelő-fegyelmi eljárások lefolytatásáról és az eljárás 

törvényességének ellenőrzéséről, az igazgatóválasztásra és az igazgató felmentésére vonatkozó 

eljárással kapcsolatban benyújtott folyamodványok ügyében foganatosított tanfelügyelői 

intézkedésekről és egyéb időszerű témákról tanácskoztak. Az előadók a Tartományi Oktatási, 

Jogalkotási, Közigazgatási, Kisebbségi- Nemzeti Közösségi Titkárság munkatársai voltak. 

 

- 2015. május 25-27-én Vrnjačka Banján tartották meg a Szerbiai Regionális Központok és 

Szakmai Továbbképző Központok Hálózatának első konferenciáját, melynek témája az igazgató 

szerepe az oktatási folyamatban volt, és amelyen részt vettek a Regionális Központ igazgatója, 

valamint Magyarkanizsa község oktatási intézményeinek és iskoláskor előtti intézményeinek 

igazgatói.  

 

- Tekintettel a gyermekek igényeire, hogy a nyári szünetben is legyenek szervezett edukációs 

jellegű tartalmak, a Regionális Központ, a magyarkanizsai Pedagógus Egyesületnek szervezési 

támogatást nyújtva június 29. és július 4. között társszervezője volt a nyári Tisza tábornak. Ez a 

már hagyományos tábor több éve nyújt minőséges és tartalmas időtöltést a község  általános 

iskoláinak felsős tanulói számára. Idén közel 70 résztvevő volt a Tisza-parton kialakított 

sátortáborban. A foglalkozásokat községünk iskoláinak pedagógusai tartották, akik számos 

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 tábor szervezésében már a kezdetektől részt veszünk, és igen sikeresnek bizonyul tanításon 

kívüli munkaformaként. A több, mint tíz éves múltra visszatekintő tábor továbbra is népszerű, ami 

arra utal, hogy mind a gyerekek, mind a szülők igénylik a tanterv által fel nem ölelt, ugyanakkor 

fontos és hasznos ismeretanyagot átadó lehetőségeket. Ennek a programnak a Regionális Központ 

megállapított irányelvei szempontjából is nagy jelentősége van, mert a pályakezdő, fiatal 

pedagógusok számára nyújt lehetőséget a gyermekekkel folytatott gyakorlati munkára, akik 

idősebb kollégáik segítségével dolgoznak a tábor témáinak kiötlésén, összeállításán és gyakorlati 

megszervezésén. 
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- A nyári szünet alatt a Regionális Központ a horgosi Bontakozás tábor lakóit is vendégül látta 

június 30-án. 

 

- augusztus 26-27-én megszerveztük a pedagógusok nyári iskoláját is, melyen az oromhegyesi- 

oromi Arany János 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. szeptember 22-én megszerveztük a magyarkanizsai Jovan Jovanović Zmaj Általános 

iskola 3/c osztályával 2014/2015. iskolaévben megvalósított élménypedagógiai fejlesztő 

műhelymunkák elnevezésű projekt zárójelentésének prezentációját.  

Ez a prezentáció egyben az év utolsó harmadában megtartott tevékenységek előrejelzése is volt, 

amikor is a képzés pozitív hatásait felismerve, Magyarkanizsa község is bekapcsolódott a 

szervezésébe oly módon, hogy tervezett költségvetési tételként kezelte. Ezt Fejsztámer Róbert, 

Magyarkanizsa község önkormányzatának Gazdasági, Pénzügyi és Fejlesztési Osztályának 

osztályvezetője közölte, aki az önkormányzat nevében vett részt a prezentáción. Elmondta, hogy a 

képzés gyakorlatban történő alkalmazásáról és pozitív hatásáról szóló visszajelzések begyűjtése a 

Regionális Központ hatásköre. Miután ennek az igen attraktív és hatékony képzésnek a lényege az 

osztályközösségen belüli erőszak megelőzése és kezelése, az együttműködés erősítése és 

fejlesztése, a motivációs szint növelése, a Regionális Központnak egyértelmű jövőképe van a 

pedagógus-továbbképzés ezen formájával kapcsolatban. Az utolsó negyedévben ezt a képzést 

közel százan hallgatták végig a község és a térség területéről. 

 

- A Regionális Központ folyamatosan foglalkozik a pedagógusok továbbképzésével és ezeknek a 

programoknak a szerzőivel. A képzések szerzőinek és megvalósítóinak ösztönzése és képzése 

kiemelt feladat, ezért a tárgybeli évben két alkalommal tartottunk felkészítő foglalkozásokat az új 

akkreditációs ciklusra készülve, hatékony támogatást biztosítva ezáltal „saját képzőink” számára.  

 

- 2015. október 15-én műhelymunkát szerveztünk a következő akkreditációs ciklus, a 2016/17 és 

2017/18 években sorra kerülő szakmai továbbképzések programjainak majdani szerzői számára. 

A műhelymunka formájában megtartott képzést Trkulja Mirjana belgrádi pszichológus, program-

tréner tartotta, aki már az előző évi akkreditációs ciklusokban is foglalkozott ilyen képzésekkel a 

potenciális programszerzőket segítendő. 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 potenciális programszerzők. Fontos megerősítés és elismerés ez számunkra, 

hiszen évek óta arra törekszünk, hogy színvonalas képzéseket, minőséges munkát fejtsünk ki, és 

minden rendelkezésünkre álló módon támogassuk a kreatív és motivált pedagógusok 

tevékenységét. 

 

- 2015. november 20-án tanácskozást szervezetünk 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 újdonságokat, különös tekintettel a képzési programok akkreditációs eljárására. 

A pedagógusok, óvodapedagógusok és szakmunkatársak állandó szakmai továbbképzésének a 

2016/2017. és 2017/2018. iskolaévekben sorra kerülő képzési programok jóváhagyására 

meghirdetett akkreditációs pályázatra a magyarkanizsai Regionális Szakmai Pedagógus-

továbbképző Központ  32 programmal jelentkezett, melyek közül 11–et a belgrádi székhelyű 

Oktatásfejlesztési Intézetnek, 21-et pedig az újvidéki székhelyű Vajdasági Pedagógiai Intézetnek 

nyújtott be. E programok többségének egyik sajátossága a kétnyelvűség. 
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A magyarkanizsai Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ a továbbiakban is 

logisztikai és szervezési hátteret és támogatást kíván nyújtani a képzési programok szerzőinek.  

- 2015. november 4-én a Regionális Központban tartott képzést a belgrádi Gazdasági Diplomácia 

Intézet Közbeszerzések tervezése és az applikációs szoftver használata címmel. 

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 

közbeszerzésekről szóló törvény módosításaival összhangban, 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. november 19-én 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 szakembereivel tartott 

tanécskozáson elhangzott, 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 

elengedhetetlen fontosságú témákat és tartalmakat dolgozta fel. 

Az Obrazovni informator tanácskozást vezető szakemberei Jović Ljiljana, Pavić Nataša, Radelić 

Regina, Kuzmanović Zorica és  Panovski Aleksandar voltak. 

 

- 2015. november 6-án, a pedagógusok napja alkalmából Magyarkanizsa Község Pedagógus 

Egyesülete és a magyarkanizsai Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ ismét 

ünnepi rendezvényt szervezett, amelyen kiosztották “Az év pedagógusa” díjat. A már 

hagyományos rendezvényen községünk oktató-nevelő intézményeinek dolgozói találkoznak, 

barátkoznak, tapasztalatot cserélnek és együtt ünnepelnek, aktív pedagógusok és nyugdíjasok 

egyaránt.  

 

- 2015. december 12-én tehetséggondozás témában szerveztünk konferenciát, A tehetség 

szolgálatában – a gyermek és a pedagógus közti viszony az általános iskolában a tehetség 

felismerése és a tehetséggondozás érdekében címmel. 

A szakmai tanácskozás előadói olyan oktatási intézmények és szakmai egyesületek képviselői 

voltak, amelyek alaptevékenységükből eredően szakszerűen foglalkoznak a tehetséggondozással: a 

Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi 

Karának Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéke, a Vajdasági Tehetséggondozó Tanács, a zentai 

Bolyai Farkas Tehetséggondozó Gimnázium, a zentai Stevan Sremac Általános Iskola és a 

magyarkanizsai Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola, mint vajdasági tehetségpontok. 

A résztvevők az észak-bácskai általános iskolák igazgatói és pedagógusai voltak. 

 

V. A TANÉV FOLYAMÁN SZERVEZETT ESEMÉNYEK  

 

-  Szaktestületek községi szintű értekezleteit tartják a Regionális Központban minden iskolai 

félévben kétszer. Ezek azok az alkalmak, amikor a tantárgypedagógusok saját szűkebb tantárgyi 
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területeiken belül véleményt és tapasztalatot cserélhetnek, megosztják gondjaikat és kétségeiket, 

elbeszélgetnek az oktató-nevelő folyamatra vonatkozó tantárgyi újításokról és kihívásokról.  

 

-   Magyarkanizsa község iskolaigazgatóinak és óvodaigazgatóinak szaktestülete szintén a 

Regionális Központban ül össze évente több alkalommal is. A Regionális Központ igazgatója, az 

intézmény megalapítása óta tagja ennek a testületnek, melynek tevékenysége az oktatási szféra 

fejlesztésére és színvonalának előmozdítására irányul. A Regionális Központ ezen tevékenységi 

formája által is községünk oktatási intézményeink soraiban szerepel.   

 

-  Magyarkanizsa Község Pedagógus Egyesülete, mint a Regionális Központ előzménye szintén 

ebben az intézményben fejti tevékenységét. Az egyesület és a Regionális Központ munkája 

értelemszerűen továbbra is összefonódik, hiszen alapvető tevékenységük az oktatással kapcsolatos 

kérdések és témák, és a pedagógusok általános, valamint szakmai érdekeinek támogatása. A 

Regionális Központ és a Pedagógus Egyesület további közös pontjai a közös projekttevékenység, 

a gyermektáborok együttes szervezése, valamint a pedagógusnapi ünnepség megszervezése stb. 

 

- a Bagoly kuckó kreatív gyermekműhely a Regionális Központ megalakulása óta működik 

folyamatosan, az egész iskolaév folyamán, hetente egyszeri alkalommal rendszeresen, két 

korcsoport számára külön-külön. A gyermekek rendületlen érdeklődéssel járnak ezekre a 

foglalkozásokra, melyeken a legkülönbözőbb témákat dolgozzák fel. Változatos készségfejlesztő, 

játékos tevékenységekben próbálhatják ki magukat és fejlesztik képességeiket, kreatív és érdekes 

módon. Készülnek továbbá a jeles ünnepekre és más jelentős eseményekre, valamint 

hagyományápolással is foglalkoznak. A műhelymunkákat két lelkes tanítónő vezeti, akik már öt 

éve kötik le változatlan leleményességgel és szakértelemmel a gyerekek figyelmét. 

  

- Szülők Fóruma 

A 2014/2015. és 2015/2016 iskolaév folyamán a Regionális Központ folytatta az óvodás és iskolás 

korú gyermekek szülei számára szervezett találkozókat, előadások és interaktív műhelymunka 

formájában megtartott ciklusok szerint. A tárgybeli időszakban az óvodáskorú gyermekek 

szüleivel dolgoztunk. A program végén értékelést végeztünk, amely megerősítette a szülőkkel 

folytatott munka indokoltságát, a részt vevő szülők ugyanis mindannyian elégedettek voltak, és 

kifejezték a folytatás iránti igényüket. A műhelymunka két nyelven, szerbül és magyarul folyt, és 

a Regionális Központ szakemberei vezették.  

  

- Tudásvetélkedő – szintén a község pedagógusainak szervezett szórakoztató jellegű, de minden 

érdeklődő polgár számára is nyitott esemény, melyben a Regionális Központ is részt vesz. A 

barátkozás és a kellemesen együtt eltöltött idő sajátos lehetőség a tudás és a tájékozottság, mint 

tartós szellemi értékek alkalmazására és bővítésére. 

 

- Klasszikus tánc 

A közismert tényt, mely szerint a zene és a tánc jelentős mértékben kihat a szellemi és testi 

egészségre, bizonyítja a pedagógusok, és nem csak a pedagógusok egyre nagyobb érdeklődése is, 

a Regionális Központ által heti egy alkalommal szervezett klasszikus tánc tanfolyam iránt. Több 

éves táncoktatói tapasztalattal rendelkező hivatásos tánctanárok vezetik magas szakmai 

színvonalon ezt a képzést a résztvevők nagy megelégedésére. A pozitív légkör és a jó hangulat 

ékes bizonyítéka  annak, hogy a Regionális Központ nem csak a pedagógusok szakmai, de 

személyes épülésére szolgáló kezdeményezési iránt is igény mutatkozik és jó fogadtatásra 

találnak.  

 

- Relaxációs  gyakorlatok testnevelő tanár és többéves szakmai tapasztalattal rendelkező testedző 

vezetésével a testi-lelki harmónia elérésére és megtartására, amely immár három éve működik a 

Regionális Központ szervezésében. Az intézmény ez által is arra törekedik, hogy eleget tegyen a 

lokális közösség igényeinek, melyek az egyéni erőforrások megtartására és fejlesztésére 

irányulnak.     
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- Tanulmányi kirándulások pedagógusok számára, melyeket a beszámoló tárgyát képező évben 

Krakkóba  (április hónapban) és Toscanába (szeptember hónapban) szerveztünk meg. A kedvező 

fizetési feltételeknek köszönhetően mód van arra, hogy a tanügyi dolgozók szakmai, illetve 

tanulmányi utak alkalmával is bővíthessék ismereteiket és élményeiket a felbecsülhetetlen értékű 

történelmi, civilizációs, művelődéstörténeti és művészeti tájak, helyszínek és műtárgyak  

megtekintésével.  

 

- A Regionális Központ megalakulása óta házigazdája az immár tizenegyedik alkalommal 

megrendezésre kerülő Általános Iskolások Községközi Színjátszó Szemléjét értékelő szakmai 

zsürinek. 

 

VI. MÁS FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA SZERVEZETT TEVÉKENYSÉG  

 

Községünk lakossága a Regionális Központot mindinkább arról ismeri, hogy használhatja, vagy 

élvezheti szolgáltatásait, hiszen nem csak a szűken szakmai, hanem a lakosság érdekeit és igényeit 

is kiszolgáló kapacitásait készségesen rendelkezésükre bocsátja. Egyre több magánszemély és 

egyesület keresi meg minket azzal, hogy az intézmény kapacitásait (kellemes hangulat, teljeskörű 

műszaki feltételeket biztosító felszerelés, prezentációk, képzések megtartására alkalmas korszerű 

körülmények stb.) használva kívánja megtartani programját.  

 

A beszámoló tárgyát képező időszakban a Regionális Központ biztosított helyszínt a Községi 

Újságíró Egyesület értekezleteire, az egészséges életmóddal, valamint a környezetvédelemmel és 

környezetfejlesztéssel, stb. kapcsolatos konzultációk, szakmai előadások, valamint vállalkozói 

képzések számára.  

 

VII. PROJEKT TEVÉKENYSÉG 

 

A Regionális Központ eredményesen szerepelt a projekttevékenységek támogatására kiírt 

pályázatokon, így a kedvező elbírálásban részesülő kérelmeiből származó anyagi támogatásnak 

köszönhetően az alábbiakban felsorolt tevékenységeket volt lehetősége megvalósítani 2015-ben: 

 

1. Magyarországi támogatások a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Balassi Intézetének 

közreműködésével 

A Balassi Intézet által meghirdetett pályázat kedvező elbírálásának köszönhetően, a Regionális 

Központ a tárgybeli évben is biztosítani tudta a szükséges munkafeltételeket a Bagoly kuckó 

kreatív gyermekműhely számára.  

2. A Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi-Nemzeti 

Közösségi Titkárság által kiírt pályázatok  

A Regionális Központ két projektumával eredményesen pályázott a Titkárság oktatási témában 

meghirdetett pályázatán. A jóváhagyott támogatási eszközöket  

- a nyári iskola pedagógustovábbképző tanfolyamra és 

- a tehetséggondozó konferencia megszervezésére és megvalósítására fordítottuk.  

 

VIII. PR TEVÉKENYSÉG ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS A TÁJÉKOZTATÁSI 
ESZKÖZÖKKEL 

 
A Regionális Központ, a rendelkezésére álló emberi erőforrások által rendszeresen 

tájékoztatta a nyilvánosságot a 2015. év időszerű és új programjairól és azok megvalósításáról. 

Mind a helyi, mind a regionális és a szélesebb hatósugarú (országos szintű) tömegtájékoztatási 
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eszközökkel kiváló kapcsolatokat tartunk fenn. A Központ tevékenységét a sajtó és az 

elektronikus média is rendszeresen követte. A tevékenységekről szóló jelentések, programok és 

képzések szerepeltek a napi és heti sajtóban, valamint a helyi, regionális és állami rádió és TV 

műsorokban. 

 

A Regionális Központ naprakész honlapot tart fenn, melynek nagy látogatottsága van, 

hiszen ezen (is) jelenteti meg programjait, képzéseit, felhívásait és a szolgáltatásait felhasználók 

számára szóló minden egyéb felhívást. A honlapon keresztül tájékozódnak és jelentkeznek a 

képzések igénylői, akik emellett hozzájuthatnak minden számukra fontos szakmábavágó és friss 

információhoz. A honlapot havonta mintegy 3000-en látogatják. Szolgáltatásaink felhasználóinak 

személyre szóló e-mailt küldünk a meghirdetett képzésekről, ők pedig szintén elektronikus postán 

küldik vissza jelentkezési lapjaikat, ami jelentősen leegyszerűsíti, megkönnyíti és felgyorsítja a 

kölcsönös kommunikációt. 

 

Negyedévenként nyomtatott és elektronikus formában is közlönyt jelentetünk meg, 

melyben beszámolunk a mögöttünk álló három hónap jelentősebb eseményeiről és működésünk 

eredményeiről, színes oldalakon, fényképekkel alátámasztva.  

 

Az intézmény tevékenységére szánt célrendeltetésű új székházba költözéssel jelentős 

mértékben bővült a helyi és tágabb környezetünkkel kialakított és folyamatos együtműködési 

lehetőség. A négy korszerűen, minden szükséges műszaki berendezéssel, bútorzattal és eszközzel 

felszerelt tanterem több esemény egyidejű megtartását teszi lehetővé, így az intézmény a 

nyitvatartási idejét is meghosszabbította, megnövekedett kapacitásainak megfelelően, hogy 

minden potenciális felhasználó számára elérhető legyen. 

 

A magas szintű európai követelményneknek teljes mértékben megfelelő, építészetileg 

impozáns, attraktív helyen megépített székház, valamint a jól átgondolt promóciós tevékenység és 

a szakmailag minden szempontból alátámasztott több éves hatékony működés eredményesnek 

bizonyult. Szakmai és egyéb szolgáltatásaink iránt folyamatosan nő az érdeklődés, nem csak helyi 

szinten, hanem a térségben és a tartományban, sőt mostanra már az országos szintű jogi személyek 

részéről is. 

  

IX. EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS PARTNEREKKEL 2015-BEN 

 

A Regionális Központ, a következőkben felsorolt releváns partnerekkel, intézményekkel és 

szervezetekkel működött együtt: 

- a Szerb Köztársaság Oktatási, Tudományügyi és Technológiai-fejlesztési Minisztériumával a 

szerbiai oktatásügy stratégiájának megvalósításához hozzájáruló értekezleteken és konferenciákon 

történő részvétel által, 

- Oktatásfejlesztési Intézet – Belgrád, 

-  az Oktatás-Nevelés Minőségének Értékelésével Foglalkozó Intézet - Belgrád,  

- nagybecskereki és zombori iskolaigazgatóságok, 

- a Szerbiai Regionális Központok és Továbbképző Központok Hálózata,  

- Magyarkanizsa Község Pedagógus Egyesülete, 

- Vajdasági Módszertani Központ Szabadka, 

- Vajdasági Módszertani Központ - Nagybecskerek 

- Vajdasági Pedagógiai Intézet, Újvidék, 

- Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 

- Magyarkanizsa község helyi önkormányzatának intézményei, 

- a község és a térség óvodái és iskolái, 

- a község minden oktatási, művelődési, szociális és más intézményei.    
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X. ÖSSZEFOGLALÓ 

 

A magyarkanizsai Regionális Központ működését 2015-ben az intézmény stratégiai 

dokumentumaiban és munkaprogramjában megállapított általános és alapvető céljai szerint 

valósította meg, amelyek elsősorban a pedagógustovábbképzésre vonatkoznak. A Regionális 

Központ, munkája során, arra törekedett, hogy összehangolja érdekeit a szolgáltatásait 

felhasználók és az alapító érdekeivel.  

 

  A Központ közvetlen felhasználói legnagyobb számban a tanügyi dolgozók. A Tisza-

mente és a bácskai térség egész területéről érkező továbbképzési és más szakmai programokon 

részt vevő pedagógusok létszámát a magyarkanizsai Regionális Központ létrejöttének és 

működésének indokoltságát alátámasztó mutatóként értékeljük. Az intézmény tevékenységének 

egyik lényeges sajátossága a magyar tanítási nyelven dolgozó pedagógusok számára nyújtott 

lehetőség, hogy saját anyanyelvükön hallgassák és vegyenek részt a munkában, akár oly módon, 

hogy a képzések voltak magyar nyelvűek, akár pedig oly módon, hogy biztosítottuk számukra a 

szimultán fordítást. 

 

  2015-ben jelentősen bővült azoknak az iskolálnak a száma, akikkel közvetlen 

együttműködést alakítottunk ki, és bővült az iskolákat felölelő terület is.  

 

  Ezzel egyidejűleg bővült a szülőkkel és a gyermekekkel folytatott tevékenységi formák 

száma és tartalma is, ezt pedig azért tartjuk fontosnak, mert valljuk, hogy ők úgyanúgy az oktató-

nevelő folyamat lényeges tényezői, mint maga az oktatási intézmény.  

 

A szakmai továbbképzéseken kívül, a Regionális Központ a helyi lakosság és a tágabb 

környezet számára különböző témákban szervezett tartalmas események által is ismert intézmény.  

 

 

A 2015. évben kifejtett munkát összegezve, a Központ működésének szakmai, pénzügyi és 

egyéb tevékenységét áttekintve elmondható, hogy a Magyarkanizsai Regionális Szakmai 

Pedagógus-továbbképző Központ eredményes évet tudhat maga mögött. Az egyes működési 

paramétereket elemezve nyilvánvaló, hogy bővült a Központ tevékenysége által felölelt iskolák 

száma a térségben, a beszámoló tárgyát képező évet megelőző évhez viszonyítva emelkedett a 

megvalósított programok száma is, továbbá bővült az oktatási-nevelési rendszer működését és 

fejlesztését érintő szakmai és más releváns intézményekkel kialakított együttműködés is. 

 

   

 

Varjú Potrebić Tatjana 

        igazgató 


