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13. szám
2016. január - június

ELŐSZÓ
A Regionális Központ tevékenységének
2016 évi első hat hónapja a szokásos ütemben,
számos programmal, képzéssel és a gyermekek,
a szülők és a helyi lakosság, valamint a térség
közintézményeiben és szerveiben dolgozók
számára megszervezett eseménnyel telt.
Örömmel számolunk be arról, hogy új
tartalommal bővült intézményünk tevékenysége,
a belgrádi Tudománynépszerűsítő Központ
kezdeményezésére. Idén februárban kezdődtek a
tárgyalások a magyarkanizsai önkormányzat
vezetősége és a Tudománynépszerűsítő Központ
vezetősége között, intézményünk közvetítésével,
Tudomány Klub megnyitásáról, a tudomány és az
újkeletű tudományos eredmények népszerűsítése
érdekében.

A
Tudománynépszerűsítő
Központ,
tevékenységének decentralizálása során, arra
törekszik, hogy minél szélesebb körben tegye
elérhetővé a tudományok és a tudományos
felfedezések megismerését, megtapasztalását
egész Szerbia területén. 2016-ban, áprilistól
júniusig, minden kedden megnyílt egy-egy ilyen
Tudomány Klubot az ország valamelyik regionális
központjában.
Ennek
az
elképzelésnek
köszönhetően mára már 12 klub működik az
országban (Leskovac, Čačak, Niš, Užice,
Knjaževac, Kragujevac, Smederevo, Kruševac,
Nagykikinda, Novi Pazar, Magyarkanizsa és
Šabac).
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

Az év elején folytatódott a 2015-ben
megkezdett élménypedagógiai képzéseket
felölelő ciklus. A tavaly megtartott képzéseket
követően, az idei év elején a képzők konzultációt
tartottak azokkal a kollégákkal, akik már részt
vettek ezeken az élménypedagógiai képzéseken,
és alkalmazzák az ott elsajátított ismereteket a
gyakorlati munkájuk során.

A képzések résztvevői egyébként, külön
erre fenntartott portálokon folyamatosan
kapcsolatban voltak az instruktorokkal és
egymással is, hogy tapasztalatot cserélhessenek,
kérdezhessenek, segítsenek egymásnak. Az
értékelésnek,
illetve
az
ismeretés
tapasztalatcserének ez a módja nagyon
hatékonynak mutatkozik a pedagógusok
számára, mert a lehető legjobb módon ösztönzi
őket az elsajátított ismeretek alkalmazására és
saját képességeik fejlesztésére. A megtartott
képzéseket követő folyamatos kapcsolattartás és
az evaluáció ezen módja hatékony modell lehet
minden képzési forma vonatkozásában a
továbbiakban.
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A Regionális Központ, mint az már
tevékenységéről köztudott, nem csak az oktatási
szférával foglalkozik. Megalakulása óta arra
törekszik, hogy együttműködjön a többi
közszférával is, és szolgáltatásait nekik is
felkínálja. Ennek megfelelően, tájékoztató jellegű
értekezletet
szerveztünk
februárban
a
Törökörszág, Japán és Lengyelország által
folyósított támogatásokkal kapcsolatban, a
belgrádi Edukációs és Projektmenedzsment
Központ (CEUP) megkeresésére
a térség
közszolgálati, oktatási, szociális védelmi,
közvállalati, művelődési és más közintézményeinek vezetői és dolgozói számára.

A vajdasági szociális védelmi központok
nálunk tartottak tanácskozást a Szociális
Védelmi Minisztérium előadóinak vezetésével a
Szociális védelmi rendszer erősítése a rendkívüli
helyzetbe került gyermekekkel folytatott
munkában címmel.

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

Tekintettel arra, hogy a közszférát érintő
jogszabályokkal kapcsolatos tavaly megtartott
tanácskozásokról nagyon pozitív visszajelzéseket
kaptunk, idén márciusban is megszerveztük az
Edukációs
és
Fenntartható
Fejlődéssel
Foglalkozó Központ tanácskozását, melynek
témája az új jogszabályok alkalmazása a
közszférában volt. A résztvevők az egész térség
közszolgálati intézményeinek dolgozói voltak.

Büszkén számolunk be arról, hogy az
Oktatásfejlesztési Intézet és a Vajdasági
Pedagógiai Intézet akkreditálta intézményünk
szerzőinek továbbképző programjait.
A
Regionális Központ, a 2016-2018. időszakra 28
akkreditált képzés “tulajdonosa”.
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2016.01.11.

JANUÁR
2016.01.05-06.

KÉPZÉS

A MAGYAR TÖRTÉNELEM KORSZERŰ
FELDOLGOZÁSA – ÖTLETEK A MAGYAR
TÖRTÉNELEM OKTATÁSÁHOZ

KÉPZÉS

A SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS AZ OKTATÁS
MINŐSÉGÉNEK SZOLGÁLATÁBAN – A JÓ
GYAKORLAT PÉLDÁI
Szerzők: Varjú Potrebić Tatjana, Telek Krisztina
Kat. sz. 487

Szerzők: Csonti Melinda és Csonti Ernő.
Kat. sz. 840, K2, P1
Az idei év első képzése interaktív munkahangulatban telt
el, melynek lényege a történelmi tananyag érdekes,
kreatív és lendületes módszerekkel történő feldolgozása
volt. A program végén megtartott értékelésből és a
hallgatók reakciói alapján is leszögezhetjük, hogy maga a
képzés is érdekes, lendületes és újszerű volt. A résztvevők
elmondása szerint a kétnapos képzés számos kérdést és
új távlatokat nyitott meg, ezért felmerült a program
folytatása iránti igény is.

2016.01.11-13.

A képzésen a magyarkanizsai Beszédes József
Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont tanárai és
szakmunkatársai vettek részt.

KÉPZÉS

AHOL A CSODÁK TÖRTÉNNEK –
ÉLMÉNYPEDAGÓGIA
Szerző: Besnyi Szabolcs
Kat. sz. 844
A három napos képzés a tavalyi évben megkezdett ciklus
folytatása volt, és jó hangulatban, sok dinamikus
gyakorlat közepette telt el. A pedagógusok játékok,
mozgásos gyakorlatok és más gyakorlati tevékenység
során sajátíthatták el a gyermeki közösségben mutatkozó
feszültség és agresszió csökkentésének módszereit és
eszközeit.

A KÖZPONT TEREPEN MEGTARTOTT KÉPZÉSEI
- 01.11-12. Inklúzió a gyakorlatban - az inklúziós
modell gyakorlati alkalmazása az általános
iskolában (Kat. szám: 311), helyszín: TestvériségEgység Általános Iskola, Nemesmilitics
- 01.15-16. A mesék újszerű feldolgozása a házi
olvasmányokban (Kat. szám:826), helyszín: Zenta
- 01.29-30. A mesék újszerű feldolgozása a házi
olvasmányokban (Kat. szám:826), helyszín: Novak
Radonjić Általános Iskola, Mohol
A LAKOSSÁG SZÁMÁRA SZERVEZETT ESEMÉNYEK
- 01. 20. A természet az egészségmegóvás és az
egészségfejlesztés szolgálatában – egészségügyi
előadás
- Relaxációs gyakorlatok felnőtteknek – hetente
kétszer

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
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EGYÉB TEVÉKENYSÉG

FEBRUÁR
2016.02.19-20.

- 02.02. Magyarkanizsa község műszaki nevelés és
informatika tanárainak szaktestülete
KÉPZÉS

A MESÉK ÚJSZERŰ FELDOLGOZÁSA
A HÁZI OLVASMÁNYOKBAN
Szerzők: Csonti Melinda és Csonti Ernő
Kat. sz. 826.

2016.02.27.

KÉPZÉS

BEVEZETÉS A DRÁMAPEDAGÓGIÁBA
Szerzők: Sárosi Gabriella, Sóti Orsolya, Perpauer
Attila
Kat. sz. 777.
2016.02.12.
KÖZPONT TEREPEN MEGTARTOTT KÉPZÉSEI

A SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS AZ OKTATÁS
MINŐSÉGÉNEK SZOLGÁLATÁBAN – A JÓ
GYAKORLAT PÉLDÁI
Szerzők: Varjú Potrebić Tatjana, Telek Krisztina;
Kat. sz: 487
helyszín: Zentagunaras.
24420 Kanjiža, Glavni trg 9.
24420 Magyarkanizsa, Fő tér 9.
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- 02.04. A belgrádi Edukációs és Projektmenedzsment Központ (CESU) a magyarkanizsai
Regionális Központban tartott tájékoztató jellegű
értekezletet a Törökörszág, Japán és Lengyelország
által folyósított támogatásokkal kapcsolatban. Az
előadást Marjanović Ksenija, a projekt team vezetője
tartotta.

A résztvevők a közszolgálati, oktatási, szociális
védelmi, közvállalati, művelődési és más
közintézmények vezetői és dolgozói voltak. A
találkozó célja az volt, hogy konkrét információkat
nyújtson ezekről a támogatásokról, illetve a pályázati
előírásokról.
A hallgatóság megismerkedett a támogatások
rendeltetésével, a pályázható témákkal, a szükséges
pályázati dokumentáció tartalmával, a pályázati
eljárásokkal és a három támogató ország pályázati
űrlapjaival. A minden részletre kiterjedő, pontos
információk a pályázati tevékenység valamennyi
időszerű, konkrét és gyakorlati szakaszát felölelték,
konkrét választ és útmutatást nyújtva a feltett
kérdéseikre és megfogalmazott kételyeikre.
A résztvevők nagyon elégedettek voltak, elismerően
nyilatkoztak az előadásról és a magas szintű szakmai
tudással rendelkező szakemberről, akivel nyíltan és
részletesen megbeszélhették kérdéseiket.
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EGYÉB TEVÉKENYSÉG
- 02.10. A vajdasági szociális védelmi központok a
Regionális Központban tartottak tanácskozást a
Munkaügyi és Szociális Védelmi Minisztérium
előadóinak vezetésével, a Szociális védelmi
rendszer erősítése a rendkívüli helyzetbe került
gyermekekkel folytatott munkában címmel.

MÁRCIUS
2016.03.04-05.
A KÖZPONT TEREPEN MEGTARTOTT KÉPZÉSEI.

A MAGYAR TÖRTÉNELEM KORSZERŰ
FELDOLGOZÁSA – ÖTLETEK A MAGYAR
TÖRTÉNELEM OKTATÁSÁHOZ
Szerzők: Csonti Melinda és Csonti Ernő
Kat. sz: 840, K2, P1
helyszín: Zenta
EGYÉB TEVÉKENYSÉG

- 02.27. Műköröm-építő tanfolyam

- 03.14. Az új jogszabályok alkalmazása a közszférában a Reformator Edukációs, Befektetési és Fenttarthtó
Fejlődéssel Foglalkozó Központ tanácskozása a
közintézmények dolgozói számára.

- 02. 29. Magyarkanizsa Község Pedagógus
Egyesületének értekezlete

- 03.28. Az élménypedagógiával kapcsolatos képzés
hallgatóinak és szerzőinek konzultációs értekezlete

- Relaxációs gyakorlatok felnőtteknek – hetente
kétszer
- Bagoly kuckó – Kreatív gyermekműhely – hetente
egyszer.

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

- Relaxációs gyakorlatok felnőtteknek – hetente kétszer
- Bagoly kuckó - Kreatív gyermekműhely – hetente
egyszer
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EGYÉB TEVÉKENYSÉG.

ÁPRILIS
2016.04.09.

- A Szülők Fórumának harmadik ciklusa (április 05. május 10. - hetente egy alkalommal)
KÉPZÉS

DISZLEXIÁK ÉS DISZGRÁFIÁK – KIHÍVÁSOK
A KORSZERŰ OKTATÁSBAN
Szerzők: Vujović Marina, Jeličić Dobrijević Ljiljana.
Kat. sz. 284.
2016.04.16.

KÉPZÉS

ISKOLÁBA INDULOK – A GYERMEK
ISKOLÁBA INDULÁSÁT ELŐKÉSZÍTŐ
FOLYAMAT INDIVIDUALIZÁLÁSA
Szerzők: Vrcelj Odri Violeta, Jovićević Milana, Milić
Eleonora.
Kat. sz. 537.

A KÖZPONT TEREPEN MEGTARTOTT KÉPZÉSEI

A MAGYAR TÖRTÉNELEM KORSZERŰ
FELDOLGOZÁSA – ÖTLETEK A MAGYAR
TÖRTÉNELEM OKTATÁSÁHOZ
Szerzők: Csonti Melinda és Csonti Ernő
2016. április 07-08. i 14-15., helyszín mind a két
esetben: Hunyadi János ÁI, Csantavér.

04.12.
Értekezlet
megszervezése
és
együttműködés kialakítása a pedagógusokkal, a
belgrádi
Tudománynépszerűsítő
Központ
kezdeményezésére a Regionális Központban
megynyitandó Tudomány Klub működésével
kapcsolatban.
- 04.23. A Magyarkanizsán már hagyományosan,
minden év áprilisában sorra kerülő Gyermekfesztivál
keretében tanácskozást tartottunk a vendég és
vendéglátó pedagógusok számára a Korszerű oktatás
kihívásai címmel. A tanácskozáson Magyarkanizsa
község általános iskoláinak tanügyi dolgozói mellett,
a svilajnaci, valamint a magyarországi, szlovákiai és
romániai testvériskolák pedagógusai vettek részt, és
osztották meg tapasztalataikat egymással.

- 04.28. Az élménypedagógiával kapcsolatos képzés
hallgatóinak és szerzőinek konzultációs értekezlete
- Relaxációs gyakorlatok felnőtteknek – hetente
kétszer
- Bagoly kuckó – Kreatív gyermekműhely – hetente
egy alkalommal

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
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MÁJUS
2016.05.16.

JÚNIUS

KONZULTÁCIÓS ÉRTEKEZLETE

Az
élménypedagógiával
kapcsolatos
képzés
hallgatóinak és szerzőinek konzultációs értekezlete.
2016.05.23.

SZAKTESTÜLET

Magyarkanizsa község osztálytanítóinak szaktestülete.

A TUDOMÁNY KLUB MEGNYITÁSÁVAL
KAPCSOLATOS ELŐKÉSZÜLETEK
A május a Tudomány Klub megnyitásával kapcsolatos
előkészületekkel telt. Megbeszéléseket folytattunk a
község iskoláinak szaktanáraival, akik a Tudomány
Klub működtetésének és látogatásának szervezői,
valamint a Tudománynépszerűsítő Központ által
meghirdetett pályázatok projektvezetői és szervezői
lesznek. Jelentős figyelmet fordítottunk továbbá a
közvélemény ezzel kapcsolatos tájékoztatására és a
sajtó értesítsére is.

2016.06.22-23.

KÉPZÉS.

A SZÁMÍTÓGÉP HASZNÁLATA AZ
OKTATÁSBAN
Szerzők: Tapiška Silvija; Uca Georgeta
Kat. sz. 829
2016.06.27-29.

KÉPZÉS.

AZ ÓPERENCIÁS TENGEREN TÚL
– A TÜNDÉRMESE A FEJLŐDÉSLÉLEKTAN
TÜKRÉBEN
Szerzők: Joó-Horti Lívia; Ricz Dencs Tünde; Mengyán
Pletikoszity Ildikó
Kat. sz. 848
EGYÉB TEVÉKENYSÉG
- Relaxációs gyakorlatok felnőtteknek – hetente
kétszer
- Bagoly kuckó – Kreatív gyermekműhely – hetente
egyszer

EGYÉB TEVÉKENYSÉG
- Relaxációs gyakorlatok felnőtteknek – hetente
kétszer
Bagoly kuckó – Kreatív gyermekműhely – hetente
egy alkalommal
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
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2016.06.14.

ESEMÉNYEK

Az egész nap kreatív és alkotó jellegű volt.

A TUDOMÁNY KLUB ÜNNEPÉLYES
MEGNYITÓJA A MAGYARKANIZSAI
REGIONÁLIS KÖZPONTBAN
A Regionális Központban működő Tudomány Klub
ünnepélyes megnyitójának alkalmával együttműködési
megállapodást írt alá június 14-én a magyarkanizsai
önkormányzat, a belgrádi Tudománynépszerűsítő Központ
és a magyarkanizsai Regionális Szakmai Pedagógustovábbképző Központ.

Az alkalmi rendezvényen megjelentek a község általános
iskoláinak tanulói és tanáraik, az együttműködő
intézmények és szervek képviselői, a Tartományi Oktatási,
Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi-Nemzeti
Közösségi Titkárság titkára. Az eseményen a tájékoztatási
eszközök képviselői is részt vettek.

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
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