
 
 

 

 

      -1- 

KÖZLÖNY  

14. szám 
2016. július – december 

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 

   

- J ÚL IUS  –  AUG US Z TUS  - 
 
A nyári hónapokban az intézmény termei kissé 
elcsendesednek, megszokott tevékenységi üteme ilyenkor 
kicsit lelassul. Ez az időszak a mi szolgáltatásainkat 
felhasználók – a pedagógusok és tanulók jól megérdemelt 
pihenője, a nyári szünidő. A munka azonban csak látszólag 
szünetel ez alatt a néhány hét alatt, mert mi főként ebben 
az időszakban foglalkozunk az előttünk álló új tanévre 
elképzelt programok és események megtervezésével, a 
pályázatok, projektek megírásával, összeállításával, és az 
évi szabadságok is „sorra kerülnek“. Azonban, mint a 
korábbi években sem, ezen a nyáron sem maradtunk ki a 
gyermekzsivaj és önfeledt nevetés öröméből, ugyanis már 
július elején gyermektábort szerveztünk, idén kettőt is: a 
Nyári Nyelvi Tábort és a már hagyományos Tisza-tábort. 
 

Az angol-szerb nyelvi tábort a Regionális Központban 
tartottuk meg, július 04-08. között, a község általános 
iskoláinak 3-4. osztályos tanulói számára. Játékosan, 
szórakozva, mégis nagyon intenzíven tanultak, gyakoroltak, 
ismételtek a gyerekek. Számos változatos, dinamikus, 
kreatív és szórakoztató tartalommal igyekeztünk minél 
érdekesebbé és hasznosabbá tenni nekik a programot. Az 
volt a célunk, hogy a hagyományos iskolaóra helyett, az 
alapvető szókincs és a köznyelvi, mindennapos 
kommunikáció (pl.: bemutatkozás, barátkozás, vásárlás, 
utazás stb.) alapjait sajátítsák el és gyakorolják be a 
gyerekek, életszerű, megfelelő helyzetekben. A legnagyobb 
hangsúlyt a nyelvi gátlások eloszlatására, az idegen nyelv 
tanulására és használatára irányuló önbizalom kialakítására 
és fejlesztésére helyeztük. 

 

Július 04-09. A Tisza-tábort a magyarkanizsai Pedagógus 
Egyesület szervezi, társszervezője és támogatója pedig a 
Regionális Központ - a tanulók érdeklődésére és azon 
igényére figyelemmel, hogy a nyári szünidőben is legyenek 
szervezett oktató jellegű és ismeretbővítő tartalmak, ahol 
tanulva szórakozhatnak és aktívan pihenhetnek. Közel 70 
táborlakó volt idén is a Tisza-parton kialakított sátortáborban. 
A foglalkozásokat községünk iskoláinak pedagógusai 
tartották, akik sok érdekes, szórakoztató, gyakorlatias és 
hasznos programot állítottak össze a lelkes gyerekeknek. Az 
informatikai műhelymunkát a Regionális Központ biztosította 
számítógépes termében a táborlakók számára. 
Ennek a programnak a Regionális Központ céljai és irányelvei 
szempontjából is nagy jelentősége van, mert a pályakezdő, 
fiatal pedagógusoknak nyújt lehetőséget a gyermekekkel 
folytatott gyakorlati munkára, akik idősebb kollégáik 
segítségével dolgoznak a tábor témáinak kiötlésén, 
összeállításán és gyakorlati megszervezésén. 
 

 
 

Augusztus 30-án az akkreditált továbbképző programok 
szerzőivel tartottunk szakmai értekezletet. A 2016-2018. 
akkreditációs ciklusban, Regionális Központ támogatásával és 
szervezésében 28 program kapott akkreditációt, részben a 
belgrádi Oktatásfejlesztési Intézet, részben pedig a Vajdasági 
Pedagógiai Intézet által. Varjú Potrebić Tatjana, a Regionális 
Központ igazgatója a szakmai továbbképzésre vonatkozó 
újdonságokról, jogszabályi és szakmai változásokról 
tájékoztatta a programszerzőket, Telek Krisztina, a Regionális 
Központ szakmai munkatársa pedig a lényeges tartalmi és 
gyakorlati tudnivalókról, melyekkel a programszerzőknek 
tisztában kell lenniük mind a programok kidolgozása, mind 
pedig azok lebonyolítása során, azok hatékonysága 
érdekében. Az értekezlet után aláírásra kerültek a 
programszerzők és a Regionális Központ, mint az 
akkreditációs folyamat hivatalos képviselője és koordinálója 
közötti szerződések.  
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- S Z E P T E M B E R - 
 

A tanév kezdetével, mint ahogyan az iskolákban és 
óvodákban, a Regionális Központban is teljes erővel 
kezdődött meg ismét a munka, a következő események 
megszervezésével: 
Élménypedagógia – ösztönzés és ihlet  
Már a hónap elején, szeptember 5-én megtartottuk az 
élménypedagógia továbbképzés hallgatóinak és a 
program szerzőinek soron következő, negyedik 
konzultatív találkozóját. Az élménypedagógia program 
Magyarkanizsa község támogatásával és védnöksége alatt 
megvalósuló projekt, amely még 2015-ben kezdődött. A 
résztvevők községünk pedagógusai, akik készek arra, hogy 
új munkamódszereket alkalmazzanak gyakorlati munkájuk 
során, mellyel fejleszthetik azt. A képzésnek összesen 60 
résztvevője volt, ebből 30 hallgató folytatta a képzést a 
Farkas, vagy bárány elnevezésű program keretében.  
Ez a módszer, amit Besnyi Szabolcs dolgozott ki 
munkatársaival, a gyermeket helyezi az érdeklődés 
középpontjába, aki önmagát a játék varázslatos világának 
köszönhetően éli meg, személyiségének fejlődése 
folyamán. A módszertanilag aprólékosan kidolgozott, jól 
átgondolt és szakszerűen irányított játék-műhelyek a 
gyermeket az önismeret, az érzelmek megélése és 
kifejezése, a feszültség csökkentése, a konfliktusmegoldás 
és a kommunikációs akadályok feloldása felé vezetik. 

 
2016-ban összesen hat alkalommal (márciusban, 
áprilisban, májusban, szeptemberben, októberben és 
decemberben) tartottak a képzők konzultációt az 
élménypedagógiai képzések hallgatóival, bloggon 
keresztül pedig folyamatos a kapcsolattartás a 
programszerzők és a pedagógusok között, hogy 
megbeszélhessék a módszer alkalmazása során felmerülő 
esetleges kételyeiket, tapasztalatot cseréljenek és 
megbeszéljék eredményeiket.  

 

K O N F E R E N C I A  
 
Szeptember 09-én az újvidéki székhelyű Vajdasági 
Gyógypedagógusok Társasága és a Regionális Központ 
szervezésében került sor a gyógypedagógusok IX. 
konferenciájára, melynek témája a fejlődési 
zavarokkal küszködő és testi fogyatékkal élő fiatalok 
és felnőttek nevelése és oktatása volt.  
 

 
 
A résztvevők a szakterület szakemberei, gyógy-
pedagógusok, szakmunkatársak, pedagógusok, 
személyi asszisztensek egész Vajdaságból. 
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F E J L E S Z T Ő   M Ű H E L Y E K  

 
A közösségnek közösen elnevezésű projekt 
szeptember 05-től december 21-tartott és a 
Szerbiai Kőolajipari Társaság támogatta. A község 
négy intézményében (óvoda, általános iskola, 
Regionális Központ és a szociális védelmi 
szolgáltatást nyújtó intézmény) folytak képesség- 
és személyiségfejlesztő foglalkozások 4-10 éves 
gyermekekkel.  
A célcsoportot a sajátos fejlődési nehézségekkel 
küszködő gyermekek képezték, az érzelmi-szociális 
képességek ösztönzését igénylők, a hiperaktív, a 
lelki okokból eredő egészségi problémákkal 
küszködő és a válságos élethelyzetet megélő 
gyermekek. A műhelymunkák során alkalmazott 
alapvető módszer a játék volt, a gyermeki 
kifejeződés egyik legfontosabb és legértékesebb 
módja. 

 

 
 

A foglalkozások - melyeket Mácsai Mónika és Rác 
Nagy Tünde, nagy tapasztalattal rendelkező 
óvónők állítottak össze és vezettek – koncepciója az 
volt, hogy a játék felszabadító erejének 
felhasználásával válthassák ki az elégedettség és 
öröm érzését a gyermekekben. 

 
A program egyik fontos elemét képezte a felnőttek 
bevonása, így teremtve feltételeket a gyermek és a 
felnőtt közötti nélkülözhetetlen interakcióra. Ezzel a 
felnőttek figyelmének gyermekre összpontosítását 
kívánták elősegíteni, egyénenként - gyermekre 
szabottan, hogy fokozatosan bevezethetők legyenek 
a nevelésben elengedhetetlen követelmények és 
határok. A gyermek és felnőtt közös játéka új 
dimenziót képez a köztük levő viszonyban és új 
feltételeket teremt az építő jellegű egymásközti 
hatékony kommunikáció létrejöttéhez, akár gyermek 
és gyermek, akár gyermek és felnőtt között. A 
foglalkozássorozatot követően egyéni találkozókra 
került sor a szülőkkel, a gyermekeik nevelésében 
bekövetkezett esetleges mulasztások megbeszélése, 
illetve a családi nevelés módszereinek megfelelő 
módon történő alkalmazásának megerősítése 
érdekében. 
 

SZEPTEMBERBEN  MEGTARTOTT  KÉPZÉSEK. 
 
A Regionális Központban: 

- 2016.09.24. A gyermek személyiségfejlesz-
tésének új módszerei (katalógus szám: 917) 

Terepen megtartott képzés: 
- 2016.09.30. Egy lépéssel tovább bábok 
segítségével (kat. szám: 570) – Neven Óvoda, 
Mionica 

Pedagógusoknak és nem csak pedagógusoknak 
szervezett programok: 

- Relaxációs gyakorlatok, 
- Klasszikus tánc. 
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- O K T Ó B E R - 
 

A készségfejlesztő foglalkozásokat az óvodáskorú 
gyermekek számára októberben is folytattuk, és ebben 
a hónapban is megtartották konzultációikat az 
élménypedagógiai program hallgatói és szerzői.  

 
 

Október 10-én a magyarkanizsai Szociális Munka-
központ szakemberei az intézmény egyik 
alaptevékenysége terén, a családi gondozásban 
elhelyezett gyermekek községbeli nevelőszüleivel 
tartott megbeszélést, melyen részt vett Csikós László, a 
Szerb Köztársaság Munka-, Harcos- és Szociális-ügyi 
Minisztériumának államtitkára.  
 

 
 

 

Október 24-én Magyarkanizsa Község Pedagógus 
Egyesülete tartotta meg taggyűlését a Regionális 
Központban, melynek egyik napirendi pontja a 
pedagógusnapi alkalmi ünnepség előkészületei voltak. 

OKTÓBERBEN  MEGTARTOTT  KÉPZÉSEK.. 
 

A Regionális Központban: 
- 2016.10.01. Szép szóval - a kommunikáció a nevelés 
szolgálatában (katalógus szám: 951) 
- 2016.10.08. Az innovatív kommunikációs technológiák 
alkalmazása (katalógus szám: 205) 

 

 
- 2016.10.22. Szép szóval - a kommunikáció a nevelés 
szolgálatában (katalógus szám: 951) 
 

Terepen megtartott képzések: 
- 2016.10.13. Az innovatív kommunikációs technológiák 
alkalmazása (katalógus szám: 205) – Đura Jakšić 
Középiskola, Szerbcsernye  
- 2016.10.15. A mesében rejlő nevelés (katalógus szám: 
910) – Dr. Tihomir Ostojić Á. I. Tiszaszentmiklós  
- 2016.10.22. A mesében rejlő nevelés (katalógus szám: 
910) – Dr. Tihomir Ostojić Á. I. Tiszaszentmiklós 
- 2016.10.22-24. Egy lépéssel tovább bábok 
segítségével (katalógus szám: 570) – Helyi Közösség, 
Zimony  
- 2016.10.26. Zenés játékok (katalógus szám: 770) - 
Stevan Hristić Zeneiskola, Vranje 
- 2016.10.27. Zenés játékok (katalógus szám: 770) - 
Stevan Hristić Zeneiskola, Vranje 
- 2016.10.28-30. Egy lépéssel tovább bábok 
segítségével (katalógus szám: 570) – Moje detinjstvo 
Óvoda, Čačak 

 
Pedagógusoknak és nem csak pedagógusoknak 
szervezett programok: 

- Relaxációs gyakorlatok 
- Klasszikus tánc 
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  - NOV EMBER –  D ECEMB ER - 
 

GYERMEKEK ÉS FIATALOK A TUDMÁNY CSODÁLATOS 
VILÁGÁBAN ÉS A FIZIKA ÉS A MATEMATIKA KÖZÖTTI 
ÖSSZEFÜGGÉSEK CÍMŰ TUDOMÁNYNÉPSZERŰSÍTŐ 
PROGRAMOKBAN 
 
A Regionális Központ új tartalommal, Tudomány Klubbal 
bővült, melynek köszönhetően és a Tudomány-
népszerűsítő Központ által meghirdetett pályázaton két 
programunk, A gyermekek a tudomány csodálatos 
világában és a Fizika és a matematika közötti 
összefüggések elnevezésű programjainkkal való sikeres 
szereplésnek köszönhetően novemberben és 
decemberben nagyon mozgalmas és változatos volt az élet 
az épületben.  

 
Az óvodáskorú gyermekeknek tartott készségfejlesztő 
műhelyek mellett, megkezdődtek a Kuckó elnevezésű 
kreatív oktató foglalkozások, melyek ebben az időszakban 
sajátos jellegű tartalmat kaptak. A gyermekek a tudomány 
csodálatos világában programunkat az általános iskola 
elsős-hatodikos tanulóinak szántuk, és azt “kis 
tudományklubok” keretében valósítottuk meg, 
melyekben olyan tudománynépszerűsítő és tudományos 
eredményeket népszerűsítő tartalmakat dolgoztunk fel, 
mint: a szivárvány összes színe, az egészséges táplálkozás, 
a bolygók, a víz körforgása a természetben, tanulás a 
világháló segítségével és a méz. A foglalkozások az ezekben 
a műhelyekben szerzett új ismeretekkel kapcsolatos 
tudásvetélkedővel fejeződtek be. 

 

Ezzel párhuzamosan a Tudomány népszerűsítése a 
fizika és a matematika – informatika közötti 
összefüggések útján című programunk műhely-
munkáit is megtartottuk, a középiskolások, a szüleik 
és minden érdeklődő polgár számára.   
 

 
 
Nagy örömmel számolhatunk be arról, hogy igen 
eredményesek voltak ezek a programok, amit mi 
sem bizonyít jobban, mint az, hogy műhelyenként 
35-55 az érdeklődő kapcsolódott be a 
foglalkozásokba, melyek többek között a fény, a 
hullámoptika, az optikai eszközök, a mértani optika 
stb. témákat ismertették. Minden témát érdekes 
kísérletek és bemutatók segítségével dolgoztunk fel. 

 
 

November 03-án és 17-én a Regionális Központban 
tartott képzést tervezők számára a NALED – a 
Nemzeti Szövetség a Lokális Gazdasági Fejlődésért. 
A NALED azoknak a vállalatoknak, községeknek és 
civilszervezeteknek a szövetsége, akik együtt 
kívánnak tevékenykedni a jobb életfeltételek és 
munkafeltételek eléréséért Szerbiában. Nagy 
Britannia nagykövetségével együttműködésben egy 
képzési projektet bonyolítanak le az elektronikus 
építkezési engedélyek felhasználói számára. A 
képzés témája a kérelmek benyújtása az 
egységesített elektronikus eljárásban volt. A 
képzésen 40 építkezésügyi szakértő volt jelen egész 
Vajdaságból.  
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  P E D A G Ó G U S N A P I   
Ü N N E P I  A K A D É M I A  

 

November 8-án megünnepeltük a Pedagógusok 
Napját. Erre az alkalomra Magyarkanizsa Község 
Pedagógus Egyesülete és a Regionális Központ, mint 
minden évben, ünnepi műsort szervezett, amelyen 
kiosztottuk “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.  
Az ünnepi műsort a Gyöngyszemeink óvoda 
előkészítő tagozatosai nyitották meg, szívmelengető, 
bájos fellépésükkel, mosolyt fakasztva a fáradt 
felnőttek arcán. Műsorszámuk után Vajda Attila, a 
Magyarkanizsai Pedagógus Egyesület elnöke 
köszöntötte a megjelenteket.  

 
Beszédében kiemelte a pedagógusi hivatás 
jelentőségét, melynek méltóságához ennek a jelentős 
napnak a díjazottai is hozzájárultak, de beszélt a 
gondokról is, amelyek egzisztenciális jellegűek és a 
tanügyi dolgozók mindennapjait érintik. 
 Magyarkanizsa község polgármestere, Fejsztámer 
Róbert is megtisztelte jelenlétével az ünnepséget, az 
ő köszöntőjét követően került sor az elismerések 
kiosztására. Községünk minden oktató-nevelő 
intézményéből egy-egy pedagógus részesült ebben a 
rangos elismerésben, munkaközösségük dolgozóinak 
javaslatára, pedagógiai tevékenységük, szakmai 
hozzáállásuk és elhivatottságuk alapján. 

A díj átadása előtt mindannyiukról néhány perces 
méltatás hangzott el a kollégák és az intézmény 
vezetősége részéről, az eddigi munkájukról és 
eredményeikről. Ezek a nekik szentelt figyelem 
őszinte percei, és értékes elismerést jelentenek 
mindannyiuk számára.   
 
 

 
 

Idén az év pedagógus díjat kapták:  
 
1. Ladócki Gazdag Gizella, osztálytanító, J.J. Zmaj 

Általános Iskola, Magyarkanizsa  

2. Táborosi Győző, tornatanár, Kárász Karlina 

Általános Iskola, Horgos 

3. Kőrösi István, mérnök-tanár, Beszédes József 

Mezőgazdasági Középiskola, Magyarkanizsa  

4. Ferenc Krisztina, zongoratanár, Alapfokú 

Zeneiskola, Magyarkanizsa 

5. Dukai Tímea, óvónő, Gyöngyszemeink Iskoláskor 

Előtti Intézmény, Tóthfalu  

6. Solymosi Katalin, osztálytanító, Arany János 

Általános Iskola, Oromhegyes 
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M Ű H E L Y M U N K A  

 

IRODAI ÜGYKEZELÉS ÉS  
IRATTÁRI JOGSZABÁLYOZÁS 

 

November 09-én a Gazdasági Diplomáciai Intézet és 
a Regionális Központ szakmai műhelymunkát 
szervezett Irodai ügykezelés és irattári jogszabályozás 
– az elektronikus irodai ügykezelés alapjaival címmel. 
A képzés az ügyvezető titkárok és az iratok kezelésért, 
áramoltatásáért, archiválásáért közvetlenül felelős 
államhatósági intézményekben dolgozóknak szólt. A 
képzés hallgatói utasításokat kaptak a hatályos 
szerbiai jogszabályok alkalmazására, valamint az 
irodai és irattári ügykezelésre vonatkozó európai 
sztenderdekre vonatkozóan. 
 
 

O K T A T Á S  
 

November 17-én Oktatási szoftverek címmel 
szerveztünk képzést a Regionális Központban, melyen 
harminc Magyarkanizsa községbeli pedagógus vett 
részt. A képzést Bojan Grujić pedagógus, a jagodinai 
Filipović Akadémia szakmunkatársa tartotta. 
 

 

NOVEMBERÉBEN  MEGTARTOTT  KÉPZÉSEK. .  
 
A Regionális Központban: 

- 2016.11.19. Zenéskönyv (katalógus szám: 811) 
- 2016.11.19. Tehetséggondozás a tanórán és a tanórán 
kívüli foglalkozásokon (kat. szám: 924) 

Terepen megtartott képzések: 
- 2016.11.05. Szép szóval - a kommunikáció a nevelés 
szolgálatában (katalógus szám: 951) – Nagybecskereki 
Módszertani Központ 
- 2016.11.04.,05.,06. Zenés játékok (katalógus szám: 
770) – Leskovac 
- 2016.11.12. Beszédhibás, beszédzavaros gyermek az 
óvodában és az iskolában (katalógusszám: 943) - 
Tömörkény István Általános Iskola, Tornyos 
- 2016.11.19. Szép szóval - a kommunikáció a nevelés 
szolgálatában (katalógus szám: 951) – November 11. 
Általános Iskola, Zenta  
- 2016.11.26. Zenéskönyv (katalógus szám: 811) – 
Törökkanizsa 
- 2016.11.26. Örömmözgás – Nagybecskereki Módszer-
tani Központ 

Pedagógusoknak és nem csak pedagógusoknak 
szervezett programok: 

- Relaxációs gyakorlatok 
- Klasszikus tánc 

 
December 07. Alapozzunk! – alapozó pszicho-motorikus 
képesség- és készségfejlesztő foglakozások az általános 
iskola alsó osztályos tanulói számára. A műhelymunka 
sorozat célja a felzárkóztatás, illetve azoknak a 
tanulóknak a támogatása, akiknél eltérő fejlődési 
mutatókat észleltek.   

 
December 07. Konzultációs értekezlet az 
Élménypedagógia képzés hallgatóival, akik az ott 
megszerzett ismereteket aktívan használják 
mindennapos pedagógiai munkájuk során. 
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  L Á T O G A T Á S  
 
December 09. 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 szereplő, és jövőbeni 
munkájuk szempontjából jelentős intézmény 
tevékenységével, irányelveivel és céljaival. A 
hallgatók különösen a Regionális Központ családi 
nevelést célzó munkája iránt tanúsítottak 
érdeklődést, ezért ismertettük velük a Szülők Fóruma 
programunkat, valamint a szülőkkel folytatott 
tanácsadói tevékenységünket, melyet nemrég 
indítottunk el. 
 

1 2 .  D I Á K S Z Í N J Á T S Z Ó  T A L Á L K O Z Ó  
 

December 15. az Általános Iskolák 12. Diákszínjátszó 
Találkozója, a horgosi Kárász Karolina Általános Iskola 
szervezésében, a magyarkanizsai Cnesa OMI 
színháztermében. A Regionális Központ a kezdetek 
óta támogatja ezt a rendezvényt a szervező és 
lebonyolító pedagógusoknak, valamint az 
előadásokat zsűriző bizottság tagjainak munkájához 
biztosítva a szükséges hátteret és munkafeltételeket.  
Az idei szemlén a horgosi, kispiaci, oromhegyesi és 
bácskossuthfalvi általános iskolák alsó- és felső 
tagozatos diákszínjátszói, valamint a sajátos nevelési 
igényű gyermekek léptek fel, összesen tíz előadással. 

 

A  K Ö Z Ö S S É G N E K  K Ö Z Ö S E N  
 

December 20-án tartottuk meg A közösségnek 
közösen elnevezésű projekt záró rendezvényét. A 
projektet, amely szeptemberben kezdődött, a 
Szerbiai Kőolajipari Társaság támogatta. 

 
A szervezők a záró konferenciára meghívták az 
oktató-nevelő intézmények, az egészségügyi, a 
szociális intézmények képviselőit, valamint az 
önkormányzat oktatási és szociális ügyekkel 
megbízott tagjait.  

 
Valamennyi résztvevő egyetértett abban, hogy ilyen 
és hasonló akciókra valóban nagy szükség van a 
gyermekek helyes fejlődésének ösztönzése 
szempontjából, ugyanígy, jelentős támogatását 
képezheti a községben folytatott oktató-nevelő 
munkának, különös tekintettel a megelőzés 
jelentőségére. 
 
 

 
 

 



 
 

 

 

      -9- 

KÖZLÖNY  

14. szám 
2016. július – december 

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 

 SZAKMAI  TANÁCSKOZÁSOK - KONFERENCIÁK 
 
December 16-án tartottuk meg az 5. tehetség-gondozó 
konferenciát, A tehetség szolgálatában – a tanuló és a 
pedagógus közti viszony a középiskolában - a tehetség 
felismerése és a tehetséggondozás érdekében címmel, 
melynek védnökei a Szerb Köztársaság, Vajdaság Autonóm 
Tartomány – Tartományi Oktatási, Jogalkotási, 
Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi 
Titkárság voltak. 

 
Tekintettel arra, hogy a Regionális Központ alapvető 
tevékenysége elsősorban a tanügyi dolgozók szakmai 
továbbképzésére irányul, ezzel a témakörrel, a súlyának és 
jelentőségének megfelelően foglalkozik a pedagógusok 
képzésének folyamatában.   

 
A tehetséggondozásnak szentelt nemzetközi konferenciák 
és szakmai értekezletek, tanácskozások szervezésével 
kívánunk hozzájárulni az oktató-nevelő tevékenység ezen 
kivételesen fontos területéhez. Csak a megfelelően képzett 
pedagógusok kompetensek a megfelő módon és a 
szükséges szakmai színvonalon foglalkozni a kivételes 
képességű és érdeklődésű tehetséges gyermekekkel és 
fiatalokkal. 

DECEMBERBEN  MEGTARTOTT  KÉPZÉSEK. .  
 

A Regionális Központban: 
 

- 2016.12.17. Határterületek – mi a közös a 
fizikában, a kémiában és a biológiában? (katalógus 
szám: 842) 

 
Terepen megtartott képzések: 
 

- 2016.12.03. Szép szóval - a kommunikáció a 
nevelés szolgálatában (katalógus szám: 951) 
November 11. Általános Iskola, Zenta 
- 2016.12.09-11. Egy lépéssel tovább bábok 
segítségével (katalógus szám: 570) – Radost óvoda, 
Čačak 
- 2016.12.10. Zenéskönyv (katalógus szám: 811) – 
Stevan Mokranjac Zeneiskola, Zenta   
- 2016.12.17. Az innovatív kommunikációs 
technológiák alkalmazása (katalógus szám: 205) 
Mezőgazdasági Szakközépiskola, Versec 

 
Pedagógusoknak és nem csak pedagógusoknak 
szervezett programok: 

- Relaxációs gyakorlatok 
- Klasszikus tánc. 
 
 

 

 


