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I УВОД
Годишњи извештај о раду Регионалног центра за професионални развој запослених у
образовању сачињен је на основу дескриптивне, статистичке и административне евиденције
која се води у установи о свим одржаним активностима у току године.
Основни циљ деловања Регионалног центра за професионални развој запослених у
образовању општине Кањижа је подржавање просветних радника у њиховом
континуираном стручном усавршавању, осмишљавајући, подржавајући, реализујући
програме и иницијативе чији је циљ унапређивање њихових способности и компетенција,
доприносећи тиме уанпређењу васпитно-образовног процеса.
Поред свог основног опредељења, професионалног развоја просветних радника,
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању у Кањижи, од свог
оснивања бави се унапређењем и развојем компетенција, развојних потенцијала и
капацитета како ученика тако и родитеља.
Полазна основа оваквог приступа Регионалног центра заснована је на претпоставци
да су васпитно-образовним процесом обухваћена три доминантна актера: ученик – школа –
родитељ, без чијег ефикасног садејства нема успешног исхода. Рад Регионалног центра је и
у протеклој години био усмерен на овај приступ, пошто је поред своје основне делатности
интензивно радио на наставку и успостављању најразличитијих облика рада са сва три
релевантна фактора васпитно-образовног процеса.
Осим образовне сфере, Регионални центар је и у протеклој години понудио и
прилагодио своје услуге ванобразовним структурама. Сарадња постоји, гради се од почетка
рада установе, а од друге половине 2014. године, преласком у нови објекат, проширени су
капацитети, па тако и могућности за интензивирање ове сарадње.
Објекат који је наменски грађен за функционисање и професионалну делатност
установе, удовољава свим европским стандардима и обезбеђује најсавременије услове за
несметани рад.

II AКТИВНОСТИ У 2015. ГОДИНИ
У 2015. години укупан број активности је 170. Од тога 79 за просветне раднике и то
50 семинара, а 29 осталих активности. За остале кориснике укупно 91 активност.

Број активности у
2015. години:
170
бр.учесника: 3029

Акредитовани
семинари: 50

Остале активности за
просветне раднике: 29

Активности за остале
кориснике: 91

број учесника: 1135

број учесника: 547

број учесника 1347
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III АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАРИ И ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ У 2015.
ГОДИНИ
У 2015. години реализовано је укупно 50 акредитованих програма стручног
усавршавања, са 1135 учесника, односно са 12072 часа.
У 2015. години од 50 акредитованих семинара 24 је реализовано у згради установе,
док је 26 семинара одржано ван просторија Регионалног центра, у другим местима,
одазивајући се на бројне позиве који су упућени из градова региона па и шире.
У односу на ранији период евидентан је пораст екстерно одржаних семинара.
Сарадници Центра у 2015. години одржали су семинаре у Сенти, Темерину, Зрењанину,
Ади, Чоки, Остојићеву, Чантавиру, Србобрану, Равном Селу, Великој Жупи, Београду,
Вождовцу, Новом Саду, Шапцу, Чачку, итд.
Графикон бр. 1 - Приказ броја реализованих семинара у периоду 2010-2015.

Графикон бр. 2 – компаративни приказ броја сати одржаног стручног усавршавања у
протеклих шест година
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Графикон бр.3 - Приказ броја учесника семинара у периоду 2010-2015.

Број учесника семинара/ résztvevők száma
1200

1119

1000
800
600
400
200
84
0
2010.

852

1135

700

444

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

Припремајући се за нови акредитациони циклус од 2016. до 2018. РЦ је у току 2015.
године организовао обуку за просветне раднике који желе да се опробају или да наставе са
праксом израде и извођења акредитованих програма обуке. Једна обука – радионица је
одржана у октобру а друга у новембру. Реализатори и аутори будућих акредитованих
семинара подржаних од стране Центра су првенствено афирмисани, искусни радници
образовних установа из наше општине, међутим све више имамо заинтересованих из
читавог региона и шире.
Да смо на добром путу са овим активностима и визијом за подизање нивоа рада како
наше установе тако и наших корисника потврђује и то да су нас потражили већ афирмисани
аутори програма обука из Београда, Кикинде, Сенте и Суботице, како би управо преко
нашег центра акредитовали, одржали и промовисали своје идеје и програме.
Проналажење, подржавање и оспособљавање просветних радника – будућих аутора
јесте један од најзначајнијих делатности наше установе у правцу професионализације.

IV ПРЕГЛЕД ОСТАЛИХ АКТИВНОСТИ НАМЕЊЕНИХ
ПРОСВЕТНИМ РАДНИЦИМА У 2015. ГОДИНИ
- 01.04.2015. Регионални центар за професионални развој запослених у образовању посетио
је господин Пинтер Атила – амбасадор Републике Мађарске у пратњи др Бимбо Михаља –
председника општине Кањижа, његовог заменика Хужвар Ервина, Фејстамер Роберта
руководиоца Привредно-финансијског и развојног одељења општине Кањижа и Њилаш
Леонов Аните – потпредседнице Мађарског националног савета. Гостима је представљен
рад и концепција деловања РЦ у образовном систему и јавном животу наше општине и
региона.
- У оквиру VIII Дечјег фестивала, који је одржан 17. и 18. априла 2015. у Кањижи, у
организацији основне школе „Ј.Ј. Змај“ у Регионалном центру одржана је стручна трибина
са темом „З – генерација – Моја генерација“ на којој се централна тема односила на изазове
у васпитно-образовном раду у односу на ђаке данашњице.
- 28. 04. 2015. у оквиру посете образовних установа у Кањижи, РЦ посетили су студенти и
професори Учитељског факултета из Суботице. Гости су присуствовали презентацији о
раду и смерницама деловања РЦ као интегралног елемента образовног система.
- 16. и 17. априла 2015. у РЦ одржан је „Стручни скуп покрајинских, градских и
општинских просветних инспектора са територије Аутономне покрајине Војводине“. Теме
стручног скупа однослие су се на безбедност деце и ученика у установама образовања,
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вођење васпитно-дисциплинског поступка и надзор над законитошћу поступка, поступање
просветних инспектора по представкама у поступку за избор и разрешење директора као и
друге актуелне теме из ове области. Предавачи су били стручњаци из Покрајинског
секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине и Покрајинске
просветне инспекције.
- 27. маја 2015. у Врњачкој Бањи одржана је Прва конференција Мреже РЦ и ЦСУ Србије
чија је централна тема била "Улога директора у процесу образовања", на којој су поред
директорке РЦ, која је на конференцији одржала промоцију Мреже РЦ и ЦСУ, учествовали
и директори образовних и предшколских установа општине Кањижа и Потиског региона.
- С обзиром на потребу деце да у току летњег распуста упражњавају рекреативне
активности које се у основи
заснивају на осмишљеним едукативним садржајима,
Удружење просветних радника, подржано од РЦ, у периоду од 29. јуна до 4. јула,
организовали су “Летњи дечји камп Тиса”. Овај већ традиционални дечји камп, окупио је
децу основношколског узраста са територије општине Кањижа. Број учесника је био близу
70, а смештај им је обезбеђен у шаторима на обали Тисе. Водитељи радионица били су
просветни радници из наших основних школа, који су организовали и водили занимања
рекреативног, едукативног и забавног карактера. РЦ угостио је у својим просторијама
малишане на радионицама из области информатике. Овај вид програма са децом организује
се дуго година, и показује се веома успешним као један од видова ваннаставних активности.
И даље је популаран а тиме указује на потребу како деце тако и њихових родитеља за
стицање нових знања у вези са областима која нису у потпуности обухваћена шкоским
образовним програмом. Овај програм је од истакнутог значаја са аспекта зацртаних
смерница Регионалног центра у смислу анимирања младих просветних радника на почетку
своје каријере. На овај начим им се пружа прилика да са својим старијим и искусним
колегама заједно раде на осмишљавању садржаја као и у реализацији кампа, те су у
могућности да учествују и у практичном раду са децом.
- За време летњег распуста РЦ је угостио још једну екипу деце жељне одмора и разоноде.
30. јуна РЦ био је домаћин деци учесницима кампа “Bontakozás” из Хоргоша.
- 26-27. авгсута РЦ организовао је „Летњу школу” за просветне раднике. Овом обуком
обухваћени су просветни радници основне школе „Арањ Јанош” из Трешњевца и Орома.
Дводневном обуком обухваћене су теме из области комуникације – „Комуникација у
служби васпитања”, проблем занемарене и злостављане деце – „Злостављано дете у
одељењу” а представљена им је и тема „Развој и карактеристике промена у образовном
систему”.
- 22. септембра 2015. РЦ организовао је презентацију завршног извештаја пројекта
„Развојне радионице у оквиру доживљајне педагогије”, спроведене у 2014/15 школској
години, у 3. ц одељењу Основне школе „Јован Јовановић Змај” у Кањижи. Ова
презентација уједно је била и најава активности које су уследиле у последњем кварталу ове
године, када се, препознавши вишеструке позитивне импликације ове обуке Општина
Кањижа укључила у њену организацију, третирајући је као конкретну буџетску ставку, како
је то у свом обраћању учесницима истакао Фејстамер Роберт, начелник одељења за
привреду, финансије и развој. Повратна информација о примени, позитивним ефектима
обуке, делокруг је Регионалног центра,- нагласио је Фејстамер. Пошто су основне полазне
тачке ове веома атрактивне и ефикасне обуке: унапређивање нивоа ефикасности сарадње,
поспешивање мотивационог нивоа и смањивање агресивности и насиља унутар одељења,
РЦ има веома јасне перспективе у вези са овим обликом стручног усавршавања просветних
радника. У последњем кварталу ову бобуку је прошло близу 100 просветних радника из
општине и региона.
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- Бавећи се континуирано стручним усавршавањем и обучавањем – неговањем аутора
програма, РЦ је уочи новог акредитационог циклуса у два наврата организовао обуку –
радионице за „своје ауторе“, пружајући им тако веома ефикасну подршку.
- 15. октобра 2015. одржана је радионица за потенцијалне ауторе програма стручног
усавршавања за следећи акредитациони циклус који се односи на период од 2016/17 и
2017/18. На опште задовољство свих присутних, обуку је водила Мирјана Тркуља, психолог
- тренер, из Београда, која је и ранијих година реализовала обуке за заинтересоване за
писање програма у циклусима акредитације. Њено богато искуство, стручност и изнад свега
добронамерност, очитовала се у току рада несебичним приступом и отвореношћу за сва
питања, дилеме и недоумице учесника.
Такође са великим задовољством смо констатовали све већи одазив за ову обуку, те
смо на овој радионици у нашем центру добродошлицу пожелели ауторима из читавог
потиског и северно војвођанског региона као и учесницима из банатског округа и из
Београда. Овакво интересовање и одазив свакако су потврда и признање Регионалном
центру који сада већ годинама на квалитетан начин негује и координира радом креативних
и мотивисаних просветних радника.
- 20. новембра 2015. под називом „Стручно усавршавање и професионални развој
запослених у образовању - актуелности“, одржана је стручна консултација аутора будућих
акредитованих програма са Бранком Шегрт – руководиоцем сектора за стручно
усавршавање и напредовање Завода за унапређење образовања и васпитања из Београда.
Бранка Шегрт је презентовала значајне новине у сфери стручног усавршавања просветних
радника са нарочитим акцентом на оне аспекте који се односе на сам поступак и процедуре
акредитације.
На Конкурс за одобравање сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и
стручних сарадника за школску 2016/2017 и 2017/2018. годину центар је пријавио 32
програма од којих je 11 привављено Заводу за унапређивање образовања и васпитања у
Београду а 21 Педагошком заводу Војводине у Новом Саду. Специфичност ових програма
јесте у већини двојезичност.
Регионални центар ће и у наредном периоду бити логистичка и организациона
подршка својим ауторима.
- 4. новембра 2015. у организацији Института за економску дипломатију из Београда, РЦ
је био домаћин обуке “Планирање јавних набавки и рад у апликативном софтверу“.
Целодневна инструктивна обука, била је усмерена на промене у сфери планирања јавних
набавки које су ступиле на снагу усвајањем измена и допуна Закона о јавним набавкама, са
посебним освртом на израду плана јавних набавки.
Обуци је присуствовало 33 учесника, запослених у јавним службама, образовним
установама, са територије читаве Војводине, подразумевајући ту и учеснике из
Севернобачког, Севернобанатског и Западнобачког Управног округа.
С обзиром да се приближава израда плана јавних набавки за 2016. годину у складу са
Изменама и допунама Закона о јавним набавкама, ова едукација је обезбедила благовремено
обучавање присутних запослених у области рада у апликативном софтверу које ће се у ове
сврхе користити.
Предавачи и инструктори били су Данијела Бојовић и Оливера Рајковић из Управе за јавне
набавке.
- 19.11.2015. одржано саветовање на тему “Нове пословне обавезе у јавном сектору”.
Саветовање је организовано у организацији и на иницијативу ОБРАЗОВНОГ
ИНФОРМАТОРА – КУЋЕ ЗНАЊА ЗА УСПЕШНО ПОСЛОВАЊЕ, а домаћин скупа био је
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа.
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Добродошлицу стручњацима реномиране куће која већ годинама усмерава и пружа
подршку пословању јавног сектора, пожелела је директорица Регионалног центра.
У свом поздравном говору, директорица је изнела да се Регионални центар у свом раду
бави првенствено едукацијом, стручним усавршавањем просветних радника али је отворена
и са изузетним задовољством излази у сусрет и осталим сферама јавног рада. Структура и
број присутних ово је и потврдио, пошто су се на овом саветовању појавили запослени и
руководиоци различитих сфера јавног рада из читаве Војводине. Број присутних био је
близу 100.
Презентоване садржаје и новине неопходне за пословање, учесници су оценили као веома
корисне за несметани рад.
- Дан просветних радника у општини Кањижа обележен је 6. новембра 2015. свечаном
академијом у организацији Удружења просветних радника општине Кањижа и Регионалног
центра за професионални развој запослених у образовању Кањижа. Ова већ традиционална
манифестација, прилика је да се просветни радници састану, друже, заједнички проведу
време у узвишеној и свечаној атмосфери, где је круна збивања додела признања „Просветни
радник године“. Свечана академија је прилика да се и просветни радници-пензионери
састану, друже и подсете својих активних дана као и да размене искуства са бившим
колегама.
- 12. децембра 2015. одржан је стручни скуп – конференција: У служби талената – однос
детета и наставника у основној школи у функцији откривања и подржавања талената
На конференцији посвећеној талентима предавачи су били представници образовних
институција и других струковних асоцијација које се у склопу својих основних делатности
професионално баве неговањем талената: Учитељски факултет на мађарскм наставном
језику из Суботице, Факултет за педагогију и психологију из Дебрецина, Војвођански савет
за пружање помоћи талентима, Гимназија за талентоване ученике „Бољаи Фаркаш” из
Сенте, основна школа „Стеван Сремац” у Сенти и основна школа „Ј.Ј. Змај” Кањижа као
„Тачке талената” у Војводини.
Учесници скупа били су просветни радници и руководиоци основних школа Северно
Бачког региона.

V

AКТИВНОСТИ ТОКОМ ЧИТАВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

- Стручни активи на општинском нивоу, одржавају се у РЦ у сваком полугодишту по
два пута. Прилика је то да се састану просветни радници унутар својих ужих стручних
области и размене своја искуства, продискутују о иновацијама, дилемама, изазовима унутар
области струке.
- Актив директора школа и предшколских установа општине Кањижа, одржава се такође
у РЦ више пута током године. Од оснивања ове установе, директор РЦ је такође члан овог
актива чији је рад у функцији унапређења и развијања сфере образовања. РЦ је и овим
видом рада уврштен у ред образовних установа наше општине.
- Удружење просветних радника општине Кањижа, као претеча Регионалног центра,
такође свој рад обавља у просторијама ове установе. Рад овог удружења и РЦ немимовно се
прожима и надаље с обзиром на карактер делатности – питања образовања, опште и
стручне добробити просветних радника. Регионални центар и Удружење просветних
радника додирне тачке има у заједничким пројектним активностима, организацији дечјих
кампова, Свечане академије поводом дана просветних радника, итд.
- Дечје креативне радионице “Bagoly kuckó” одржавају се у РЦ од његовог оснивања и то
редовном динамиком, недељно једанпут у току школске године. На опште задовољство
полазника, обрађују се најразноврсније теме које из недеље у недељу буде интересовање и
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креативност најмлађих, уз обележавање актуелних празника, народних обичаја и других
значајних догађаја. Садржаје осмишљавају и реализују учитељице које са великим
ентузијазмом анимирају децу већ пет година уназад.
- „Форум родитеља“
У току школске 2014/15. и 2015/2016 године Регионални центар је наставио са
организовањем и реализацијом „ФОРУМА РОДИТЕЉА“, серијала предавања са
интерактивним радионицама, намењеним родитељима деце предшколског и
основношколског узраста. У протеклој сезони, овим видом рада обухваћени су родитељи
деце предшколског узраста. По завршетку програма обављена је евалуација која је
потврдила оправданост организовања Форума родитеља, пошто су обухваћени родитељи
изразили своје задовољство и жељу за наставком започетих активности. Радионицу на оба
језика су водили стручњаци Регионаног центра.
- Квиз знања – такође је један од видова забаве за просветне раднике али и за шири круг
грађанства наше општине у којем РЦ учествује, где се уз дружење и пријатно проведено
време, на својеврстан начин афирмишу знање и информисаност као трајне вредности.
- Класични плес
Колико су музика и покрет благотворни за добру менталну и физичку кондицију, потврђује
све веће интересовање не само просветних радника за које је првенствено намењен овај
курс, већ и грађанства наше општине. Професионални инструктори који поседују велико
искуство, веома верзирано и зналачки воде ову обуку на опште задовољство полазника.
Позитивна атмосфера и добро расположење учесника највернија је потврда да је оваква
иницијатива РЦ у служби неговања не само професионалних већ и личних потенцијала
просветних радницика.
- Релаксационе вежбе, под вођством професора физичког васпитања – стручњака са
вишегодишњим искуством у извођењу вежби које за циљ имају хармонизацију психофизичких потенцијала, поштујући индивидуалне могућности свих полазника, већ трећу
годину функционише у РЦ, доприносећи и овим видом рада очувању и јачању капацитета
појединца.
- Туристичка путовања намењена просветним радницима. У 2015. години РЦ је
организовао туристичка путовања за Краков (април) и Тоскану (септембар). Под повољним
условима плаћања, просветним радницима се омогућава да доживе прелепе тренутке
путовања и боравка на дестинацијама од непроцењивог цивилизацијског, историјског и
културног значаја.
- Од свог оснивања РЦ је домаћин стручног жирија међуопштинске драмске смотре
„Школске позоришне сцене“, ове године 11. по реду.

VI

ОБЛИЦИ РАДА ЗА ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ

Грађанство наше општине, Регионални центар све више препознаје као место где могу да
остваре своје интересе везане за тематске области које нису у директној вези са сфером
васпитно-образовног рада. Све више грађана, удружења има потребу да неке од својих
активности организује у просторијама Центра мотивисани пре свега ресурсним
потенцијалима наше установе (пријатна радна атмосфера са комплетном неопходном
савременом опремом за извођење презентација, обука итд).
Тако су у посматраном периоду у Регионалном центру добили место састанци удружења
новинара општине, разне професионалне консултације, стручна предавања везана за здраве
9

начине живота, очување и унапређење животног окружења, састанци, скупови,
предузетничке обуке.

VII ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИ
Средствима обезбеђеним путем успешног учешћа на објављеним конкурсима, РЦ је
обезбедио организовање следећих активности у 2015. години:
1.
Донације Министарства националних ресурса Републике Мађарске,
посредством Института „Балаши“
Успешно аплицирајући на објављеном конкурсу код овог института, РЦ је обезбедио
услове за наставак рада дечјих креативних радионица “Bagoly kuckó”.
2.
Пројекти Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и
националне мањине – националне заједнице
Регионални центар је аплицирао на објављеним конкурсима овог секретаријата и то из
области пројеката за образовање. Два пројекта су позитивно оцењена, а донирана средства
су наменски утрошена за организацију и реализацију:
- Летње школе и
- Конференције посвећеној талентима .

VIII ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ И САРАДЊА СА МЕДИЈИМА
У складу са својим персоналним капацитетима, Регионални центар је редовно
извештавао јавност о актуелним и новим програмима које је спроводио у току 2015. године.
Можемо се похвалити изузетно добром сарадњом како са локалним тако и са регионалним
и државним медијским кућама. Активности Регионалног центра су редовно били медијски
пропраћене како од стране штампаних тако и електронских медијских кућа. Извештаји о
раду, о програмима и обукама Центра били су редовно објављивани у недељницима и у
дневној штампи као и на локалној, регионалној и државној телевизији.
Регионални центар ажурно одржава свој веб-сајт који је масовно посећиван. На овај
начин се наши корисници информишу о нашим програмима, пријављују се на обуке и
долазе до најсвежијих података. Посећеност сајта у једном месецу је око 3000 посетилаца.
Потенцијалне кориснике наших услуга обавештавамо и директним и-мејл порукама, а
пријаве на наше програме се шаљу такође електронским путем што омогућава лаку, брзу и
ефикасну обострану комуникацију.
Објављујемо тромесечни билтен о нашој делатности како у електронском, тако и у
штампаном облику, у боји, са фотографијама.
Преласком у нову наменску зграду, отвориле су се велике могућности за проширење
сарадње са локалном заједницом, али и шире. Четири савремено опремљене учионице са
комплетном пратећом инфраструктуром омогућавају одржавање више програма
истовремено, зато је установа продужила и своје радно време, сходно својим повећаним
капацитетима, како би изашла у сусрет свим заинтересованим потенцијалним корисницима.
Зграда на атрактивној локацији, изграђена по најзахтевнијим европским
стандардима, као и добро осмишљена промотивна активност, потврдиле су своју
ефикасност и резултирале све већим интересовањем за коришћење наших просторија од
стране правних лица не само из наше општине, већ и региона, целе Војводине и Србије.
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IX САРАДЊА СА ДРУГИМ ПАРТНЕРИМА У 2015. ГОДИНИ
У оквиру сарадње са релевантним партнерима, установама и организацијама Регионални
центар за професионални развој запослених у образовању у Кањижи је сарађивао са:
- Министарством Просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије са учешћем на
састанцима и конференцијама које дају значајан допринос реализацији стратегије
образовања у Србији,
- Заводом за унапређивање образовања и васпитања у Београду,
- Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања у Београду,
- Школском управом Зрењанин и Сомбор,
- Мрежом РЦ и ЦСУ Србије,
- Удружењем просветних радника општине Кањижа,
- Методичким центром Војводине – Суботица,
- Војвођанским центром за методику - Зрењанин
- Педагошким заводом Војводине – Нови Сад,
- Учитељским факултетом на мађарском наставном језику из Суботице,
- Институцијама локалне самоуправе општине Кањижа,
- предшколским и школским установама у општини као и у ширем региону,
- свим културно-образовним, социјалним и другим установама у општини.

X ЗАКЉУЧАК
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању у Кањижи свој
рад у 2015. години реализовао је у складу са својим основним циљем дефинисаним у
стратешким документима и програму рада институције, који се односи првенствено на
стручно усавршавање просветних радника. Реализујући активности РЦ је уложио велике
напоре да усагласи своје интересе са интересима корисника и свог оснивача.
Директни корисници услуга РЦ у највећој мери су просветни радници. Повећан број
просветних радника који су похађали семинаре и друге облике стручног усавршавања са
подручја читавог Потиског региона и Бачке, сматрамо својеврсним показатељем
успешности пословања РЦ у Кањижи. Једна од специфичности РЦ Кањижа свакако је
обухват просветних радника који наставу изводе на мађарском наставном језику, поштујући
принцип изођења појединих семинара на мађарском језику или обезбеђивањем симултаног
превода за њихове потребе.
У 2015. значајно је повећан број школа са којима је успостављена директна сарадња
као и подручје обухвата школа.
Значајан пораст бележи и број облика рада са децом и родитељима као релевантним
факторима свеукупног васпитно-образовног процеса.
Осим стручног усавршавања, РЦ Кањижа је препознат као место различитих
дешавања битних за локалну заједницу и шире.
Сумирајући протеклу 2015. годину, сагледавајући професионалне, финансијске и
друге ефекте пословања, Регионални центар за професионални развој запослених у
образовању у Кањижи, бележи успешну годину. Уколико анализирамо поједине параметре
пословања, констатујемо повећање опсега обухвата школа у региону, повећан број
реализованих активности у односу на претходне године, ширење опсега сарадње са другим
актерима релевантним за функционисање и развој васпитно-образовног система.
Татјана Варју Потребић
директор
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