KÖZLÖNY
17. szám 2018. január – június

ELŐSZÓ
A 2017/18-as tanév a magyarkanizsai Regionális Szakami Pedagógus-továbbképző Központban, mint a község
és a térség oktató nevelő és nevelő-oktató intézményeit támogató intézmény számára, szintén júniusban ért
véget. Ismét tartalmas évet tudhatunk magunk mögö , szakmai tevékenységünk eredményei magukért
beszélnek. Számos képzésünk volt, valamennyi sikeres és nagyon népszerű és nem csak a tevékenységünk által
felölelt területen működő óvodák és iskolák körebén, hanem egész Szerbia szerte. Mindenü örömmel
fogadták innova v tartalmú programjainkat és a további együ működésről biztosíto ak bennünket, újabb
akkreditált képzéseinkre igényt tartva a következő iskolaévben is. Nekünk pedig az a legnagyobb elismerés, ha
igény van a munkánkra és egyben ez jelen a legerősebb ösztönzést is arra, hogy továbbgondoljuk
tevékenységünket, újabb és újabb lehetőségek után kutatva, elképzeléseinket szakszerűen megfogalmazva, a
szakma előmozdításának érdekében.
Működésünk folyamatos és nagyon eseménydús
volt egész évben, a terveze akkreditált képzéseket
megtarto uk, emelle számos oktatáson kívüli
programnak is o hont adtunk, vagy mi magunk
szerveztük. A pedagógusoknak, a gyerekeknek és
szüleiknek egészségügyi és más ismere erjesztő
témában szerveztünk programokat, de rekreációs és
szórakoztató tartalmú eseményeket is rendeztünk
számukra.
Közösségünk érdeklődésére és igényeire tekinte el
egyéb konferenciákat, szakmai tanácskozásokat és
értekezleteket is szerveztünk, mert ugyan alapvető tevékenységünk a pedagógusok szakmai továbbképzése,
oktatási és nevelési programok létrehozása, megszervezése és megtartása, emelle azonban arra törekedtünk,
hogy befogadjunk, helyet adjunk, vagy mi magunk is megszervezzünk minden olyan eseményt, amelyek a
község polgárainak javát szolgálják.
Büszkén számolunk be arról is, hogy az Oktatásfejlesztési Intézet és a Vajdasági Pedagógiai Intézet akkreditálta
intézményünk szerzőinek továbbképző programjait, így a 2018-2021. időszakra 28 akkreditált képzés
“tulajdonosa” és lebonyolítója vagyunk. Megalapításunk óta arra törekszünk, hogy alapfeladataink maradéktalanul eleget tegyünk, ugyanakkor a tanügy
fejlesztésének egyik szereplőjeként mi magunk is
fejlődjünk, hiszen hitelességünket a szakmaiság, az
ak v szerepvállalás és a gyakorla eredmények
felsorakoztatása biztosítja.
Együ működő partnereinknek köszönjük a közös
munkát és támogatást, a pedagógusoknak a lelkes
hozzáállást, valamennyi hozzánk látogatónak pedig
az érdeklődést, az elismerő szavakat és bátorítást.
Felkészülten várjuk az újabb tanév kezdetét, hogy
folytathassuk munkánkat az okató-nevelő és nevelőoktató intézmények tevékenységének előmozdítása
érdekében.
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JANUÁR
2018. január 09.

2018. január 08.

Képzőművésze műhelymunka az
általános iskolában
Katalógusszám: 920

K3, P1

Szerzők és előadók: Vidović Andrea, Kukli Šćekić Tijana

A képzésen községünk és a szomszédos községek
osztálytanítói és rajztanárai ve ek részt.
Új technikákat ismerhe ek meg elméletben
(origami, suminagasi, szappanbuborékkal rajzolás,
nyomtatás, gipszminta stb.) és próbálha ak ki a
gyakorlatban is, valamint ötleteket meríthe ek a
különböző anyagok újrahasznosításának témájában,
társasjátékok készítésére.

Tehetséggondozás a tanórán és a
tanórán kívüli foglalkozásokon
Katalógusszám: 924

K3, P1

Szerzők és előadók: Hangya Jurca Éva, Ulijan Emina,
Esztelecki Péter

Nagy volt az érdeklődés a képzés iránt, mert a
feldolgozo témák (tehetség pusok, pszichológiai
tesztek ismertetése, hazai és külföldi gyakorlat, a
tehetségápolás sajátos területei, az E-learning és az
M-learning stb.) érdekesek és a gyakorlatban is
kiválóan alkalmazhatóak.

2018. január 12-14.

Pedagógusok és más érdeklődők számára
szerveze programok egész évben
- Relaxációs torna
hetente két alkalommal pedagógusoknak és nem
csak pedagógusoknak - a rendszeres testmozgást
igénylők számára biztosítunk lehetőséget évek óta.
- Klasszikus tánc
hetente egyszer táncórákat szervezünk a klasszikus
táncot kedvelőknek, vagy elsajá tani szándékozó
kollégáknak.

Egy lépéssel tovább, bábok segítségével az
iskoláskor elő oktatásban
Katalógusszám: 570

K3, P1

Szerzők és előadók: mgr. Pavlov Srbislava, Jegarski Soﬁja

Diplomat – Pametnica Iskoláskor Elő
Belgrád – Čukarica

Intézmény

Az óvónők, nővér-nevelők és tanítók számára
szerveze képzés célja a ginyol báb készítésének
elsajá tása, a bábok didak kai-módszertani
eszközként való használatának előnyei az oktatás,
nevelés és terápiás munka során, különös
tekinte el az inklúzióra.
A képzés témái: a bábok világa, a bábjáték
pedagógiai értékei, a pedagógusok bábkészítéshez
szükséges készségeinek és képességeinek
fejlesztése.
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FEBRUÁR
2018. február 10.

2018. február 09.

A zene jelentése és alkalmazása a
médiában
Katalógusszám: 779

K1, P1

Zenés játékok, mint az oktatás és a
fejlődés része
Katalógusszám: 770

K1, P1

Szerzők és előadók: Marijana Milošević Simić, mgr. Silvana Grujić

Szerzők és előadók: Marijana Milošević Simić, mgr. Silvana Grujić

A képzés elsődleges célja, hogy felfedje a hallgatók
számára a minőséges aktuális és információkat
hordozó zenei tartalmakat, amelyekből ötleteket
meríthetnek a munkájukhoz, ezáltal pedig
kompetenciáikat fejleszthe k. A program témái:
különböző zenei műfajok beiktatása a zenekúltúra
oktatásába a minőséges és minőségtelen tartalmak
egyértelmű meg-különböztetéséhez szükséges
kompetenciák elsajá tása érdekében, sajátos nem
formális módszertan kialakítása, a pedagógusok
célszerű internethasználata újabb hasznos
ismere erjesztő információk megleléséhez a
mindennapi gyakorla munkához a zeneoktatásban.

A képzés célja a zene jelentőségének tudatosítása a
gyermekek és a tanulók általános fejlődése
szempontjából, a pedagógusok ösztönzése a zenés
játékok mindennapos alkalmazására.
A feldolgozo témák: a zene és az elme; a zene és a
zenés játékok hatása az intelligencia fejlődésére; a
ritmusérzék, a motorika, a memória és a koordináció
fejlesztése; a zeneoktatás és a többi tantárgy
oktatása és eredményei köz összefüggések.

2018. február 24.

Tehetséggondozás a tanórán és a
tanórán kívüli foglalkozásokon
Katalógusszám: 924

K3, P1

Szerzők és előadók: Hangya Jurca Éva, Ulijan Emina,
Esztelecki Péter

2018. február 09.-11.

Egy lépéssel tovább bábok segítségével az
iskoláskor elő oktatásban
Katalógusszám: 570

K3, P1

Szerzők és előadók: mgr. Pavlov Srbislava, Jegarski Soﬁja

Diplomat - Pametnica Iskoláskor Elő
Belgrád – Čukarica

Intézmény

Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola, Zenta
2018. február 24.

Zenés játékok, mint az oktatás és a
fejlődés része
Katalógusszám: 770

K1, P1

Szerzők és előadók: Marijana Milošević Simić, mgr Silvana Grujić

Naša radost Iskoláskor Elő
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Intézmény, Kevevára
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FEBRUÁR
2018. február 24.

Pedagógiai, pszichológiai, módszertani
képzés - első szakasz
Intézményünk ado o hont a szabadkai Magyar
Tannyelvű Tanítóképző Kar 2017/18-as tanév téli
szemeszterében általános iskolai és középiskolai
tanárok részére indíto magyar nyelvű és 36 ECTS
pontértékű (legkevesebb 30 ECTS pont a pedagógiai,
pszichológiai, módszertani tárgyakból és 6 ECTS
szakmai gyakorlatra) pedagógiai, pszichológiai,
módszertani képzéssorozatának.
2018. február 27.

Dr. Pajor Margit előadása:
Amit a sürgősségi ellátásról tudni kell

MÁRCIUS
2018. március 11.

2018 március 02-04.

Egy lépéssel tovább bábok segítségével az
iskoláskor elő oktatásban
Katalógusszám: 570

K3, P1

Szerzők és előadók: mgr. Pavlov Srbislava, Jegarski Soﬁja

Cve ć Iskoláskor Elő
Knić

Intézmény,

Községi földrajz verseny
A földrajz tantárgy községi szintű versenyét
Központunk lá a vendégül, biztosítva a zavartalan
lebonyolításhoz szükséges valamennyi feltételt. Az
iskolák diákjait és tanárait örömmel vártuk, hiszen
mi mindig örülünk, ha „telt ház“ van nálunk.

2018. március 03.

Községi kémia verseny
Központunk biztosíto helyet és feltételeket idén a
községi kémia verseny megtartásához.
Ezzel is segíteni próbálunk az iskoláknak, hogy a
gazdaságosság és ésszerűség mentén hétvégén
tehermentesíteni tudják kapacitásaikat.
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MÁRCIUS
2018. március 17.

2018. március 16.

Szépszóval - kommunikáció a nevelés
szolgálatában
Katalógusszám: 951

K4, P4

Szerzők és előadók: Rakić Olga, Ivković Ivandekić Slađana

Az előadók azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy
megismertessék a pedagógusokkal a konstruk v
kommunikáció alapjait.
A Hogyan kommunikáljunk, és hogyan ismerjük fel a
viselkedési zavarokkal küszködő gyermeket?
kérdésekre adtak elméle és gyakorla választ a
nevelő-oktató tevékenységben dolgozóknak.

Az újságírók szervezetének találkozója
Ezt az eseményt hagyomáson a Regionális
Központban tartják, és örömmel számolhatunk be
arról, hogy kiváló az együ működésünk a községbeli
és a térségben működő médiával.
2018. március 13.

Egészségügyi előadás a pajzsmirígyről
dr. Lázár Aladár előadásában
A sorozat mostani előadója dr. Lázár Aladár volt, aki a
cukorbetegségről beszélt a népes hallgatóságnak. Az
endokrinológus, belgyógyász szakorvos a Regionális
Szakmai Pedagógus-továbbképző Központban
nyújto részletes ismertetőt az egyre elterjedtebb,
mára már népbetegségnek számító, sem ﬁatalt, sem
időst nem kímélő egészségügyi problémáról.
Ahogyan azt a szakember ve téssel egybekötö
előadásából megtudtuk, végső ideje olyan adatokkal
felhívni a hallgatóság ﬁgyelmét erre a komoly
problémára, amelyek ma már egészen riasztóak.
Természetesen nem a pánikkeltés, hanem a
megelőzésre és a helytelen életmód elkerülésére
való ﬁgyelemfelhívás volt a cél.

2018. március 03-10-17-24.

Pedagógiai, pszichológiai, módszertani
képzés - második szakasz
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ÁPRILIS
2018. április 09.

2018. április 18.

Gyeremekközpontú oktatás - Ötletbörze az
élményszerű tanulásért
Katalógusszám: 894

K2, P3

Szülők és pedagógusok - partnerek az
oktató-nevelő folyamatban
Katalógusszám: 957

K4, P4

Szerzők és előadók: Cseszkó Körmöci Erika, Ostojin Molnár Ildikó

Szerzők és előadók: Rakić Olga, Ivković Ivandekić Slađana

Október 18. Általános Iskola, Zentagunaras

Stevan Hris ć Alapfokú Zeneiskola, Palánka

A képzés célja, hogy a tanítók szabadon alkalmazzák
az innova v oktatási módszereket, a didak kai
játékokat és eszközöket az alsós tagozatokon.
Feldolgozo témák: élménypedadógia; korszerű
didak kai eszközök és módszerek; műhelymunka;
tantárgyi korreláció.

A képzés célja: A kívánatos kommunikációs technikák
tudatosítása és alkalmazása a gyermekekkel
folytato gyakorla munka során. A feldolgozo
téma: A nem megfelelő kommunikáció és az
intoleráns magatartásra utaló - az illemtelen és
helytelen viselkedés mintáinak felismerése és
kezelése; a családi nevelés módszerei és eszközei; a
pedagógusok nevelési módszerei és eszközei; a
családi és iskolai-óvodai nevelési s lusok
összehangolása.

2018. április 13.-15.

Egy lépéssel tovább bábok segítségével az
iskoláskor elő oktatásban
Katalógusszám: 570

K3, P1

Szerzők és előadók: mgr. Pavlov Srbislava, Jegarski Soﬁja

Duga Iskoláskor Elő Intézmény,
Aranđelovac
2018. április 14.

Zenés játékok, mint az oktatás és a
fejlődés része
Katalógusszám: 770

2018. április 24.

Egészségügyi előadás: Gyémántlakodalom
– azaz, hogyan vigyázzuk meg
párkapcsolatunkat
előadó: Knežević Kasza Anna, család- és
pszichoterapeuta

K1, P1

Szerzők és előadók: Marijana Milošević Simić, mgr. Silvana Grujić

Petar Leković Általános Iskola,
Požega
2018. április 21-28.

Pedagógiai, pszihológiai, módszertani
képzés - harmadik szakasz
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ÁPRILIS
2018. április 20.

2018. április 20.

Történelem verseny

Gyerekfesz vál

Szórakoztató és kihívásokkal teli, nem szokványos
történelem verseny lebonyolításának ado helyet
intézményünk, melyen történelmet oktató
magyarországi és hazai pedagógusok és diákok
ve ek részt.

Mint minden évben, a magyarkanizsai Jovan
Jovanović Zmaj Általános Iskola idén is megszervezte
a Gyerekfesz vál elnevezésű programot, melynek
keretében a Magyarkanizsa testvérvárosait képviselő
pedagógusok talál-kozóját pedig intézményünk
szervezte meg, melynek célja az ismerkedés, az
együ működés kialakítása és a tapasztalatcsere volt.
Idén a tehetséggondozásról és az ezzel kapcsolatos jó
gyakorlat példáiról beszélge ek és oszto ák meg
szakmai tapasztalataikat.

MÁJUS
2018. május 04.

2018. május 04.

A színvonalas oktatási intézmények felé
vezető úton
Katalógusszám: 952

K4, P2

Szerzők és előadók: Varjú Potrebić Tatjana, Telek Krisz na

Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium,
Zenta

Zenés játékok, mint az oktatás és a
fejlődés része
Katalógusszám: 770

K1, P1

Szerzők és előadók: Marijana Milošević Simić, mgr. Silvana Grujić

Lep rić Óvoda,
Pancsova
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MÁJUS
2018. május 11.

2018. május 12.

Zenésköny
Katalógusszám: 811

K3, P2

Szerzők és előadók: Mirkov Stes Mirna, Stes Dominik

Az SKGO szervezésében tarto
konferencia a mezőgazdasági ügyekkel
foglalkozó sztviselők számára

Szabadkai Zeneiskola
A képzés célja, hogy a krea v munka révén a
gyermek ösztönzést kapjon arra, hogy önmaga tudja
közvetlenül kifejezni belső világát és érzelmeit. Ezzel
a módszerrel a tartós emlékezet és a fotomemória is
fejlődik, ami nagyon fontos a későbbi fejlődési
szakaszokban, különösen a nyilvánosság elő
fellépések alkalmával. Feldolgozo témák: zenei
szimbólumrendszer; a zenei jelek és kifejezések
értelmezése; a minden tanuló számára érthető
tanulási rendszer kialakítása; az illusztráció, mint új
oktatási stratégia; a terminológiai rajz – a kép és a
hangjel köz összefüggés.

2018. május 15.

A melódia napja

2018. május 18.-20.

Egy lépéssel tovább bábok segítségével az
iskoláskor elő oktatásban
Katalógusszám: 570

K3, P1

Szerzők és előadók: mgr. Pavlov Srbislava, Jegarski Soﬁja

Ljubica Vrebalov Iskoláskor Elő
Požarevac

A magyarkanizsai Gyöngyszemeink Iskoláskor Elő
Intézmény szervezésében került sor a Melodiada –
óvodai gyermekkórusok és zenekarok vajdasági
szintű szemléjére. Intézményünk helyszínt és
ellátást biztosíto a fellépő gyermekcsoportoknak.

Intézmény,
2018. május 16.

2018. május 19.

Szülők és pedagógusok - partnerek az
oktató-nevelő folyamatban
Katalógusszám: 957

K4, P4

Szerzők és előadók: Rakić Olga, Ivković Ivandekić Slađana

Bartok Béla Alapfokú Zeneiskola, Ada

Határtalanul
Középiskolai program
A magyarkanizsai Beszédes József MMIK tanulói és
tanárai vendégeikkel, a Határtalanul program
keretében meglátoga ák intézményünket és
megismerkedtek a tevékenységünkkel.
2018. május 22.

2018. május 05-12-19-22-26.

Pedagógiai, pszihológiai, módszertani
képzés - harmadik szakasz

Képzés a kisebbségi választói névjegyzék
program bemutatásáról

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 racčun: 840-952668-35

KÖZLÖNY
17. szám 2018. január – június

JÚNIUS
2018. június 01-03.

2018. június 08.-10.

Egy lépéssel tovább bábok segítségével az
iskoláskor elő oktatásban

Egy lépéssel tovább bábok segítségével az
iskoláskor elő oktatásban

Katalógusszám: 570

K3, P1

Szerzők és előadók: mgr. Pavlov Srbislava, Jegarski Soﬁja

2018. június 02.

K3, P1

Szerzők és előadók: mgr. Pavlov Srbislava, Jegarski Soﬁja

Čika Jova Zmaj Iskoláskor Elő

Regionális Központ, Užice

Intézmény, Belgrád

2018. június 15-16.

Szabványos és innova v eszközök
alkalmazása a testmozgásban, biztonsági
intézkedésekkel és elsősegélynyújtással
Katalógusszám: 824

Katalógusszám: 570

K1, P1

Szerzők és előadók: prof. dr. Milan Cvetković, Dragan Grujičić

A képzés célja a gyermekek motorikus képességeinek
fejlesztése a testnevelő órán, a szabványos és
innova v taneszközök alkalmazása a tanításban,
valamint a különböző biztonsági intézkedések és az
elsősegélynyújtás elsajá tása.

Az önértékelő oktatási rendszer
bevezetése az intézmények működésébe
Katalógusszám: 493

K4, P2

Szerzők és előadók: prof. dr. Milenko Kundačina, dr. Jelena Stamatović

Az oktatási intézmények munkájának önértékeléséről, valamint az intézményvezetők szerepének
jelentőségéről szólt a képzés.
A résztvevők igen hasznosnak értékelték a kétnapos
programot.

2018. június 19.
2018. június 30.

Pedagógiai, pszihológiai, módszertani
képzés - vizsga

Szülők és pedagógusok - partnerek az
oktató-nevelő folyamatban
Katalógusszám: 957

K4, P4

Szerzők és előadók: Rakić Olga, Ivković Ivandekić Slađana

Petőﬁ Sándor Általános Iskola, Hajdújárás
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KÖZLÖNY
17. szám 2018. január – június

JÚNIUS
2018. június 18.-23.

Tisza tábor
2018 júniusában ismét megrendezésre került a
Tisza-par szórakoztató, edukációs és nevelő tábor,
községünk 5-6. osztályos tanulói részére. Az idő
nem kedveze a táborlakóknak, de ez a kedvüket
nem szegte. Kitartóan és jókedvűen köve ék a
táborvezetők utasításait és tanácsait, akik
községünk oktatási intézményeinek tapasztalt
pedagógusai.
Központunk június 20-án lá a vendégül a táborlakókat két informa kus szakember bevonásával. Az
első csoport megismerkedhete az informa ka
fejlődésének szakaszaival, miből indult el és mivé
váltak a számítógépek, míg a másik csoport az
informa kai teremben tanulhato az internetes
böngészés csodálatos világáról és veszélyeiről. Mivel
a tábor minden évben valamilyen mo óra épül, így
ez az év sem volt kivétel. A gyerekek kitörő örömmel
fogadták a foci VB-re épülő tábor témakörét és a
spor oglalkozásokat is.

A közlöny megjelenését a 2018. évben támogatja:
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