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I. BEVEZETŐ
A Magyarkanizsai Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ (a
továbbiakban: Regionális Központ) működésének célja – a 2020. időszakig szóló
oktatásfejesztési stratégiával összhangban – az oktatási intézmények és az oktatási szférában
foglalkoztatottak egyéni szükségleteinek összehangolása és a pedagógus-továbbképző
programok megszervezése az érintettek lakhelyén, illetve munkahelyének helységében,
vagy legalább a közvetlen közelében, amivel jelentős mértékben csökkennek a
továbbképzési költségek. A továbbképzések megszervezése mellett, az Intézmény a tanügyi
dolgozók találkozási helye is, mert lehetőséget biztosít számukra a szakmai találkozókra,
megbeszélésekre, a tapasztalatcserére, a jó gyakorlati példák megosztására. Az intézmény
működése Az oktatás és nevelés alapjairól szóló törvény rendelkezéseire támaszkodik, és
alapvető feladata a Szerb Köztársaság oktató-nevelő rendszere színvonalának emelése
érdekében folytatott munka.
Alapvető tevékenysége, a pedagógus-továbbképzés mellett, a Regionális Központ
megalakulása óta foglalkozik a tanulók kompetenciáinak fejlesztésével, fejlődőképességük
erősítésével, teljesítőképességük fejlesztésével és a szülői komptetenciák támogatásával is,
abból a tényből kiindulva, hogy az oktató-nevelő folyamat három egyformán lényeges
szereplője a pedagógus, a gyermek és a szülő.
Szolgáltatásait a Regionális Központ nem csak az oktatási szférában dolgozóknak
kínálta fel. A színvonalas munkát műszaki eszközökkel is biztosító feltételeknek
köszönhetően, az intézmény a korszerű és színvonalas munkakörülmények és a kellemes
munkalégkör révén széles körben ismert és látogatott.
A magas szintű európai követelményeknek minden szempontból megfelelő,
építészetileg látványos, esztétikus, emellett kedvező, könnyen megközelíthető helyen
megépített székház, valamint a jól átgondolt promóciós tevékenység és a szakmailag
igényesen 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 szinten működő jogi személyek
részéről is.
A Regionális Központ éves tevékenységi beszámolója az intézménynek a tárgyévben
megtartott valamennyi tevékenységét felölelő írásos beszámolók, statisztikai kimutatások és
adminisztrációs nyilvántartás alapján készült.

II. A 2018. ÉVI TEVÉKENYSÉG
Ismét tartalmas évet tudhatunk magunk mögött, 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
körében, hanem egész Szerbia szerte. Mindenütt örömmel fogadták innovatív tartalmú
programjainkat és a további együttműködésről biztosítottak bennünket, újabb akkreditált
képzéseinkre igényt tartva a következő iskolaévben is. Nekünk pedig az a legnagyobb
elismerés, ha igény van a munkákra és egyben ez jelenti a legerősebb ösztönzést is arra,
hogy továbbgondoljuk tevékenységünket, újabb és újabb lehetőségek után kutatva,
elképzeléseinket szakszerűen megfogalmazva, a szakma előmozdításának érdekében.
Működésünk folyamatos és eseménydús volt egész évben, a tervezett akkreditált
képzéseket megtartottuk, emellett számos oktatáson kívüli programnak is otthont adtunk,
vagy mi magunk szerveztük. A pedagógusoknak, a gyerekeknek és szüleiknek egészségügyi,
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személyiségfejlesztő, közösségépítő és más ismeretterjesztő témában szerveztünk
programokat, de rekreációs és szórakoztató tartalmú eseményeket is rendeztünk számukra.
Közösségünk érdeklődésére és igényeire tekintettel egyéb konferenciákat, szakmai
tanácskozásokat és értekezleteket is szerveztünk, mert ugyan alapvető tevékenységünk a
pedagógusok szakmai továbbképzése, oktatási és nevelési programok létrehozása,
megszervezése és megtartása, emellett 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 alapfeladatainknak maradéktalanul eleget
tegyünk, ugyanakkor a tanügy fejlesztésének egyik szereplőjeként mi magunk is fejlődjünk,
hiszen hitelességünket a szakmaiság, az aktív szerepvállalás és a gyakorlati eredmények
felsorakoztatása biztosítja.
Az események száma a 2018. év folyamán összesen 192 volt. Ebből pedagógusok
számára tartott program 97, közülük 56 képzés és szakmai értekezlet, 41 pedig egyéb
program. Az egyéb programok száma összesen 95.

Események 2018-ban
összesen:
192
résztvevők száma: 4347

Akkreditált képzés: 56
résztvevők száma: 1663

Pedagógusok számára
megtartott egyéb
program: 41
résztvevők száma: 1069

Más felhasználók
számára szervezett
program: 95
résztvevők száma: 1515

2018-ban összesen:
- 56 akkreditált szakmai továbbképző programot valósítottunk meg 1663 résztvevővel,
19264 órában,
- 41 egyéb esemény pedagógusok, gyermekek és szülők számára, 1069 résztvevővel,
4542 órában,
- 95 esemény más felhasználók számára (nem tanügyi dolgozók), 1515 résztvevővel,
4160 órában.
Akkreditált képzések
2018-ban a Regionális Központ szakmai továbbképzéseit a 2018/2019. és a 2019/2020.
évi pedagógustovábbképző szakmai programok katalógusából válogatva tartotta meg. A
képzési programok kiválasztásánál az óvodák, az általános iskolák és a középiskolák
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szakmai továbbképző tervei voltak az irányadók, melyeket rendszeresen küldenek meg
nekünk ezek az intézmények minden iskolaév kezdetén.
Az előző időszakhoz viszonyítva növekedett a terepen megtartott képzések száma 2018ban. Az általunk támogatott képzési programok Vajdaság legtávolabbi településeire is
eljutottak és a Tartomány egész területén tartottuk őket (Palánka, Kevevára, Pancsova,
Székelykeve, Szerbcsernye, Végszentmihály, Cserépalja, Bocsár, Kishegyes, Temerin,
Zombor, Péterréve, Nagybecskerek), valamint Szerbia más településein is ( Belgrád, Knić,
Aranđelovac, Požega, Požarevac, Užice, Kragujevćc, Čačak).
Akkreditált szakmai találkozók - konferenciák
A Regionális Központok és Szakmai Továbbképző Központok Szerbiai Hálózata
2018. november 13-15-én akkreditált konferencićt szervezett A Szerb Köztársaság oktatási
rendszerének időszerű kérdései címmel, Vrnjačka Banján. Ennek a konferenciának a
szervezésében a Szerbiai Regionális Központok (RK) és Szakmai Továbbképző Központok
(SZTK) Hálózatába tartozó összes RK és SZTK részt vett. A téma jelentősége felkeltette a
tárcaminisztérium és a szerbiai közoktatás többi illetékes szereplőjének érdeklődését,
intézmények, egyesületek és testületek képviselői, iskolaigazgatók, iskolajogászok, tanárok
és tanítók jelentek meg tömegesen a rendezvényen. A Szerb Köztársaság közoktatási
intézményeinek 300 igazgatója látta fontosnak a részvételt ezen a szakmai rendezvényen,
melynek előadói az egész ország területéről érkeztek. A konferenciával párhuzamosan
került sor az Oktatási Kiállítás megszervezésére is.
Az akkreditált képzések és szakmai értekezletek szerzői és megvalósítói
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, mert a mi intézményünk kereteiben szeretnék kidolgozni és
akkreditáltatni képzési programjaikat.
Hogy munkánkkal, az intézmény működésével kapcsolatos, valamint a
felhasználóknak nyújtott szolgáltatások színvonalának emeléséről alkotott jövőképünkkel jó
úton járunk, az a tény is alátámasztja, hogy belgrádi, nagykikindai, zentai, szabadkai ismert
programszerzők kerestek meg minket azzal, hogy ötleteiket, képzési programjaikat éppen
nekünk kínálják fel, illetve, hogy a mi intézményünkön keresztül akkreditáltassák, tarthassák
és hirdessék meg őket.
A potenciális szerzők-előadók, azaz a jövőbeni képzésszervező pedagógusok
fellelése, támogatása és felkészítése a Regionális Központ egyik legjelentősebb feladata
tevékenysége szakmai színvonalának fejlesztése tekintetében.
A nálunk jelentkező programszerzők, de a programokra jelentkezők száma is arról
tanúskodik, hogy jól döntöttünk, amikor felvállaltuk az alapvető működési tevékenység, a
képzéseknek helyet biztosító szolgáltatás mellett, hogy továbbgondoljuk a Központ
indokoltságát és mi magunk is felsorakozunk a képzési programok szerzői közé. Évről-évre
bebizonyosodik, hogy helye van ennek az önmagunk iránt támasztott célnak és elvárásnak.
Tevékenységünk mára már túlnőtte a megalapításkor vállaltakat, az egész ország területén
ismerik eredményeinket, szakmai véleményünket a közoktatási szféra illetékesei kérik,
előadóinkat Szerbia szerte hívják.
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III. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEINK ÁTTEKINTÉSE
Községi kémia verseny
A Regionális Központ biztosított helyet és feltételeket idén az általános iskolák községi
kémia versenyének megtartásához 2018. március 3-án. Ezzel is segíteni próbálunk az
iskoláknak, hogy a gazdaságosság és ésszerűség mentén hétvégén tehermentesíteni tudják
kapacitásaikat. Örülünk, hogy helyiségeinkkel és műszaki eszközeinkkel segíthetünk
ezekben a helyzetekben.
Községi földrajz verseny
Az általános iskolák községi szintű földrajz tantárgyi versenyét is a Regionális Központ látta
vendégül 2018. március 11-én, biztosítva a zavartalan lebonyolításhoz szükséges
valamennyi logisztikai és eszközfeltételt. Az iskolák diákjait és tanárait örömmel vártuk,
hiszen mi mindig örülünk, ha „telt ház“ van nálunk.
Történelem verseny
Szórakoztató és kihívásokkal teli, a hagyományostól eltérő történelem verseny
lebonyolításának adott helyet a Regionális Központ, melyen történelmet oktató
magyarországi és hazai pedagógusok és diákok vettek részt, Magyarkanizsa
testvértelepüléseinek iskoláiból 2018. április 19-én.
Gyerekfesztivál
Mint minden évben, a magyarkanizsai Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola idén is
megszervezte a Gyerekfesztivál elnevezésű programot, melynek keretében a Magyarkanizsa
testvértelepüléseit képviselő pedagógusok találkozóját pedig a Regionális Központ szervezte
meg 2018. április 2-án, melynek célja az ismerkedés, az együttműködés kialakítása és a
tapasztalatcsere volt. Idén a tehetséggondozásról és az ezzel kapcsolatos jó gyakorlati
példákról beszélgettek és osztották meg szakmai tapasztalataikat egymással a kollégák.

A melódia napja
A magyarkanizsai Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény szervezésében került sor a
Melodiada – óvodai gyermekkórusok és zenekarok vajdasági szintű szemléjére 2018. május
15-én, melyhez a Regionális Központ helyszínt és ellátást biztosított a fellépő
gyermekcsoportoknak.
Tisza tábor - Magyarkanizsa
A Regionális Központtal együttműködésben, Magyarkanizsa Község Pedagógus Egyesülete,
az idén nyáron is megszervezte, mindjárt az iskolaév végén, 2018. június 18-23. között, a
már hagyományos Tisza-parti szórakoztató, edukációs és nevelő tábort, községünk 5-6.
osztályos tanulói részére, melynek programjait községünk oktatási intézményeinek tapasztalt
pedagógusai vezették. Intézményünk június 20-án látta vendégül a táborlakókat két
informatikus szakember bevonásával. Az első csoport megismerkedhetett az informatika
fejlődésének szakaszaival, miből indult el és mivé váltak a számítógépek, míg a másik
csoport az informatikai teremben tanulhatott az internetes böngészés csodálatos világáról és
veszélyeiről. Mivel a tábor minden évben valamilyen mottóra épül, az idei tábor
foglalkozási témakörei és a sportfoglalkozások is a foci VB-re épültek, amit a táborlakók
kitörő örömmel fogadtak.

6

Idegen nyelv tanulásával a tudományos felfedezésekig – nyári nyelvtábor
Idén második alkalommal került sor a Magyarkanizsa község magyar anyanyelvű általános
iskolás tanulói számára szervezett nyelvi kompetencia-fejlesztő táborra, amely az Auxilium
civilszervezet keretein belül jött létre. A 2018. július 16-20. között tartott foglalkozások
angol és szerb nyelven folytak felváltva, annak érdekében, hogy a gyerekek barátkozzanak a
nyelvekkel, leküzdjék a nyelvtanulási nehézségeiket, az idősebbek új ismereteket
sajátítsanak el és a meglévő tudásukat sok-sok gyakorlással minél szilárdabban rögzíthessék,
játékosan, dalok, mondókák, interaktív műhelymunkák, csapatjátékok, edukatív kisfilmek és
konkrét élethelyzetek segítségével, emellett a tábor minden napján egy-egy tudományos
témakört is feldolgoztak.
Az érettség felé vezető úton – itt vagyunk, hogy segítsünk
A Regionális Központ egy új típusú közösségfejlesztő, csapatépítő programot szervezett két
fiatal szakember mester okleveles pszichológus és mester okleveles osztálytanító
vezetésével, melynek célja egy adott osztályközösség - ez esetben a magyarkanizsai J. J.
Zmaj Általános Iskola 6.b osztálya 11 és 12 éves tanulóinak szociális, pszichológiai és
pedagógiai fejlesztése volt, a közösségi szellem, az önismeret, a személyiség fejlesztése és a
tolerancia fontosságának tudatosítása révén, öt héten keresztül heti egy alkalommal tartott
változatos tartalmú foglalkozásokon.
A Pedagógusnap megünneplésére Magyarkanizsa községben 2018. november 8-án került
sor. Erre az alkalomra Magyarkanizsa Község Pedagógus Egyesülete és a Regionális
Központ, mint minden évben, ünnepi műsort szervezett, amelyen kiosztották Az év
pedagógusa díjat. Hat Magyarkanizsa községbeli pedagógus részesült elismerésben,
valamint Magyarkanizsa Község Pedagógus Egyesületének elnökségi döntése alapján
különdíjban részesült Varjú Potrebić Tatjana, a Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző
Központ igazgatónője.
A már hagyományos rendezvényen községünk nevelő-oktató és oktató-nevelő
intézményeinek dolgozói találkoznak, barátkoznak, tapasztalatot cserélnek és együtt
ünnepelnek, aktív pedagógusok és nyugdíjasok egyaránt.
Községnapi quiz
A Regionális Központ adott otthont a Magyarkanizsa község napja alkalmából szervezett
környezetvédelmi vetélkedőnek, melyre 2018. október 20-án került sor. A víz kultúrája című
nyertes pályázatnak köszönhetően, az oromhegyesi Arany János Általános Iskola, a
magyarkanizsai Jovan Jovanovic Zmaj Általános Iskola és a horgosi Kárász Karolina
Általános Iskola nyolcadik osztályos tanulói vettek részt az eseményen, akik négyfős
csoportokban érkeztek tanáraik kíséretében. A feladatok központi témája a Tisza folyó volt,
emellett a vízszennyezés forrásai és következményei, a tiszavirágzás és a környezetvédelem
témája is szerepelt a különböző foglalkozásokon. Érdekes és tartalmas lehetőség volt ez a
verseny a tanulók tudásának összemérésére és szép alkalom az ismerkedésre, új barátságok
kialakítására.
Püthagorasz öt képben
2018. október 23-án work-shopot tartottak a Regionális Központban a nagykikindai Szent
Száva Általános Iskola felsős tanulói, matematikatanáruk segítségével, a belgrádi
Tudománynépszerűsítő Központ anyagi támogatásával létrejött Püthagoras öt képben című
projektjének keretében, melyre a Regionáis Központ eredményesen pályázott. A kreatív
zenés dráma performansz Püthagorasz elméletét mutatta be a magyarkanizsai J. J. Zmaj
Általános iskola felsős tanulóinak és matematika tanárainak.
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Gyémántbogár
2018. október 27-én a Regionális Központ a magyarkanizsai Jovan J. Zmaj Általános Iskola
közel 40 alsós tanulója számára személyiség- és közösségépítő programot szervezett. A
gyerekek rajzos foglalkozásokon keresztül ismerhették fel, hogy mi mindenre képesek, ha
vannak céljaik, ha hisznek magukban. Mindenkiben rejlenek olyan adottságok, amelyektől ő
különleges és kimagasló. Ezek önbizalmat adhatnak a legvisszahúzódóbbaknak is. Az
előadó arra is rámutatott, hogy a csoport, a közösség is csak akkor működik, ha a tagjai
figyelnek egymásra, meghallgatják egymást. A gyerekek nagy lelkesedéssel és örömmel
vettek részt a nem mindennapi órán, amelynek hozadékát, tapasztalatait, az ott tanultakat
folyamatosan használni tudják a továbbiakban is. A tanítóknak is fontos tapasztalatszerzés
volt a program és az előadó által használt egyedi módszerek. Külső szemlélőként figyelték
meg tanulóik reakcióit az egyes problémahelyzetekben és a közösség dinamikájába is más
oldalról pillanthattak bele.
A program megvalósulását a Tartományi Oktatási Titkárság támogatta.
Szülők és pedagógusok – partnerek a nevelő-oktató folyamat előmozdításában
A 2018. novemberében megtartott program létrejöttének célja a szülők, a pedagógusok és az
iskolák közötti együttműködés, egymás kölcsönös tiszteletének fejlesztése olyan
vitaplatform kialakításával, amely maga köré gyűjti a szülőket, a pedagógusokat és a
folyamat többi szereplőjét – szakembereket, döntéshozókat; hogy bevonja a szülőket és a
pedagógusokat az oktatáspolitikák és intézkedések fejlesztésébe, népszerűsítse és támogassa
az oktatás decentralizációját – Kishegyes és Óbecse községekben. A program megtartását
tájékoztató tevékenység és szervezési munka előzte meg, valamint a munkacsoportok
összeállítása, melyek tagjai a bocsári Disitej Obradović Általános Iskola és a kishegyesi Ady
Endre Általános Iskola pedagógusai és a tanulók szülei voltak. November 20-án és 24-én két
interaktív kommunikációs szeminárium, work-shop került megtartásra, melyeken 40
pedagógus és három szülői tanács tag vett részt és amelyeken a család és az iskola egymást
kiegészítő
nevelőhatása
jelentőségének
tudatosítása
volt
a
gyermek
személyiségfejlődésében, a folyamatos és rendszerben való együttműködés a család és az
iskola között, a gyermek viselkedési megnyilvánulásai és a családi légkör közötti ok-okozati
összefüggés és annak hatása az iskolai nevelő munkára.
A programot a Tartományi Oktatási Titkárság támogatta.
Ismerjük meg a Tisza-mente múltját – Magyarkanizsa és környéke (körzeti verseny).
2018. december 18-án került sor a Regionális Központban az általános iskolás diákok
számára meghirdetett Kanizsa múltja elnevezésű vetélkedőre, amit az oromhegyesi Arany
János Általános Iskola szervezett községünk felső osztályos tanulói és a hajdújárási Petőfi
Sándor Általános Iskola tanulói számára és amelyen 70 diák és 10 őket kísérő tanár vett
részt.
Községi szaktestületek
Értekezleteiket a községi tantárgyi szaktestületek a Regionális Központban tartják minden
iskolai félévben két-két alkalommal. Ezek azok az alkalmak, amikor a tantárgypedagógusok
saját szűkebb tantárgyi területeiken belül véleményt és tapasztalatot cserélhetnek,
megosztják gondjaikat és kétségeiket, megbeszélik az oktató-nevelő folyamatra vonatkozó
tantárgyi újításokat és kihívásokat.
Magyarkanizsa község Önkormányzatának kezdeményezésére, december 2-án ülésezett a
község oktatási és szociális intézményeiben dolgozó szakmunkatársak szaktestülete,
melynek szintén a Regionális Központ biztosított feltételeket. A cél, a közös problémák
mielőbbi, egységes intézése, a segítségre szoruló diákok szakszerű és zavartalan ellátása.
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Magyarkanizsa község iskolaigazgatóinak és óvodaigazgatóinak szaktestülete
A Regionális Központban tartja értekezleteit az oktatási intézmények vezetőinek községi
szaktestülete, évente több alkalommal is. A Regionális Központ igazgatója, az intézmény
megalapítása óta tagja ennek a testületnek, melynek tevékenysége a közoktatási szféra
fejlesztésére és az oktató-nevelő és nevelő-oktató folyamat színvonalának előmozdítására
irányul. A Regionális Központ ezen tevékenységi formája által is községünk oktatási
intézményeinek 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 együttműködik
továbbá a pályázatokon, a gyermektáborok szervezésében, a pedagógusnapi ünnepség
megszervezésben, tanulmányi kirándulások megszervezésében stb.
Pedagógiai-pszichológiai-módszertani képzés
A Regionális Központ biztosított helyet és feltételeket a szabadkai Magyar Tannyelvű
Tanítóképző Kar 2017/18-as tanév téli szemeszterében az általános iskolai és középiskolai
tanárok részére indított magyar nyelvű és 36 ECTS pontértékű (legkevesebb 30 ECTS pont a
pedagógiai, pszichológiai, módszertani tárgyakból és 6 ECTS szakmai gyakorlatra)
pedagógiai, pszichológiai, módszertani képzéssorozatának.
Egész évben szervezett állandó jellegű programok pedagógusok és nem pedagógusok
számára
- Relaxációs gyakorlatok: hetente két alkalommal biztosít a Regionális Központ
rendszeresen évek óta lehetőséget a szakember vezetésével tartott testedzésre, így
nem csak népszerűsíti az egészséges életmódot, hanem ezt a formáját lehetővé is
teszi.
-

Klasszikus tánc – a Regionális Központ a pedagógusok szakmai, de személyes
épülésére szolgáló kezdeményezési iránt is igény mutatkozik, ezért több éve
megszervezi a hetente egy alkalommal tartott klasszikus tánctanfolyamot, évtizedes
táncoktatói tapasztalattal rendelkező hivatásos tánctanárok vezetésével.

IV. MÁS FELHASZNÁLÓKNAK NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK
A Regionális Központ a község lakosságának is a rendelkezésére áll - épületével,
műszaki felszerelésével, szolgáltatásaival, hiszen nem csak a szűken szakmai, hanem a
lakosság érdekeit és igényeit is kiszolgáló kapacitásait készségesen rendelkezésükre
bocsátja. Egyre több magánszemély, egyesület és jogi személy fordul a Regionális
Központhoz azzal, hogy az intézmény lehetőségeit és erőforrásait (kellemes munkalégkör,
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 értekezletenek, különböző szakmai tanácskozásoknak,
egészségügyi előadásoknak, a környezetvédelemmel és környezetfejlesztéssel stb.
kapcsolatos tanácskozásoknak, szakmai előadásoknak, továbbá vállalkozói képzéseknek.
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V. PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG
A Regionális Központ eredményesen szerepelt a projekttevékenységek támogatására
meghirdetett pályázatokon, így a kedvező elbírálásban részesülő kérelmeiből származó
anyagi támogatásnak köszönhetően az alábbiakban felsorolt tevékenységeket volt lehetősége
megvalósítani 2018-ban:
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásai
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett pályázaton való sikeres szereplés
eredményeként, a Regionális Központ a szakmai, közigazgatási, adminisztrációs és egyéb
dokumentumok és anyagok fordítását tudta biztosítani szerb nyelvről magyar nyelvre, illetve
magyar nyelvről szerb nyelvre.
A Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi - Nemzeti
Közösségi Titkárság pályázatai
A Regionális Központ oktatási, nyelvhasználati és a nemzetek közötti tolerancia témában
nyújtott be pályázatot a Titkársághoz. A kedvező elbírálásban részesült pályázatok alapján
nyújtott támogatási eszközöket az alábbiak szerint használta fel a rendeltetésnek
megfelelően:
1. Nyelvtanulással a tudományos felfedezésekig – nyári nyelvi tábor
2. A pedagógus és a szülő együttműködése – a hatékony oktató-nevelő folyamat
előfeltétele
3. Az érettség felé vezető úton – itt vagyunk, hogy segítsünk
4. Kétnyelvű adatlapok és publikációk kidolgozása és nyomtatása
A belgrádi székhelyű Tudománynépszerűsítő Központ pályázatai
A Tudománynépszerűsítő Központ 2018. évre meghirdetett pályázatán a Püthagorasz öt
képben elnevezésű programunkat tudtuk megvalósítani.
A közösségnek közösen 2018. NIS
Magyarkanizsa község önkormányzata eredményesen pályázott a NIS Közösségnek közösen
elnevezésű pályázatán, melynek köszönhetően 2019. június 30-ig megépül a Regionális
Központ udvarában a Tudománypark és a nyári tanterem.

VI. PR TEVÉKENYSÉG ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS A TÁJÉKOZTATÁSI
ESZKÖZÖKKEL
A Regionális Központ rendszeresen tájékoztatta a nyilvánosságot a 2018. év aktuális
és új programjairól és azok megvalósításáról. Mind a helyi, mind a regionális és a szélesebb
hatósugarú (országos szintű) tömegtájékoztatási eszközökkel kiváló kapcsolatokat tartunk
fenn. A Regionális 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 működtet, melynek nagy látogatottsága
van, hiszen ezen (is) jelenteti meg programjait, képzéseit, felhívásait és szolgáltatásait,
valamint a 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-
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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.
Félévente jelentetünk meg közlönyt nyomtatott és elektronikus formában is,
melyben beszámolunk a mögöttünk álló hat hónap jelentősebb eseményeiről és működésünk
eredményeiről, színes oldalakon, fényképekkel alátámasztva.

VII. EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS PARTNEREKKEL 2018-BAN
A Regionális Központ a közoktatási szféra minden szereplőjével együttműködik, így a
tavalyi évben a következő partnerekkel - intézményekkel és szervezetekkel:
- a Szerb Köztársaság Oktatási, Tudományügyi és Technológia-fejlesztési Minisztériumával
- a szerbiai oktatási stratégia megvalósításához hozzájáruló értekezleteken és
konferenciákon való részvétellel,
- a belgrádi székhelyű Oktatásfejlesztési Intézettel – az óvópedagógusok, osztálytanítók,
tantárgypedagógusok és óvodai, iskolai szakmunkatársak állandó jellegű szakmai
továbbképzését szolgáló képzési programok akkreditációjának megszerzésével,
- a belgrádi székhelyű Oktatási Minőségértékelő Intézettel – a pedagógus-továbbképzést
népszerűsítő tevékenységgel és a tájékoztató jellegű értekezleteken való részvétellel,
- nagybecskereki és zombori iskolaigazgatóságokkal – a szakmai továbbképzés
hatékonyságának figyelemmel kísérése érdekében a térség oktató-nevelő intézményeiben,
- a Szerbiai Regionális Központok és Továbbképző Regionális Központok Hálózatával - a
magyarkanizsai Regionális Központ volt az egyik kezdeményezője annak, hogy ez a
szakmai szervezet létrejöjjön, az együttműködés, a tapasztalatcsere és a közöss fellépés
érdekében, a közös érdekképviselet, a közös tevékenység és az együttműködés széles körű
megvalósítása céljából,
- Magyarkanizsa Község Pedagógus Egyesületével – a számos közösen megalkotott
program, tevékenység által Magyarkanizsa község gyermekei, tanulói és szüleik számára,
valamint a kollégák érdekképviselete céljából, továbbá a közös pályázati tevékenységgel – a
Közösségnek közösen 2018. NIS pályázaton a Regionális Központ udvarában létrejövő
Tudománypark megépítéséhez társpályázó volt intézményünk és az Egyesület,
- a szabadkai Vajdasági Módszertani Központtal - a szakmai továbbképzés népszerűsítésével
az Új Kép című pedagógus folyóiratban,
- a nagybecskereki Vajdasági Módszertani Központtal – a számos magyar nyelvű
továbbképző program megtartása révén a Dél-Bánáti Körzet pedagógusai számára,
- az újvidéki székhelyű Vajdasági Pedagógiai Intézettel – a magyar nyelvű
pedagógustovábbképző programok akkreditációjának elnyerése érdekében,
- a Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karral – a térség azon általános iskolai és
középiskolai tanárainak pedagógiai-pszichológiai-módszertani képzésére vonatkozó
program megvalósításával, akik felsőfokú tanulmányaik során nem részesültek ezekben a
modulokban,
- Magyarkanizsa község helyi önkormányzatának intézményeivel – a számos program és
projekt megvalósításához szükséges szakemberi és műszaki feltétel biztosítása érdekében,
- a község és a térség óvodáival és iskoláival – a Regionális Központ szolgáltatásainak
igénybe vevőivel, a közös célok megvalósítása érdekében, az oktatás és nevelés
színvonalának emelésére,
- a község minden oktatási, művelődési, szociális és más intézményével – programjaikban
partnerként vettünk részt.
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VIII. ÖSSZEFOGLALÓ
A magyarkanizsai Regionális Központ működését 2018-ban az intézmény stratégiai
dokumentumaiban és munkaprogramjában meghatározott általános és alapvető céljainak
megfelelően valósította meg, amelyek elsősorban a pedagógustovábbképzésre vonatkoznak.
A Regionális Központ arra törekedett munkája során, hogy céljait és munkáját
összehangolja a szolgáltatásait felhasználók és az alapító érdekeivel.
A beszámoló tárgyát képező évben megjelent az új továbbképző programok
akkreditálására vonatkozó pályázat, amit megelégedéssel értékelhetünk eredményesnek,
hiszen a 2018-2021. képzési időszakra a Regionális Központ szervezésében és
támogatásával kidolgozott 32 akkreditációs kérelmünkből 28 színvonalas és többnyire két
nyelvű (szerb és magyar nyelvű) képzésünk nyert akkreditációt, melyek megvalósítását 2018
szeptember 1-jén is megkezdtük.
A Regionális Központ szolgáltatásainak közvetlen felhasználói legnagyobb számban
a tanügyi dolgozók. A Tisza-mente és Bácska 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 magyar nyelvűek, akár pedig oly
módon, hogy biztosítjuk számukra a szimultán fordítást.
A szakmai továbbképzések megvalósításán kívül, a Regionális Központ a lokális
közösség számára, de széleseb körben is szerteágazó tevékenységéről ismert. A Szerbiai
NIS 2018. évi pályázatán való eredményes szereplésnek köszönhetően megépül az
intézmény udvarában a Tudománypark, egy olyan tartalom, amely szintén a község és a
tágabb térség gyermekeinek és szüleinek nyújt tartalmas oktató jellegű szórakozást, ezzel
pedig hozzájárulunk községünk tanulmányi jellegű turisztikai kínálatának bővítéséhez, mert
ez a Tudománypark a természettudományok és a társadalomtudományok népszerűsítését, a
tudományos eredmények és felfedezések kézzel fogható, szemmel látható, élménykiváltó
megismerését szolgálja.
Az intézmény tárgyévi tevékenységéről beszámolva elégedetten állapítjuk meg azt a
tényt is, hogy az oktatási szférán kívüli szervezetek is egyre inkább a tevékenységeik,
programjaik megvalósításához kellemes légkört, megbízható és hatékony munkafeltételeket
biztosító intézményként tartanak bennünket számon és élnek a korszerű feltételek és
megfelelő műszaki hátteret nyújtó szolgáltatásainkkal.
A 2018. évben kifejtett munkát összegezve, a Regionális 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 az intézmény
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
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