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I УВОД 

 

Сврха деловања Регионалног центра за професионални развој запослених у 

образовању у Кањижи јесте да, у складу са Стратегијом развоја образовања до 2020. године, 

усклади потребе образовних установа и појединца, и да организује семинаре за просветне 

раднике у месту њиховог рада или у непосредној близини, чиме се значајно снижавају 

трошкови стручног усавршавања. Поред стручног усавршавања, ова установа  представља  

и  место окупљања  запослених  у  просвети  за размену професионалних искустава. Центар 

се ослања на Закон о основама система образовања и васпитања и основни задатак 

представља рад на подизању квалитета васпитно- образовног система Републике Србије.  

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, полазећи од чињенице да у васпитно-образовном 

процесу три битна елемента представљају: просветни радник, дете и родитељ. 

Осим образовној сфери, РЦ своје услуге нуди и прилагођава ванобразовним 

структурама, које све више препознају нашу установу као погодну средину за реализацију 

својих активности, захваљујући савременим условима и модерној техничкој опремљености. 

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.   

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.  

 

 

II AКТИВНОСТИ У 2018. ГОДИНИ 

 

  

За нама је још једна веома активна година, богата садржајима, а резулати нашег рада 

говоре сами за себе. Одржали смо много програма стручног усавршавања, који су на основу 

повратних информација добијених како од полазника тако и реализатора, били веома 

успешни и то не само у кругу предшколских установа и школа обухваћених нашим радом 

већ и на територији целе Републике. Наше обуке - већином иновативних садржаја и тема - 

на свим овим местима су радо прихваћене и већ се разговарало о наставку сарадње у 

наредној школској години, очекујући наше даље акредитоване програме. За нас је то управо 

највеће признање када се изрази жеља за нашим радом, уједно је и најјача мотивација за 

развијање и ширење наше делатности. Зато и даље радимо на проналажењу нових 

могућности, на дефинисању нових стручних идеја, све то у циљу подизања квалитета како 

наше делатности, тако и нивоа васпитно-образовног процеса. 

Радили смо континуирано и веома интензивно током целе наставне године, 

реализовали наше планиране акредитоване програме, а били смо и домаћини односно 

суорганизатори многих других програма који су се одржали за локалну заједницу а и ширу 

јавност. И даље се трудимо да у низу наших услуга буде што више разноврсних догађаја - 

општеобразовних, здравствених, информативних, забавних и рекреативних садржаја и то не 

само за просветне раднике, него и за децу и њихове родитеље. 

Наша основна делатност јесте професионални развој запослених у образовању, 

односно креирање, извођење и организовање програма стручног усавршавања запослених у 
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образовању, међутим од самог оснивања настојимо да изађемо у сусрет свим субјектима 

заинтересованим за наше професионалне, просторне и техничке услуге, те смо били 

домаћини разних стручних конференција, семинара, предавања и састанака.  

Поносни смо веома што су програми наших аутора акредитовани од стране Завода за 

унапеђивање квалитета образовања и васпитања, односно Педагошког завода Војводине, па 

је тако Регионални центар у Кањижи “власник” и реализатор 28 акредитованих програма. 

Од самог почетка нам је најважније да у потпуности удовољимо нашим основним 

задацима, истовремено се међутим трудимо да се и ми - као једни од актера унапређења 

васпито-образовног процеса - развијамо и усавршавамо, јер нашу релевантност и 

успешност осликава стручност, активно учешће у процесу те и низ остварених резултата. 

 

У 2018. години укупан број активности је 192. Од тога 97 за просветне раднике и то 

56 семинара, стручних скупова и 41 осталих активности. Број других активности јесте 95.  

 

 

 

 
 

 

 

У 2018. години реализовано је укупно: 

-     56 акредитованих програма стручног усавршавања, са 1663 учесника, односно 19264 

часова, 

- 41 осталих активности за просветне раднике, децу и родитеље, са 1069 учесника, 

односно 4542 часова, 

- 95 активности за остале кориснике (ваннаставно особље), са 1515 учесника, 

односно 4160 часова. 

 

Акредитовани семинари 

 

У 2018. години Регионални центар је организовао обуке одабиром акредитованих 

програма из Kаталога програма стручног усавршавања за школску 2018/2019, 2019/2020. и 

2020/2021. годину. Приликом одабира програма руководили смо се плановима стручног 

усавршавања предшколских установа, основних и средњих школа, који се редовно 

достављају нашој установи почетком сваке школске године. 

У односу на предходни период евидентан је пораст екстерно реализованих семинара 

у 2018. години. Тако су програми поджани од стране наше установе стигли и до удаљених 

места широм Војводине (Бачка Паланка, Ковин, Панчево, Скореновац, Српска Црња, Локве, 

Број активности у 

2018. години: 

192 
број учесника: 4347 

 

Акредитовани 

програми стручног 

усавршавања: 56 

број учесника: 1663 
     

 

Остале активности за 

просветне раднике:  

41  

број учесника: 1069 

Активности за остале 

кориснике:  

95 

број учесника: 1515 
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Црепаја, Бочар, Мали Иђош, Темерин, Сомбор, Бачко Петрово Село, Зрењанин ) и Србије 

(Београд, Кнић, Аранђеловац, Пожега, Пожаревац, Ужице, Крагујевац, Чачак)   

Акредитовани стручни скупови – конференције 

У организацији Мреже Регионалних центара и Центара за стручно усавршавање 

Србије организована је акредитована конференција "Актуелности у образовном систему 

Републике Србије" у Врњачкој Бањи у периоду од 13. до 15. новембра. У приреми и 

релизацији ове конференције учествовали су сви Центри који функционишу у оквиру 

Мреже РЦ и ЦСУ Србије. Значај теме привукао је представнике ресорног министарства и 

свих надлежних институција, удружења и актива, многобројне директоре, секретаре, али и 

све остале профиле наставника и васпитача образовно – васпитних установа у Републици 

Србији. На конференцији је било присутно око 300 директора из целе Републике Србије. 

Упоредо са Конференцијом уз учешће излагача из целе земље одржао се и „Сајам 

образовања“ 

Аутори и реализатори акредитованих семинара и стручних скупова 

 

Реализатори и аутори 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 једна од најзначајнијих делатности наше установе у правцу професионализације. 

Број аутора програма за стручно усавршавање као и број полазника на нашим 

обукама потврђује да је наше опредељење било оправдано када смо одлучили да уз нашу 

основну делатност – пружања услуга стручног усавршавања запослених у образовању -   

размишљамо у правцу унапређења наше делатности те да и ми сами будемо иницијатори и 

аутори оваквих програма. Из године у годину се потврђује да су ови циљеви и очекивања 

према себи била корисна и унапређујућа. Наша делатност је до данас далеко прерасла 

задатке и обавезе које произилазе из оснивања ове установе. Са нашим резултатима су 

упознати сви актери образовне сфере у Републици Србији, тражи се наше стручно 

мишљење од стране надчежних, а наши аутори и реализатори програма се очекују широм 

Србије.  

 

 

III ПРЕГЛЕД ОСТАЛИХ АКТИВНОСТИ  

 

 

Општинско такмичење из хемије 

У просторијама Регионалног центра одржано је општинско такмичење из хемије за основне 

школе 3. марта 2018. године. Наша установа и на овај начин помаже школе у општини када 

се због ванредних ситуација односно економичности функционисања и растерећења 

расположивих ресурса за то јави потреба. Драго нам је што са нашим просторним и 

техничким капацитетима можемо изаћи у сусрет у оваквим приликама. 
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Општинско такмичење из географије 

Такмичење на општинском нивоу из географије за основне школе 11. марта 2018. године 

такође је одржано у просторијама Регионалног центра, како бисмо им обезбедили све 

потребне логистичке и техничке услове за несметану реализацију. Било нам је драго што 

смо им могли бити на располагању, ми се увек радујемо кад нам је „пуна кућа“ децом и 

колегама.  

 

Такмичење из историје 

Регионални центар је био домаћин неформалног такмичења из историје 19. априла 2018. 

године, са многим интересантним и забавним садржајима на којем су учествовали 

представници – наставници и ученици - школа из побратимљених насеља Кањиже. 

 

Дечји фестивал  

Основна школа Јован Јовановић Змај из Кањиже дуги низ година организује Дечји фестивал 

на којем учествује велики број ученика и њихових наставника из општине и иностранства, 

основних школа побратимљених градова Кањиже. У оквиру ове манифестације, 2. априла 

2018. године Регионални центар је такође већ традиционално био домаћин сусрета 

просветних радника учесника програма. Уз упознавање, развијање сарадње и размене 

стручних искустава и примера добре праксе, ови сусрети увек имају и конкретну тему, која 

је ове године била посвећена неговању талената, видовима рада са даровитим ученицима.  

 

Мелодијада 

У организацији Предшколске установе „Наши бисери“ из Кањиже, одржана је покрајинска 

смотра дечјих хорова и ансамбала предшколског узраста. Наша установа је обезбедила 

просторије, техничку подршку и све друге потребне услове за децу такмичаре. 

 

Камп „Тиса” – Кањижа  

Регионални центар је и овог лета са Удружењем просветних радника општине Кањижа, 

одмах након завршетка школске године, од 18. до 23. јуна 2018. организовао овај већ 

традиционални камп са осмишљеним едукативним и забавним садржајима који окупља 

децу основношколског узраста 5-6. разреда смештених у шаторима на обали реке Тисе, са 

програмима вођеним од стране искусних просветних радника наше општине. 20. јуна смо 

их угостили у згради Регионалног центра где смо им организовали радионице уз помоћ два 

информатичара. Подељени у две групе, једна се група се упознала са развојним фазама 

информатике и рачунарства од почетака до данас, док се друга група бавила могућностима 

и опасностима чаробног света интернета. Камп се сваке године организује око неке 

одређене теме, па је ове године то било Светско првенство у фудбалу.  

 

„Учењем језика до научних открића – летњи језички камп“ 

Други пут је организован језички камп за ученике мађарског матерњег језика, ове годие од 

16-20. јула 2018. у просторијама и уз подршку Регионалног центра у организацији 

удружења „Ауксилиум“. Током петодневног рада, ученици нижих и виших разреда 

основних школа општине Кањижа имали су могућности да вежбају ова два - за њих оба 

страна језика - уз помоћ водитеља радионице. Комуникација се искључиво одвијала на 

српском и енглеском језику, као би деца што боље увежбала облике основних дијалога, 

језичких норми, научили што више нових речи и израза, па и да своје знање што боље 

утврде. Циљ програма је био да се кроз игру, песме, радионице, истраживачког рада, 

едукативних кратких филмова, тимског рада и конкретних животних ситуација, као и 

обраду прикладних научних тема, превазиђу фрустрације и смањиле језичке баријере у 

свакодневној основној комуникацији. 

Донатор програма је био Покрајински секретаријат за образовање. 
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Развојне радионице: Расти срећно – ту смо да ти помогнемо!  

У оквирима Регионалног центра, организован је иновативни пројекат за јачање заједништва 

и развој личности. Општи циљ пројекта који је реализован у новембру и децембру месецу 

2018. године - током пет недеља, недељно једном приликом - био је да се афирмише дух 

заједништва у одељењској заједници, у конкретном случају 6. б разреда Основне школе 

Јован Јовановић Змај из Кањиже. Специфични циљеви програма су били индивидуална 

самоспознаја, развијање личности, јачање толеранције и заједништва. Полазници су били 

ученици узраста 11-12. година.  

Програм је подржао Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 

националне мањине - националне заједнице. 

Дан просветних радника  
У општини Кањижа, као и сваке године, 8. новембра обележен је Дан просветних радника 

свечаном академијом у организацији Удружења просветних радника општине Кањижа и 

Регионалног центра. Ова већ традиционална манифестација, прилика је да се просветни 

радници васпитно образовних установа наше општине састану и празнују, а овом приликом 

се додељују и признања „Просветни радник године“. Шест истакнутих просветних радника 

је примило признање за свој рад и ангажованост, а ове године је на основу одлуке 

Удружења просветних радника општине Кањижа, Татјани Варју Потребић, директорки 

Регионалног центра уручена посебна награда за изузетан допринос у унапређењу  

образовања општине. Свечана академија је уједно и дан, када смо заједно и са нашим 

бившим колегама - пензионерима, да заједно славимо наш дан, да разменимо искуства, да 

се дружимо, заједнички проведемо време у свечаној атмосфери.  

 

Квиз поводом Дана општине:  

20. октобра 2018. Регионални центар је био домаћин такмичења у области екологије 

организованог захваљујући средствима успешне апликације „Култура воде“. Ученици 

осмих разреда основних школа Ј.Ј. Змај из Кањиже, Арањ Јанош из Трешњевца и Карас 

Каролина из Хоргоша у четворочланим групама су одмерили своје знање у такмичењу у 

чијем фокусу је била река Тиса, али су се њихови задаци односили и на изворе загађења 

вода, на заштиту животне средине и на цветање Тисе. Била је то изванредна прилика за 

проверу знања али и за упознавање и склапање нових пријатељства. 

 

“Питагора у 5 слика”: 23. октобра 2018. у просторијама РЦ Кањижа реализована је 

радионица уз финансијску подршку Центра за промоцију науке из Београда - пројекат 

"Питагора у пет слика". Ученици виших разреда ОШ “Свети Сава“ из Кикинде уз вођство 

наставника математике одржали су креативни драмски-музички перформанс 

представљајући Питагорину теорему ученицима виших разреда и наставницима математике 

ОШ “Јован Јовановић Змај“ из Кањиже. 

 

Биба од дијаманта 

 27. октобра 2018., под окриљем Регионалног центра, одржан је програм за ученике нижих 

разреда Основне школе Јован Јовановић Змај у Кањижи, посвећен развијању дечје личности 

и јачању заједништва. Програм је био организован за 40 ученика и њихових учитеља у 

радионицама у којима су ученици - решавајући задатке методом цртања - кроз доживљајно 

цртање мотивисани да препознају своје капацитете. Помоћу ове врсте самоизражавања 

пружена им је прилика да виде како су сви они по нечему посебни, да имају у себи 

потенцијале који су можда за сада пред њима самима скривени, али да их треба препознати 

како би се фокусирали на јачање тих капацитета, и били што успешнији у даљем 

школовању и животу уопште. Други циљ у концепту програма био је усмерен ка јачању 

социјалних вештина, па се тако учесницинма указало на значај друштвеног аспекта у 
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животу појединца. Истакнуто је како ће свака група, односно заједница (одељење, школска 

заједница, тимови) добро функционисати само ако су вољни да саслушају своје другове, да 

уваже њихова мишљења, да су узајамно пажљиви и поштују постављена правила. За 

реализаторе програма такође је то била прилика за стицање нових професионалних 

искустава у коршћењу нових и по много чему јединствених дидактичких и методичких 

инструмената. Посматрањем и доживљавањем реакције ученика током програма, имали су 

прилике да из сасвим другог угла посматрају понашање ученика како у групи тако и 

индивидуално током решавања ситуација наметнутих задацима радионице, па ће ова своја 

нова искуства свакако моћи уградити у свој свакодневни практичан рад са децом у 

образовно-васпитним установама.  

 

Родитељи и просветни радници – партнери у унапређивању васпитно-образовног 

процеса.  
Овај програм  настао је с циљем да омогући развој партнерства, културе уважавања и 

сарадње између родитеља, просветних радника и школа, да омогући креирање платформе за 

дискусију која окупља и оријентише родитеље и просветне раднике, као и друге значајне 

актере - стручњаке, доносиоце одлука и друге, да укључи родитеље и просветне раднике у 

развој образовних политика и мера, промовишу и подрже процес децентрализације 

образовања у општинама: Мали Иђош и Нови Бечеј. Обављене су активности информисања 

и организовање радних група – просветних радника и родитеља у О.Ш. „Доситеј 

Обрадовић“ у Бочару и  О.Ш „Ади Ендре“ у Малом Иђошу. 24. и 30. новембра 2018. године 

– одржана су 2 семинара, радионице, интерактивна комуникација за 40 просветна радника – 

учитељи, наставници, професори разредне и предметне наставе из основних школа са 

територије општине Мали Иђош и Нови Бечеј и 3 родитеља – чланова Савета родитеља. 

Активности дводневног рада биле су усклађене са општим циљевима пројекта који су се 

односили на освешћивање значаја комплементарности васпитних утицаја породице и школе 

у развоју дечје личности, овладавање знањима из области породичног васпитања и 

указивањем на континуирану потребу за систематском сарадњом између школе и породице. 

Полазници су упознати са значајем породичног васпитања и његовој рефлексији на 

васпитни рад у школи и са узрочно-последичном повезаности  између одређених облика 

понашања детета и васпитне климе у породици.  

За реализацију програма финансијску подршку је дао Покрајински секретаријат за 

образовање.  

 

Упознајмо прошлост Потисја - Кањижа  и њена околина (регионално такмичење).  

18. децембра 2018. године Регионални центар је био домаћин регионалног такмичења из 

историје у организацији Основне школе „Арањ Јанош“ из Трешњевца. Учествовало је 70 

ученика и 10 наставника из основних школа наше општине и О. Ш. „Петефи Шандор“ из 

Хајдукова. 

 

Стручни активи на општинском нивоу  
Ови стручни активи одржавају се у Регионалном центру у сваком полугодишту по два пута. 

Прилика је то да се састану просветни радници унутар својих ужих стручних области и 

размене своја искуства, да продискутују о иновацијама, дилемама, изазовима унутар 

области струке како би што квалитетније и несметано реализовали наставу током свог 

свакоденевног рада.  

 

Актив директора школа и предшколских установа општине Кањижа, одржава се такође у 

Регионалном центру више пута током године. Од оснивања ове установе, директор  РЦ је 

такође члан овог актива чији је рад у функцији унапређења и развијања образовне сфере. 

РЦ је и овим видом рада уврштен у ред образовних установа наше општине. 
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Удружење просветних радника општине Кањижа, као претеча Регионалног центра, 

такође свој рад обавља у просторијама ове установе. Рад овог удружења и РЦ неминовно се 

прожима и надаље с обзиром на карактер делатности – питања образовања, опште и 

стручне добробити просветних радника. РЦ и Удружење просветних радника додирне тачке 

има у заједничким пројектним активностима, организацији дечјих кампова, Свечане 

академије поводом дана просветних радника, организацији студијских путовања итд. 

 

Педагошко – психолошко - методичко образовање  

У просторијама Регионалног центра, у зимском семестру наставне 2017/2018. године, у 

организацији Учитељског факултета на мађарском наставном језику у Суботици, започет је 

серијал обуке за наставнике основних и средњих школа у области педагогије, психологије и 

методике. Обука је организована у три фазе, са 36 ЕСПБ (30 бодова из педагогије, 

психологије и методике, односно 6 бодова за стручне вежбе) за колеге који током стицања 

високошколског образовања нису имали прилике да изучавају ове модуле. 

 

Програми током целе године за просветне раднике и све заинтересоване грађане  

- Релаксационе вежбе: два дана у недељи редовно обезбеђујемо могућност за ову 

врсту физичке активности - промовишући и на овај начин здрав живот и значај 

вежби, доприносећи очувању и јачању физичких и психичких капацитета полазника. 

- Класичан плес: недељно једном обезбеђујемо могућност љубитељима овог вида 

активног одмора за одржавање менталне и физичке кондиције, уз помоћ 

професионалних инструктора са великим искуством. 

 

 

IV ОБЛИЦИ РАДА ЗА ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ 

 

 

Грађанство наше општине, РЦ 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 начине живота, здравствена предавања, очување и 

унапређење животног окружења, састанци, скупови, занатско-предузетничке обуке. 

 

V ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИ 

 

Средствима обезбеђеним путем успешног учешћа на објављеним конкурсима, РЦ је 

обезбедио организовање следећих активности у 2018. години: 

 

Донације Aкционарског друштва затвореног типа фондације Bethlen Gábor [Бетлен 

Габор]“ 

Успешно аплицирајући на објављеном конкурсу код овог донатора, РЦ је обезбедио услове 

за превођење стручних, управних, административних и других докумената и другог 

материјала са мађарског на српски и са српског на мађарски језик. 
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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 и службене употребе језика. Донирана средства су 

наменски утрошена за организацију и реализацију следећих програма: 

1. Учењем језика до научних отркића – летњи језички камп 

2.Сарадња просветног радника и родитеља – претпоставка делотворног васпитно-

образовног процеса 

3. Развојне радионице: Расти срећно ту смо да ти помогнемо! 

4. Израда и штампање двојезичних образаца и других јавних публикација 

 

Пројекat Центра за промоцију науке из Београда 

На основу Јавног позива Центра за промоцију науке Београд реализован је пројекат 

„Питагора у пет слика“. 

 

„Заједници заједно 2018“ НИС 

Наша установа је такође успешно аплицирала уз подршку Локалне самоуправе општине 

Кањижа на конкурсу НИС-а „Заједници заједно 2018“ и прибавила финансијска средства за 

изградњу Парка науке и павиљона у дворишту установе. Реализација овог пројекта ће се 

завршити до 30 јуна 2019. године. 

 

VI ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ И САРАДЊА СА МЕДИЈИМА 

 
Регионални центар је редовно извештавао јавност о актуелним и новим програмима 

које је спроводио у току 2018. године. Можемо да се похвалимо изузетно добром сарадњом 

како са локалним тако и са регионалним и државним медијским кућама. Активности 

Регионалног центра су редовно биле медијски пропраћене како од стране штампаних тако и 

електронских медија. 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 информација и података. На месечном нивоу посећеност сајта је око 

3000 заинтересованих. 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. 

Периодично објављујемо полугодишњи билтен о нашој делатности како у 

електронском, тако и у штампаном облику, у боји и са фотографијама.  

 

VII САРАДЊА СА ДРУГИМ ПАРТНЕРИМА У 2018. 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; 
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- Заводом за унапређивање образовања и васпитања у Београду кроз реализацију 

акредитације програма сталног стручног усавршавања васпитача, наставника и стручних 

сарадника на српском језику; 

- Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања у Београду кроз промоцију 

обуке за наставнике и учешћем на састанцима информативног карактера;  

- Школском управом Зрењанин и Сомбор – ради праћења ефеката стручног усавршавања у 

региону; 

- Мрежом РЦ и ЦСУ Србије - РЦ Кањижа је један од иницијатора оснивања овог 

струковног удружења, ради међусобне сарадње, размене искустава и заједничког деловања, 

у циљу остваривања заједничких интереса и оснаживања свих облика међусобне сарадње 

чланица;  

- Удружењем просветних радника општине Кањижа кроз реализацију више заједнички 

осмишљених програма, пројеката намењених за ученике и просветне раднике општине 

Кањижа, и као партнерска организација Центра на конкурсу „Заједници заједно 2018“ за 

обезбеђивање финансијских средстава за изградњу „Парка науке“ у дворишру РЦ у 

Кањижи; 

- Центром за промоцију науке у Београду кроз реализацију пројекта „Питагора у пет слика“ 

и као партнерска организација Центра на конкурсу „Заједници заједно 2018“ за 

обезбеђивање финансијских средстава за изградњу „Парка науке“ у дворишру РЦ у 

Кањижи; 

- Методичким центром Војводине – Суботица, кроз публикацију промовисања стручног 

усавршавања  и напредовања у звању васпитача, наставника и стручних сарадника у 

часопису „Új Kép”; 

- Војвођанским центром за методику – Зрењанин, кроз заједнилку реализацију бројних 

семинара на мађарском језику у Јужно-банатском округу; 

- Педагошким заводом Војводине – Нови Сад, кроз реализацију акредитације програма 

сталног стручног усавршавања васпитача, наставника и стручних сарадника на мађарском 

језику; 

- Учитељским факултетом на мађарском наставном језику из Суботице кроз реализацију 

програма педагошко-психолошко-методичко образовање наставника основних и средњих 

школа у региону, који током свог иницијалног образовања нису имали прилику да савладају 

овај модул образовања; 

- Институцијама локалне самоуправе општине Кањижа, ради обезбеђивања људских и 

техничких услова за реализацију бројних програма и пројеката; 

- Предшколским и школским установама у општини као и у ширем региону, који су 

корисници наших услуга, ради задовољавња заједничких потреба и подизања квалитета 

васпитно- образовног деловања; 

- Културно-образовним, социјалним и другим установама у општини, учешћем у бројним 

програмима као партнери.   

 

  

VIII ЗАКЉУЧАК 

 

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању у Кањижи свој 

рад у 2018. 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 уложили смо велике 

напоре да  своју делатност ускладимо са интересима корисника и свог оснивача.  

У протеклој години објављени су резултати конкурса за акредитацију нових 

програма стручног усавршавања за период од 2018. до 2021. Регионалном центу за 
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професионални развој запослених у образовању у Кањижи од послатих 32 апликација 

одобрена су 28 веома квалитетних, претежно двојезичних програма стручног усавршавања,  

чију реализацију смо започели 1. септембра 2018. године. 

  Директни корисници услуга Регионалног центра 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 нашег пословања. 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.  

  Осим стручног усавршавања, РЦ Кањижа је препознат као место различитих 

дешавања битних за локалну заједницу и шире. Након успешне апликације установе на 

конкурсу „Заједници заједно 2018.“ финансиран од стране Нафтне индустрије Србије, 

одобрена су средства за изгрању „Парка науке“ у дворишту Регионалног центра за 

професионални развој запослених у образовању у Кањижи. Добро осмишљен пројекат ће 

допринети развоју образовног туризма наше заједнице, популарисању науке и научних 

достигнућа, односно служити као очигледно средство у настави природних и друштвених 

наука. 

Извештавајући о прошлогодишњем раду наше установе, са задовољством 

констатујемо  чињеницу да ванобразовне структуре све више препознају нашу установу као 

погодну средину за реализацију својих активности, захваљујући савременим условима и 

модерној техничкој опремљености. 

Сумирајући  протеклу 2018. годину, сагледавајући  професионалне, финансијске и 

друге ефекте пословања, Регионални центар за професионални развој запослених у 

образовању у Кањижи, бележи успешну годину.  

Анализом појединих параметаре 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 


