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ELŐSZÓ 
 
A magyarkanizsai Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központban a 2018/2019. iskolaév is a 
számos továbbképzési program megszervezésével telt, melyeket a székházunkban tartottunk meg, de 
akkreditált programjainkkal egész Vajdaságban, és azon kívül is rendszeresen jártunk. Elsődleges 
célcsoportunk, a pedagógusok aktívak voltak a téli szünidőben szervezett képzéseinken is, ez pedig 
számunkra azt jelenti, hogy hasznosnak tartják azokat.  
A szakmai programok mellett számos különböző értekezlet, fórum, tribün és tanácskozás házigazdái 
voltunk. Nagyon örülünk annak, hogy termeink, műszaki felszerelésünk és szolgáltatásaink egyre 
népszerűbbek, hogy egyre több oktatási szférán kívüli rendezvényt is tartanak nálunk. 
A megtartott képzésekről és eseményekről időrendi sorrendben olvashatnak az alábbiakban, 
néhányat közülük azonban külön is kiemelünk. Mindenekelőtt a Szerbiai Kőolajipari Vállalat A 
közösségért közösen 2018. elnevezésű 
pályázatán nyert támogatásból épülő 
nyári tanterem és környezete 
kialakításáról számolunk be, mert 
nagyon büszkék vagyunk arra, hogy 
pénzeszközökben részesültünk ennek a 
számunkra nagyon fontos tartalomnak a 
megvalósítására. A székházunk mögötti 
udvarban Tudományparkot létesítünk, 
melynek része a szabadban megtartott 
órákra, de akár kisebb rendezvényekre 
megfelelő nyári tanterem és az azt 
körülvevő szemléltetőeszközök, melyek 
célja a tudományok és tudományos 
felfedezések megtapasztalható érzékeltetése.  
A január-március időszak a Tudománypark kiépítéséhez szükséges tervdokumentáció, a vonatkozó 
engedélyek és dokumentumok beszerzésével, valamint a közbeszerzési eljárás lebonyolításával és a 
kivitelező kiválasztásával telt. Eközben rajzpályázatot is hirdettünk községünk óvodái és iskolái 
számára ötlettervek, rajzok, makettek készítésére, melyek alapján a térben elhelyezett 
háromdimenziós eszközök készülnek, mert az volt az elképzelésünk, hogy ennek a Tudományparknak 
a leendő használói, a gyerekek és a tanulók részt vegyenek annak tervezésében is, hogy még inkább 
érezzék, nekik szól, értük építjük. Községünk egész területéről érkeztek pályamunkák, ez úton is 
köszönjük mindenkinek, aki részt vett benne – a tanulóknak és az őket segítő pedagógusoknak. A 
beküldött munkákból kiállítást rendeztünk a Központ épületében, a legsikeresebb munkákat 
ünnepélyes keretek között elismerésben részesítettük. A nyári tanterem építése és a körülötte levő 
terület rendezése a terveknek megfelelően április 1-jén megkezdődött és június 20-án befejeződött. 
A Tudományparkot méltó ünnepség keretében nyitottuk meg, melyen megjelentek támogatóink 
képviselői, akiknek ez alkalommal ismét megköszönjük a támogatást. Így vált valóra ismét egyik régóta 
dédelgetett elképzelésünk, hogy újabb oktató jellegű, esztétikus, élményközpontú tartalommal 
bővítsük intézményünk szolgáltatásainak körét, ezzel még a város idegenforgalmi kínálatához is 
hozzájárulva. 
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A Szerb Köztársaság Oktatási, Tudományügyi és Technológia-fejlesztési Minisztériuma és a londoni 
székhelyű British Council közötti megállapodás alapján 21 Century School címmel meghirdetett képzés 
szervezését és megvalósítását elnyerte a Szerbiai Továbbképző Központok Hálózata. A magyarkanizsai 
Regionális Központot, mint a Hálózat tagját, a bácskai és a szerémségi általános iskolák igazgatói és 
tanárai számára tervezett képzések megszervezésével és megvalósításával bízták meg a Micro:bit 
program implementációjával és alkalmazásával kapcsolatosan. Márciustól júniusig összesen 20 
képzést szerveztünk, 78 igazgató és 427 tanár részvételével. 
A Nemzeti Közszolgálati Akadémia a mi intézményünket választotta a térség önkormányzati 
közalkalmazottai számára az új Közigazgatási eljárásról szóló törvény alkalmazására vonatkozó 
képzések színhelyéül. Nagyon örülünk, hogy ez az együttműködés is folytatódik, további képzéseiknek 
is mi vagyunk ugyanis a házigazdái. 
Az iskolaév végén minden pedagógus kollégánknak jó pihenést kívánunk a nyári szünidőben, és 
köszönjük, hogy tömegesen részt vesznek képzéseinken. A szolgáltatásainkat igénybe vevő hatósági 
szerveknek, szervezeteknek, közéleti intézményeknek és egyesületeknek köszönjük, hogy partnerként 
tekintenek ránk. Támogatóinknak köszönjük, hogy tevékenységünket figyelemmel kísérik és 
eredményeinket felismerve támogatásra érdemesnek találnak minket továbbra is, mind a zavartalan 
működést, mind pedig újabb elképzeléseink megvalósítását támogatva. 
A következő iskolaévet legalább ennyire programban gazdagnak tervezzük, és már azon dolgozunk, 
hogy újabb tartalmakat állítsunk össze szolgáltatásaink valamennyi igénybevevőjének 
megelégedésére. 

 
 

JANUÁR 
 
2019. 01. 04. 

 
 

A XXI. századi gyermek – az oktatás kihívásai 
 

Katalógusszám: 1137         K3, P3 
 

Szerzők és előadók: Ivković Ivandekić Slađana és Kozma Szilvia 
 

Petőfi Sándor Általános Iskola, Hajdújárás 

 
Feldolgozott témák: Korszerű oktatás – kihívások és lehetőségek; Hogyan tanuljunk hatékonyan? 

ČiPiKriMi (RWCT) módszerek; IKT a mi tantermünkben. 

Általános célok: a pedagógusok innovatív oktatási módszerek alkalmazása iránti érzékenyítése a 

tanítás/tanulás előmozdítása és a kétirányú kommunikáció megvalósítása érdekében, a korszerű 

oktatási folyamatok elvárásainak megfelelően; 

Specifikus célok: A pedagógusok munkájának fejlesztése a funkcionális gondolkodást és a hatékony 
tanulást ösztönző kreatív módszerek alkalmazása révén; A pedagógusok támogatása az önállóan 
irányított és ellenőrzött tanulási folyamat ösztönzésének elérésében. 
Résztvevők száma: 28 
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2019. 01. 08. 
 
 

Együttműködés és kommunikáció – a nevelő  
és oktató munka eredményességének kulcsa 

 

Katalógusszám: 1115         K4, P3 
 

Szerzők és előadók: Varjú Potrebić Tatjana, Telek Krisztina és Pósa Varjú Léna 
 

Regionális Központ, Magyarkanizsa 

 
Feldolgozott témák: Az intézmény, mint a közösség része;  

Műhelymunka: „Az intézmény és a közösség”; A pedagógus – a minőség kulcsa; Kommunikáció és 

együttműködés; Asszertív kommunikáció; Nonverbális kommunikáció; Együttműködés és 

kommunikáció a szülőkkel; Nézeteltérések 

rendezése.  

Általános célok: A pedagógusok 

felkészítése az oktató-nevelő intézmény 

környezete potenciális lehetőségeinek 

átfogó áttekintésére és felismerésére, a 

gyakorlati oktató-nevelő tevékenység 

előmozdításának érdekében. 

Specifikus célok: A tanulókkal, a szülőkkel, 

a munkatársakkal és a lokális közösséggel 

folytatott asszertív kommunikáció 

elsajátítása; A lokális közösség és a közeg 

lehetőségeinek felismerése és kihasználása 

az oktató-nevelő folyamat előmozdítása érdekében. 

Résztvevők száma: 16 

 
2019. 01. 09. 

 
 

Az oktató tevékenység előmozdítása  
a Felhő alapú applikáció alkalmazásával 

 

Katalógusszám: 1122         K4, P1 
 

Szerzők és előadók: Esztelecki Péter és Virág Kiss Anita 
 

Regionális Központ, Magyarkanizsa 

 
Feldolgozott témák: Alapfogalmak ismertetése: fájl, mappa; Google szolgáltatások; Google kereső 

(szöveges állományok, képek és videó anyagok keresése); A Google Drive használata;  
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Dokumentumok készítése és megosztása; Különböző állományok tárolása; Munka közös 

dokumentumon; A kvíz, mint eszköz a tananyag átismétlésére. 

Általános célok: A pedagógusok digitális írástudásának fejlesztése azokon az eszközökön, melyekkel 

növelhető a tanítási folyamat és az iskolai óra hatékonysága. 

Specifikus célok: A számítógép használat jelentőségének tudatosítása a tanítási folyamat 
mindennapos tervezésében és 
megvalósításában; Készségek elsajátítása 
a virtuális világ – a Felhő app. 
használatára; A pedagógusok 
idegenkedésének csökkentése a digitális 
technológia alkalmazása iránt. 
Résztvevők száma: 20 
 
 
 
 
 
 
 

 
2019. 01. 10.  

 
 

A XXI. századi gyermek – az oktatás kihívásai 
 

Katalógusszám: 1137         K3, P3 
 

Szerzők és előadók: Ivković Ivandekić Slađana és Kozma Szilvia 
 

Regionális Központ, Magyarkanizsa 

 
Feldolgozott témák: Korszerű oktatás – kihívások és lehetőségek; Hogyan tanuljunk hatékonyan? 

ČiPiKriMi (RWCT) módszerek; IKT a mi tantermünkben. 

Általános célok: a pedagógusok innovatív oktatási módszerek alkalmazása iránti érzékenyítése a 

tanítás/tanulás előmozdítása és a kétirányú kommunikáció megvalósítása érdekében, a korszerű 

oktatási folyamatok elvárásainak megfelelően; 

Specifikus célok: A pedagógusok munkájának fejlesztése a funkcionális gondolkodást és a hatékony 

tanulást ösztönző kreatív módszerek alkalmazása révén; A pedagógusok támogatása az önállóan 

irányított és ellenőrzött tanulási folyamat ösztönzésének elérésében. 

Résztvevők száma: 39 
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2018. 01. 10. 
 
 

Az égig érő fa - mesés világának feldolgozása korrelációban 
 

Katalógusszám: 1129         K2, P3 
 

Szerzők és előadók: Csonti Melinda és Csonti Ernő 
 

Samu Mihály Általános Iskola, Péterréve 

 

Feldolgozott témák: Az égig érő fa és variációi a népmesékben; A fa szintjeinek bemutatása; A fa 

szerepe a népmesékben; Fa az életünkben: népművészetünkben, meséinkben, tárgyainkban, 

népzenénkben, a rajzokon, a természetben, a környezetvédelemben…; Közös mese születése; Kvíz-

játék; Csoportmunkában farajz készítése; Pólódíszítés életfa mintával; Házi feladat: az életfa 

feldolgozása a tanításban és arról egy óravázlat, rajz, vagy kép küldése. 

Általános célok: A pedagógus egy gyakorlati példát kap a kezébe, hogy egy témát hogyan lehet 

körbejárni; A téma több tantárgyon keresztül való megközelítése és ezek egymásra építése a 

tanításban - eljutva így egy komplex kép megalkotásához az égig érő fáról a tanárnak és a diáknak 

egyaránt.  

Specifikus célok: Az életfa szintjeinek megismerése és a világok közötti út felfedezése az életünkben; 
A szintek lakóinak és tulajdonságainak megértése; Az életfa szimbolikájának megismertetése; A saját 
égig érő fánk megalkotása mesében, rajzban, játékban, dalban; Önmagunk és gyermekeink jobb 
megismerése a mesék által. 
Résztvevők száma: 17 
 
2019. 01. 11. 

 
 

A gyermekek alkotókészségének ösztönzése kézműves 
foglalkozásokkal  

 

Katalógusszám: 1120         K2, P3 
 

Szerzők és előadók: Sofija Jegarski, Brankica Mikalački, Tót Jolán és Smiljka Bulatović 
 

Regionális Központ, Magyarkanizsa 

 

Feldolgozott témák: Népviselet készítése; 

Drukkolás (mintanyomás) és hímzés; Kézimunka 

gyapjúval; Szövés.  

Általános célok: Kézimunkával és 

kézművességgel kapcsolatos új ismeretek és 

készségek elsajátítása; A pedagógusok önálló 

munkára való felkészítése a gyermekekkel 

folytatott gyakorlati tevékenység során az alkotás 

és kreatív munka révén. Specifikus célok: A 

képzelőerő, a kreativitás, az érdeklődés és a 
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kezdeményezés ösztönzése és fejlesztése; A hagyományos művelődési és oktatási tartalmak beépítése 

az iskolai és az iskolán kívüli tevékenységbe. A kézművesség, a régi mesterségek népszerűsítése, 

hagyományápolás; Tartós igény kialakítása az alkotómunka iránt, hozzájárulás a teljeskörű 

személyiségfejlődéshez. 

Résztvevők száma: 11 
 
Egész évben folyamatosan minden héten hétfőn és szerdán 

 
 
 

Relaxációs gyakorlatok pedagógusoknak és nem csak 
pedagógusoknak 

 

Regionális Központ, Magyarkanizsa 

 
Hetente két alkalommal a rendszeres testmozgást igénylők számára biztosítunk lehetőséget évek óta. 
Az intézmény ezzel is arra törekszik, hogy eleget tegyen a lokális közösség igényeinek, olyan 
programok megszervezésével, illetve befogadásával, melyek az egyéni erőforrások megtartására és 
fejlesztésére irányulnak. 

 
Egész évben folyamatosan minden csütörtökön 

 
 
 

Klasszikus tánc 
 

Regionális Központ, Magyarkanizsa 

 
Hetente egyszer 19.00-21.00 óra között táncórákat szervezünk a klasszikus táncot kedvelőknek, vagy 
az elsajátítani szándékozó kollégáknak. Az órákat hivatásos, több évtizedes nagy tapasztalattal 
rendelkező tánctanárok tartják. 

 
2019. 01. 17. 

 
 

Szorzótábla.hu 
 

Regionális Központ, Magyarkanizsa 

 
A magyarkanizsai J. J. Zmaj Általános Iskola 3. b 
osztályának tanulói, tanítónőjük, Cseszkó Körmöci 
Erika vezetésével, a Regionális Központ számítógépes 
tantermében gyakorolták interaktív matematikaórán 
a szorzótáblát. 
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2019. 01. 26. 
 
 

Az égig érő fa - mesés világának feldolgozása korrelációban 
 

Katalógusszám: 1129         K2, P3 
 

Szerzők és előadók: Csonti Melinda és Csonti Ernő 
 

Vajdasági Módszertani Központ, Nagybecskerek 

 
Feldolgozott témák:  Az égig érő fa és variációi a népmesékben; A fa szintjeinek bemutatása; A fa 

szerepe a népmesékben; Fa az életünkben: népművészetünkben, meséinkben, tárgyainkban, 

népzenénkben, a rajzokon, a természetben, a környezetvédelemben…; Közös mese születése; Kvíz-

játék; Csoportmunkában farajz készítése; Pólódíszítés életfa mintával; Házi feladat: az életfa 

feldolgozása a tanításban és arról egy óravázlat, rajz, vagy kép küldése. 

Általános célok: A pedagógus egy gyakorlati példát kap a kezébe, hogy egy témát hogyan lehet 

körbejárni; A téma több tantárgyon keresztül való megközelítése és ezek egymásra építése a 

tanításban - eljutva így egy komplex kép megalkotásához az égig érő fáról a tanárnak és a diáknak 

egyaránt.  

Specifikus célok: Az életfa szintjeinek megismerése és a világok közötti út felfedezése az életünkben; 

A szintek lakóinak és tulajdonságainak megértése; Az életfa szimbolikájának megismertetése; A saját 

égig érő fánk megalkotása mesében, rajzban, játékban, dalban; Önmagunk és gyermekeink jobb 

megismerése a mesék által. 

Résztvevők száma: 16 
 
2019. 01. 29. 

 
 

VMSZ Női Fórum – dr. Bús Mária – A mozgásszervek 
betegségei 

 

Regionális Központ, Magyarkanizsa 

 
A VMSZ Női Fóruma rendszeresen szervez 
egészségügyi előadásokat az érdekelt 
polgárok számára, melyeknek a Regionális 
Központ biztosít helyiségeket.  
Dr. Bús Mária általános orvos a 
mozgásszerveket érintő betegségekről - a 
csont-, izom- és ízületi bántalmak okairól, 
keletkezéséről, kezeléséről és 
következményeiről beszélt a rendezvényen 
és válaszolt a résztvevők kérdéseire. 
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FEBRUÁR 

 
 
2019. 02. 20. 

 
 

Építsük meg együtt a magyarkanizsai Tudományparkot – 
Rajzpályázat óvodások, általános iskolások és 

középiskolások számára 
 

Regionális Központ, Magyarkanizsa 

 
A magyarkanizsai Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ rajzpályázatot hirdetett a 

hamarosan megépülő Tudománypark berendezéséhez. Intézményünk olyan rajzokat, terveket várt az 

óvodásoktól, az általános-és középiskolásoktól, amelyek témája a tudományokhoz kapcsolódik, illetve 

beilleszthető a létesítmény tartalmába. 

Az idei év első felében intézményünk udvarában felépül a Tudománypark, melyben helyet kap egy 

nyári tanterem, amit szemléltetőeszközök vesznek majd körbe. Főként természetes anyagból 

szeretnénk őket kiállítani, hogy méltó módon illeszkedjenek a már kialakított környezethez. 

A legjobb, három dimenzióban is kivitelezhető ötleteket tartalmazó pályamunkák is itt kapnak helyet.  

A Tudománypark megnyitóján 

kiállítást szervezünk a legsikeresebb 

alkotásokból, ahol a kis alkotók 

díjazására is sor kerül. Javasolt téma: 

„Kézzel fogható, szemmel látható 

tudomány” 

A pályázatra egy szemléltetőeszköz 

ötlettervét, rajzát lehet beküldeni, 

szabadon választott technikával, 

szabadon választott méretekben, 

egyéni, páros vagy csoportmunka 

formájában. 

Cél: a természet-, és társadalomtudományok népszerűsítése, a tudománnyal kapcsolatos egyéb 
látványosságok megismertetése a tudományok iránt érdeklődő gyermekekkel és felnőttekkel. Az így, 
közösen megálmodott és létrehozott Tudománypark minden bizonnyal a legkorszerűbb módon, a 
közvetlen élmény kiváltásával ismerteti és népszerűsíti majd a tudományokat és a tudományos 
felfedezéseket, eredményeket. 
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2019. 02. 08. 
 
 

Könnyű a stresszel, ha tudod hogyan kell 
 

 Katalógusszám: 144         K4, P4 
 

Szerzők és előadók: mgr. Branka Grahovac és Branka Bešlić 
 

Szent Száva Felnőttképző Általános Iskola, Újvidék 
 

Feldolgozott témák: Az én stresszem; Antistressz technikák; A munkahelyi kiégés szindróma; 

Változtasson önmagán. 

Általános célok: Az oktató-nevelő intézmény nevelő feladatának erősítése az erőszak, a hátrányos 

megkülönböztetés, a bántalmazás és az elhanyagolás megelőzését célzó programok révén; A 

pedagógusok felkészítése a stresszhelyzetek felismerésére és helyes kezelésére, a nem kívánatos 

beidegződések elkerülésére. 

Specifikus célok: A stressz fogalmának, tüneteinek és kiváltó okainak megismertetése; Stresszoldó 

technikák szakmai és magánéleti alkalmazására vonatkozó szakmai készségek fejlesztése; Az 

elsajátított technikák gyakorlati alkalmazása a gyermekeknél mutatkozó stressz felismerése és 

enyhítése érdekében; A munkahelyi kiégés tüneteinek, keletkezésének és szakaszainak 

megismertetése; A stressz, mint a jelenkori életritmus elkerülhetetlen velejárójának elfogadását és 

kontroll alatt tartását célzó szakmai készségek fejlesztése. Résztvevők száma: 19 

 

2019. 02. 09. 
 
 

Szülők és pedagógusok – partnerek az oktató-nevelő 
folyamatban 

 

 Katalógusszám: 1134         K4, P4 
 

Szerzők és előadók: Rakić Olga és Ivković Ivandekić Slađana 
 

J. J. Zmaj Általános Iskola, Szabadka 

 

Feldolgozott témák: A családi nevelési módszerek és eszközök; A család és a pedagógusok nevelési 

stílusai; A családi és az iskolai/óvodai nevelési módszer összehangolásának módozatai. 

Általános célok: A család és az iskola egymást kiegészítő nevelő hatása jelentőségének tudatosítása a 

gyermek személyiségfejlődésére. 

Specifikus célok: A családi nevelés és hatása jelentőségének ismertetése a nevelőmunka és a gyermek 

fejlődése tekintetében; A gyermek bizonyos viselkedési megnyilvánulásai és a családi nevelési légkör, 

valamint az osztályban kialakult légkör közötti ok-okozati összefüggés megértése; Felkészítés a 

gyermek nem megfelelő – „problémás” viselkedésének felismerésére és a megfelelő nevelési 

módszerek és eljárások alkalmazására azok áthidalása érdekében. 

Résztvevők száma: 18 
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2019. 02. 13. 
 
 

Magyarkanizsa község pszichológus szakmunkatársainak 
szaktestületi ülése 

 

Regionális Központ, Magyarkanizsa 

 
Intézményünk biztosít helyet és eszközöket az ágazati testületek és bizottságok találkozóinak, 
értekezleteinek. Örömünkre szolgál, hogy az együttműködés nem csak szakmai, hanem kapacitásaink 
rendelkezésre bocsátásával is kiegészülhet. 
 
 
2019. 02. 21. 

 
 

Belügyminisztérium – Magyarkanizsai Rendőrkapitányság 

Pszichológiai előadás 
 

Regionális Központ, Magyarkanizsa 

 
Intézményünk, mint azt működési programjában a kezdetek óta tudatosan megfogalmazta, a lokális 
és a tágabb közösség számára is nyitva áll. Az oktató és nevelő szférán kívüli szakmai szervezetek, 
szervek, intézmények igényeinek is megfelelő kapacitásainkat ezúttal a rendőrség és a tűzoltóság 
(hivatásos és önkéntes) kötelékében dolgozóknak tartott előadásra bocsátottuk rendelkezésre.   
 
 

2019. 02. 22. 
 
 

NALED – Nemzeti Szövetség a Lokális Fejlesztésért 
 

Regionális Központ, Magyarkanizsa 

 
 
A helyi gazdaság fejlesztéséért 2006-ban 
megalapított országos szintű független, 
nonprofit társulás tartott értekezletet 
Központunkban. Újabb példa ez arra, 
hogy a szakmán kívüli szervezetek 
számára is mindig készségesen állunk 
rendelkezésre mind helyiségeink, mind 
pedig felszerelésünk biztosításával.  
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2019. 02. 23. 

 
 

A színvonalas oktató-nevelő intézmény felé vezető úton 
 

 Katalógusszám: 1113         K4, P3 
 

Szerzők és előadók: Varjú Potrebić Tatjana, Telek Krisztina és Pósa Varjú Léna 
 

Szakmai Továbbképző Központ, Nagykikinda 

 
Feldolgozott témák: Szerbiai iskolák; Iskolák szerte a világban; Műhelymunka – az én intézményem; A 

pedagógus – a minőség kulcsa; A pedagógus tantermen kívüli tevékenységei. 

Általános célok: A pedagógusok kompetenciáinak fejlesztése a saját helyzetük és az intézmény 

helyzetének elemzésére az oktató-nevelő tevékenységben és szakmai jövőjük meghatározására. 

Specifikus célok: A tantermen kívül kifejtett nevelő és oktató munkát fejlesztő készségek elsajátítása; 

A nevelő és oktató tevékenység többi partnerével való együttműködés jelentőségének felismerése; Az 

egyén szerepének tudatosítása a nevelő és oktató folyamatban.  

Résztvevők száma: 15 

 
 
2019. 02. 23. 

 
 

A beszédhibás gyermek az óvodában 
 és az általános iskolában 

 

 Katalógusszám: 1124         K4, P2 
 

Szerzők és előadók: Dudás Zita és Fehér Anikó 
 

Vajdasági Módszertani Központ, Nagybecskerek 

 

Feldolgozott témák: A beszéd és a nyelv elsajátításának szakaszai; Beszédzavarok, nyelvi 

rendellenességek - fejlődési diszfázia, kiejtészavarok, diszlália és rinolália, dadogás, hadarás, szelektív 

mutizmus; A beszédhibák kihatása a tanulmányi eredményre; A beszédkészség fejlesztésének 

lehetőségei.  

Általános célok: A beszédhibás gyermek felismerése; A beszédben előforduló rendellenességek 

leküzdésére való felkészítés az oktató nevelő munka során; A pedagógusok motiválása és 

kompetenciáinak erősítése a beszédhibás gyermekekkel való foglalkozásra. 

Specifikus célok: A beszéd és a nyelv elsajátítása folyamatának megismerése; A beszédzavar 

felismerése az óvodás és iskolás korosztálynál; A beszédfejlődésben nehézségekkel küszködő 

gyermekek és tanulók felismerése; Nyelvi készségfejlesztő konkrét példák, irányelvek, ötletek és 

segédeszközök nyújtása. 

Résztvevők száma: 26 
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2019. 02. 26. 
 
 

Belügyminisztérium –  

Magyarkanizsai Rendőrkapitányság Pszichológiai előadás 
 

Regionális Központ, Magyarkanizsa 

 
Ezen a héten második alkalommal került sor a rendőrség és a tűzoltóság (hivatásos és önkéntes) 
kötelékében dolgozóknak tartott előadásra intézményünkben. Örömmel tapasztaljuk, hogy az oktató 
és nevelő szférán kívüli szakmai szervezetek, szervek, intézmények is igényt tartanak 
szolgáltatásainkra, a termeink és felszerelésünk által biztosított korszerű feltételekre. 

 
 
2019. 02. 26. 

 
 

VMSZ Női Fórum – dr. Bika Izabella – Influenza? Igen, vagy 
nem? 

 

Regionális Központ, Magyarkanizsa 

 
A VMSZ Női Fóruma rendszeresen szervez egészségügyi előadásokat az érdekelt polgárok számára, 

melyeket a Regionális Központ termeiben tartanak.  

 
Ez alkalommal dr. Bika Izabella az influenzáról tartott előadást – többek között szó volt a tünetekről és 
arról, hogy miben különbözik a meghűléstől. 
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MÁRCIUS 
 

2019. 03. 02. 
 
 

A gyermek személyiségfejlesztésének innovatív módszerei 
 

 Katalógusszám: 1127         K3, P4 
 

Szerzők és előadók: Cseszkó Mónika, Mácsai Mónika és Fehér Anikó 
 

Vajdasági Módszertani Központ, Nagybecskerek 

 

Feldolgozott témák: Személyiségfejlődés és a nevelés jelentősége a fejlődésben; Ki szorul segítségre? 

Személyiségfejlesztő módszerek; Hol kaphat segítséget a pedagógus és a szülő? 

Általános célok: a pedagógusok felkészítése arra, hogy teljeskörűen és a megfelelő módon fejtsenek 

ki hatást a gyermekek érzelmi fejlődésére a 21. századi kihívásokkal és lehetőségekkel összhangban.  

Specifikus célok: A pedagógusok személyiségfejlődéssel kapcsolatos meglevő ismereteinek 

rendszerezése; A gyermekek képességeit és személyiségét fejlesztő lehetőségek és rendszerek 

megismerése; A sajátos nevelési igényű gyermekek jellegzetességei és társadalmi helyzete; A jó 

gyakorlat példáinak ismertetése a szakemberhálózat és a vonatkozó szakirodalom segítségével. 

Résztvevők száma: 25 

 

2019. 03. 02. 
 
 

Könnyű a stresszel, ha tudod hogyan kell 
 

 Katalógusszám: 144         K4, P4 
 

Szerzők és előadók: mgr. Branka Grahovac és Branka Bešlić 
 

Dragoljub Udicki Iskoláskor Előtti Intézmény, Nagykikinda 

 

Feldolgozott témák: Az én stresszem; Antistressz technikák; A munkahelyi kiégés szindróma; 

Változtasson önmagán. 

Általános célok: Az oktató-nevelő intézmény nevelő feladatának erősítése az erőszak, a hátrányos 

megkülönböztetés, a bántalmazás és az elhanyagolás megelőzését célzó programok révén; A 

pedagógusok felkészítése a stresszhelyzetek felismerésére és helyes kezelésére, a nem kívánatos 

beidegződések elkerülésére. 

Specifikus célok: A stressz fogalmának, tüneteinek és kiváltó okainak megismertetése; Stresszoldó 

technikák szakmai és magánéleti alkalmazására vonatkozó szakmai készségek fejlesztése; Az 

elsajátított technikák gyakorlati alkalmazása a gyermekeknél mutatkozó stressz felismerése és 

enyhítése érdekében; A munkahelyi kiégés tüneteinek, keletkezésének és szakaszainak 

megismertetése; A stressz, mint a jelenkori életritmus elkerülhetetlen velejárójának elfogadását és 

kontroll alatt tartását célzó szakmai készségek fejlesztése. Résztvevők száma: 30 
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2019. 03. 05. 
 
 

Felügyelőbizottsági ülés 
 

Regionális Központ, Magyarkanizsa 

 
A magyarkanizsai Regionális Pedagógus-továbbképző Központ felügyelőbizottságának ülésén a tavalyi 
évben megvásárolt állóeszközök és a leltár szerepelt napirenden, valamint a Tudománypark 
kialakításához szükséges beruházások. 

 

 
2019. 03. 06. 

 
 

Igazgatóbizottsági ülés 
 

Regionális Központ, Magyarkanizsa 

 
A magyarkanizsai Regionális Pedagógus-továbbképző Központ igazgatóbizottságának 2. ülésén az 
intézmény 2018. évi munkajelentése szerepelt a napirenden. 

 
2019. 03. 07. 

 
 

Az iskola fejlesztési programjától a projekteken keresztül a 
tanulást és fejlesztést ösztönző környezetig 

 

 Katalógusszám: 1131         K4, P3 
 

Szerzők és előadók: Dobrivoj Martonoši és Tatjana Martonoši 
 

Đura Jakšić Általános Iskola, Perlasz 

 

Feldolgozott témák: Az iskola fejlesztési tervének a nemzeti és nemzetközi fejlesztésekbe történő 

bekapcsolódására vonatkozó terve; Pályázati adatlap; Költségvetés és finanszírozási források; 

Pályázatok lebonyolítása és beszámolók. 

Általános célok: Felkészítés az iskola fejlesztési tervének a nemzeti és nemzetközi fejlesztésekbe 

történő bekapcsolódására vonatkozó terv fejlesztésére, az iskola hatékonyabb működésének 

érdekében; Pályázatíráshoz és a nyertes pályázatok lebonyolításához szükséges készségek elsajátítása. 

Specifikus célok: Az iskola fejlesztési tervének a nemzeti és nemzetközi fejlesztésekbe történő 

bekapcsolódására vonatkozó tervének fejlesztésére való felkészítés, az iskola éves programjának 

fejlesztésével együtt; A pályázatíró és pályázatfigyelő csapat megalakításához és működtetéséhez 

szükséges kompetenciák elsajátítása;  A pályázatok megírásához, megvalósításához és értékeléséhez 

szükséges kompetenciák elsajátítása; A pedagógusok szakmai fejlődésének előmozdítása; A tanulást 

és a tanulók fejlődését ösztönző környezet  kialakítása. 

Résztvevők száma: 32 
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2019. 03. 07. 
 
 

okosdoboz.hu 
 

Regionális Központ, Magyarkanizsa 

 
A magyarkanizsai J. J. Zmaj Általános Iskola 3. b osztálya, tanítónőjük, Cseszkó Körmöci Erika 
vezetésével, a Regionális Központ informatika termében interaktív gyakorolást és tudáspróbát tartott 
matematikából, földrajzból, történelemből és anyanyelvből.  
 

 

2019. 03. 09.  
 
 

A XXI. századi gyermek – az oktatás kihívásai 
 

Katalógusszám: 1137         K3, P3 
 

Szerzők és előadók: Ivković Ivandekić Slađana és Kozma Szilvia 
 

Vajdasági Módszertani Központ, Nagybecskerek 

 
Feldolgozott témák: Korszerű oktatás – kihívások és lehetőségek; Hogyan tanuljunk hatékonyan? 

ČiPiKriMi (RWCT) módszerek; IKT a mi tantermünkben. 

Általános célok: a pedagógusok innovatív oktatási módszerek alkalmazása iránti érzékenyítése a 

tanítás/tanulás előmozdítása és a kétirányú kommunikáció megvalósítása érdekében, a korszerű 

oktatási folyamatok elvárásainak megfelelően; 

Specifikus célok: A pedagógusok munkájának fejlesztése a funkcionális gondolkodást és a hatékony 

tanulást ösztönző kreatív módszerek alkalmazása révén; A pedagógusok támogatása az önállóan 

irányított és ellenőrzött tanulási folyamat ösztönzésének elérésében. 

Résztvevők száma: 28 

 
 
2019. 03. 13. 

 
 

Magyarkanizsa község pszichológus  
szakmunkatársainak szaktestületi ülése 

 

Regionális Központ, Magyarkanizsa 

 
Intézményünk biztosít helyet és eszközöket az ágazati testületek és bizottságok találkozóinak, 
értekezleteinek. Örömünkre szolgál, hogy az együttműködés nem csak szakmai, hanem kapacitásaink 
rendelkezésre bocsátásával is kiegészülhet. 
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2019. 03. 14. 
 
 

Tatai diákok látogatása 
 

Regionális Központ, Magyarkanizsa 

 
Az önkormányzat vendégei, a Tatáról érkezett 7. osztályos diákok és tanáraik látogatták meg 
Központunkat, hogy megismerkedjenek tevékenységünkkel. Egy rögtönzött informatikai előadást is 
tartottunk nekik, amely elnyerte a tetszésüket, és úgy váltunk el, hogy – mint mondták - ide szívesen 
visszajönnének. 

 
2019. 03. 14. 

 
 

Könnyű a stresszel, ha tudod hogyan kell 
 

 Katalógusszám: 144         K4, P4 
 

Szerzők és előadók: mgr. Branka Grahovac és Branka Beslic 
 

Vasa Stajić Általános Iskola, Mokrin 

 

Feldolgozott témák: Az én stresszem; Antistressz technikák; A munkahelyi kiégés szindróma; 

Változtasson önmagán. 

Általános célok: Az oktató-nevelő intézmény nevelő feladatának erősítése az erőszak, a hátrányos 

megkülönböztetés, a bántalmazás és az elhanyagolás megelőzését célzó programok révén; A 

pedagógusok felkészítése a stresszhelyzetek felismerésére és helyes kezelésére, a nem kívánatos 

beidegződések elkerülésére. 

Specifikus célok: A stressz fogalmának, tüneteinek és kiváltó okainak megismertetése; Stresszoldó 

technikák szakmai és magánéleti alkalmazására vonatkozó szakmai készségek fejlesztése; Az 

elsajátított technikák gyakorlati alkalmazása a gyermekeknél mutatkozó stressz felismerése és 

enyhítése érdekében; A munkahelyi kiégés tüneteinek, keletkezésének és szakaszainak 

megismertetése; A stressz, mint a jelenkori életritmus elkerülhetetlen velejárójának elfogadását és 

kontroll alatt tartását célzó szakmai készségek fejlesztése.  

Résztvevők száma: 30 

 
2019. 03. 15 – 16. 

 
 

A 21. századi iskola 
 

Regionális Központ, Magyarkanizsa 
 

A Szerb Köztársaság Oktatási, Tudományügyi és Technológia-fejlesztési Minisztériuma és a londoni 
székhelyű (Nagy-Britannia) British Council, a 2019. február 7-én aláírt megállapodás értelmében, 21 
Century School címmel képzést hirdetett, melynek szervezését és megvalósítását elnyerte a Szerbiai 
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Továbbképző Központok Hálózata. A 

magyarkanizsai Regionális Központ, mint a 

Hálózat tagja a Bácskában és Szerémségben 

tervezett képzéseket szervezi és valósítja 

meg. Ezen a két napon az általános iskolák 

igazgatói számára került sor a képzésre.  

Általános cél: a kritikai gondolkodás 

képességének és a problémamegoldó 

készség, valamint a programozási ismeretek 

fejlesztése a tanítási és iskolán kívüli 

tevékenységekben való alkalmazáshoz. 

Specifikus célok: A Micro:bit program 

bemutatása; Vélemény- és ötletcsere a program végrehajtási módjai leghatékonyabb alkalmazására; 

Részletes információk az intézményvezetők szerepéről a program végrehajtásához nyújtott 

támogatásban; A leghatékonyabb eszközök és megközelítések a kritikai gondolkodás és 

problémamegoldó készségek és képességek hatékony elsajátításának biztosítására az általuk vezetett 

intézményben, a tanterv és a program, a tervezési stratégiák, a tanítás és a tanulás figyelemmel 

kísérésében és előmozdításában. 

Résztvevők száma: 21 

 
2019. 03. 18. 

 
 

Aranytollas diák - fogalmazási verseny 

Regionális Központ, Magyarkanizsa 

 
Az Újságírók Magyarkanizsai Egyesülete diákok számára meghirdetett hagyományos fogalmazási 
versenyének díjátadó ünnepségét minden évben a Regionális Központban tartják. A verseny témája 
az 1848/49-es forradalom. Büszkék vagyunk arra, hogy a sok diák érdeklődését felkeltő verseny 
zárórendezvényének a mi épületünk adhat otthont, hiszen egyik célunk éppen az, hogy méltó 
körülményeket biztosítsunk ezeknek a fontos és szép alkalmaknak. 

 
2019. 03. 18 – 19. 

 
 

A 21. századi iskola 
 

Regionális Központ, Magyarkanizsa és Zombor 

 

A Szerb Köztársaság Oktatási, Tudományügyi és Technológia-fejlesztési Minisztériuma és a londoni 

székhelyű (Nagy-Britannia) British Council, a 2019. február 7-én aláírt megállapodás értelmében, 21 

Century School címmel képzést hirdetett, melynek szervezését és megvalósítását elnyerte a Szerbiai 

Továbbképző Központok Hálózata. A magyarkanizsai Regionális Központ, mint a Hálózat tagja a 
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Bácskában és Szerémségben tervezett képzéseket szervezi és valósítja meg. Ezen a két napon az 

általános iskolák igazgatói számára került sor a képzésre. 

Általános cél: a kritikai gondolkodás képességének és a problémamegoldó készség, valamint a 

programozási ismeretek fejlesztése a tanítási és iskolán kívüli tevékenységekben való alkalmazáshoz. 

Specifikus célok: A Micro:bit program bemutatása; Vélemény- és ötletcsere a program végrehajtási 

módjai leghatékonyabb alkalmazására; Részletes információk az intézményvezetők szerepéről a 

program végrehajtásához nyújtott támogatásban; A leghatékonyabb eszközök és megközelítések a 

kritikai gondolkodás és problémamegoldó készségek és képességek hatékony elsajátításának 

biztosítására az általuk vezetett intézményben, a tanterv és a program, a tervezési stratégiák, a tanítás 

és a tanulás figyelemmel kísérésében és előmozdításában. 

Résztvevők száma: Magyarkanizsa 21, Zombor 26. 

 
2019. 03. 19. 

 
 

Nyilvános felhívások/pályázatok ismertetése 
 

Regionális Központ, Magyarkanizsa 

 
A Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal 
Nagykikindai Fiókintézete tartott 
bemutatót a munkáltatók számára a 
foglalkoztatásra meghirdetett 
felhívásokról és pályázati lehetőségekről, 
az aktív foglalkoztatáspolitikai 
intézkedésekről és programokról. 
Örömmel voltunk házigazdái a 
rendezvénynek, hiszen ez ismét egy olyan 
alkalom volt, amikor kapacitásainkat a 
szakmán kívüli nyilvánosság 
rendelkezésére bocsáthattuk. 

 
 

 
2019. 03. 21 – 23. 

 
 

A 21. századi iskola 
 

Topolya, Szabadka, Apatin, Zombor, Hódság, Kúla 

 

A Szerb Köztársaság Oktatási, Tudományügyi és Technológia-fejlesztési Minisztériuma és a londoni 

székhelyű (Nagy-Britannia) British Council, a 2019. február 7-én aláírt megállapodás értelmében, 21 

Century School címmel képzést hirdetett, melynek szervezését és megvalósítását elnyerte a Szerbiai 

Továbbképző Központok Hálózata. A magyarkanizsai Regionális Központ, mint a Hálózat tagja a 
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Bácskában és Szerémségben tervezett képzéseket szervezi és valósítja meg. Ezen a három napon az 

általános iskolák tanárai számára került sor a képzésre. 

Általános cél: a kritikai gondolkodás képességének és a problémamegoldó készség, valamint a 

programozási ismeretek fejlesztése a tanítási és iskolán kívüli tevékenységekben való alkalmazáshoz.  

Specifikus célok: A Micro:bit program bemutatása; Vélemény- és ötletcsere a program végrehajtási 

módjai leghatékonyabb alkalmazására; Részletes információk a pedagógusok szerepéről a program 

végrehajtásához nyújtott támogatásban; A leghatékonyabb eszközök és megközelítések a kritikai 

gondolkodás és problémamegoldó készségek és képességek hatékony elsajátításának biztosítására az 

iskolában, a tanterv és a program, a tervezési stratégiák, a tanítás és a tanulás figyelemmel 

kísérésében és előmozdításában. Résztvevők száma: 236 

 
2019. 03. 23. 

 
 

A beszédhibás gyermek az óvodában és az általános 
iskolában 

 

 Katalógusszám: 1124         K4, P2 
 

Szerzők és előadók: Dudás Zita és Fehér Anikó 
 

Regionális Központ, Magyarkanizsa 

 

Feldolgozott témák: A beszéd és a nyelv elsajátításának szakaszai; Beszédzavarok, nyelvi 

rendellenességek - fejlődési diszfázia, kiejtészavarok, diszlália és rinolália, dadogás, hadarás, szelektív 

mutizmus; A beszédhibák kihatása a tanulmányi eredményre; A beszédkészség fejlesztésének 

lehetőségei.  

Általános célok: A beszédhibás gyermek felismerése; A beszédben előforduló rendellenességek 

leküzdésére való felkészítés az oktató nevelő munka során; A pedagógusok motiválása és 

kompetenciáinak erősítése a beszédhibás gyermekekkel való foglalkozásra. 

Specifikus célok: A beszéd és a nyelv elsajátítása folyamatának megismerése; A beszédzavar 

felismerése az óvodás és iskolás korosztálynál; A beszédfejlődésben nehézségekkel küszködő 

gyermekek és tanulók felismerése; Nyelvi készségfejlesztő konkrét példák, irányelvek, ötletek és 

segédeszközök nyújtása. Résztvevők száma: 26 

 

2019. 03. 23. 
 
 

A fejlődést és tanulást segítő zenés játékok 
 

 Katalógusszám: 949         K1, P1 
 

Szerzők és előadók: Marijana Milošević Simić és Silvana Grujić 
 

Vukica Mitrović Iskoláskor Előtti Intézmény, Leskovac 

 

Feldolgozott témák: A zene és az elme; A zene és a zenés játékok hatása az inteligencia fejlődésére; A 
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ritmusérzék, a koordináció, a motorika és a memória fejlesztése zenés játékokkal; A zenei nevelés és 

a többi általános műveltségi tantárgy közötti összefüggés; Az aktív zenehallgatás jelentősége; A 

gyermekdalok szerepe a mindennapi gyakorlati munkában; Zenés játékok, mint  nem formális tanulási 

mód; Zenés játékok a különböző zenei szintek eléréséhez;  A nem formális tanulás beépítése az oktató-

nevelő intézményekbe. 

Általános cél: A pedagógusok kompetenciáinak fejlesztése a gyermek és a tanuló zenei nevelése 

jelentőségének megértésére és ösztönzésére; A zenetanulás nem formális módjainak megismerése és 

elsajátítása, azok alkalmazásának ösztönzése a zenei nevelés és a többi tantárgy hatékonyabb 

elsajátítása érdekében. 

Specifikus célok: A pedagógusok ösztönzése a mindennapos zenei tevékenység alkalmazására; A 

pedagógusok zenés játékok megtervezésére, megalkotására és kivitelezésére vonatkozó készségeinek 

és képességeinek fejlesztése; A Body Percussion lehetőségei, elsajátítása; A tanulók zenei képességeit 

fejlesztő nem hagyományos zeneoktatás ösztönzése; A zenés játékoknak az oktató-nevelő 

folyamatban való mindennapos alkalmazására ösztönzés; A pedagógusok kompetenciáinak fejlesztése 

az oktatási tartalmak testreszabására a tanuló korának és képességeinek megfelelően. 

Résztvevők száma: 25 

 

2019. 03. 26. 
 
 

Tudománypark – díjátadó ünnepség 
 

Regionális Központ, Magyarkanizsa 

 
A Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) 5 millió 
dinárral támogatja a magyarkanizsai 
Tudománypark kiépítését. 
Ebből az összegből felépül a nyári 

tanterem és a háromdimenziós 

szemléltetőeszközökre tervezett helyet is 

elő tudjuk készíteni. Rajzpályázatot 

hirdettünk Építsük meg együtt a 

magyarkanizsai Tudományparkot 

elnevezéssel, hogy a tanulók, a 

Tudománypark leendő látogatói minél 

inkább a magukénak érezzék azt. Az egész 

község területéről kaptunk 

pályamunkákat és ennek nagyon örültünk. Összesen 69 tervrajz érkezett, 147 gyermek és tanuló 

dolgozott rajtuk, 22 pedagógus segítségével. A beküldött pályamunkákat ki is állítottunk az épület 

termeiben. A Tudománypark a Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ épülete mögötti 

udvarban épül fel és a rajzpályázatra beküldött munkák alapján készülnek el a háromdimenziós 

szemléltetőeszközök, amelyeket ebben a parkban helyezünk el. A szemléltetőeszközök célja, hogy 
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szemmel látható, kézzel fogható módon érzékeltessük a látogatókkal a tudományos tényeket, 

eredményeket, felfedezéseket. 

Ezen a napon osztottuk ki a díjakat a pályázatra beküldött legötletesebb munkákért. 

 
2019. 03. 26. 

 
 

Közérdekű előadás: Motoros kerékpár – igen, vagy nem? 
 

Regionális Központ, Magyarkanizsa 

 
A VMSZ Női Fóruma szervezett 
előadást a község polgárai számára, 
melyet Bajtai Balázs tartott az egyre 
népszerűbb, de a közúti közlekedésben 
számos veszélyt is jelentő elektromos 
kerékpár használatának érveiről és 
ellenérveiről.  

 
 
 
 
 
 
2019. 03. 28 – 30. 

 
 

A 21. századi iskola 
 

Regionális Központ, Magyarkanizsa 

 

A Szerb Köztársaság Oktatási, Tudományügyi és Technológia-fejlesztési Minisztériuma és a londoni 

székhelyű (Nagy-Britannia) British Council, a 2019. február 7-én aláírt megállapodás értelmében, 21 

Century School címmel képzést hirdetett, melynek szervezését és megvalósítását elnyerte a Szerbiai 

Továbbképző Központok Hálózata. A magyarkanizsai Regionális Központ, mint a Hálózat tagja a 

Bácskában és Szerémségben tervezett képzéseket szervezi és valósítja meg. Ezen a három napon az 

általános iskolák tanárai számára került sor a képzésre. 

Általános cél: a kritikai gondolkodás képességének és a problémamegoldó készség, valamint a 

programozási ismeretek fejlesztése a tanítási és iskolán kívüli tevékenységekben való alkalmazáshoz.  

Specifikus célok: A Micro:bit program bemutatása; Vélemény- és ötletcsere a program végrehajtási 

módjai leghatékonyabb alkalmazására; Részletes információk a pedagógusok szerepéről a program 

végrehajtásához nyújtott támogatásban; A leghatékonyabb eszközök és megközelítések a kritikai 

gondolkodás és problémamegoldó készségek és képességek hatékony elsajátításának biztosítására az 

iskolában, a tanterv és a program, a tervezési stratégiák, a tanítás és a tanulás figyelemmel 

kísérésében és előmozdításában. Résztvevők száma: 29 
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2019. 03. 30. 
 
 

Könnyű a stresszel, ha tudod hogyan kell 
 

 Katalógusszám: 144         K4, P4 
 

Szerzők és előadók: mgr. Branka Grahovac és Branka Bešlić 
 

Iskoláskor Előtti Intézmény, Nagybecskerek 

 
Feldolgozott témák: Az én stresszem; Antistressz technikák; A munkahelyi kiégés szindróma; 

Változtasson önmagán. 

Általános célok: Az oktató-nevelő intézmény nevelő feladatának erősítése az erőszak, a hátrányos 

megkülönböztetés, a bántalmazás és az elhanyagolás megelőzését célzó programok révén; A 

pedagógusok felkészítése a stresszhelyzetek felismerésére és helyes kezelésére, a nem kívánatos 

beidegződések elkerülésére. 

Specifikus célok: A stressz fogalmának, tüneteinek és kiváltó okainak megismertetése; Stresszoldó 

technikák szakmai és magánéleti alkalmazására vonatkozó szakmai készségek fejlesztése; Az 

elsajátított technikák gyakorlati alkalmazása a gyermekeknél mutatkozó stressz felismerése és 

enyhítése érdekében; A munkahelyi kiégés tüneteinek, keletkezésének és szakaszainak 

megismertetése; A stressz, mint a jelenkori életritmus elkerülhetetlen velejárójának elfogadását és 

kontroll alatt tartását célzó szakmai készségek fejlesztése.  

Résztvevők száma: 30 

 

2019. 03. 30. 
 
 

Együttműködés és kommunikáció – a nevelő és oktató munka 
eredményességének kulcsa 

 

Katalógusszám: 1115         K4, P3 
 

Szerzők és előadók: Varjú Potrebić Tatjana, Telek Krisztina és Pósa Varjú Léna 
 

Nagykikindai Regionális Központ 

 
Feldolgozott témák: Az intézmény, mint a közösség része; Műhelymunka: „Az intézmény és a 

közösség”; A pedagógus – a minőség kulcsa; Kommunikáció és együttműködés; Asszertív 

kommunikáció; Nonverbális kommunikáció; Együttműködés és kommunikáció a szülőkkel; 

Nézeteltérések rendezése. 

Általános célok: A pedagógusok felkészítése az oktató-nevelő intézmény környezete potenciális 

lehetőségeinek átfogó áttekintésére és felismerésére, a gyakorlati oktató-nevelő tevékenység 

előmozdításának érdekében. 

Specifikus célok: A tanulókkal, a szülőkkel, a munkatársakkal és a lokális közösséggel folytatott 

asszertív kommunikáció elsajátítása; A lokális közösség és a közeg lehetőségeinek felismerése és 

kihasználása az oktató-nevelő folyamat előmozdítása érdekében. Résztvevők száma: 12 
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2019. 03. 30.  
 
 

A XXI. századi gyermek – az oktatás kihívásai 
 

Katalógusszám: 1137         K3, P3 
 

Szerzők és előadók: Ivković Ivandekić Slađana és Kozma Szilvia 
 

Stevan Sremac Általános Iskola, Zenta 

 
Feldolgozott témák: Korszerű oktatás – kihívások és lehetőségek; Hogyan tanuljunk hatékonyan? 

ČiPiKriMi (RWCT) módszerek; IKT a mi tantermünkben. 

Általános célok: a pedagógusok innovatív oktatási módszerek alkalmazása iránti érzékenyítése a 

tanítás/tanulás előmozdítása és a kétirányú kommunikáció megvalósítása érdekében, a korszerű 

oktatási folyamatok elvárásainak megfelelően; 

Specifikus célok: A pedagógusok munkájának fejlesztése a funkcionális gondolkodást és a hatékony 

tanulást ösztönző kreatív módszerek alkalmazása révén; A pedagógusok támogatása az önállóan 

irányított és ellenőrzött tanulási folyamat ösztönzésének elérésében. 

Résztvevők száma: 26 

 

2019. 03. 31. 
 
 

Könnyű a stresszel, ha tudod hogyan kell 
 

 Katalógusszám: 144         K4, P4 
 

Szerzők és előadók: mgr. Branka Grahovac és Branka Bešlić 
 

Iskoláskor Előtti Intézmény, Nagybecskerek 

 
Feldolgozott témák: Az én stresszem; Antistressz technikák; A munkahelyi kiégés szindróma; 

Változtasson önmagán. 

Általános célok: Az oktató-nevelő intézmény nevelő feladatának erősítése az erőszak, a hátrányos 

megkülönböztetés, a bántalmazás és az elhanyagolás megelőzését célzó programok révén; A 

pedagógusok felkészítése a stresszhelyzetek felismerésére és helyes kezelésére, a nem kívánatos 

beidegződések elkerülésére. 

Specifikus célok: A stressz fogalmának, tüneteinek és kiváltó okainak megismertetése; Stresszoldó 

technikák szakmai és magánéleti alkalmazására vonatkozó szakmai készségek fejlesztése; Az 

elsajátított technikák gyakorlati alkalmazása a gyermekeknél mutatkozó stressz felismerése és 

enyhítése érdekében; A munkahelyi kiégés tüneteinek, keletkezésének és szakaszainak 

megismertetése; A stressz, mint a jelenkori életritmus elkerülhetetlen velejárójának elfogadását és 

kontroll alatt tartását célzó szakmai készségek fejlesztése.  

Résztvevők száma: 23 
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ÁPRILIS 
 

2019. 04. 01. 
 
 

A Tudománypark építésének megkezdése 
 

Regionális Központ, Magyarkanizsa 

 
Megkezdődött a Tudománypark építése a 
Regionális Központ épületének udvarában. 
A támogatást a Szerbiai Kőolajipari Vállalat 
2018-ban meghirdetetett A közösségért 
közösen pályázatán nyertük. Nagyon 
örülünk, hogy intézményünk tevékenysége 
újabb tartalommal bővült, amely nem csak 
látványos, de nagyon hasznos is. Egyfelől a 
város idegenforgalmi kínálata is 
gazdagodott ezzel, másfelől legfőbb céljaink 
egyike valósult meg, hogy az iskolán kívüli 
oktatásnak biztosítunk újabb lehetőséget 
ezzel. A park kereteiben nyári tanterem és 

nyílt téri szemléltetőeszközök kapnak helyet, növényekkel beültetett környezetben. 

 
 
2019. 04. 04 – 06.   

 
 

A 21. századi iskola 
 

Regionális Központ, Magyarkanizsa 

 

A Szerb Köztársaság Oktatási, Tudományügyi és Technológia-fejlesztési Minisztériuma és a londoni 

székhelyű (Nagy-Britannia) British Council, a 2019. február 7-én aláírt megállapodás értelmében, 21 

Century School címmel képzést hirdetett, melynek szervezését és megvalósítását elnyerte a Szerbiai  

 

Továbbképző Központok Hálózata. A magyarkanizsai Regionális Központ, mint a Hálózat tagja a 

Bácskában és Szerémségben tervezett képzéseket szervezi és valósítja meg. Ezen a három napon az 

általános iskolák tanárai számára került sor a képzésre. 

Általános cél: a kritikai gondolkodás képességének és a problémamegoldó készség, valamint a 

programozási ismeretek fejlesztése a tanítási és iskolán kívüli tevékenységekben való alkalmazáshoz. 

Specifikus célok: A Micro:bit program bemutatása; Vélemény- és ötletcsere a program végrehajtási 

módjai leghatékonyabb alkalmazására; Részletes információk a pedagógusok szerepéről a program 

végrehajtásához nyújtott támogatásban; A leghatékonyabb eszközök és megközelítések a kritikai 

gondolkodás és problémamegoldó készségek és képességek hatékony elsajátításának biztosítására az 
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intézményben, a tanterv és a program, a tervezési stratégiák, a tanítás és a tanulás figyelemmel 

kísérésében és előmozdításában. 

Résztvevők száma: 40 

 
2019. 04. 05. 

 
 

A gyermek személyiségfejlesztésének innovatív módszerei 
 

 Katalógusszám: 1127         K3, P4 
 

Szerzők és előadók: Cseszkó Mónika, Mácsai Mónika és Fehér Anikó 
 

Kókai Imre Általános Iskola, Temerin 

 

Feldolgozott témák: Személyiségfejlődés és a nevelés jelentősége a fejlődésben; Ki szorul segítségre? 

Személyiségfejlesztő módszerek; Hol kaphat segítséget a pedagógus és a szülő? 

Általános célok: a pedagógusok felkészítése arra, hogy teljeskörűen és a megfelelő módon fejtsenek 

ki hatást a gyermekek érzelmi fejlődésére a 21. századi kihívásokkal és lehetőségekkel összhangban.  

Specifikus célok: A pedagógusok személyiségfejlődéssel kapcsolatos meglevő ismereteinek 

rendszerezése; A gyermekek képességeit és személyiségét fejlesztő lehetőségek és rendszerek 

megismerése; A sajátos nevelési igényű gyermekek jellegzetességei és társadalmi helyzete; A jó 

gyakorlat példáinak ismertetése a szakemberhálózat és a vonatkozó szakirodalom segítségével. 

Résztvevők száma: 30 

 
2019. 04. 10. 

 
 

A Regionális Központ igazgatóbizottságának ülése 
 

Regionális Központ, Magyarkanizsa 

 
Az igazgatóbizottság 3. ülésének napirendjén az intézmény igazgatójának újraválasztása szerepelt 
napirenden. 

 
 
2019. 04. 11. 

 
 

Nyilvános felhívások/pályázatok ismertetése 
 

Regionális Központ, Magyarkanizsa 

 
A Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal Nagykikindai Fiókintézete tartott bemutatót a munkáltatók számára 
a foglalkoztatásra meghirdetett felhívásokról és pályázati lehetőségekről, az aktív 
foglalkoztatáspolitikai intézkedésekről és programokról. Örömmel tettünk eleget a felkérésnek, hogy 
nálunk tartották ezt a rendezvényt, hiszen ez ismét egy olyan alkalom volt, amikor kapacitásainkat a 
szakmán kívüli nyilvánosság rendelkezésére bocsáthattuk. 
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2019. 04. 11. 
 
 

Könnyű a stresszel, ha tudod hogyan kell 
 

 Katalógusszám: 144         K4, P4 
 

Szerzők és előadók: mgr. Branka Grahovac és Branka Bešlić 
 

Iskoláskor Előtti Intézmény, Nagybecskerek 

 
Feldolgozott témák: Az én stresszem; Antistressz technikák; A munkahelyi kiégés szindróma; 

Változtasson önmagán. 

Általános célok: Az oktató-nevelő intézmény nevelő feladatának erősítése az erőszak, a hátrányos 

megkülönböztetés, a bántalmazás és az elhanyagolás megelőzését célzó programok révén; A 

pedagógusok felkészítése a stresszhelyzetek felismerésére és helyes kezelésére, a nem kívánatos 

beidegződések elkerülésére. 

Specifikus célok: A stressz fogalmának, tüneteinek és kiváltó okainak megismertetése; Stresszoldó 

technikák szakmai és magánéleti alkalmazására vonatkozó szakmai készségek fejlesztése; Az 

elsajátított technikák gyakorlati alkalmazása a gyermekeknél mutatkozó stressz felismerése és 

enyhítése érdekében; A munkahelyi kiégés tüneteinek, keletkezésének és szakaszainak 

megismertetése; A stressz, mint a jelenkori életritmus elkerülhetetlen velejárójának elfogadását és 

kontroll alatt tartását célzó szakmai készségek fejlesztése. Résztvevők száma: 28 

 
 
2019. 04. 13. 

 
 

Éghajlati változások és azok természeti és társadalmi hatásai 
 

 Katalógusszám: 1119         K1, P3 
 

Szerzők és előadók: dr. Bordás Árpád és Szepesi Zoltán 
 

Regionális Központ, Magyarkanizsa 
 

Feldolgozott témák: A légkör, az óceán és a szárazföld; Az üvegházhatású gázok éghajlatmódosító 
hatása; A földtörténeti klímaváltozások; A városklíma; A 21. század végéig várható klímaváltozási 
forgatókönyvek eredményének elemzése; A megújuló energiaforrások és alkalmazási lehetőségeik; Az 
éghajlatváltozás társadalmi és gazdasági vonatkozásai.  
Általános cél: A földtörténeti klímaváltozások és a 21. század végéig várható lehetséges változások 
okainak ismertetése; a klímatudatos általános iskolai és középiskolai oktatás jelentőségének 
tudatosítása. 
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Specifikus célok: A 21. század elején 
körülöttünk zajló éghajlatváltozás 
megértése, a légkörben és az 
óceánokban lejátszódó fizikai és kémiai 
folyamatok megismerése; a 
földtörténeti skálán lezajlott 
folyamatok, a légkör-óceán-szárazföld 
rendszer működésének bemutatása; A 
várható éghajlatváltozási folyamatok 
természetre és társadalomra gyakorolt 
hatásainak előre vetítése; A tudományos 
kutatás szerepének hangsúlyozása a 
fenntartható gazdasági fejlődés 
tervezésének területén. 
Résztvevők száma: 13   

 

 

2019. 04. 15 - 17. 
 
 

Nemzeti Közigazgatási Akadémia – közalkalmazottak 
továbbképzése 

 

Regionális Központ, Magyarkanizsa 

 

Örömmel számolunk be arról, hogy a Nemzeti Közigazgatási Akadémia (NKA) a mi intézményünk 

szolgáltatásait találta alkalmasnak arra, hogy három napos képzést tartson a szabadkai, az inđiai és a 

magyarkanizsai helyi önkormányzatok közalkalmazottai számára. Ez ismét alátámasztja azon 

törekvéseinket, hogy kiváló együttműködést tartsunk fenn a község, a térség, de az egész ország 

szerveivel és intézményeivel, amelyek tudják, mert megtapasztalták, hogy magas szinten szervezzük 

meg kapacitásainkat rendezvényeik zavartalan megtartására.  

Feldolgozott témák: Tapasztalatok a közigazgatási eljárásról szóló új törvény alkalmazásában; 

Tapasztalatcsere és a jó gyakorlati példák megbeszélése; Az adatok digitalizálása és elektronikus 

adatcsere az állami szervek és a helyi önkormányzat között. 

Általános célok: A közalkalmazottak szakmai továbbképzése a közigazgatás reformja keretében a jobb, 

hatékonyabb és gyorsabb szolgáltatásnyújtás érdekében a polgárok és a gazdaság számára; A 

közigazgatási eljárás hatékonyságának előmozdítása, a fennálló problémák áthidalása az új törvényes 

megoldások alkalmazásában a határidő, a kézbesítés, az általános eljárási elvek, az állami szervek és a 

közalkalmazottak felelőssége vonatkozásában. 

Specifikus célok: A közalkalmazottak tudásának és készségeinek fejlesztése a közigazgatási eljárás 
vezetésére és a jogügyletek megoldására. Résztvevők száma: 22 
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2019. 04. 16. 
 
 

Az iskola fejlesztési programjától a projekteken keresztül a 
tanulást és fejlesztést ösztönző környezetig 

 

 Katalógusszám: 1131         K4, P3 
 

Szerzők és előadók: Dobrivoj Martonoši és Tatjana Martonoši 
 

Josif Marinković Általános Iskola, Törökbecse 

 
Feldolgozott témák: Az iskola fejlesztési tervének a nemzeti és nemzetközi fejlesztésekbe történő 

bekapcsolódására vonatkozó terve, pályázati adatlap. Költségvetés és finanszírozási források. 

Pályázatok lebonyolítása és beszámolók. 

Általános célok: Felkészítés az iskola fejlesztési tervének a nemzeti és nemzetközi fejlesztésekbe 

történő bekapcsolódására vonatkozó terv fejlesztésére, az iskola hatékonyabb működésének 

érdekében; Pályázatíráshoz és a nyertes pályázatok lebonyolításához szükséges készségek elsajátítása. 

Specifikus célok: Az iskola fejlesztési tervének a nemzeti és nemzetközi fejlesztésekbe történő 

bekapcsolódására vonatkozó tervének fejlesztésére való felkészítés, az iskolaéves programjának 

fejlesztésével együtt; A pályázatíró és pályázatfigyelő csapat megalakításához és működtetéséhez 

szükséges kompetenciák elsajátítása; A pályázatok megírásához, megvalósításához és értékeléséhez 

szükséges kompetenciák elsajátítása; A pedagógusok szakmai fejlődésének előmozdítása; A tanulást 

és a tanulók fejlődését ösztönző környezet kialakítása. 

Résztvevők száma: 15 

 

2019. 04. 24. 
 
 

Falu- és tanyagondnokok találkozója 
 

Regionális Központ, Magyarkanizsa 

 

Szegedi előadók beszélgettek a helyi falugondnokokkal a jövőbeni tervekről és az eddig elvégzett 

munkájukról. 

 

2019. 04. 30. 
 
 

Egészségügyi előadás – Az emlőrák 
 

Regionális Központ, Magyarkanizsa 

 
A VMSZ Női Fóruma rendszeresen szervez egészségügyi előadásokat az érdekelt polgárok számára, 
melyeknek a Regionális Központ biztosít helyiségeket. Harmath Beáta, a Szegedi Tudományegyetem 
ötödéves orvostanhallgatója Emlőrák – Mielőbb felismerni címmel a Mi az emlőrák? Kik tartozhatnak 
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fokozott rizikócsoportba? Mi a mammográfia? Ultrahang vs. mammográfia? Mi várhat ránk a diagnózis 
után? témákról beszélt. 
A lakosság tájékoztatása és edukálása nagyon fontos, különösen pedig egészségügyi téren. Nagyon 

örülünk, hogy ehhez mi is hozzájárulhatunk, az ilyen alkalmakhoz méltó és megfelelő helyiségek és 

műszaki felszerelés biztosításával. 

 
 

MÁJUS 
 

2019. 05. 03. 
 
 

X FAKTOR válogató 
 

Regionális Központ, Magyarkanizsa 

 
A magyarországi RTL Klub TV csatorna énekes vetélkedőjének egyik válogatóját tartotta 
Magyarkanizsán, melynek helyszínéül a mi épületünket választotta. 

 
2019. 05. 09 – 11. 

 
 

A 21. századi iskola 
 

Sever Đurkić Általános Iskola, Becse 
 

A Szerb Köztársaság Oktatási, Tudományügyi és Technológia-fejlesztési Minisztériuma és a londoni 

székhelyű (Nagy-Britannia) British Council, a 2019. február 7-én aláírt megállapodás értelmében, 21 

Century School címmel képzést hirdetett, melynek szervezését és megvalósítását elnyerte a Szerbiai 

Továbbképző Központok Hálózata. A magyarkanizsai Regionális Központ, mint a Hálózat tagja a 

Bácskában és Szerémségben tervezett képzéseket szervezi és valósítja meg. Ezen a három napon az 

általános iskolák tanárai számára került sor a képzésre. 

Általános cél: a kritikai gondolkodás képességének és a problémamegoldó készség, valamint a 

programozási ismeretek fejlesztése a tanítási és iskolán kívüli tevékenységekben való alkalmazáshoz.  

Specifikus célok: A Micro:bit program bemutatása; Vélemény- és ötletcsere a program végrehajtási 

módjai leghatékonyabb alkalmazására; Részletes információk a pedagógusok szerepéről a program 

végrehajtásához nyújtott támogatásban; A leghatékonyabb eszközök és megközelítések a kritikai 

gondolkodás és problémamegoldó készségek és képességek hatékony elsajátításának biztosítására az 

intézményben, a tanterv és a program, a tervezési stratégiák, a tanítás és a tanulás figyelemmel 

kísérésében és előmozdításában. 

Résztvevők száma: 29 
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2019. 05. 14. 
 
 

Egészségügyi előadás – A mindennapi  
élet velejárója, a stressz 

 

Regionális Központ, Magyarkanizsa 

 
A VMSZ Női Fóruma rendszeresen szervez egészségügyi előadásokat az érdekelt polgárok számára, 
melyeknek a Regionális Központ biztosít helyiségeket.  

Ez alkalommal Telek Krisztina, okl. pszichológus, a magyarkanizsai Szociális Központ igazgatója tartott 
előadást a stresszről. 

 
2019. 05. 16 – 17. 

 
 

A 21. századi iskola Mentorlátogatás 
 

Regionális Központ, Magyarkanizsa 

 
A Szerb Köztársaság Oktatási, Tudományügyi és Technológia-fejlesztési Minisztériuma és a londoni 

székhelyű (Nagy-Britannia) British Council, a 2019. február 7-én aláírt megállapodás értelmében, 21 

Century School címmel képzést hirdetett, melynek szervezését és megvalósítását elnyerte a Szerbiai 

Továbbképző Központok Hálózata. A magyarkanizsai Regionális Központ, mint a Hálózat tagja a 

Bácskában és Szerémségben tervezett képzéseket szervezi és valósítja meg. Ezen a három napon az 

általános iskolák mentortanárai találkoztak tanácskozás keretében, hogy megosszák tapasztalataikat 

a program működtetéséről, 10-10 perces prezentációt tartottak és beszámoltak a Micro:bit program 

implementációjáról és alkalmazásáról iskoláikban. 

Résztvevők száma: 40 

 
 
 



 

 

KÖZLÖNY 
2019. január – június 

2019. 05. 17. 
 
 

Az innovációs kommunikációs technológiák alkalmazása 
 

 Katalógusszám: 1133         K1, P1 
 

Szerzők és előadók: Staniša Banjanin, Dobrivoj Martonoši és Tatjana Martonoši 
 

Stantić Milan Uča Általános Iskola, Kumán 

 
Feldolgozott témák: Bevezető; Az innovatív technológiák alkalmazásának okai a kommunikációban és 

az oktatási folyamatban; Korszerű kommunikációs formák és azok alkalmazása a tanításban; 

Internetes prezentáció készítése és jelentősége; Távoktatás; Befejező foglalkozás.  

Általános célok: A pedagógusok kompetenciáinak fejlesztése a korszerű információs és 

kommunikációs technológiák alkalmazására a tanítási folyamatban; A pedagógusok innovatív 

kommunikációk használatára való felkészítése az oktatási folyamat minőségének előmozdítása 

érdekében;  

Specifikus célok: A pedagógusok készségeinek fejlesztése az oktatási folyamat színvonalának 

emelésére a streaming technológiák alkalmazásával; A pedagógusok kompetenciáinak erősítése az 

internetes kommunikáció és tudásbázis használatára a tanítási folyamatban.  

Résztvevők száma: 21 

 

2019. 05. 17. 
 
 

Magyarkanizsa község pszichológus szakmunkatársainak 
szaktestületi ülése 

 

Regionális Központ, Magyarkanizsa 

 

Intézményünk biztosít helyet és eszközöket az ágazati testületek és bizottságok találkozóinak, 
értekezleteinek. Örömünkre szolgál, hogy az együttműködés nem csak szakmai, hanem kapacitásaink 
rendelkezésre bocsátásával is kiegészülhet. 

 
2019. 05. 21. 

 
 

UdruŽene - SHP 
 

Regionális Központ, Magyarkanizsa 

 

A magyarkanizsai Tiszavirág Egyesület egyike azon női szervezeteknek, melyek a Szerbiai Telekom 

UdruŽene elnevezésű projektje által nyertek támogatást. A Regionális Központban tartottak ismertető 

kerekasztal beszélgetést ezzel a témával és a projekttel kapcsolatban a magyarkanizsai hölgyek 

számára, melynek célja a vállalkozásfejlesztés volt.  
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2019. 05. 23. 
 
 

KLETT Oktatásfejlesztési Társaság és Szerbiai Fizikusok 
Társasága Tanácskozás 

 

Regionális Központ, Magyarkanizsa 

 

Plenáris ülés és műhelymunka kereteiben tartottak tanácskozást a Regionális Központban az aktuális 
törvénykezési újdonságok ismertetésével, a kimenetelközpontú hatékony fizikaoktatás tantárgyi és 
tantárgyközi fejlesztéséről, a digitális anyagok tanításban történő interaktív felhasználásáról és a 
tanulók aktív bevonásáról a tanítási folyamatba. 

 
2019. 05. 25. 

 
 

Könnyű a stresszel, ha tudod hogyan kell 
 

 Katalógusszám: 144         K4, P4 
 

Szerzők és előadók: mgr. Branka Grahovac és Branka Beslic 
 

Poletarac Iskoláskor Előtti Intézmény, Ópázova 
 

Feldolgozott témák: Az én stresszem; Antistressz technikák; A munkahelyi kiégés szindróma; 

Változtasson önmagán. 

Általános célok: Az oktató-nevelő intézmény nevelő feladatának erősítése az erőszak, a hátrányos 

megkülönböztetés, a bántalmazás és az elhanyagolás megelőzését célzó programok révén; A 

pedagógusok felkészítése a stresszhelyzetek felismerésére és helyes kezelésére, a nem kívánatos 

beidegződések elkerülésére. 

Specifikus célok: A stressz fogalmának, tüneteinek és kiváltó okainak megismertetése; Stresszoldó 

technikák szakmai és magánéleti alkalmazására vonatkozó szakmai készségek fejlesztése; Az 

elsajátított technikák gyakorlati alkalmazása a gyermekeknél mutatkozó stressz felismerése és 

enyhítése érdekében; A munkahelyi kiégés tüneteinek, keletkezésének és szakaszainak 

megismertetése; A stressz, mint a jelenkori életritmus elkerülhetetlen velejárójának elfogadását és 

kontroll alatt tartását célzó szakmai készségek fejlesztése.  

Résztvevők száma: 30 

 

2019. 05. 28. 
 
 

Workshop - Interreg - IPA - Víztisztító 
 

Regionális Központ, Magyarkanizsa 

 

Sóti Gizella, az ICR projekt- és civil szféra koordinátora tartott műhelymunkát a határon átívelő 

térségközi pályázaton támogatásban részesített magyarkanizsai víztisztító kiépítése kapcsán. 
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JÚNIUS 
 

2019. 06. 04 – 05. 
 
 

A 21. századi iskola Mentorlátogatás 
 

Regionális Központ, Magyarkanizsa 

 
A Szerb Köztársaság Oktatási, Tudományügyi és Technológia-fejlesztési Minisztériuma és a londoni 

székhelyű (Nagy-Britannia) British Council, a 2019. február 7-én aláírt megállapodás értelmében, 21 

Century School címmel képzést hirdetett, melynek szervezését és megvalósítását elnyerte a Szerbiai 

Továbbképző Központok Hálózata. A magyarkanizsai Regionális Központ, mint a Hálózat tagja a 

Bácskában és Szerémségben tervezett képzéseket szervezi és valósítja meg. Ezen a két napon az 

általános iskolák mentortanárai találkoztak tanácskozás keretében, hogy megosszák tapasztalataikat 

a program működtetéséről, 10-10 perces prezentációt tartottak és beszámoltak a Micro:bit program 

implementációjáról és alkalmazásáról iskoláikban. 

Résztvevők száma: 40 

 
2019. 06. 12. 

 
 

Eurobot 2019. Bemutató és előadás 
 

Regionális Központ, Magyarkanizsa 

 
A szervezők a Regionális Központot választották a bemutatóval egybekötött előadás helyszínéül az 

Eurobot 2019. versennyel kapcsolatban, amire nagyon büszkék vagyunk. A rendezvényen szó volt az 

országos és az Európa bajnokságról is, 

valamint a mechatronikáról, mint 

aktuális tudományról. Kiemelt helyet 

kapott az Újvidéki Egyetem Műszaki 

Karának sikere az idei világversenyen, 

ami azt bizonyítja, hogy az itthoni 

oktatásnak is van jövője. Bemutattak 

két olyan robotot is, amelyekkel 

versenyeztek.  

Az előadást Pletikoszity Árpád és Čilag 

Andrej, az Újvidéki Egyetem Műszaki 

Karának mechatronika szakos hallgatói 

tartották.  
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A nézők meg is tekinthették a működő robotokat a bemutatón, melynek célja a mechatronika 
szakirány népszerűsítése volt a középiskolások körében. 
 

2019. 06. 23. 
 
 

A megcímkézés, mint a hátrányos megkülönböztetés formája 
az osztályközöségben 

 

 Katalógusszám: 25         K3, P4 
 

Szerzők és előadók: Branka Bešlić, Ksenija Liščević, Milanka Pejović és Slađana Eror 
 

Ivan Goran Kovačić Általános Iskola, Szabadka 
 

Feldolgozott témák: Bevezető foglalkozás; Diszkrimináció az oszályközösségben; Megcímkézés – 

milyen üzenetet küldünk, reflexió.  

Általános célok: A pedagógusok megcímkézés észlelése iránti képességeinek fejlesztése a gyakorlati 

munkájuk során; A tanulókról és azok képességeiről való eddigi hozzáállásuk módosítása, mely szerint 

azon nehezen lehet változtatni.  

Specifikus célok: A hátrányos megkülönböztetés lehetséges megjelenési formáinak megértése és a 

pedagógus diszkriminatív reakciójának a tanuló személyiségfejlődésére és eredményeire kifejtett 

hatásainak tudatosítása; A tanuló személyiségfejlődésének támogatása a self concept erősítésével; 

Paradigmaváltás a megcímkézéstől a támogatás iránti szükség felismeréséig.  

Résztvevők száma: 28 
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Tiszatábor 
 

Regionális Központ és Tiszapart, Magyarkanizsa  

 
Magyarkanizsa Község Pedagógus 

Egyesülete, a Regionális Központ 

támogatásával idén is megszervezte 

a Tisza-parti szórakoztató, edukációs 

és nevelő tábort, községünk 5-6. 

osztályos tanulói részére, aki 40-en 

voltak és olyan foglalkozásokon 

vehettek részt, amelyek a tanulást és 

a kikapcsolódást is szolgálták. 

Egyrészt pótolták a hiányosságokat, 

másrészt bővítették anyanyelvi, 

környezetvédelmi, helytörténeti, 
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történelmi és földrajzi ismereteiket. A tábor témája a Tisza volt és az ahhoz kapcsolódó növény- és 

állatvilág, a környezetvédelem, történelme, földrajzi fekvése, valamint a Tisza versben, prózában, 

énekben, zenében. 

Sportvetélkedők is szerepeltek a programban, asztalitenisz, tollaslabda, futball, röplabda. Volt 

helytörténeti séta és több kézműves foglalkozás is, melyek során a gyöngyfűzés, az origami, a rajzolás, 

a fonás, a szárított gyógynövények csomagolása volt elsajátítható. A hajózás a Tiszán minden táborlakó 

tetszését elnyerte, akárcsak a számháború, a medencében való fürdőzés, az íjász bemutató, a diszkó, 

az éjjeli kincskeresés és a szalonnasütés. 

Kirándulást is szerveztünk, az úticél az oromhegysi Bergel domb, Tóthfalu nevezetességei, és az oromi 

szélmalom volt. 

A tábor jó hangulatban, barátkozással telt, tábortűzzel és a szülőknek készített kis műsorral zárult. 

A foglalkozásokat lelkes pedagógusok tartották, akiknek néhány egykori táborlakó, jelenleg 

középiskolás diák segített örömmel. 

 

2019. 06. 25. 
 
 

A 21. századi iskola Mentorlátogatás 
 

Regionális Központ, Magyarkanizsa 

 
A Szerb Köztársaság Oktatási, Tudományügyi és Technológia-fejlesztési Minisztériuma és a londoni 

székhelyű (Nagy-Britannia) British Council, a 2019. február 7-én aláírt megállapodás értelmében, 21 

Century School címmel képzést hirdetett, melynek szervezését és megvalósítását elnyerte a Szerbiai 

Továbbképző Központok Hálózata. A magyarkanizsai Regionális Központ, mint a Hálózat tagja a 

Bácskában és Szerémségben tervezett képzéseket szervezi és valósítja meg. Ezen a napon az általános 

iskolák mentortanárai találkoztak tanácskozás keretében, hogy megosszák tapasztalataikat a program 

működtetéséről, 10-10 perces prezentációt tartottak és beszámoltak a Micro:bit program 

implementációjáról és alkalmazásáról iskoláikban. 

Résztvevők száma: 40 
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Könnyű a stresszel, ha tudod hogyan kell 
 

 Katalógusszám: 144         K4, P4 
 

Szerzők és előadók: mgr. Branka Grahovac és Branka Bešlić 
 

Poletarac Iskoláskor Előtti Intézmény, Ópázova 

 

Feldolgozott témák: Az én stresszem; Antistressz technikák; A munkahelyi kiégés szindróma; 

Változtasson önmagán. 
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Általános célok: Az oktató-nevelő intézmény nevelő feladatának erősítése az erőszak, a hátrányos 

megkülönböztetés, a bántalmazás és az elhanyagolás megelőzését célzó programok révén; A 

pedagógusok felkészítése a stresszhelyzetek felismerésére és helyes kezelésére, a nem kívánatos 

beidegződések elkerülésére. 

Specifikus célok: A stressz fogalmának, tüneteinek és kiváltó okainak megismertetése; Stresszoldó 

technikák szakmai és magánéleti alkalmazására vonatkozó szakmai készségek fejlesztése; Az 

elsajátított technikák gyakorlati alkalmazása a gyermekeknél mutatkozó stressz felismerése és 

enyhítése érdekében; A munkahelyi kiégés tüneteinek, keletkezésének és szakaszainak 

megismertetése; A stressz, mint a jelenkori életritmus elkerülhetetlen velejárójának elfogadását és 

kontroll alatt tartását célzó szakmai készségek fejlesztése.  

Résztvevők száma: 30 
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Könnyű a stresszel, ha tudod hogyan kell 
 

 Katalógusszám: 144         K4, P4 
 

Szerzők és előadók: mgr. Branka Grahovac és Branka Bešlić 
 

Poletarac Iskoláskor előtti Intézmény, Hódság 

 

Feldolgozott témák: Az én stresszem; Antistressz technikák; A munkahelyi kiégés szindróma; 

Változtasson önmagán. 

Általános célok: Az oktató-nevelő intézmény nevelő feladatának erősítése az erőszak, a hátrányos 

megkülönböztetés, a bántalmazás és az elhanyagolás megelőzését célzó programok révén; A 

pedagógusok felkészítése a stresszhelyzetek felismerésére és helyes kezelésére, a nem kívánatos 

beidegződések elkerülésére. 

Specifikus célok: A stressz fogalmának, tüneteinek és kiváltó okainak megismertetése; Stresszoldó 

technikák szakmai és magánéleti alkalmazására vonatkozó szakmai készségek fejlesztése; Az 

elsajátított technikák gyakorlati alkalmazása a gyermekeknél mutatkozó stressz felismerése és 

enyhítése érdekében; A munkahelyi kiégés tüneteinek, keletkezésének és szakaszainak 

megismertetése; A stressz, mint a jelenkori életritmus elkerülhetetlen velejárójának elfogadását és 

kontroll alatt tartását célzó szakmai készségek fejlesztése.  

Résztvevők száma: 30 

 

 

A kétnyelvű Közlöny megjelenését a magyarországi Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

támogatta. 

 

 

 


