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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 2019. 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, 
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односно креирање, извођење и организовање програма стручног усавршавања запослених у 

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 2019. години укупан број активности је 274. Од тога 154 за просветне раднике и то 

90 семинара, стручних скупова и 64 осталих активности. Број других активности  ван 

просвете, јесте 120.  

 

 

 
 

 

У 2019. години реализовано је укупно: 

-     90 акредитованих програма стручног усавршавања, са 3123 учесника, односно 36746 

часова, 

- 64 осталих активности за просветне раднике, децу и родитеље, са 2890 учесника, 

односно 13609 часова, 

- 120 активности за остале кориснике (ваннаставно особље), са 1792 учесника, 

односно 5465 часова. 

 

Акредитовани семинари 

 

У 2019. 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 реализованих семинара у 2019. 

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

широм Војводине (Бачко Петрово Село, Зрењанин, Нови Сад, Кикинда, Перлез, Николинци, 

Број активности у 

2019. години: 

274 
број учесника: 7805 

 

Акредитовани 

програми стручног 

усавршавања: 90 

број учесника: 3123 
     

 

Остале активности за 

просветне раднике:  

64  

број учесника: 2890 

Активности за остале 

кориснике:  

120 

број учесника: 1792 
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Мокрин, Сомбор,  Бачка Топола, Мали Иђош, Падеј, Суботица, Сента, Темерин, Нови 

Бечеј, Бечеј, Кумане, Стара Пазова, Ђурђин, Панчево, Апатин, Оџаци, Кула, Локве, 

Житиште, Бач) и Србије (Лесковац, Врњачка Бања, Београд, Тутин, Смедеревска Паланка)   

Акредитовани стручни скупови – IV Конференција Мреже РЦ и 
ЦСУ Србије   

 

У организацији Мреже регионалних центара и центара за стручно усавршавање 

Србије, у Врњачкој Бањи је од 14. до 16. октобра одржана конференција „Актуелности у 

образовном систему Републике Србије “.  
Ово је четврта по реду конференција овог типа коју Мрежа организује са циљем 

упознавања првенствено директора али и свих актера образовног система са променама које 

се дешавају на пољу образовања у нашој земљи. Ове године конференцију је посетило  300 

учесника из целе Србије. Учесници сваке године показују велико интересовање за овакве 

догађаје где имају прилику да чују представнике водећих институција образовања: 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Завода за унапређивање образовања 

и васпитања, Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, као и истакнуте 

појединце међу којима су професори, наставници, сарадници, истраживачи.  

Поред системских новина и актуелности са којима су се упознали учесници су имали 

прилике да чују и виде примере добре праксе које ће касније моћи да искористе у циљу 

унапређивања рада својих установа.  

Саставни део конференције која прати актуелности у образовном систему био је и 

Сајам образовања на којем су сарадници Мреже представили своје програме и рад својих 

институција/издавачких кућа/компанија. У овом делу програма учествовали су: Центар за 

промоцију науке, Институт за модерно образовање, Образовно-креативни центар Бор, 

Креативни центар, Клет, Вулкан издаваштво.  

О квалитету конференције говори број посетилаца који из године у годину расте, као 

и актуелне теме, тј. новине које се трудимо да представимо нашим најближим сарадницима 

– васпитно-образовним установама. 

Конференцији су присуствовали директори и сарадници предшколских установа, 

основних и средњих школа из Потиског региона у организацији наше установе као једног 

од домаћина Конференције у Врњачкој Бањи. 

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 нам се јавили 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 
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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 надлежних, а наши аутори и реализатори програма се очекују широм 

Србије.  

Сарадња са British Council 

 

Регионални центар у Кањижи је пуноправни члан Мреже Регионалних центара и 

Центара за стручно усавршавање Србије, који је успешно аплицирао на организовање и 

спровођење програма “Школе за 21. век” на основу Меморандума о разумевању који је 

потписан између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и 

British Council-а (Лондон, Велика Британија). Циљ овог Програма је да подржи развој 

способности критичког мишљења и вештина решавања проблема и програмирања у току 

редовних и ваннаставних школских активности. У оквиру Програма, за све основне школе у 

Републици Србији предвиђена је реализација обука за директоре, реализација обука за 

наставнике и додела микробит (Micro:bit) програмибилних уређаја.  

Све школе су у обавези да прођу обуку на два нивоа. Први је обука директора школа, 

а други је обука за 3-10 наставника, у зависности од величине школе, т.ј. броја ђака. 

Планирано је пет циклуса обука, а до сада су завршена два. Први, који је одржан у марту и 

априлу 2019. године, обухватио је све војвођанске школе, које су за 225 основних школа 

организовала два Центра за стручно усавршавање, Кикинда и Кањижа.  

Нашој установи је поверена реализација обука директора и наставника 122 основне 

школе за имплементацију микробит програма на подручју Бачке и Срема. Организовали 

смо укупно 20 семинара за 78 директора и 427 наставника.  

Сарадња са НИС-ом 

Регионални центар је успешно аплицирао на конкурс Нафтне индустрије Србије 

„Заједници заједно“ који је објављен 2018. године. Веома смо им захвални на финансијској 

подршци чија је намена изградња летње учионице у дворишту зграде Центра и припрема 

терена за постављање тродимензионалних експоната у едукативном парку у циљу стварања 

услова за амбијенталну наставу у склопу пројекта изградње научног парка. У периоду 

јануар-март израђена је потребна планска документација, набављене су све пратеће дозволе 

и решења за почетак изградње, спроведен је поступак јавне набавке и изабран је извођач. У 

међувремену смо објавили ликовни конкурс за све васпитно-образовне и образовно 

васпитне установе у нашој општини за израду идејних решења за предмете којима се 

видљиво и опипљиво могу представити научне области, односно научна достигнућа, јер 

смо желели да и будући корисници овог научног парка учествују у његовом формирању. 

Одзив деце и ученика био је масован. Цртеже, скице и макете које су нам послали изложили 

смо у просторијама Центра, а најбољи радови су били награђени у оквиру свечаности. 

Изградња је започета 1. априла, а завршена је 20. јуна, како је то и планирано. Научни парк 

је свечано отворен, у присуству представника свих донатора. Свечаном отварању „Парка 

науке“ присуствовали су представници општине Кањижа, Покрајинског секретаријата за 

образовање, прописе, управу и националне мањине, Центра за промоцију науке и компаније 

НИС. Након отварања уследиле су посете Научног парка од стране деце и омладине, који су 

на младима својствен начин унели потребну динамику и својим радовима учинили да се  

њиховом креативношћу и заинтересованошћу обогати садржај овог новог објекта. 

Опремање Научног парка са тродимензионалним експонатима и другим неопходним 

елементима је континуирано у току, уједно представља изазов и основу за наредне 

активности.   
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Сарадња са Центром за промоцију науке из Београда (ЦПН) 

 

Сарадња са ЦПН-ом је започела отварањем Научних клубова у свим центрима у току 

2016.године, а наставила се отварањем Научних паркова у центрима у Нишу, Кикинди,  

Чачку, Лесковцу, Крагујевцу и у Кањижи. Финансирање отварања Научних паркова било је 

реализовано из три извора: средства су обезбеђена на конкурсу НИС-а, средствима из 

локалне самоуправе и ЦПН-а. 

ЦПН сваке године објављује јавни позив за финасирање пројеката на тему промоције науке. 

Центри за стручно усавршавање учествују на овом конкурсу. Заинтересовани наставници и 

научни радници се појављују на овом конкурсу за реализацију својих пројекта. 

У сарадњи са ЦПН-ом, наша установа је учествовала на Сајму образовања од 20-27. октобра 

2019. године, на заједничком штанду свих центара у Србији. У току „Ђачког дана“, штанд 

је посетио министар просвете. Учествовање на овом сајму је веома афирмативно за саме 

центре, као и за градове осниваче. 

Сарадња са Учитељским факултетом на мађарском наставном 
језику у Суботици 

 

Од самог оснивања негујемо плодну сарадњу са Учитељским факултетом на 

мађарском наставном језику у Суботици. Током протеклих година реализовани су бројни 

пројектки уз заједничко залагање. У 2019. години наша је установа дала подршку 

реализацији пројекта који се имплементира путем Interreg-IPA програма прекограничне 

сарадње Мађарска – Србија, под називом: Развијање воденог туризма на пловним путевима 

који повезују Мађарску и Србију (WATERTOUR). Циљ овог пројекта је подстицање 

наутичког туризма, као и промоција културног наслеђа и заједничких традиција Мађарске и 

Србије. Научници су истраживали природне ресурсе и друштвене вредности подручја реке 

Тисе, заједно са природним и вештачким пловним путевима. Укључили су се у рад нашег 

едукативнок дечијег кампа „Тиса“ кроз предавања и презентације истраженог. Приказане су  

знаменитости Потисја, које су са аспекта туризма вредне пажње, укључујући и природне  

раритете регије, њихове друштвене и културне вредности. У РЦ изложени су панои настали 

током пројекта, чија је тематика била уско везана за карактеристике и значајна обележја 

потиске регије (флора, фауна, природни диверзитеи Потисја). 

У просторијама наше установе изложба је за посетиоце била отворена од 15. септембра до 

15. октобра 2019. године. Ову изложбу је посетило више од 200 ученика уз пратњу својих 

наставника. 

У оквиру пројекта представљена је и наставна свеска „Авантуре дуж Тисе“ која промовише 

историјско, културно и природно наслеђе реке Тисе. 

 

III ПРЕГЛЕД ОСТАЛИХ АКТИВНОСТИ  
 

Камп „Тиса” – Кањижа  

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

одмах након завршетка школске године, од 24. до 29. јуна 2019. 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. Њих 40 је 

учествовало у занимљивим радионицама и разноврсним програмима. Циљ овог кампа је да 

се кроз игру и забаву богати знање учесника из матерњег језика, екологије, историје, 

географије и локалне историје. Тема кампа је била река Тиса, њена флора и фауна, њено 
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природно и грађено окружење, географски положај, као и река Тиса у поезији, прози и 

музици. Свакодневно су биле организоване спортске активности – стони тенис, фудбал, 

бадмингтон и одбојка, на радост свих учесника. Организована је шетња за посету 

знаменитости са аспекта локалне историје, а такође су одржане и неизоставне радионице за 

развијање вештина у области ручног рада (оригами, низање перли итд.). Пловидба реком се 

ученицима веома допала, као и битка бројкама, купање у базену, гађање стрелом, диско, 

ноћни лов на благо и печење сланине на логорској ватри. 

Организована је екскурзија на Бергелову хумку у Трешњевцу, посећене су знаменитости 

Тотовог села и средњевековна ветрењача у Орому. Програме и радионице су осмислили и 

реализовали одани просветни радници којима су радо помогли средњошколци, који су у 

раније и сами били учесници кампа. 

 

Пројекат: III Сусрет ђачких парламената братских школа – размена искуства у духу 

толеранције 
Овај програм  настао је с циљем да се ученици упознају са вршњацима из различитих 

средина и размене искустава у раду дечјих парламената, односно о видовима ученичке 

партиципације у свакодневном животу и раду школе.  

Током трајања Дечје недеље, 10. октобра 2019. године, нашем позиву су се одазвали 

ученици и наставници основних школа у општини Кањижа и ученици ОШ „Свети Сава“ у 

Суботици – братска школа ОШ“Арањ Јанош“ из Трешњевца, укупан 23 ученика и 9 

просветних радника. Сарадња са ђацима је била успешна. Сарадња са челницима Локалне 

самоуправе такође веома корисна. Одржане радионице и занимања су „отвориле“ многа 

питања, дилеме везане за различите аспекте толерисања различитости младих. У току рада 

изграђена је позитивна атмосфера  између учесника из различитих школа. Израђени су 

акциони планови  појединих активности ђачких парламената. Учесници су изразили жељу 

да се овакав вид рада настави. 

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

националне мањине - националне заједнице. 

 

Пројекат: 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 октобру, новембру и децембру 

месецу 2019. године - током пет недеља, недељно једном приликом - био је да се афирмише 

дух заједништва у одељењској заједници у конкретном случају 5. б разреда Основне школе 

Јован Јовановић Змај у Кањижи, а радионицу су посетили једном приликом и ученици 

виших разреда Основне школе Арањ Јанош из Трешњевца. Специфични циљеви програма 

су били индивидуална самоспознаја, развијање личности, јачање толеранције и 

заједништва. Полазници су били ученици узраста 11-12. година током пет недеља, недељно 

једном.  

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

националне мањине - националне заједнице. 

 

Пројекат: „На путу ка зрелости- пружање подршке младима“ 

Овај програм  настао је с циљем да омогући и пружи психо-педагошку и психо-социјалну 

подршку младима - навикавање на рад на личним потенцијалима. Програм се састојао од 

организованог и стручно вођеног слободног времена ученика у ваннаставном периоду  

путем едукативних сусрета, секција, културних и других садржаја. Пројекат је реализован у 

5 радионица, недељно једном током октобра, новембра и децембра 2019. године за 28 

ученика, према следећим темама: 

 – Драмско-педагошке радионице са темом „Који садржаји привлаче моју пажњу“, 
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навикавање младих на рад на личним потенцијалима, развијање љубави и интересовања 

према учењу, стицању и обогаћивању фонда знања и информисаности; 

 – Психолошке и драмско-педагошке радионице са темом „Каква сам особа“, освешћивање 

различитих аспеката индивидуалног развоја (шта су опште а шта посебне способности, 

физички, когнитивни, социјални, етички развој); 

–  Психосоцијалне радионице са темом решавања конфликата и асертивне комуникације; 

– Самопоуздање („знањем и позитивним цртама личности до самопоуздања“), пружање 

помоћи у професионалном усмеравању и оријентацији, формирање дечјег колектива; 

– Драмско-педагошке радионице са темом „У чему сам добар“, освешћивање сопствених 

потенцијала у циљу успешног одабира будућег занимања. 

У току рада изграђена је атмосфера поверења између учесника и водитеља, те су се 

обрађивале и неке теме које планом нису биле предвиђене али смо оценили да је веома 

пожељно позабавити се са њима (као нпр. конфликти са наставницима). Број учесника који 

су редовно учествовали у раду радионица је 28 ученика. 

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

националне мањине - националне заједнице. 

 

Пројекат: „Знању у сусрет“ – учење природних наука путем откривања и 

експеримената 
Циљна група пројекта су ученици средњошколског узраста. Поред ученика, радионицама су 

присуствовали и професори и сви заинтересовани за одређене теме. 

Активности: 1. Роботика, 2. Безбедно коришћење друштвених мрежа, 3. Занимљивља 

математика, 4. Наша историја. 

Циљ програма је подстицање заинтересованости средњошколске омладине за природне и 

друштвене науке, праћење научних достигнућа и њихове примене у свакодневном животу 

као и за бављење науком. Један од истакнутих циљева пројекта било је повезивање 

различитих научних области и усвајање интердисциплинарног приступа у примени и 

изучавању научних области, све то доводећи у везу са савременим ИКТ уређајима које 

млади користе у свакодневном животу (мобилни телефони  андроидног типа, таблети, 

интернет, итд.) прилагођено стеченим знањима из различитих наука. 

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“. 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 2019. 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 из историје, географије, привреде и туризма, али и за упознавање и склапање 

нових пријатељства. 
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Спретна школица 

Под окриљем наше установе се од 1. октобра 2019. одржавају радионице програма Спретна 

школица. Програм је осмишљен још 2014. године од стране Удружења дефектолога северне 

Бачке „Пужић“, у сарадњи са Центром за социјални рад и ПУ Наша радост из Кањиже. 

Превасходни циљ овог програма јесте развијање социјалних вештина, односно когнитивних 

и менталних способности у раном детињству. Радионице држе четири стручњака: 

васпитачице, психолог и педагог, недељно два пута, уторком и четвртом у поподневним 

часовима. Учествује 60 деце од 3-7 година, подељени по узрасним групама.   

Спретна школица је веома популарна у кругу деце, она им помаже у социјалној 

интеграцији, имају мноштво позитивних доживљаја, говорне способности развијају помоћу 

занимљивих и креативних игара, развијају им се моторне способности, стичу самопоуздање 

и кроз игру вежбају сарадњу.  

 

Утемељење језичких компетенција, односно „Новинари полетарци“  

Уз финансијску подршку Министарства за људске ресурсе Мађарске и уз подршку 

Регионалног центра у Кањижи, ученици 3. и 4. разреда Основне школе Ј. Ј. Змај, њих 21 су 

учествовали у програму који се одржавао од октобра до децембра 2019. Циљ програма је да 

се помаже ученицима у развијању њихових говорно-језичких комптенција (читање, 

разумевање текста, читање на глас, схватање говора, вештине писања састава, сачињавање 

писменог и усменог текста, култура говора, правопис) а да се при томе у групи изради и 

ђачки лист (уз помоћ својих учитеља) – како би се упознали и са жанровима журналистике. 

Учесницима програма се пружала могућност да кроз забавне активности много науче, али и 

да им се развија личност, јача самопоуздање, да стичу нове социјалне компетенције, јер се 

кроз заједнички рад морала изградити и ефикасна сарадња међу члановима групе. 

Радионице су водиле две учитељице. 

 

Упознајмо прошлост Потисја - Кањижа  и њена околина   
18. децембра 2019. године Регионални центар је био домаћин такмичења из историје у 

организацији Удружења просветних радника општине Кањижа. Учествовало је 84 ученика  

6. 7. и 8. разреда и 12 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. 

 

Стручни актив стручних сарадника психолога, педагога, логопеда, социјалних 

радника општине Кањижа 

У 2019. години настављен је рад Стручног актива стручних сарадника психолога, педагога, 

логопеда, социјалних радника општине Кањижа. Иницијатива за формирање овог тела 

потекла је од члана Општинског већа задуженог за питања здравства и социјалне заштите. 

Овај актив обједињује стручне службе у све три области а скупови се одржавају у 
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просторијама наше установе на месечном нивоу. У оквиру овог стручног актива стручњаци 

наведених установа се састају и заједнички третирају проблеме везане за своје кориснике. 

Наш став је да је за ефикасно превенирање непожељних психо-социјалних, педагошких и 

здравствених појава  веома битно синергичко деловање наведених институција, односно 

стручњака. Овакав приступ решавању проблема допринеће благовременом превенирању 

проблема а створиће услове и за адекватан терапијски рад.  

Подстакнути досадашњим искуством и суочени са све бројнијим потребама, 

темељно познавајући проблематику, пратећи и помажући рад овог тела, сигурни смо у то и 

на томе се и темељи наше настојање, да се у скорој будућности у општини Кањижа 

организује и заживи Саветовалиште (развојно, породично…) као трајан облик деловања у 

циљу пружања психо-социјалне, педагошке и здравствене помоћи становницима наше 

општине. 

 

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. 

 

Посета ученика из града Тата (Мађарска) 

Гости локалне самоуправе, ученици 7. разреда и њихови настаници из града Тата 

(Мађарска) 14. марта 2019. године су посетили нашу установу, како би се упознали са 

нашим радом. Организовали смо им информатичко предавање, које им се веома допало. 

 

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. 

Национална академија за јавну управу Републике Србије (НАПА) започела је  

организацију обука за запослене у јавним управама, и организовала је неколико обука и у 

нашој установи у току протекле године, а на основу акредитације коју наша установа има. 

Наше просторне и инфраструктурне капацитете радо уступамо свим 

заинтересованим субјектима, тако је у фебруару 2019. године два пута организовано  
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предавање за запослене у редовима полиције и ватрогасне јединице наше општине из 

области психологије. 

Национална алијанса за локални развој – НАЛЕД из Београда у фебруару 2019. 

године одржала је састанак користећи наше просторне и инфраструктурне капацитете, што 

је само још један у низу примера за сарадњу са ваннаставним организацијама и установама. 

Филијала у Кикинди Националне службе за запошљавање 19. марта и 14. априла 

2019. године организовала је презентацију јавних позива и конкурса, односно програма и 

мера активне политике запошљавања за послодавце. 

Од октобра 2019. године у информатичком кабинету наше установе Educational 

Training Center из Суботице сваке суботе за 15 полазника организује обуку вебдизајна. 

У новембру 2019. године у просторијама наше установе, у организацији Центра за 

социјални рад из Кањиже, одржан је састанак супервизора.  

 

V ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИ 
 

Средствима обезбеђеним путем успешног учешћа на објављеним конкурсима, РЦ је 

обезбедио организовање следећих активности у 2019. 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. 

 

Донација Министарства националних ресурса Мађарске, посредством Универзитета 

„Лоранд Етвеш“  

Успешно аплицирајући на објављеном конкурсу код овог института, РЦ је обезбедио 

услове за рад дечјих креативних радионица “Утемељење језичких компетенција, односно 

новинари полетарци” 

 

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 очувања и неговања међунационалне толеранције, пројеката за образовање и 

службене употребе језика. Донирана средства су наменски утрошена за организацију и 

реализацију следећих програма: 

1. III Сусрет ђачких парламената братских школа – размена искуства у духу 

толеранције 

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

3. На путу ка зрелости- пружање подршке младима 

4. Знању у сусрет – учење природних наука путем откривања и експеримената 

5. Израда и штампање двојезичних образаца и других јавних публикација 

6. Tрошкови  израде и постављања табли исписаним и на језику националне мањине 

 

„Заједници заједно 2018“ НИС 

Наша установа је 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. Срдства добијена на конкурсу 

утрошена су наменски за изградњу Парка науке. Пројекат је окончан у јулу 2019. године. 
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VI ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ И САРАДЊА СА МЕДИЈИМА 

 
Регионални центар је редовно извештавао јавност о актуелним и новим програмима 

које је спроводио у току 2019. 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 

имејл 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 2019. ГОДИНИ 
 

 У оквиру сарадње са релевантним партнерима, установама и организацијама Регионални 

центар за професионални развој запослених у образовању у Кањижи је сарађивао са: 

- Министарством Просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије са учешћем на 

састанцима и конференцијама које дају значајан допринос реализацији стратегије 

образовања у Србији; 

- Заводом за унапређивање образовања и васпитања у Београду 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 

- 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 

пројекта:  „Interreg-IPA CBC Mađarska – Srbija“ ; 
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- 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 2019. 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.  

  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, 

окончана је изградња „Парка науке“ са павиљоном у дворишту Регионалног центра за 

професионални развој запослених у образовању у Кањижи. Добро осмишљен пројекат  

доприноси развоју образовног туризма наше заједнице, популарисању науке и научних 

достигнућа, односно служи 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 2019. 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 пројектних активности у односу на претходне 

године, ширење опсега сарадње са другим актерима релевантним за функционисање и 

развој васпитно-образовног система.  

   

   

Татјана Варју Потребић 

        директор 


