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

II. A 2019. ÉVI TEVÉKENYSÉG
Ismét tartalmas évet tudhatunk magunk mögött, szakmai tevékenységünk eredményei
magukért beszélnek. Számos képzésünk volt, valamennyi sikeres és nagyon népszerű és nem
csak a tevékenységünk által felölelt területen működő óvodák és iskolák körében, hanem egész
Szerbia szerte. Mindenütt örömmel fogadták innovatív tartalmú programjainkat és a további
együttműködésről biztosítottak bennünket, újabb akkreditált képzéseinkre igényt tartva a
következő iskolaévben is. Nekünk pedig az a legnagyobb elismerés, ha igény van a munkákra és
egyben ez jelenti a legerősebb ösztönzést is arra, hogy továbbgondoljuk tevékenységünket, újabb
és újabb lehetőségek után kutatva, elképzeléseinket szakszerűen megfogalmazva, a szakma
előmozdításának érdekében.
Működésünk folyamatos és nagyon eseménydús volt egész évben, a tervezett akkreditált
képzéseket megtartottuk, emellett számos oktatáson kívüli programnak is otthont adtunk, vagy
mi magunk szerveztük azokat a lokális közösség és a szélesebb nyilvánosság számára.
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Továbbra is arra törekszünk, hogy szolgáltatásaink sorában minél több különféle
esemény szerepeljen, a pedagógusoknak, a gyerekeknek és a szüleiknek egészségügyi,
személyiségfejlesztő, közösségépítő és más ismeretterjesztő témában szerveztünk programokat,
de rekreációs és szórakoztató tartalmú eseményeket is rendeztünk számukra.
Közösségünk érdeklődésére és igényeire tekintettel egyéb konferenciákat, szakmai
tanácskozásokat és értekezleteket is szerveztünk, mert ugyan alapvető tevékenységünk a
pedagógusok szakmai továbbképzése, oktatási és nevelési programok létrehozása,
megszervezése és megtartása, emellett azonban arra törekedtünk, hogy befogadjunk, helyet
adjunk, vagy mi magunk is megszervezzünk minden olyan eseményt, amelyek a község
polgárainak javát szolgálják.
Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az Oktatásfejlesztési Intézet és a Vajdasági
Pedagógiai Intézet akkreditálta intézményünk szerzőinek továbbképző programjait, így a
Regionális Központ 28 akkreditált képzés “tulajdonosa” és lebonyolítója ebben a képzési
ciklusban.
Megalapításunk óta az a legfontosabb számunkra, hogy alapfeladatainknak
maradéktalanul eleget tegyünk, ugyanakkor a tanügy fejlesztésének egyik szereplőjeként mi
magunk is fejlődjünk, hiszen hitelességünket a szakmaiság, az aktív szerepvállalás és a
gyakorlati eredmények felsorakoztatása biztosítja.
2019-ben összesen 274 eseményt tartottunk és szerveztünk. Ebből pedagógusok számára
tartott program 154, közülük 90 képzés és szakmai értekezlet, 64 pedig egyéb program. Az
oktatási tartalmakon kívüli egyéb programok száma összesen 120.

Események 2019-benösszesen:
274
részt vevők száma:
7805

Akkreditált képzés:
90
részt vevők száma:
3123

Pedagógusok számára
megtartott egyéb
program: 64
részt vevők száma:
2890

Más felhasználók
számára szervezett
program: 120
részt vevők száma:
1792

2019-ben összesen:
- 90 akkreditált szakmai továbbképző programot valósítottunk meg 3123 részvevővel,
36746 órában,
- 64 egyéb esemény pedagógusok, gyermekek és szülők számára, 2890 részvevővel, 13609
órában,
- 120 esemény más felhasználók számára (nem tanügyi dolgozók), 1792 részvevővel, 5465
órában.
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Akkreditált képzések
Szakmai továbbképzéseit 2019-ben a Regionális Központ a 2018/2019., a 2019/2020. és a
2020/2021. évi pedagógustovábbképző szakprogramok katalógusából válogatva tartotta meg. A
képzési programok kiválasztásánál az óvodák, az általános iskolák és a középiskolák szakmai
továbbképző tervei voltak az irányadók, melyeket rendszeresen küldenek meg nekünk ezek az
intézmények minden iskolaév kezdetén.
Minden évben növekszik a terepen megtartott képzések száma, és 2019-ben is ez történt, az
előző évhez képest is jelentősen. Az általunk támogatott képzési programok Vajdaság
legtávolabbi településeire is eljutottak és a Tartomány egész területén tartottuk őket (Péterréve,
Nagybecskerek, Újvidék, Nagykikinda, Perlak, Temesmiklós, Mokrin, Zombor, Topolya,
Kishegyes, Padé, Szabadka, Zenta, Temerin, Törökbecse, Óbecse, Kumán, Ópázova, Györgyén,
Pancsova Apatin, Hódság, Kúla, Végszentmihály, Begaszentgyörgy, Bács) valamint Szerbia más
településein is (Leskovac, Vrnjačka Banja, Belgrád, Tutin, Smederevska Palanka).

Akkreditált szakmai találkozók – a Szerbiai Regionális Központok és
Továbbképző Központok Hálótatának IV. konferenciája
A Szerbiai Regionális Központok és Szakmai Továbbképző Központok Hálózata 2019.
október 14-16. között akkreditált konferenciát szervezett A Szerb Köztársaság oktatási
rendszerének időszerű kérdései címmel, Vrnjačka Banján.
Sorrendben ez már a negyedik ilyen típusú szakmai összejövetel, amelyet a Hálózat
szervez azzal a céllal, hogy az oktatási intézményvezetőket, de az oktatási szféra valamennyi
aktív szereplőjét is megismertesse az országunkban végbemenő közoktatási változásokkal.
Mintegy 300 résztvevő tanúsított érdeklődést egész Szerbia területéről, mert alkalom ez arra,
hogy mint az előző három évben, most is találkozzanak egymással és az oktatás-nevelési
közpolitika képviselőivel, meghallgassák az Oktatási Minisztérium, az Oktatásfejlesztési Intézet,
az Oktatás-nevelés Minőségét Értékelő Intézet munkatársait, valamint kiemelkedő egyéniségeket
- pedagógusokat, szakmunkatársakat, kutatókat.
A rendszerbeli újdonságok és időszerű események mellett, a Konferencia résztvevőinek
alkalmuk volt hallani és látni a jó gyakrlat példáit is, melyeket aztán a gyakorlati munkájuk során
felhasználhatnak intézményeik tevékenységének fejlesztésére.
A Konferencia szerves részét képezte az Oktatási vásár, amely szintén követi az oktatási
rendszer változásait, és amelyen a Hálózat képviselői mutatták be programjaikat és
intézményeiket/kiadóházaikat/vállalataikat. Ebben a részben szerepelt a Tudománynépszerűsítő
Központ, a Korszerű Oktatás Intézet, a Bor-OktatóKreatív Központ, a Kreatív Központ, a Klet és
a Vulkan kiadók.
A Konferencia színvonaláról tanúskodik a résztvevők, illetve a látogatók száma, az
ugyanis évről-évre növekedeik, de az aktuális témák is, mindazok az újdonságok, amelyeket
szeretnénk bemutatni kollégáinknak és legközelebbi munkatársainknak,
együttműködő
partnereinknek, de mindenekelőtt az oktató-nevelő intézményeknek.
A Konferencián a Tisza-mente oktatási intézményeinek – óvodák, általános- és
középiskolák igazgatói és munkatársai a Magyarkanizsai Regionális Központ szervezésében
vettek részt, mi ugyanis egyike voltunk a Konferencia szervezőinek és házigazdáinak, a Hálózat
tagjaként.
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Az akkreditált képzések és szakmai értekezletek szerzői és
megvalósítói
A Regionális Központ által támogatott akkreditált képzési programok szerzői és
megvalósítói többnyire községünk oktató-nevelő és nevelő-oktató intézményeinek neves,
tapasztalt, gyakorló pedagógusai, azonban egyre többen keresnek meg minket az egész térségből,
sőt már távolabbról is.
Azt, hogy munkánkkal, az intézmény működésével kapcsolatos, valamint a
felhasználóknak nyújtott szolgáltatások színvonalának emeléséről alkotott jövőképünkkel jó úton
járunk, az a tény is alátámasztja, hogy belgrádi, nagykikindai, zentai, szabadkai ismert
programszerzők kerestek meg minket azzal, hogy ötleteiket, képzési programjaikat éppen
nekünk kínálják fel, illetve, hogy a mi intézményünkön keresztül akkreditáltassák, tarthassák és
hirdessék meg őket.
A potenciális szerzők-előadók, azaz a jövőbeni képzésszervező pedagógusok fellelése,
támogatása és felkészítése, a Regionális Központ egyik legjelentősebb feladata a szakmaiság
tekintetében.
A nálunk jelentkező programszerzők, de a programokra jelentkezők száma is arról
tanúskodik, hogy jól döntöttünk, amikor felvállaltuk az alapvető működési tevékenység, a
képzéseknek helyet biztosító szolgáltatás mellett, hogy továbbgondoljuk a Központ
indokoltságát és mi magunk is felsorakozunk a képzési programok szerzői közé. Évről-évre
bebizonyosodik, hogy helye van ennek az önmagunk iránt támasztott célnak és elvárásnak.
Tevékenységünk mára már túlnőtte a megalapításkor vállaltakat, az egész ország területén
ismerik eredményeinket, szakmai véleményünket a közoktatási szféra illetékesei kérik,
előadóinkat egész Szerbiából hívják.

Együttműködés - British Council
A magyarkanizsai Regionális Központ teljes jogú tagja a Szerbiai Továbbképző
Központok Hálózatának, amely eredményesen pályázott a 21. századi iskola elnevezésű program
megszervezésére és lebonyolítására. Ez a program a Szerb Köztársaság Oktatási, Tudományügyi
és Technológia-fejlesztési Minisztériuma és British Council (London, Nagy-Britannia) közötti,
2019. február 7-én aláírt megállapodás értelmében jött létre és célja a kritikai gondolkodás
képességének és a problémamegoldó készség, valamint a programozási ismeretek fejlesztése a
tanítási és iskolán kívüli tevékenységekben való alkalmazáshoz. A program a Szerb Köztársaság
minden általános iskolájának igazgatója és tanárai számára irányoz elő képzést, a Micro:bit
program bemutatását és a hozzá szükséges készülékek kiosztását, minden iskola számára.
A megállapodás értelmében az összes iskolának részt kell vennie a képzésben, melyet két
szintesre terveztek: az egyik és az első, az intézményvezetők számára tartott képzés, a másik
pedig oktatási intézményenként 3-10 tanár számára, az iskola nagyságától, illetve a diákok
számától függően.
Az egész országra kiterjesztett képzést öt ciklusban számítanak megvalósítani. A
Beszámoló készítéséig két ciklus teljesült, az egyik 2019 márciusában és áprilisában és az összes
vajdasági iskolát (225 intézmény) felölelte. Ennek a megszervezésében vett részt a
magyarkanizsai Regionális Központ és a nagykikindai Regionális Központ.
Mi a Micro:bit program implementációja érdekében a bácskai és a szerémségi 122
általános iskola igazgatója és tanára számára tartott képzés megszervezésére kaptunk megbízást.
Összesen 20 képzést szerveztünk meg, melyen 78 igazgató és 427 tanár vett részt.
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Együttműködés a Szerbiai Kőolajipari Vállalattal (NIS)
A magyarkanizsai Regionális Központ eredményesen szerepelt a Szerbiai Kőolajipari Vállalat A
közösségért közösen 2018. elnevezésű pályázatán. Nagyon hálásak vagyunk ezért a támogatásért,
melynek rendeltetése nyári tanterem kialakítása a székházunk mögötti udvarban és a körülötte
levő terület rendezése oktató, ismeretterjesztő jellegű háromdimenziós szemléltetőeszközök
elhelyezésére az élményközpontú oktatás feltételeinek biztosítása céljából, a tudományos park
projekt létesítésének kereteiben.
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 vegyenek részt annak
tervezésében is, hogy még inkább érezzék, nekik szól, értük építjük. Tömeges volt a jelentkezés,
beküldött munkáikból kiállítást rendeztünk a Központ épületében, a legsikeresebb munkákat
ünnepélyes keretek között elismerésben részesítettük. Az építkezés 2019. április 1-jén kezdődött
meg és június 20-án fejeződött be. A Tudományparkot méltó ünnepség keretében nyitottuk meg,
melyen megjelentek támogatóink képviselői. Az ünnepélyes megnyitón részt vettek
Magyarkanizsa község képviselői, a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti
Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság képviselői, a Tudománynépszerűsítő Központ
képviselői és a NIS vállalat képviselői. A megnyitót követően, a terepet átvették a fiatalok, akik
a rájuk jellemző módon tették vidámmá és mozgalmassá a park területét, munkáikkal
hozzájárulva ahhoz, hogy az új létesítmény kreatív és érdekes tartalmakkal bővüljön az első
naptól kezdődően.
A Tudománypark felszerelése a további háromdimenziós szemléltetőeszközökkel és a
többi szükséges elemmel, folyamatosan történik, és ez egyben kihívást is jelent és alapot ezzel
kapcsolatos munkánk folytatásához.

Együttműködés a belgrádi Tudománynépszerűsítő Központtal
Az együttműködés a belgrádi Tudománynépszerűsítő Központtal 2016-ban kezdődött, a
Tudományklubok megnyitásával az összes továbbképző központban és a Tudományos parkok
megnyitásával folytatódott Nišben, Čačakon, Nagykikndán, Leskovacon, Kragujevacon és
Magyarkanizsán. A Tudományparkok finanszírozása három forrásból történt – a NIS pályázatán,
a helyi önkormányzatok által és a Tudománynépszerűsítő Központ támogatásával.
A Tudománynépszerűsítő Központ minden évben nyilvános pályázatot hirdet a tudomány
népszerűsítésével kapcsolatos projektekre. Az ország szakmai továbbképző központjai vesznek
részt ezen a pályázaton, az érdeklődő tanárok és tudományos dolgozók projektjeinek
megvalósítása érdekében.
A magyarkanizsai Regionális Központ, a Tudománynépszerűsítő Központtal
együttműködésben vett részt a 2019. október 20-27. között megtartott Oktatási vásáron, a
Szerbiai Regionális Központok Hálózatának közös standján. Az ún.: „Diáknapon” standunkat az
oktatási miniszter is megtisztelte látogatásával. Az Oktatási vásáron való részvétel nagyon
jelentős affirmatív jelleggel bír a regionális központok számára, de az őket megalapító
önkormányzatok számára is.
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Együttműködés a Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karral
Megalapításunk óta szorosan együttműködünk a Szabadkai Magyar Tannyelvű
Tanítóképző Karral. Az elmúlt évek során számos projekt és program valósult meg e két
intézmény közös törekvéseinek eredményeként. 2019-ben támogattuk a Magyarország – Szerbia
közötti IPA Interreg határon átívelő együttműködési program keretében megvalósuló
WATERTOUR projektet, melynek célja a vízi turizmus fejlesztése a két országot összekötő vízi
utakon. A projekt célja a hajóturizmus ösztönzése, Magyarország és Szerbia közös
hagyományainak megismerése, a kulturális örökség népszerűsítése. A Kar tudósai a Tisza folyó
természeti erőforrásait és a társadalmi, kulturális értékeit kutatták és térképezték fel a határ
innenső oldalán, a természetes és mesterséges vízi utak mentén. A nyáron bekapcsolódtak az
általunk szervezett Tisza-táborba, amely oktató jellegénél fogva kiváló alkalom volt az
eredmények bemutatására, előadások és prezentációk révén.
A Tisza-mente természeti, gazdasági, kulturális és néprajzi jellegzetességeinek és
értékeinek ismertetésére a Regionális Központban a projekt során készített pannók is
bemutatásra kerültek egy kiállítás keretében, amely 2019. szeptember 15-től október 15-éig volt
megtekinthető. A kiállítást több mint 200 diák látogatta meg tanáraik kíséretében és bemutatásra
került a Tisza menti kalandok című, a folyó történelmi, kulturális és természeti értékeit bemutató
ismertető füzet.

III. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEINK ÁTTEKINTÉSE
Magyarkanizsai Tisza tábor
A Regionális Központ, ezen a nyáron is Magyarkanizsa Község Pedagógus Egyesületével, a
tanév végét követően, június 24-29. között megszervezte a Tisza-parti szórakoztató, oktató
jellegű tábort, községünk 5-6. osztályos tanulói részére. A már hagyományos, minden nyáron
megtartott táborban 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, történelmi és földrajzi ismereteiket. A tábor témája
a Tisza folyó volt, növény- és állatvilága, 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 foglalkozásokat lelkes pedagógusok tartották, akiknek néhány egykori táborlakó,
jelenleg középiskolás diák segített örömmel.
Projekt: Testvériskolák diákparlamentjeinek III. találkozója – tapasztalatcsere a
tolerancia jegyében
A program azzal a céllal jött létre, hogy a különböző környezetben élő tanulók
megismerkedjenek egymással és tapasztalatot cseréljenek diákparlamentjeik működésével
kapcsolatban, az iskola életében és működésében részt vállaló tanulói lehetőségekről. A
gyermekhét időtartama alatt, 2019. október 10-én eleget tettek meghívásunknak községünk
általános iskolái és a szabadkai Szent Száva Általános Iskola, az oromhegyesi Arany János
Általános Iskola testvériskolája. 23 diák és 9 tanár vett részt a műhelymunkákban és a többi
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foglalkozáson. Nagyon kellemes, pozitív hangulatban telt a két iskola találkozója. Cselekvési
terveket dolgoztak ki a diákparlamentjeik egyes témáira és sok mindent meg tudtak beszélni,
emellett számos kérdést is megnyitottak. Az ilyen akciók jelentőségét és szükségességét igazolja,
hogy a program végén a résztvevők elmondták, hogy folytatni kívánják a testvériskolai
együttműködésnek ezt a módját is.
A programot a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi –
Nemzeti Közösségi Titkárság támogatta.
Projekt: Fejlesztő műhelymunkák: Boldogan nőjj fel– itt vagyunk, hogy segítsünk!
A Regionális Központ egy új típusú közösségfejlesztő, csapatépítő programot hozott létre,
melynek célja egy adott osztályközösség - ez esetben a magyarkanizsai J. J. Zmaj Általános
Iskola 5.b osztálya 11 és 12 éves tanulóinak szociális, pszichológiai és pedagógiai fejlesztése
volt, a közösségi szellem, az önismeret, a személyiség fejlesztése és a tolerancia fontosságának
tudatosítása révén, öt héten keresztül heti egy alkalommal tartott változatos tartalmú
foglalkozásokon, 2019 októberében, novemberében és decemberében. Az egyik
műhelymunkában az oromhegyesi Arany János Általános Iskola felsős tanulói is részt vettek.
A programot a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi –
Nemzeti Közösségi Titkárság támogatta.
Projekt: Az érettség felé vezető úton – a fiatalok támogatása
Ennek a programnak a célja, az ifjúság pszichopedagógiai és pszichoszociális támogatása, a
személyes képességeken alapuló munkára szoktatás. A hangsúly a tanulók szabadidejének
tervezett, szervezett és szakmai segítséggel irányított eltöltésén volt, oktató jellegű találkozók,
önképzőkörök, művelődési és ismeretterjesztő tartalmak biztosításával. 28 tanuló vett részt az öt
foglalkozáson, hetente egyszer, 2019 októberében, novemberében és decemberében, a következő
témák szerint:
- drámapedagógia műhely, melynek témája: „Milyen tartalmak keltik fel a figyelmem?”, célja,
hogy a fiatalok megszokják a saját képességeiken alapuló munkát, a tanulás iránti érdeklődésük
és szeretetük felkeltése, hogy igényeljék az ismeretszerzést, érezzék a tájékozottság fontosságát;
- pszichológiai és drámapedagógiai műhely, melynek témája: „Milyen személy vagyok?” a
személyiségfejlődés különböző aspektusainak tudatosítása (melyek az általános és melyek a
különös képességek, a fizikai, a kognitív, a szociális, az erkölcsi fejlődés);
- Pszichoszociális műhely, melynek témája: A konfliktuskezelés és az asszertív kommunikáció;
- Önbizalom erősítő műhelymunka: „Tudással és pozitív személyiségjegyekkel az önbizalom
eléréséig”, célja a pályaválasztási segítség és támogatás és a közösségépítés;
- Drámapedagógia műhely, melynek témája: „Miben vagyok jó?”, célja a saját képességek
tudatosítása a szakmaválasztás érdekében.
A tanulók és a műhelyvezetők között kialakult bizalomnak köszönhetően, nagyon tartalmas és
hasznos munka folyt, így olyan témák is megbeszélésre kerültek, amelyek ugyan nem
szerepeltek a programtervezetben, de felmerültek, így fontos volt ezeket is feldolgozni (pl. tanárdiák konfliktus stb.).
A programot a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi –
Nemzeti Közösségi Titkárság támogatta.
Projekt: A tudás felé – a természettudományos tantárgyak elsajátítása a felfedezés és a
kísérletek segítségével
A célcsoport a középiskolás tanulók korosztálya. A műhelymunkában részt vettek tanárok is és
az egyes témák iránti más érdeklődők. Feldolgozott témák: 1. Robotika, 2. A közösségi hálók
biztonságos használata, 3. Matematika érdekesen, 4. Történelmünk.
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A program célja a középiskolások érdeklődésének felkeltése a természeti és társadalmi
tantárgyak iránt, a tudományos felfedezések és azoknak a mindennapi életben történő
alkalmazása figyelemmel kísérése fontosságának tudatosítása, a tudományokkal való
foglalkozás. További cél, a különböző tudományok összekapcsolása és az interdiszciplináris
gondolkodás kialakítása a tudományterületek tanulmányozása és alkalmazása vonatkozásában.
Mindezeket a korszerű IK technológia segítségével, amit ez a korosztály előszeretettel használ
(mobiltelefon, tablet, internet stb.).
A programot a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi –
Nemzeti Közösségi Titkárság támogatta.
A Pedagógusnap megünneplésére Magyarkanizsa községben 2019. november 8-án került sor.
Erre az alkalomra Magyarkanizsa Község Pedagógus Egyesülete és a Regionális Központ, mint
minden évben, ünnepi műsort szervezett, amelyen kiosztották Az év pedagógusa díjat. A már
hagyományos rendezvényen községünk nevelő-oktató és oktató-nevelő intézményeinek dolgozói
találkoznak, barátkoznak, tapasztalatot cserélnek, és együtt ünnepelnek, aktív pedagógusok és
nyugdíjasok egyaránt.
Községnapi vetélkedő
A Regionális Központ adott otthont a Magyarkanizsa község napja alkalmából szervezett
környezetvédelmi vetélkedőnek, melyre 2019. október 20-án került sor. A víz kultúrája című
nyertes pályázatnak köszönhetően, az oromhegyesi Arany János Általános Iskola, a
magyarkanizsai Jovan Jovanovic Zmaj Általános Iskola és a horgosi Kárász Karolina Általános
Iskola nyolcadik osztályos tanulói vettek részt az eseményen, akik négyfős csoportokban
érkeztek tanáraik kíséretében. A feladatok központi témája a Tisza folyó volt, emellett a
vízszennyezés forrásai és következményei, a tiszavirágzás és a környezetvédelem témája is
szerepelt a különböző foglalkozásokon. Érdekes és tartalmas lehetőség volt ez a verseny a
tanulók tudásának összemérésére földrajzból, történelemből, de a gazdaság és a turizmus terén is,
meg szép alkalom az ismerkedésre, új barátságok kialakítására.
Ügyes tanoda
2019. október 1-jétől intézményünk felvállalta, hogy támogatja és helyet biztosít az Ügyes
tanodának. Ezt a programot 2014-ben hozta létre a Csigabiga Észak-bácskai Gyógypedagógusok
Egyesülete, a magyarkanizsai Szociális Központ és a Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti
Intézmény közreműködésével. A foglalkozások elsődleges célja a szociális készségfejlesztés,
valamint a kognitív, illetve értelmi képességfejlesztés a korai gyermekkorban.
Összesen 60, 3-7 éves korú gyermek vesz rész ezeken a foglalkozásokon heti két alkalommal,
kedden és csütörtökön délutánonként. Négy szakember: óvónők, gyógypedagógus, pszichológus
tartja a csoportos foglalkozásokat, korcsoportok szerinti bontásban.
Az Ügyes tanoda nagyon népszerű a gyermekek körében. Segít a közösségbe való
beilleszkedésben, pozitív élményben részesülnek, beszédkészség fejlesztő játékokban vesznek
részt, fejlődik a mozgáskészségük, önismeretet és együttműködést gyakorolnak játékosan,
felszabadultan.
Az anyanyelvi kompetencia megalapozása, avagy: újságíró palánták szárnypróbálgatása
A magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Regionális Szakmai Pedagógustovábbképző Központ támogatásával a magyarkanizsai Jovan J. Zmaj Általános Iskola 3. és 4.
osztályos tanulói vettek részt az októbertől decemberig tartó programban, amelynek elsődleges
célja az volt, hogy segítse az alsós kisdiákok anyanyelvi műveltségének fejlődését (olvasás,
szövegértés, felolvasás, beszédértés, szóbeli és írásbeli szövegalkotás, beszédkultúra,
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nyelvhelyesség, helyesírás), miközben létrehoznak a csoporttal (tanítói irányítással, felügyelettel)
egy diáklapot is – ismerkedve a sajtóműfajokkal.
Ez egyfajta játékos, cselekvéses tanulás volt, amelynek során lehetőséget kaptak a gyerekek arra
is, hogy fejlődjön a személyiségük, önismeretük, önbizalmuk; és erősödjenek a szociális
kompetenciák, hiszen a közös munka során hatékony együttműködésnek kellett kialakulnia a
csoport tagjai között. A programban 21tanuló vett részt, 2 tanítónő irányításával.
Ismerjük meg a Tisza-mente múltját – Magyarkanizsa és környéke
2019. december 18-án a Regionális Központ volt a házigazdája az általános iskolás diákok
számára meghirdetett Kanizsa múltja elnevezésű vetélkedőre, amit az oromhegyesi Arany János
Általános Iskola szervezett községünk 6., 7. és 8. osztályos tanulói és a hajdújárási Petőfi Sándor
Általános Iskola tanulói számára. 84 diák és 12 őket felkészítő tanár vett részt a versenyen.
Községi szaktestületek
Értekezleteiket a községi tantárgyi szaktestületek a Regionális Központban tartják minden
iskolai félévben két-két alkalommal. Ezek azok az alkalmak, amikor a tantárgypedagógusok saját
szűkebb tantárgyi területeikre vonatkozóan véleményt és tapasztalatot cserélhetnek, megosztják
gondjaikat és kétségeiket, megbeszélik az oktató-nevelő folyamatot érintő tantárgyi újításokat és
kihívásokat, a minél színvonalasabb és a zavartalan gyakorlati oktató-nevelő tevékenység
megvalósítása érdekében.
Magyarkanizsa község iskolaigazgatóinak és óvodaigazgatóinak szaktestülete
A Regionális Központban tartja értekezleteit az oktatási intézmények vezetőinek községi
szaktestülete, évente több alkalommal is. A Regionális Központ igazgatója, az intézmény
megalapítása óta tagja ennek a testületnek, melynek tevékenysége a közoktatási szféra
fejlesztésére és az oktató-nevelő és nevelő-oktató folyamat színvonalának előmozdítására
irányul. A Regionális Központ ezen tevékenységi formája által is községünk oktatási
intézményeinek soraiban szerepel.
Magyarkanizsa község pszichológus, pedagógus, logopédus és szociális munkás
szakmunkatársainak szaktestülete
Egy ilyen közös testület megalakítását Magyarkanizsa község önkormányzatának egyészségügyi
és szociális kérdésekkel megbízott tagja kezdeményezte. A testület összefogja az említett
szakterületek szolgálatait, hogy együttműködésükkel összehangoltan végezhessék ezeknek a
fontos kérdéseknek a kezelését. Üléseik megtartására, melyeket rendszeresen tartanak havonta
egyszer, a Regionális Központ biztosított feltételeket 2019-ben is. A cél, a közös problémák
mielőbbi, egységes intézése, a segítségre szorulók szakszerű és zavartalan ellátása.
Meggyőződésünk, hogy a nem kívánatos pszichoszociális, pedagógiai és egészségügyi
jelenségek megelőzése nagyon lényeges. A problémák megelőző, illetve a megfelelő időben és
szakszerűen történő kezelése a leghatékonyabb terápiáknak biztosít feltételeket. Éppen ez a tény
ösztönöz bennünket arra, hogy a közeljövőben Magyarkanizsa községben létrehozzunk egy
tanácsadót (fejlesztő, családi stb.), a segítségnyújtás és támogatás tartós formájaként, a község
lakosságának pszihológiai, pedagógiai, szociális és egészségügyi segítésére.
Magyarkanizsa Község Pedagógus Egyesülete
Az Egyesület, amely tulajdonképpen intézményünk előde volt, szintén a Regionális Központban
fejti ki tevékenységét. Munkánk értelemszerűen továbbra is összefonódik, hiszen alapvető
tevékenységük az oktatással kapcsolatos kérdések és témák, és a pedagógusok általános,
valamint szakmai érdekeinek támogatása. A Regionális Központ és a Pedagógus Egyesület
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együttműködik továbbá a pályázatokon, a gyermektáborok szervezésében, a pedagógusnapi
ünnepség megszervezésben, tanulmányi kirándulások megszervezésében stb.
Tatai (Magyarország) diákok látogatása
Az önkormányzat vendégei, a Tatáról érkezett 7. osztályos diákok és tanáraik látogatták meg
Központunkat 2019. március 14-én, hogy megismerkedjenek tevékenységünkkel. Egy rögtönzött
informatikai előadást is tartottunk nekik, amely elnyerte a tetszésüket, és úgy váltunk el, hogy –
mint mondták - ide szívesen visszajönnének.
Pedagógusok és más érdeklődők számára szervezett programjaink egész évben
- relaxációs gyakorlatok: hetente két alkalommal biztosítunk lehetőséget a rendszeres
testmozgást igénylők számára évek óta. A intézményünk ezzel is arra törekszik, hogy eleget
tegyen a lokális közösség igényeinek, olyan programok megszervezésével, illetve befogadásával,
melyek az egyéni testi és lelki képességek megtartására és fejlesztésére irányulnak.
- Klasszikus tánc: hetente egyszer táncórákat szervezünk a klasszikus táncot kedvelőknek, vagy
az elsajátítani szándékozó kollégáknak. Az órákat hivatásos, több évtizedes nagy tapasztalattal
rendelkező tánctanárok tartják.

IV. MÁS FELHASZNÁLÓKNAK NYÚJTOTT
SZOLGÁLTATÁSOK
A Regionális Központ a község lakosságának is a rendelkezésére áll - épületével,
műszaki felszerelésével, szolgáltatásaival, hiszen nem csak a szűken szakmai, hanem a lakosság
érdekeit és igényeit is kiszolgáló kapacitásait készségesen rendelkezésükre bocsátja. Egyre több
magánszemély, egyesület és jogi személy fordul hozzánk azzal, hogy az intézmény lehetőségeit
és erőforrásait (kellemes munkalégkör, teljeskörű műszaki feltételeket biztosító felszerelés,
prezentációk, képzések megtartására alkalmas korszerű körülmények stb.) használva kívánja
megtartani programját.
A beszámoló tárgyát képező időszakban a Regionális Központ biztosított helyszínt a
Községi Újságíró Egyesület értekezletenek, különböző szakmai tanácskozásoknak, egészségügyi
előadásoknak, a környezetvédelemmel és környezetfejlesztéssel stb. kapcsolatos
tanácskozásoknak, szakmai előadásoknak, továbbá vállalkozói képzéseknek.
A Nemzeti Közigazgatási Akadémia (NAPA), az akkreditációnk alapján, a mi
intézményünk szolgáltatásait találta alkalmasnak arra, hogy több képzést is tartson a 2019.
évben, a helyi önkormányzatok közalkalmazottai számára.
Kapacitásainkat, mind helyiségeinket, mind felszerelésünket örömmel bocsátjuk
rendelkezésére az oktató és nevelő szférán kívüli szakmai szervezetek, szervek, intézmények
számára is. 2019 februárjában a községünk rendőrségének és tűzoltóságának (hivatásos és
önkéntes) kötelékében dolgozóknak tartott előadásra került sor két alkalommal is.
A helyi gazdaság fejlesztéséért 2006-ban megalapított, belgrádi székhelyű NALED
országos szintű független, nonprofit társulás tartott értekezletet 2019 februárjában nálunk. Újabb
példa ez arra, hogy a szakmán kívüli szervezetek számára is mindig készségesen állunk
rendelkezésre mind helyiségeink, mind pedig felszerelésünk biztosításával.
A Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal Nagykikindai Fiókintézete tartott bemutatót 2019.
március 19-én és április 14-én a munkáltatók számára a foglalkoztatásra meghirdetett
felhívásokról és pályázati lehetőségekről, az aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedésekről és
programokról. Megelégedéssel számolhatunk be arról, hogy ezzel is bővült az együttműködő
partnereink köre.
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2019 októberétől épületünk informatika termében tart webdizájn képzést a szabadkai
Educational Training Center, minden szombaton, 15 résztvevő számára. Örömmel tettünk eleget
a felkérésnek, hiszen ez ismét egy olyan alkalom arra, hogy kapacitásainkat a szakmán kívüli
nyilvánosság rendelkezésére bocsáthassuk.
2019 novemberében a magyarkanizsai Szociális Központ szervezésében a Regionális
Központban tartották a szupervízorok értekezletét.

V. PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG
A Regionális Központ eredményesen szerepelt a projekttevékenységek támogatására
meghirdetett pályázatokon, így a kedvező elbírálásban részesülő kérelmeiből származó anyagi
támogatásnak köszönhetően az alábbiakban felsorolt tevékenységeket volt lehetősége
megvalósítani 2019-ben:
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásai
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett pályázaton való sikeres szereplés
eredményeként, a szakmai, közigazgatási, adminisztrációs és egyéb dokumentumok és anyagok
fordítását tudtuk biztosítani szerb nyelvről magyar nyelvre, illetve magyar nyelvről szerb
nyelvre.
Magyarország Nemzeti Erőforrás Minisztériumának támogatása
az Eötvös Loránd Tudományegyetem közreműködésével
Ennek a támogatásnak köszönhetően tudtuk megszervezni és lebonyolítani Az anyanyelvi
kompetencia megalapozása, avagy: újságíró palánták szárnypróbálgatása elnevezésű,
írászskészségfejlesztő programunkat, kreatív nyelvi készségfejlesztő műhelymunkák
megtartásával.
A Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi - Nemzeti
Közösségi Titkárság pályázatai
Oktatási, nyelvhasználati és a nemzetek közötti tolerancia témákban nyújtottunk be pályázatokat
a Titkársághoz. A kedvező elbírálásban részesült kérelmek alapján nyert támogatási eszközöket
az alábbiak szerint használtuk fel a rendeltetésnek megfelelően:
1. Testvériskolák diákparlamentjeinek III. találkozója – tapasztalatcsere a tolerancia
jegyében
2. Fejlesztő műhelymunkák: Boldogan nőjj fel– itt vagyunk, hogy segítsünk!
3. Az érettség felé vezető úton – a fiatalok támogatása
4. A tudományok felé vezető úton – a természettudományi tantárgyak elsajátítása
felfedezéssel és kísérletezéssel
5. Kétnyelvű adatlapok és publikációk kidolgozása és nyomtatása
6. Kisebbségi nyelven is készített táblák kidolgozásának és elhelyezésének költségei
A közösségnek közösen 2018. NIS
Magyarkanizsa község önkormányzata eredményesen pályázott a NIS Közösségnek közösen
elnevezésű pályázatán, melynek köszönhetően megépült a Regionális Központ udvarában a
Tudománypark és a nyári tanterem. A projekt 2019 júliusában fejeződött be.
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VI. PR TEVÉKENYSÉG ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS A
TÁJÉKOZTATÁSI ESZKÖZÖKKEL
A Regionális Központ rendszeresen tájékoztatta a nyilvánosságot a 2019. év aktuális és
új programjairól és azok megvalósításáról. Mind a helyi, mind a regionális és a szélesebb
hatósugarú (országos szintű) tömegtájékoztatási eszközökkel kiváló kapcsolatokat tartunk fenn.
A Regionális Központ tevékenységét a sajtó és az elektronikus média is rendszeresen követte. A
tevékenységekről szóló jelentések, programok és képzések szerepeltek a napi és heti sajtóban,
valamint a helyi, regionális és állami rádió és TV műsorokban.
A Regionális Központ naprakész honlapot működtet, melynek nagy látogatottsága van,
hiszen ezen (is) jelenteti meg programjait, képzéseit, felhívásait és szolgáltatásait, valamint a
felhasználók számára szóló minden egyéb felhívást. A honlapon keresztül tájékozódnak és
jelentkeznek a képzések igénylői, akik emellett hozzájuthatnak minden számukra fontos
szakmábavágó és friss információhoz. A honlapot havonta mintegy 3000-en látogatják.
Szolgáltatásaink felhasználóinak személyre szóló e-mailt küldünk a meghirdetett képzésekről, ők
pedig szintén elektronikus postán küldik vissza jelentkezési lapjaikat, ami jelentősen
leegyszerűsíti, megkönnyíti és felgyorsítja a kölcsönös kommunikációt.
Félévente jelentetünk meg közlönyt nyomtatott és elektronikus formában is, melyben
beszámolunk a mögöttünk álló hat hónap jelentősebb eseményeiről és működésünk
eredményeiről, színes oldalakon, fényképekkel alátámasztva.

VII. EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS PARTNEREKKEL 2019-BEN
A Regionális Központ a közoktatási szféra minden szereplőjével együttműködik, így a tavalyi
évben a következő partnerekkel - intézményekkel és szervezetekkel:
- a Szerb Köztársaság Oktatási, Tudományügyi és Technológia-fejlesztési Minisztériumával - a
szerbiai oktatási stratégia megvalósításához hozzájáruló értekezleteken és konferenciákon való
részvétellel,
- a belgrádi székhelyű Oktatásfejlesztési Intézettel – az óvópedagógusok, osztálytanítók,
tantárgypedagógusok és óvodai, iskolai szakmunkatársak állandó jellegű szakmai
továbbképzését szolgáló képzési programok akkreditációjának megszerzésével,
- a belgrádi székhelyű Oktatási Minőségértékelő Intézettel – a pedagógus-továbbképzést
népszerűsítő tevékenységgel és a tájékoztató jellegű értekezleteken való részvétellel,
- nagybecskereki és zombori iskolaigazgatóságokkal – a szakmai továbbképzés hatékonyságának
figyelemmel kísérése érdekében a térség oktató-nevelő intézményeiben,
- a Szerbiai Regionális Központok és Továbbképző Regionális Központok Hálózatával - a
magyarkanizsai Regionális Központ volt az egyik kezdeményezője annak, hogy ez a szakmai
szervezet létrejöjjön, az együttműködés, a tapasztalatcsere és a közöss fellépés érdekében, a
közös érdekképviselet, a közös tevékenység és az együttműködés széles körű megvalósítása
céljából,
- Magyarkanizsa Község Pedagógus Egyesületével – a számos közösen megalkotott program,
tevékenység által Magyarkanizsa község gyermekei, tanulói és szüleik számára, valamint a
kollégák érdekképviselete céljából, továbbá a közös pályázati tevékenységgel,
- a szabadkai Vajdasági Módszertani Központtal - a szakmai továbbképzés népszerűsítésével az
Új Kép című pedagógus folyóiratban,
- a nagybecskereki Vajdasági Módszertani Központtal – a számos magyar nyelvű továbbképző
program megtartása révén a Dél-Bánáti Körzet pedagógusai számára,
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- az újvidéki székhelyű Vajdasági Pedagógiai Intézettel – a magyar nyelvű
pedagógustovábbképző programok akkreditációjának elnyerése érdekében,
- a Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karral – az IPA – Interreg CBC MagyarországSzerbia projekt megvalósításában,
- Magyarkanizsa község helyi önkormányzatának intézményeivel – a számos program és projekt
megvalósításához szükséges szakemberi és műszaki feltétel biztosítása érdekében,
- a község és a térség óvodáival és iskoláival – a Regionális Központ szolgáltatásainak igénybe
vevőivel, a közös célok megvalósítása érdekében, az oktatás és nevelés színvonalának emelésére,
- a község minden oktatási, művelődési, szociális és más intézményével – programjaikban
partnerként vettünk részt.

VIII. ÖSSZEFOGLALÓ
A magyarkanizsai Regionális Központ működését 2019-ben az intézmény stratégiai
dokumentumaiban és munkaprogramjában meghatározott általános és alapvető céljainak
megfelelően valósította meg, amelyek elsősorban a pedagógustovábbképzésre vonatkoznak. A
Regionális Központ arra törekedett munkája során, hogy céljait és munkáját összehangolja a
szolgáltatásait felhasználók és az alapító érdekeivel.
A Regionális Központ szolgáltatásainak közvetlen felhasználói legnagyobb számban a
tanügyi dolgozók. A Tisza-mente és Bácska egész területéről érkező továbbképzési és más
szakmai programokon részt vevő pedagógusok létszámát a magyarkanizsai Regionális Központ
létrejöttének és működésének indokoltságát alátámasztó mutatóként értékeljük. Az intézmény
tevékenységének egyik lényeges sajátossága a magyar tanítási nyelven dolgozó pedagógusok
számára nyújtott lehetőség, hogy saját anyanyelvükön hallgassák és vegyenek részt a munkában,
akár oly módon, hogy a képzések magyar nyelvűek, akár pedig oly módon, hogy biztosítjuk
számukra a szimultán fordítást.
A szakmai továbbképzések megvalósításán kívül, a Regionális Központ a lokális
közösség számára, de széleseb körben is szerteágazó tevékenységéről ismert. A Szerbiai NIS
2018. évi pályázatán elnyert támogatásnak köszönhetően megépült az intézmény udvarában a
Tudománypark és nyári tanterem, egy olyan tartalom, amely szintén a község és a tágabb térség
gyermekeinek és szüleinek nyújt tartalmas, oktató jellegű szórakozást, ezzel pedig hozzájárulunk
községünk tanulmányi jellegű turisztikai kínálatának bővítéséhez, mert a természettudományok
és a társadalomtudományok népszerűsítését, a tudományos eredmények és felfedezések kézzel
fogható, szemmel látható, élménykiváltó megismerését szolgálja.
Az intézmény tárgyévi tevékenységéről beszámolva elégedetten állapítjuk meg azt a
tényt is, hogy az oktatási szférán kívüli szervezetek is egyre inkább a tevékenységeik,
programjaik megvalósításához kellemes légkört, megbízható és hatékony munkafeltételeket
biztosító intézményként tartanak bennünket számon és élnek a korszerű feltételek és megfelelő
műszaki hátteret nyújtó szolgáltatásainkkal.
A 2019. évben kifejtett munkát összegezve, a Regionális Központ működésének szakmai,
pénzügyi és egyéb tevékenységét áttekintve, elmondható, hogy a Magyarkanizsai Regionális
Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ eredményes évet tudhat maga mögött.
Az egyes működési paramétereket elemezve nyilvánvaló, hogy bővült az intézmény
tevékenysége által felölelt iskolák száma a térségben, a beszámoló tárgyát képező évet megelőző
évhez viszonyítva emelkedett a megvalósított programok száma is, továbbá bővült az oktatásinevelési rendszer működését és fejlesztését érintő szakmai és más releváns intézményekkel
kialakított együttműködés is.
Varjú Potrebić Tatjana,
igazgató
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