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Magyarkanizsa Község Pedagógus Egyesülete  2022-es évi terve 
 

 Magyarkanizsa Község Pedagógus Egyesülete a következőket tervezi megvalósítani a 

2022-es évben: 

• Ezer esztendő: Irodalmi és rajzpályázat a magyarságtudat és anyanyelvápolás céljából a 

végzős óvodások és az általános iskola alsós diákjai, valamint az 5. osztályosok számára. A 

Tisza-menti és községünk iskolái meghívást kapnak a versenyre. Helyszín: Arany János 

Általános Iskola, Oromhegyes. Időpont: 2022. november 19.  Résztvevők száma: 150 fő. 

• Történelem verseny községünk oktatási intézményeinek felsős tanulói Magyarkanizsa 

múltjának ismeretéből, valamint az aktuális történelmi évfordulók témaköreiben mérhetik 

össze tudásukat. A Tisza-menti és községünk testvérvárosainak iskolái is meghívást 

kapnak a versenyre. Helyszín: Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ, 

Magyarkanizsa. Időpont: 2022. június-decembere.  Résztvevők száma: 130 (80+50) fő. 

• Versmondó verseny szervezése óvodásoknak (December puttonya), és alsósoknak 

(magyar és szerb nyelven). A község általános iskolásai kapnak meghívást a versenyre. 

Időpont: 2022. március-december. Helyszín: Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző 

Központ és az óvoda, Magyarkanizsa. Létszám: 115 (35+35+45) fő. 

• Könyv és tanszervásár meglátogatása: a tagság igénye szerint részvétel az említett 

eseményeken. Időpont: Időpont: 2022. októbere (Belgrád). Résztvevők száma: 50 fő. 

• Szakmai kirándulások: a pedagógusi munkához szorosan kötődő történelmi és kulturális 

helyszínek, intézmények megtekintése, jutalom kirándulások. Időpont: 2022. március – 

december 100 fő (50+50). 

• Tisza-tábor 2022. A 20. nyári tábor az egyesület szervezésében az ált. iskolák 5-6. 

osztályos tanulói részére, akik ismereteiket a hagyományápolás, népművészet, 

környezetvédelem, a földrajz, a történelem és a helytörténeti ismeretek körében kívánják 

bővíteni. Feltételként, irodalmi pályázaton kell részt venniük, melyet az egyesület az adott 

évben meghirdet. A program tervezett időpontja: 2022. június 27-től augusztus 28-ig. 

Helyszín: a magyarkanizsai Tisza part. Létszám: 90 (70+20) fő. 

• Pedagógusnap – ünnepi akadémia: Az idei évben 20. alkalommal kerül sor a 

Pedagógusnapi Ünnepi Akadémia megszervezésére. A rendezvény keretein belül kerül sor 

az „Év pedagógusa” díj kiosztására, és a versenyeredmények alapján legjobb pedagógusok 

bemutatására. Községünk 6 oktatási intézménye minden évben kiemeli kiváló 

pedagógusait. A rendezvény egy napos, illő kulturális rendezvények kíséretében zajlik. A 

program időpontja: 2022. november 4. Helyszín: a magyarkanizsai Cnesa színházterme.  

Létszám: 300 fő.  

• Pedagógus bál: Immáron 15. alkalommal kerül megszervezésre. A program időpontja: 

2022. november 4. Helyszín: a magyarkanizsai „Gastro-Balkan”-terasz a Tisza-parton.  

Létszám: 140 fő. 

• Szakmai továbbképzések: A 2022-es évben három alkalommal tervezünk szakmai 

továbbképzést a tanügyben dolgozók számára. Ezek a képzések azt a célt szolgálják, hogy 

olyan új tantárgyi és módszertani információkhoz juttassák a pedagógusokat, melyek 

belföldön még nem elérhetők, ezért előadókat külföldről is várunk. Az előadások tervezett 
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témakörei: - A tevékenységközpontú pedagógia alkalmazása, - Korrektív pedagógiai 

módszerek, - Pedagógiai fejlesztő programok, - Tehetséggondozás – Magyar történelem. 

Tervezett időpontok: május és november. Várható létszám: előadásonként 90 (30+30+30) 

fő. Időpont: 2022. április - december. Helyszín: Regionális Szakmai Pedagógus-

továbbképző központ. 

• Tanuljuk környezetünk nyelveit – együtt toleranciában, az oromhegyesi Arany János, és 

a szabadkai Szent Száva testvériskola-kapcsolatát használva, bekapcsolni a programba a 

község többi általános iskoláit. Időpont: 2022. április - december. Helyszín: Az Arany 

János Á. I., és a Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző központ. 

• Tolerancia műhely – az általános iskola 7 - 8. osztályos tanulói számára. Időpont: 2022. 

novembere 40 fő, 

• Gyermek és egyéb programok támogatása társszervezőként: Gyerekfesztivál, 

Diákszínjátszó fesztivál, Gyermeknap, Iskolanap, Tisza-mente emlékei,… 

 

 

 


