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Tisztelt Igazgató Úr, Igazgató Asszony, 
 

 

A szabadkai Nyitott Távlatok, az Esély a Stabilitásra Közalapítvány támogatásával megszervezi  

Az Észak-vajdasági régió szakképzési programok európai felzárkóztatása 

című nemzetközi  konferenciát-műhelymunkát, amelyen az Ön iskolájának részvételére is számít.   

Ma már Európában a formális és nemformális, illetve az iskolarendszeren belüli és kívüli oktatás 
között egyre kisebb a különbség, a tudás minősége, de az értékelhető gyakorlati képesség 
megszerzésének elérhetősége szempontjából is. A munkaerőpiacon napjainkban fontos a humán 
erőforrás képzése és átképzése, az emberi tudás fejleszthetősége és az innovativitás. Ezért 
elengedhetetlen azon intézmények állandó fejlesztése és megújulása, amelyek a humán erőforrás 
fejlesztésével, az élethosszig tartó oktatással foglalkoznak. A humán erőforrás fejlesztéssel foglalkozó 
intézmények a régióban, Vajdaságban nyitottak a fejlődésre, az európai tapasztalatok, az élethosszig 
tartó tanulás és a versenyképes szaktudás európai programjának átvételére.  
 
Az egy napos tudományos kerekasztal találkozó egyik részében be kívánjuk mutatni azokat a 
szakképzési igényeket, amelyek a középszintű oktatásban jelennek meg, majd a másik felében a 
felnőttoktatás felsőszintű képzéseit a régióban. Ez a célkitűzés indokolja a projekt négy résztvevőjét is: 

1. Nyitott Távlatok, Szabadka 
2. A szabadkai Magyarságkutató Tudományos Társaság 
3. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Szakképzési, 

Továbbképzési és Távoktatási Központja 
4. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Felnőttképzési Intézete, 

Közművelődési Tanszék  
Közös erőforrásként tekinthetők a partnerek régión belüli helyzetismeretei, a szakmai tapasztalatok, 
eljárási gyakorlatok, a humán erőforrás elkötelezett tevékenysége.  
 
Tisztelettel felkérjük, hogy az Önök iskolájának képviseletében, Ön és egy munkatársa vegyen részt a 
mellékelt programvázlat alapján a délelőtti programon.  
 
 
 
Tisztelettel,  

 Gábrity Molnár Irén,  
egyetemi tanár,  MTT elnök, Szabadka 

 
Molnár Verona 

Nyitott Távlatok projektmenedzsere, Szabadka 

Szabadka, 2008. február 12-én 
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Poštovani Direktore,  
 

Otvorene perspektive iz Subotice, uz podršku Fondacije Šansa za stabilnost (Mađarska) organizuje 
međunarodnu konferenciju-radionicu pod naslovom:  

Evropska kompatibilnost nastavnih programa u stručnim obrazovnim 
institucijama na severu Vojvodine 

 

na koju očekujemo i Vaše prisustvo. 

U Evropi danas je sve manja razlika između formalnog i neformalnog obrazovanja, sa gledišta  
dostupnosti obrazovanja koja pruža kvalitet znanja i obezbeđuje praktične sposobnosti, odnosno 
između obrazovanja u okviru i izvan školskog sistema. Sa gledišta tržišta rada važna je adekvatna 
obuka i prekvalifikacija humanog resursa, mogućnost permanentnog razvijanja znanja i inovativnost. 
Stoga je neophodno da se isto tako razvijaju i institucije koje se bave razvijanjem humanog resursa, 
doživotnim učenjem. Ove institucije u regiji su otvorene za saradnju, radi preuzimanje evropske prakse 
i programa za obezbeđenje konkurentnog stručnog znanja.   
 
Jednodnevna konferencija, naučni okrugli sto želi da prezentuje s jedne strane potrebe i mogućnosti 
za stručnim obukama koje se pojavljuju na nivou srednjeg obrazovanja, dok s druge strane želja nam 
je da prikažemo potrebe i mogućnosti obrazovanja odraslih na nivou visokoškolskog obrazovanja. 
Učesnici - organizatori ove konferencije su:  

1. Otvorene perspektive, Subotica  
2. Naučno društvo za israživanje Mađara, Subotica 
3. Segedinski Naučni Univerzitet, Centar za stručnu obuku, Segedin  
4. Segedinski Naučni Univerzitet, Fakultet za obuku odraslih, Segedin   

 
Molimo Vas, da svojim prisustvom učestvujete na prepodnevnom programu koja se odnosi na 
budućnost srednje stručnog obrazovanja. 
 
 
S poštovanjem,  
 

 Iren Gabrić-Molnar, profesor univerziteta  
predsednik Naučnog društva za hungarološka istraživanja 

 
 

Verona Molnar, projektmenadžer 
Otvorene perspektive, Subotica  

  

Subotica,12. februar 2008.  
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Tisztelt Cím,  
 

A szabadkai Nyitott Távlatok, az Esély a Stabilitásra Közalapítvány támogatásával megszervezi  

Az Észak-vajdasági régió szakképzési programok európai felzárkóztatása 

című nemzetközi  konferenciát-műhelymunkát, amelyen az Ön intézményének részvételére is számít.   

Ma már Európában a formális és nemformális, illetve az iskolarendszeren belüli és kívüli oktatás 
között egyre kisebb a különbség, a tudás minősége, de az értékelhető gyakorlati képesség 
megszerzésének elérhetősége szempontjából is. A munkaerőpiacon napjainkban fontos a humán 
erőforrás képzése és átképzése, az emberi tudás fejleszthetősége és az innovativitás. Ezért 
elengedhetetlen azon intézmények állandó fejlesztése és megújulása, amelyek a humán erőforrás 
fejlesztésével, az élethosszig tartó oktatással foglalkoznak. A humán erőforrás fejlesztéssel foglalkozó 
intézmények a régióban, Vajdaságban nyitottak a fejlődésre, az európai tapasztalatok, az élethosszig 
tartó tanulás és a versenyképes szaktudás európai programjának átvételére.  
 
Az egy napos tudományos kerekasztal találkozó egyik részében be kívánjuk mutatni azokat a 
szakképzési igényeket, amelyek a középszintű oktatásban jelennek meg, majd a másik felében a 
felnőttoktatás felsőszintű képzéseit a régióban. Ez a célkitűzés indokolja a projekt négy résztvevőjét is: 

1. Nyitott Távlatok, Szabadka 
2. A szabadkai Magyarságkutató Tudományos Társaság 
3. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Szakképzési, 

Továbbképzési és Távoktatási Központja 
4. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Felnőttképzési Intézete, 

Közművelődési Tanszék  
Közös erőforrásként tekinthetők a partnerek régión belüli helyzetismeretei, a szakmai tapasztalatok, 
eljárási gyakorlatok, a humán erőforrás elkötelezett tevékenysége.  
 
Tisztelettel felkérjük, hogy az Önök intézményének képviseletében vegyen részt a mellékelt 
programvázlat alapján a délutáni programon.   
 
 
 
Tisztelettel,  
 

 Gábrity Molnár Irén,  
egyetemi tanár,  MTT elnök, Szabadka 

 
 

Molnár Verona 
Nyitott Távlatok projektmenedzsere, Szabadka 

  

Szabadka, 2008. február 12-én 
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Nemzetközi konferencia: 

„Szakképzési programok európai felzárkóztatása az Észak-vajdasági régióban” 
Időpont: 2008. febr. 25. 

Program: 

Délelőtt: 10-13 óra; helyszín: Műszaki Szakközépiskola díszterme, Szabadka 

Téma: A középszintű oktatatás szakképzési jövője 
1. A közoktatási reform és középiskolai standardok vajdasági helyzetképe, Dr. Jeges Zoltán, 

Tartományi Oktatási és Művelődési Titkárság, Újvidék 
2. A Műszaki iskola tapasztalatai, Ivánovity Erzsébet, igazgató, Műszaki Szakközépiskola, Szabadka 
3. Az Európai típusú szakképzési rendszer Magyarországon - Döbör András, igazgató, SZTE 

Szakképzési Központ, Szeged  
4. Szeged térség integrált szakképzési programjának prezentációja - Tóth Károly, programigazgató, 

SZTE Szakképzési Központ, Szeged  
5. Vita, ötletbörze (új felnőttképzési programok kibontakozása)  

Résztvevő intézetek:  
1. Nyitott Távlatok, Szabadka 
2. Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka 
3. Tartományi Oktatási és Művelődési Titkárság, Újvidék 
4. Műszaki Szakközépiskola, Szabadka 
5. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Szakképzési, Továbbképzési 

és Távoktatási Központja 
Meghívottak: Észak–vajdasági középiskolák képviselői (szerb és magyar nyelvű oktatás) 
Az előadások kivonatát a szervezők írásban kézbesítik vagy/ és a honlapjukon megjelentetik. 
 
Ebédszünet: 13-14 óra 
Délután: 14 -17 óra; helyszín: Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadka 
 
Protokolláris találkozó: együttműködési szerződés aláírása a Szegedi Tudományegyetem Juhász 
Gyula Pedagógusképző Kar Felnőttképzési Intézete, (Andragógiai és Művelődéstudományi 
Tanszék) és a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadka között. 
 
Téma: Felsőoktatásunk igényei a régióban 
1. Munkaerőpiac igények, Dr. Gábrity Molnár Irén, egyetemi tanár, Közgazdasági Kar, Szabadka 
2. Európai típusú felsőoktatási képzés akkreditációs folyamata, lebonyolítás, szervezés, Soós 

Edit PhD, docens, Állami- és Jogtudományi Kar, Politológia Tanszék, Szeged 
3. Andragógia és felsőoktatás felnőtteknek (programok szervezése, lehetséges témák), Dr. T. 

Molnár Gizella, tanszékvezető főisk. tanár SZTE Távoktatási és Továbbképzési Központ  
4. Határon átnyúló felsőoktatási igények feltérképezése; együttműködési programok  
 
Résztvevő intézetek:  

1. Nyitott Távlatok, Szabadka 
2. Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka 
3. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Szakképzési, Továbbképzési 

és Távoktatási Központja és Felnőttképzési Intézete, Andragógiai és Művelődéstudományi 
Tanszék 

4. A Szegedi Tudományegyetem Jogi Kar, Politológia Tanszék 
5. Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadka 

Meghívottak: Észak–vajdasági karok, főiskolák, magánfőiskolák, szabadegyetemek, (magyar nyelvű 
oktatás). Az előadások kivonatát a szervezők írásban kézbesítik vagy/ és a honlapjukon megjelentetik. 


