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A pedagógusképzés tradíciója Szabadkán 

1778-ban Tanítónőképző Szabadkán  

1948-ben a tanítók képzése magyar nyelven  

1957-ben egyesítették a szerbhorvát tanítóképzővel  

1973 - főiskola színtű tanítóképzés 

1975-1993-ig Pedagógia Akadémia két nyelven 

1993- a tanítóképzést Zomborba helyezzik át  

1997- Szabadkán megnyílt a Zombori Tanítóképző Kar 

kihelyezett tagozata magyar nyelven  

2004 augusztusa - a Tartományi döntéssel regisztrálták a 

szabadkai Tanítóképző Kart  

2006 – a Magyar Nyelvű Tanítóképző Kar megkezdi 

munkáját  



Pedagógushiány a vajdasági közoktatásban 
  

 A legtöbb magyarul tudó általános- és 

középiskolai tanár a tömbben (Szabadkán, Kanizsán 

és Topolyán) hiányzik; ez kihat a tanítás minőségére!  

  A szakok szerinti tanerőhiány azt mutatja, hogy 

sürgősen pótolnunk kell Vajdaságban a magyarul 

tudó: matematikus, angolszakos, műszaki nevelés és 

zenei szakemberek hiányát.   

 Káderhiány van még: földrajz, fizika, szerb-

környezetnyelv, képzőművészet, testnevelés, 

iskolapszichológus és pedagógus terén. 

Megoldás: önálló Pedagógiai fakultás  



Szerbiában önálló magyar kar eddig 

nem volt! 

 

Jogi lépések 
- Tartományi alapítással – 2004-ben regisztrálva 
- 2006 január 31 óta az Újvidéki Egyetemhez tartozik 

- szerződéssel a zombori kartól átvéve a kihelyezett tagozat 
(140 hallgató és 10 tanerő) 

- a rektorátus szerződése az épület bérléséről 

- új hallgatók beiratkozása a Köztársasági Minisztériumi 
döntése alapján (2006. májusában) 

- pályázat kiírása az új tanerő részére 

- a kar nyitása 2006. október 1-én 



Azonnali feladatok: 

 

1 - épület felújítása, berendezése és könyvtár (2006-2010) 

      állami, anyaországi és donátori támogatások 

2 – hallgatók beírása kb. 120 - 2006/07 iskolaévtől 

      a Zombori Kar magyar hallgatói (140) és az Egyetem 
javaslatára 30 új elsős és 30 továbbképző 

3 - káderbeli feltételek  (2006-07) 

      tanári kinevezés - kádertoborzás, kutatásösztönzés 

 - a szolgáltatást végzők, alkalmazottak felvétele 

4 – munkaengedély a Köztársasági Minisztériumtól – 2006-07 

 - új szakok, specializáció akkreditációja a Bolognai 
Nyilatkozat alapján (2007-08) 



Feladatok a közeljövőben: 

1. új szakok kidolgozása – alap- és mesterképzésen 

elfogadtatni az Újvidéki Egyetem Tanácsán + 

minisztériumi akkreditálás a Bolognai Nyilatkozat 

elve alapján (piacorientált, modern szakirányok ) 

 

2 - nemzetközi kapcsolatok 

regionális együttműködés, vendégtanárok, kutatás, 

közös szakok (Szeged, Baja, Pécs) 



E műemlék épület a Tanítóképző 

otthona, a Strossmayer utca 11 



A Sárga Ház épülete felújítás alatt 



Sajnos, az utóbbi tíz évben 

elhanyagoltuk az épületet  



A felújítás sürgős  

és nehéz feladat 



       Az épület felújításának ütemterve: 

 1.szakasz (2006-2007):  

- építészeti /adaptálási terv/engedélyek, járulékok 

- a földszínt, főbejárat adaptálása, első emelet  

 2.szakasz (2008-2009): 

- anfiteátrumok és a könyvtár felszerelése 

- első emelet (laboratóriumok, tantermek, 

díszterem) 

 3.szakasz (2009-2010): 

- tetőtér (tantermek, labor és a tanári irodák) 











Adjunk esélyt a 

vajdasági 

magyarságnak! 


