XIV. Apáczai Nyári Akadémia
Tanári továbbképzés a természettudományos műveltség
fokozása céljából
(Újvidék – 2015. július 6-10.)
MUHI Béla főszervező beszámolója
A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének (VMPE) természettudományos
tanári továbbképzései közel két évtizeddel ezelőtt indultak Dr. Ribár Béla és Muhi Béla
szervezésében. Először az Újvidéki Egyetem Természettudományi Karán, majd egy általános
iskola helységeiben, míg végül a Ćirpanov utcában időközben felújított épületünkben
állandósultak. Az anyaországi Apáczai Közalapítvány hathatós támogatásainak köszönve
megnyitottuk az Apáczai Diákotthont, és 2001 júliusától itt kapott állandó helyet az Apáczai
Nyári Akadémia (ANyA) is. Ezek az elnevezések nem azt jelentik, hogy itt apácák vannak
(ahogy az egyik nagymama gondolta), hanem Apáczai Csere János 17. századi gondolkodóra,
pedagógiai íróra utalnak, aki éppen 360 évvel ezelőtt jelentette meg az európai és sajátosan
magyar kultúrát közvetítő nagyszerű munkáját, a Magyar Encyclopaediát.
Másfél évtized alatt a természettudományi mellett újabb három szekció állandósult,
melyek tevékenységeit ugyancsak akkreditáltattuk, vagyis be lettek sorolva az elismert hazai
tanári továbbképzések közé. A XIV. Apáczai Nyári Akadémia természettudományi szekciója
2015. július 6-tól 10-ig került megvalósításra az Apáczai Diákotthon belvárosi épületében. E
hagyományos szakmai rendezvény egy nemzetközi jellegű tanári továbbképzést jelent, és
elsősorban a fizika, a kémia, a biológia szakos tanárok, valamint az osztálytanítók részére
szerveztük meg. Rangos hazai és külföldi szakemberek, egyetemi tanárok tartottak
előadásokat, sok kísérletet mutattak be, műhelymunkákra és egyéb foglalkozásokra is sor
került. Közel negyven látogató fordult itt meg, egyetemi hallgatók, szülők is követték ezeket a
nyilvános programokat.
A tanulók természettudományos ismeretinek felmérésénél a gyakorlatorientált
problémafelvetésen van a lényeg, és az oktatásban a tudás alkalmazására való
képességfejlesztés szintjét vizsgálják. A tudásalapú társadalom elvárási szerint a gyakorlati,
alkalmazható tudás átadása lett a természettudományok oktatásának a lényege. Mielőbb
fokoznunk kell a pedagógusok természettudományos műveltségét, ezzel a diákoknak is
könnyebben átadják majd a korszerű szakmai ismereteket. A idei ANyA programjában
feldolgozott témák iránt igen nagy érdeklődést mutattak a résztvevők. A kitöltött kérdőívek
feldolgozása során kiderült, az előadók és a továbbképzésben részvevő pedagógusok is
magasra értékelték a felmutatott teljesítményt, a képzés hozadékát. Meg voltak elégedve a
program felépítésével, a rendezvény színvonalával, a szervezéssel és az ellátással is. Az itt
kapott tudást és tapasztalatokat jól tudják majd hasznosítani oktatói és nevelői munkájuk
során. Az iskolai természettudományos tananyagokat kiegészítő témakörök mellett szerepelt
itt tehetséggondozás, természetvédelem, kutatás és fejlesztés, kísérlet és megfigyelés stb.
Szakkönyvekkel, tankönyvekkel, elektronikus tananyagokkal ismerkedtek meg a látogatók. A
Vajdasági Magyar Tankönyv Tanács oktatási jellegű kiadványaiból lehetett elvinni.
Az ANyA szervezői hagyományosan kulturális jellegű és kapcsolatépítő programokat
is beiktatnak. A természettudományi szekció esetében ezúttal a következők realizálódtak:
társas estek, újvidéki belvárosi körséta, szakmai kirándulás Becsére a Than Emlékházba és a
temerini tájházba. Mindenhol a helyszínen szakmai és történelmi jellegű ismertető hangzott
el.
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Az Apáczai Nyári Akadémián a látogatók rendelkezésére álltak a számítógépek, a
gazdagon felszerelt könyvtár. A továbbképzés befejezésekor mindegyik részvevő látogatási
tanúsítványt kapott az akkreditált képzésről. Az előadóktól nyomtatványokat, elektronikus
anyagokat is lehetett kapni, melyeket a helyszínen sokszorosítottak. Az előadásokról,
gyakorlatokról, műhelymunkákról és egyéb foglalkozásokról videofelvételek készült, a
részvevők utólag ezekből is igényelhettek. A továbbképzésről a tömegtájékoztatási
eszközökben hírek, információk, interjúk jelentek meg. A www.fokusz.info ismeretterjesztő
és tudománynépszerűsítő portálunk Tanítástan című rovatban, illetve a VMPE honlapján
közlünk képes beszámolót. A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete ezúttal is jó
házigazdának bizonyult az elszállásolás és az étkezés biztosítása terén, a szükséges műszaki
eszközökkel is segítette ezt a hagyományos rendezvényt.
Az Apáczai Nyári Akadémiát elsősorban a magyarországi Emberi Erőforrások
Minisztériumának támogatásával lehetett megvalósítani, amiért (a korábbi évekhez
hasonlóan) ezúttal is köszönet illeti meg.
A XV. Apáczai Nyári Akadémia természettudományi szekciójának programja igen
tartalmasnak bizonyult. Az ünnepélyes jellegű megnyitón Halász Béla református püspök
beszéde hangzott el, és áldását adta a rendezvényre. Mozetić Adrián, fiatal tehetséges
újvidéki diák énekelt. Következett Nagy Margit, a VMPE elnökének köszöntője. A részletes
programtervet Muhi Béla főszervező ismertette.
Az ötnapos rendezvény előadásai és foglalkozásai sorrendben a következők voltak:
Dr. Róka András, főiskolai docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Fizikai Kémiai
Tanszék, Budapest: 2015 - A fény éve (előadás és gyakorlat). Härtlein Károly, a Budapesti
Műszaki Egyetem Fizikai Intézetének szakmunkatársa: Modern elektronikus eszközökkel
támogatott fizikatanítás (előadás és gyakorlat). Dr. Róka András: Vis Vitalis –
Reakciómechanizmusok (előadás és gyakorlat). Härtlein Károly: Fizikáról kicsiknek és
nagyoknak (előadás és gyakorlat). Dr. Borsos Éva, egyetemi docens, Magyar Tannyelvű
Tanító Képző Kar (Szabadka), a Budapesti Corvinus Egyetem konzulens tanára (Zenta): Egy
növény – sok növény. A növények szaporodása és szaporítása (előadás). Klorofill izolálása
(műhelymunka). Németh Beáta, a Semmelweis Egyetem Orvosi Biokémiai Intézetének
munkatársa, Budapest: Kép, hang, érzés – Kalandozások az agyunk és a tanulás berkeiben
(előadás). Dr. Kopasz Katalin tudományos munkatárs, SZTE Optikai és
Kvantumelektronikai Tanszék, Szeged: Projektötletek a természettudományok tanításához.
Kísérletek, amelyeket akár alsó tagozaton is elvégeztethetünk (előadás és gyakorlat). Dr.
Molnár Miklós, ny. egyetemi docens, Szeged: A Csongrád megyei általános iskolai tanulók
Bor Pál Fizikaversenye (előadás). Dr. Szalai Tamás, csillagász, tudományos munkatárs,
Szegedi Tudományegyetem, Szeged: Élet a Földön kívül (?) (előadás). Dr. Róka András:
Az „önzők” és az „adakozók” - Fémes és nemfémes elemek (előadás és gyakorlat). Härtlein
Károly, a Budapesti Műszaki Egyetem Fizikai Intézetének szakmunkatársa: Kedvenc
kísérleteim fizikából (előadás és gyakorlat). Dr. Róka András: A Makrancos hölgy Shakespeare 451 (előadás és gyakorlat). Közösségépítő, szakmai és kulturális jellegű
program: Csoportos kirándulás Óbecsére. Útvezető és moderátor: Muhi Béla. A Than
Emlékház meglátogatása. Tudományos kísérletek, emlékszoba, kiállítás megtekintése. Horák
Kornél biológus, a Budapesti Corvinus Egyetem konzulens tanára (Zenta): Fűben-fában
orvosság - A gyógynövényekről és az ökológiai termesztésről (előadás és gyakorlat a Than
Emlékházban). A tiszai zsilip megtekintése, ismertető a vajdasági folyók szabályozásáról
(Ferenc-csatorna, Duna-Tisza-Duna csatorna). Boldogasszonyfalva (Gospođici) - A római
sáncok meglátogatása, az élővilág tanulmányozása Horák Kornél vezetésével.
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Hazafelé útközben a temerini Tájház meglátogatása, Csorba Béla helytörténeti előadása,
Ádám István gondnok ismertetője. Dr. Róka András: Konyhakémia (előadás és gyakorlat).
Dr. Kiss Ferenc tudományos munkatárs, Újvidéki Egyetem Technológiai Kar:
Bioüzemanyag - a megoldás, vagy a probléma része? (előadás). Dr. Sörös Zita rendkívüli
egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem Technológiai Kar: Betekintés a cukoriparba (előadás). Dr.
Muhi B. Béla, egyetemi docens, Educons Egyetem, Közgazdasági Kar, Újvidék; a Budapesti
Corvinus Egyetem konzulens tanára: Neuromarketing és a tudatalatti befolyásolás (előadás).
Dr. Ács Ferenc, egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Meteorológiai
Tanszék, Budapest: Fotoszintézis és felhőképződés: két független folyamat? Utána a szegedi
Mozaik Kiadó nemzetközileg is elismert papír alapú taneszközeinek bemutatása és
vására (interaktív program). Közreműködők: Radnai Teréz (Pécsről) és Nagyistván Zsolt
(Budapestről). Muhi Béla újvidéki fizikus, a Budapesti Corvinus Egyetem konzulens tanára:
Tehetségesek és veszélyesek (előadás és gyakorlat). A szegedi Mozaik Kiadó digitális
taneszközeinek bemutatása (interaktív program). Muhi Béla, a Vajdasági Magyar
Tankönyv Tanács elnöke, a GENIUS tehetséggondozó mozgalom vezetője: Új kiadványaink
és GENIUS rendezvények a tehetségnevelés szolgálatában. Utána: A tanári továbbképzés
értékelése. A látogatási tanúsítványok kiosztása. A program zárása.

Csoportkép Dr. Róka András, Härtlein Károly, Dr. Muhi B. Béla (hátsó sor) előadókkal
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Csoportkép Németh Beáta, Dr. Kopasz Katalin, Dr. Szalai Tamás, Dr. Molnár Miklós,
Dr. Ács Ferenc, Härtlein Károly, Muhi Béla előadókkal

Csoportkép Dr. Sörös Zita, Dr. Ács Ferenc, Dr. Kiss Ferenc, Dr. Muhi B. Béla előadókkal
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Dr. Róka András az atomokat bűvöli

5. Műhelymunka: klorofill izolálása (XV, ANyA, természettudományi szekció)
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Härtlein Károly a hanghullámok vizuális bemutatásával

Gyakorlat optikából
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Than Emlékház - újvidéki tanítónő a fakírágyon

Óbecsén a régi zsilip maradványánál - a híres Eiffel is a tervezői között volt
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Terepgyakorlat a római sáncokon

Látványos kísérletek az udvaron
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Látogatás a temerini Tájházban. Csorba Béla helytörténeti előadása.
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