XV. Apáczai Nyári Akadémia – Újvidék
A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének tanári továbbképzése
- Osztályfőnökök továbbképzése Muhi Horváth Gabriella főszervező beszámolója
Az Apáczai Nyári Akadémia, népszerű nevén az ANyA keretében 2015. július 13-tól
17-ig került megrendezésre az osztályfőnökök szakmai továbbképzése. Egyhetes akkreditált
tanári ankétról van szó, melynek az újvidéki Apáczai Diákotthon főépülete (Ćirpanov utca
54.) adott otthont. A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete évek óta nagy hangsúlyt
fektet pedagógusaink anyanyelvű szakmai továbbképzésére, így az új pszichológiai,
pedagógiai, módszertani elvek elsajátítására is. Az idei osztályfőnöki program elnevezése: A
fiatalok szocializációja. Ez Szerbiában egy hivatalosan akkreditált továbbképzés volt, a
résztvevő pedagógusok 24 lehallgatott óráról kaptak tanúsítványt.
A programon olyan témák szerepeltek, melyek időszerűek, szakmai szempontból jól
hasznosíthatók az oktatói és nevelői munkában. Elsősorban az általános iskolai és
középiskolai osztályfőnökök, osztálytanítók voltak a résztvevők, továbbá tanári szakos
egyetemisták is eljöttek. Mintegy negyven látogatója volt ezeknek a nyilvános előadásoknak.
A program előadói ezúttal is közismert hazai és magyarországi pedagógusok, szakemberek
voltak. Szakmai jellegű előadások hangzottak el, műhelymunkák és gyakorlatok is voltak,
ezeket rendre megbeszélés, illetve vita követett. Az előadók korszerű didaktikai eszközöket
alkalmaztak az előadások során, voltak műhelymunkák, számítógépes animációk is. Az
oktatási jellegű témák mellett kapcsolatokat építő programok, kulturális és szórakoztató
tartalmak is be voltak iktatva.
Az ünnepélyes megnyitón Nagy Margit, a VMPE elnöke mondott köszöntőt, Orosz
Attila református lelkész adta áldását a rendezvényre, majd Muhi Horváth Gabriella
főszervező ismertette a programot. Ezután színvonalas előadások, műhelymunkák
következtek.
Az osztályfőnöki szekció részletes szakmai programja időrendi sorrendben:
Dr. Velisek-Braskó Ottilia, főiskolai tanár az újvidéki Óvóképző Főiskolán, egyetemi
tanársegéd az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karán Szabadkán: A
tehetséges gyermekek inkluzív oktatása és társadalmi inklúziója (előadás). Továbbá Dr.
Velisek-Braskó Ottilia: A tehetség - áldás vagy átok?! A tehetségesek előnye és hátránya
(műhelymunka)
Dr. Muhi B. Béla docens, az újvidéki Educons Egyetem tanára, a Budapesti Corvinus
Egyetem konzulens tanára: Oktatás a XXI. században – kihívások, lehetőségek és veszélyek
(előadás)
A szegedi Mozaik Kiadó - nemzetközileg is elismert - papír alapú és digitális
taneszközeinek bemutatása és vására (interaktív program két előadás keretében).
Közreműködtek: Radnai Teréz (Pécsről) és Nagyistván Zsolt (Budapestről).
Bori Mária iskolapszichológus, Újvidék: Az osztályfőnök és a tehetség (előadás), továbbá
Bori Mária: Tehetséges gyermek az óvodában, iskolában (műhelymunka).
Dr. habil. Szabó Éva, egyetemi docens, SZTE Pszichológiai Intézet, Intézetvezető, Szeged:
"Régi" tanárok - új diákok - a digitális forradalom hatása az iskola világára.
Tóth Alisa, SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, PhD hallgató, Szeged: A színek hatása
a pszichikus működésekre gyermekeknél - színérzékelés, színhasználat, szín szimbólumok
1

(előadás). Utána műhelymunka Muhi Béla közreműködésével: Színek keveredése a tejben
(gyakorlat).
Muhi Béla, a GENIUS tehetséggondozó mozgalom elnöke (Újvidék): GENIUS
rendezvények – Másfél évtizedes tapasztalat a tehetséggondozás terén (előadás és gyakorlati
példák).
Közösségépítő, szakmai és kulturális jellegű csoportos kirándulás. Útvezető és moderátor:
Muhi Béla. Úti cél: Szabadka. Az Expecto Mentálhigiéné Alapítvány bemutatója és szakmai
előadás.
Pap Ágota, pszichológus, addiktológai konzultáns, doktorandusz, Szabadka: Burnout kiégés minden szinten.
Utazás visszafelé: A temerini Tájház meglátogatása. Ádám István gondnok és Csorba Béla
helytörténeti kutató előadása.
Muhi Béla, a Vajdasági Magyar Tankönyv Tanács elnöke: Új kiadványaink bemutatása – A
tehetségek szolgálatában (előadás).
Csernik Ilma mozgás- és tanulási terápiás szakember, NIDUS Egyesület, Szabadka:
Mozogni jó! - A mozgás szerepe a tanulási képességek és a viselkedésszabályozás
kialakulásában (előadás)
J. Sutus Ágota gyógypedagógus-logopédus, NIDUS Egyesület, Szabadka: Képes/ség – A
tanulási képességek fejlődése a vizualitás korában (előadás)
Csernik Ilma – J. Sutus Ágota: Módszertár – játékos képességfejlesztő feladatok gyakorlati
kipróbálása (műhelymunka).
Dr. Sági Zoltán, neuropszichiáter, pszichoterapeuta, csoportanalitikus, szakíró (Szabadka): A
diszharmónikus személyiség világa (előadás). Továbbá: Dr. Sági Zoltán: Manipuláció - a
rejtett agresszió (előadás). Utána az előadó új könyvének a bemutatása: A kötődés hálói –
Közösségben létezve (Ez a kiadvány a Vajdasági Magyar Tankönyv Tanács szervezésében
jelent meg).
Csoportülés Dr. Sági Zoltán vezetésével: Áttételi és viszontáttételi érzések a
személyiségzavaros kapcsolattartásban (műhelymunka).
J. Sutus Ágota: Hang – Betű – Szó. Az olvasás, mint képesség régen és ma (előadás)
Csernik Ilma: Figyelj jól! - Figyelem és fegyelem, mint az életminőség meghatározó
feltétele a gyerekek és felnőttek életében (előadás)
Csernik Ilma – J. Sutus Ágota: Módszertár – játékos képességfejlesztő feladatok gyakorlati
kipróbálása (műhelymunka)
A program végén az akkreditációs követelményeknek megfelelően a résztvevők
kérdőívet töltöttek ki és véleményt mondtak a hallottakról, látottakról. A programokat
színvonalasnak tartották, az előadók teljesítményét magasra értékelték. A Vajdasági Magyar
Tankönyv Tanács szervezésében megjelent oktatási jellegű kiadványokból lehetett elvinni,
továbbá népszerű volt a szegedi Mozaik Kiadó tankönyveinek vására. Elektronikus anyagokat
is kaphattak az érdeklődők, néhány előadásról videofelvétel készült.
A továbbképzésről a tömegtájékoztatási eszközökben hírek, információk, interjúk
jelentek meg. A szakmai ismeretek gyarapítása, a szaknyelv jobb megismerése, az új
pedagógiai és módszertani elvek elsajátítása terén a résztvevők számára igen hasznos volt az
osztályfőnökök továbbképzése. A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete jó
házigazdának bizonyult az elszállásolás és az étkezés biztosítása terén, továbbá az egyesület
műszaki eszközökkel segítette ezt a hagyományos rendezvényt.
Az Apáczai Nyári Akadémiát nem lehetett volna megvalósítani támogatás nélkül, és
ebben mindenek előtt köszönet illet meg a magyarországi Emberi Erőforrások
Minisztériumát.
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Csoportkép Dr. Szabó Éva, Tóth Alisa, Bori Mária, Dr. Muhi B. Béla, Muhi Béla előadókkal

Csoportkép Csernik Ilma, Dr. Sági Zoltán, Muhi Béla előadókkal
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Nagy Margit és Orosz Attila az ünnepélyes megnyitón

Dr. Velisek-Braskó Ottilia előadó
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A figyelmes hallgatóság. Felvételező Lukács Attila

Tóth Alisa előadása
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Az I. csoport a szabadkai Expecto helyszínén
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A II. csoport Szabadkán Papp Ágota előadását hallgatja
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Dr. Muhi B. Béla előadása

Műhelymunka Dr. Sági Zoltán vezetésével
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J. Sutus Ágota előadása

Radnai Teréz és Nagyistván Zsolt bemutatják a Mozaik Kiadót
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A temerini Tájházban Ádám István gondnok és Csorba Béla helytörténeti kutató társaságában
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