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A XIV. Apáczai Nyári Akadémia osztályfőnöki szekciója 2016. július 18-tól 22-ig 

került megvalósításra az Apáczai Diákotthon belvárosi épületében (Ćirpanov utca 54). Ez a 
hagyományos szakmai rendezvény egy nemzetközi jellegű tanári továbbképzést jelent, és 
elsősorban az osztályfőnökök, valamint az osztálytanítók részére szerveztük meg. Rangos 
hazai és külföldi szakemberek, egyetemi tanárok tartottak előadásokat. Mintegy harmincöt 
látogató fordult itt meg, egyetemi hallgatók, szülők is követték ezeket a nyilvános 
programokat. A rendezvény főszervezője Muhi Horváth Gabriella magyar szakos tanárnő, az 
újvidéki Sonja Marinković Általános Iskola aligazgatója volt.  

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. 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. Az osztályfőnöki szekció esetében ezúttal a következők realizálódtak: társas 
estek, újvidéki belvárosi körséta, szakmai kirándulás Szegedre, látogatás a Mozaik 
könyvkiadóban, a Füvészkert meglátogatása. Mindenhol a helyszínen szakmai ismertető 
hangzott el.  

Az Apáczai Nyári Akadémia sikeréhez hozzájárult az is, hogy a Diákotthonban a 
látogatók rendelkezésére álltak a számítógépek, a gazdagon felszerelt könyvtár. A 
továbbképzés befejezésekor mindegyik részvevő látogatási tanúsítványt kapott a szakmai 
képzésről. Az előadóktól nyomtatványokat és elektronikus anyagokat lehetett kapni, melyeket 
a helyszínen sokszorosítottak. Az előadásokról, gyakorlatokról, műhelymunkákról és egyéb 
foglalkozásokról videofelvételek készült, a részvevők utólag ezekből is igényelhetnek. A 
továbbképzésről a tömegtájékoztatási eszközökben hírek, információk, interjúk jelentek meg. 
A www.fokusz.info ismeretterjesztő és tudománynépszerűsítő portálunk Tanítástan című 
rovatában, illetve a VMPE honlapján közlünk képes beszámolót. A Vajdasági Magyar 
Pedagógusok Egyesülete jó osztályzatot kapott az elszállásolás és az étkezés biztosítása terén, 
a szükséges műszaki eszközökkel is segítette ezt a hagyományos rendezvényt. 

 
A XVI. Apáczai Nyári Akadémia osztályfőnöki szekciójának programja ezúttal is igen 

tartalmasnak bizonyult. Az ünnepélyes jellegű megnyitón Rácz Robertó hegedűn muzsikált, 
majd Baranyi László katolikus pap beszéde hangzott el, és áldását adta a rendezvényre. A 
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http://www.fokusz.info/


megnyitó ünnepségen Nagy Margit, a VMPE elnöke köszöntötte a résztvevőket, majd Muhi 
Horváth Gabriella főszervező ismertette a részletes programot.  

Az ötnapos rendezvény előadásai és foglalkozásai sorrendben a következők voltak: 
 

Hétfő: J. Sutus Ágota, logopédus, NIDUS Egyesület: Szavakba öntöm – nyelvi képességeink 
ma (előadás és gyakorlat). 
J. Sutus Ágota: BeTűZő - diszlexia ma (előadás és gyakorlat). 
Csernik Ilma, pedagógus, NIDUS Egyesület: Az erőszak körforgása - zaklatás az offline és 
online térben (előadás és gyakorlat)  
Csernik Ilma: Az erőszak körforgása - zaklatás az offline és online térben (műhelymunka) 
 
Kedd: Bori Mária pszichológus: Az iskolai pszichológus tapasztalatai - Agresszív diák, 
agresszív tanár, agresszív szülő 
Kovács Anett Jolán, PhD hallgató, SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged: A nem 
formális és informális tanulási eredmények elismerésének kérdésköre. 
Tóth Alisa, PhD hallgató, SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged: A művészeti 
projektek nevelési lehetőségei a drog prevenció tükrében. (Előadás és műhelymunka) 
Dr. Tóth Glemba Klára, szociológus: A szocializáció színterei  – különös figyelemmel a  
család szerepére. 
Dr. Tóth Glemba Klára: Identitástudat és hagyományápolás. A nevelési 
attitűdök újrafogalmazása - különös tekintettel a kisebbségi oktatásra.  
Kuktin Erzsébet, magyartanárnő: Okostelefonos feladatmegoldás irodalom és nyelvtanórán. 
Online nyelvtanjátékok. (Előadás és gyakorlat) 
 
Szerda: Egész napos kirándulás Szegedre Muhi Béla vezetésével. Szegedi programok: Radnai 
Teréz, Nagyistván Zsolt: Interaktív műhelymunka a Mozaik Kiadóban.  
Dr. habil. Barabás Katalin, egyetemi tanárnő: „Az ifjúság kék madara” és az Antonovsky-féle 
szalutogenetikus modell. (Előadás) 
Utána: Látogatás a Füvészkertben és a Lepkeházban. Az esti órákban utazás vissza Újvidékre. 
 
Csütörtök: Pedagógiai kihívások a 21. században – Szakmai konferencia (öt előadás).  
1. Muhi Béla, a Szent István Egyetem konzulens tanára: Az oktatás jövője (előadás). 
2. Dr. Merkei Attila, docens: Miként kellene megújítani a természetgazdálkodási ismeretek 
átadásának rendszerét? (előadás)  
3. Dr. habil. Kováts-Németh Mária, egyetemi tanár: Oktatási-nevelési célok a 21. században 
(előadás). 
4. Dr. Lengyel László, a Szent István Egyetem zentai konzultációs központjának vezetője: A 
gazdaságorientált képzés és szakképzés jövője. (előadás)  
5. Dr. Muhi B. Béla közgazdász, egyetemi docens, a Szent István Egyetem konzulens tanára: 
Oktatási trendek a XXI században (előadás) 
A délutáni program: Dr. Sági Zoltán, neuropszichiáter, pszichoterapeuta, csoportanalitikus: A 
gyermek- és kamaszkori kockázatos viselkedés. (előadás) 
Dr. Sági Zoltán: Vágy, akarat, döntés - a felelősségvállalás tudatosítása. (előadás) 
Dr. Sági Zoltán: Csoportülés: Magatartásunk üzenetei. (műhelymunka) 
 
Péntek: Kuktin Erzsébet: MoodleCloud - Érettségi feladatok digitalizált formában (Bemutatás 
és gyakorlat). 
Kuktin Erzsébet: Feladatszerkesztés Redmenta tesztkészítővel. (Bemutatás és gyakorlat) 
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Utána: A továbbképzési program összefoglalása, értékelése, a látogatási tanúsítványok 
kiosztása. A program zárása.  
  

Az Apáczai Nyári Akadémiát a korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is a magyarországi 
Emberi Erőforrások Minisztériumának a támogatásával lehetett megvalósítani, amiért az 
előadók, a résztvevők és a szervezők nevében is köszönetet mondunk.   
 A tanári továbbképzésről igen gazdag képgyűjtemény található meg itt:  

https://goo.gl/photos/B9wqjadAmGu5bwKP7  
 
 

 
 

Baranyi László katolikus pap és Muhi Horváth Gabriella főszervező 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kis képeken az előadók és a foglalkozásvezetők láthatók 
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Csoportkép Kuktin Erzsébet, Dr. Muhi B. Béla, Dr. Merkei Attila, Muhi Béla,  
Dr. Kováts-Németh Mária és Dr. Lengyel László előadókkal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 
 
 
 
z 
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Gyakorlati foglalkozás Kuktin Erzsébet irányításával 
 

          
 

         Vendéglátóink a szegedi Mozaik Kiadóban 
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Csoportkép Szegeden a Füvészkert bejáratánál 
 

 
 

Tóth Alisa és a lelkes „műhelyezők”. 

 6 



 
 

Dr. Sági Zoltán műhelymunkája 
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