XVI. Apáczai Nyári Akadémia
Tanári továbbképzés a természettudományos műveltség
fokozása céljából
(Újvidék – 2016. július 11-15.)
Muhi Béla főszervező beszámolója
Közel két évtizeddel ezelőtt indultak Dr. Ribár Béla és Muhi Béla szervezésében a
Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének természettudományos tanári továbbképzései.
Kezdetben 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. Az elnevezés Apáczai Csere János 17. századi gondolkodóra, pedagógiai íróra
utal, aki mintegy 360 évvel ezelőtt jelentette meg az európai és sajátosan magyar kultúrát
közvetítő nagyszerű munkáját, a Magyar Encyclopaediát.
A XIV. Apáczai Nyári Akadémia természettudományi szekciója 2016. július 11-től
15-ig került megvalósításra az Apáczai Diákotthon belvárosi épületében. Ez a 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. Mintegy huszonöt
látogató fordult itt meg, egyetemi hallgatók, szülők is követték ezeket a nyilvános
programokat.
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.
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.
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 Törökbecsére, a Skopó
természetvédelmi területre, az aracsi pusztatemplom meglátogatása, megtekintettük a római
sáncokat is. Mindenhol a helyszínen szakmai és történelmi jellegű 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
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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 természettudományi szekciójának programja ezúttal
is igen tartalmasnak bizonyult. Az ünnepélyes jellegű megnyitón Baranyi László katolikus
pap beszéde hangzott el, és áldását adta a rendezvényre. A Diákotthon egyik lakója
alkalomhoz illő költeményt olvasott fel. Muhi Béla főszervező ismertette a részletes
programot.
Az ötnapos rendezvény előadásai és foglalkozásai sorrendben a következők voltak:
Az első munkanapon, hétfőn az ünnepélyes megnyitó keretében Muhi Béla
főszervező köszöntötte a résztvevőket, majd Baranyi László katolikus pap mondta el
gondolatait és megáldotta a rendezvényt. Az egyik kollégista diáklány alkalmi költeményt
olvasott fel. Ezután a részletes programismertető hangzott el. További programok: Dr. Róka
András, főiskolai docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Fizikai Kémiai Tanszék,
Budapest: "Kalózkémia" (Tudományos szórakoztató, alapvetően az égéssel kapcsolatos
jelenségek összefoglalása kísérletekkel). Dr. Borsos Éva, egyetemi docens, Magyar
Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka: Mikrobák az ember szolgálatában (Előadás és
gyakorlat. Sajtkészítés.) Radnai Teréz, Nagyistván Zsolt területi képviselők: A szegedi
Mozaik Kiadó nyomtatott és elektronikus kiadványainak, szoftvereinek a bemutatása. Az
ebédszünet utáni tevékenységek: Dr. Borsos Éva: Mikrobiológia gyakorlatok (Gyakorlati
foglalkozás. Sajtkészítés eredményének a megkóstolása. Kísérletek gombával, élesztővel, a
DNS kiválasztása…). Délutáni program: Dr. Róka András: Új jégkorszak (?) - Az időjárást
befolyásoló, a klímaváltozáshoz tartozó folyamatok a légkörben. (Előadás és gyakorlat).
Vacsora után társas estre került sor: ismerkedés, iskolai élmények felsorolása stb.
Kedden volt a második munkanap. Dr. Róka András: A szeretet és gyűlölet elve
(Szórakoztató reakciókinetika kísérletekkel). Dr. Lengyel László, a Szent István Egyetem
zentai konzultációs központjának a vezetője és Kulcsár Sarolta, a Pro Scientia Naturae
Alapítvány projektmenedzsere: Alternatív növények a gazdaságban és a néphagyományokban
(Előadás és gyakorlat). Dr. Róka András: A bioszféra legfontosabb reakciói (Kalvin-ciklus a
kémia oldaláról. Előadás és gyakorlat). Ebéd után pihenés volt, majd 17.00 órától Kanyó
Anikó fiatal kémikus és Muhi Béla újvidéki fizikus, a Szent István Egyetem konzulens
tanára: Játékos kísérletek fizikából és kémiából (Gyakorlat). Utána Härtlein Károly,
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Fizikai Intézet, tanszéki mérnök,
mestertanár: Kedvenc fizikai kísérleteim. (Gyakorlat)
A szerdai nap programjai a következők voltak. Dr. Róka András: Az életerő trükkjei
(A reakciókinetika kiterjesztése a biológiai energiatermelésre. Előadás kísérletekkel). Dr.
Molnár Miklós, ny. egyetemi docens, Szeged: A praxinoszkóp, a Dürer-oszlop és társai
(Mozgóképtörténet egy kis fizikával fűszerezve). Dr. Kopasz Katalin, tudományos
munkatárs, Szegedi Tudományegyetem Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék: Készítsünk
optikai kísérleti eszközöket! (Elmélet és gyakorlat). Dr. Szalai Tamás, csillagász,
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tudományos munkatárs, Szegedi Tudományegyetem: Tanulói projektötletek a Mars-kutatás
kapcsán. (Előadás). A délutáni program: Szabados Klára, a Tartományi Természetvédelmi
Intézet szakmunkatársa, a Szent István Egyetem konzulens tanára: Sóskopó és a római
sáncok. (Előadás, szemléltetés). Härtlein Károly: Látványos kísérletek fizikából. (Gyakorlat)
Csütörtökön került sor a csoportos kirándulásra autóbusszal. Programterv: Törökbecse
(Tiszaparti sétány, az egykori becsei vár romjai, a tiszai gát jelentősége. Hungária szobor
felkeresése a temetőben. Leiningen-Westerburg Károly honvéd tábornok, aradi vértanú
szobrának meglátogatása a templomudvarban). Sóskopó természetvédelmi terület
meglátogatása. Aracs – a korai középkorból ránk maradt pusztatemplom meglátogatása.
Boldogasszonyfalva mellet a római sáncok megtekintése. Útvezető Horák Kornél biológus.
Délutáni program: Dr. Ács Ferenc, egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem,
Meteorológiai Tanszék, Budapest: Fotoszintetikus hatékonyság és tőkehozam. (Előadás).
Härtlein Károly: Time Laps videó készítése (Elmélet és gyakorlat).
Péntek, az utolsó munkanap programja. Kormányos Róbert biológus, a zentai Bolyai
Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium egykori igazgatója: Igazán emberi - Az emberi
evolúció humánetológiai mozzanatai (Előadás). Ács Ferenc: A Föld és a növényzet
elektromos tulajdonságai (Előadás). Kormányos Róbert: Modern trendek a
biotechnológiában - Környezetvédelmi, mezőgazdasági és gyógyszerészeti biotechnológiák
fejlesztése. Muhi Béla: GENIUS tehetséggondozó programok. Utána: A tanári továbbképzés
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.
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Csoportkép Kanyó Anikó, Dr. Róka András, Muhi Béla, Kulcsár Sarolta, Dr. Lengyel László
előadókkal

Csoportkép Dr. Szalai Tamás, Dr. Kopasz Katalin, Dr. Molnár Miklós, Muhi Béla, Dr. Róka
András, Härtlein Károly, Kanyó Anikó előadókkal
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Kanyó Anikó a tűzzel játszik…

Härtlein Károly „felhőbe” burkolózik…
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Tisza parti sétány Törökbecsén

Keressük meg a sósvizű tavat! A Sóskopó Természetvédelmi Rezervátumban.
6

Egy 1848-as emlékmű Vajdaságban: Hungária szobor Törökbecsén
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Csoportkép az aracsi pusztatemplomnál

Härtlein Károly a muzsikáló teáskannával
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Csoportkép Kanyó Anikó, Kormányos Róbert, Muhi Béla, Dr. Ács Ferenc előadókkal
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Tűzijáték az udvaron…
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