XIX. Apáczai Nyári Akadémia
A fiatalok szocializációja - Tanári továbbképzés
2019. július 8-12. Újvidék, Apáczai Diákotthon, Ćirpanov utca 54.
A XIX. Apáczai Nyári Akadémia osztályfőnöki szekciója 2019. július 8-tól 12-ig került
megrendezésre Újvidéken az Apáczai Diákotthon belvárosi épületében. Főszervezője Muhi
Horváth Gabriella magyartanárnő. Akkreditált szakmai és módszertani továbbképzés a
pedagógusok, különösen az osztályfőnökök, osztálytanítók számára, katalógusszáma 935, K3,
P2. Ez egy nemzetközi jellegű tanári továbbképzés, melyen rangos hazai és külföldi
szakemberek, egyetemi tanárok tartottak előadásokat, szakmai foglalkozásokat vezettek,
műhelymunkákra és egyéb programokra is sor került. A hallgatóság körében gyakran jelennek
meg egyetemisták, külföldi tanárkollégák is. Ez alkalommal mintegy harminc látogató fordult
itt meg. A feldolgozott témák iránt igen nagy volt az érdeklődés.
Az ötnapos rendezvény előadói és foglalkozásvezetői a következő szakemberek voltak:
Velisek Klára informatikus, szaktanár, szakíró és Muhi Béla okl. fizikus, fizika-kémia
szakos tanár, a GENIUS tehetséggondozó mozgalom elnöke, kiadványszerkesztő, a gödöllői
Szent István Egyetem konzulens tanára: Fiatalok a digitális világban - Előnyök és veszélyek,
oktatási és nevelési vonatkozások. Dr. Erdélyi Éva, egyetemi docens, Budapesti Gazdasági
Egyetem: Kreativitás és motiváció (előadás és gyakorlat). Radnai Teréz és Nagyistván Zsolt:
Aktívan - interaktívan! A 21. század módszertani kihívásai a gyerekek szemével. A szegedi
MOZAIK Kiadó Kft. legújabb digitális fejlesztéseinek bemutatása, továbbá a kiadó
könyveinek a kiállítása és vására. Bori Mária, iskolapszichológus, közíró, Újvidék: A mai
gyerekek szocializációja (előadás gyakorlati példákkal), továbbá A gyerek és a képernyő című
előadás. Szendi Péter szaktanácsadó, Zrínyi Miklós Gimnázium, Budapest és Bacsó Ildikó,
tanügyigazgatasi csoportvezető, Budapesti Pedagógiai és Oktatási Központ: Generációs
ellentétek és kommunikációs lehetőségek az iskolákban. Vendégünk volt Budapestről Dr.
Lőrinczi Zoltán helyettes államtitkár az Emberi Erőforrások Minisztériumából, aki előadást is
tartott többek között az iskola és az osztályfőnökök szerepéről. Kulcsár Sarolta doktorandusz:
Virtualitás és magány (előadás gyakorlati példákkal). Mengyán Pletikosić Ildikó
pszichológus, Bonis Bona díjas tehetséggondozó, Topolya: A tehetség felismerése (előadás
gyakorlati példákkal), továbbá A tehetség segítése (előadás gyakorlati példákkal). Dr. Muhi B.
Béla, egyetemi tanár, prodékán az újvidéki Educons Egyetem Közgazdasági Karán: Diákmenedzserek a tanteremben (előadás). Dr. Sági Zoltán, orvos, neuropszichiáter, Szabadka:
Irigység és hála (előadás), továbbá Előítéleteink felismerése (csoportülés, műhelymunka). Dr.
Benda Judit táplálkozástudományi szakember, a Kétezeregy Kiadó igazgatója, Piliscsaba:
Táplálkozástudomány és nevelés. Táplálkozás, fegyelem és figyelem – mai táplálékunk hatásai
a gyerekeinkre. Berze Gizella és Tóth Karolina fejlesztő szakpedagógusok, Zenta: A
gyermekek tanulási nehézségeinek leküzdése (előadás és gyakorlat).
Hagyományosan kulturális jellegű és kapcsolatépítő programok is voltak.
Könyvbemutatókat is tartottunk. Az összes elhangzott előadást elektronikusan le lehetett
tölteni. A kitöltött kérdőívek feldolgozása során kiderült, az előadók és a továbbképzésben
részvevő pedagógusok is magasra értékelték a felmutatott teljesítményt, a képzés hozadékát.
Szakkönyvekkel, tankönyvekkel, elektronikus anyagokkal ismerkedtek meg a látogatók, a
Vajdasági Magyar Tankönyv Tanács oktatási jellegű kiadványaiból is lehetett válogatni. A
továbbképzés befejezésekor mindegyik részvevő látogatási tanúsítványt, illetve emléklapot
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kapott. Az előadásokról, gyakorlatokról, műhelymunkákról és egyéb foglalkozásokról
videofelvételek készült, a részvevők utólag ezekből is igényelhetnek.
Az utolsó napon Muhi H. Gabriella főszervező összefoglalta A XIX. ANyA osztályfőnöki
továbbképzési programját.
A továbbképzésről a tömegtájékoztatási eszközökben hírek, információk, interjúk jelentek
meg. A Fókusz www.fokusz.info ismeretterjesztő és tudománynépszerűsítő portálunk
Tanítástan című rovatában, illetve a VMPE honlapján www.vmpe.org.rs közlünk képes
beszámolót. A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete minden feltételt biztosított ahhoz,
hogy ez a hagyományos rendezvény ezúttal is kiválóan sikerüljön.
(Muhi H. Gabriella)

Sóti Klára és társainak zenés köszöntője

A VMPE elnöke, Lukács Gabriella köszönti a résztvevőket
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Muhi H. Gabriella főszervező köszöntője

velisek Klára és Muhi Béla előadása
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Dr. Erdélyi Éva előadása

Nagyistván Zsolt és Radnai Teréz a MOZAIK kiadóból
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Kirándulás: Pétervárad, a régi vasútállomás és a vár alatt húzódó vasúti alagút, a földalatti
folyosók, a múzeum, a Bélakút stb. meglátogatása.

Szendi Péter és Bacsó Ildikó programja
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Bori Mária előadása

Dr. Lőrinczi Zoltán helyettes államtitkár látogatása
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Mengyán P. Ildikó és Muhi H. Gabriella

Kulcsár Sarolta előadása

7

Dr. Muhi B. Béla előadása

Dr. Sági Zoltán előadása
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Dr. Benda Judit előadása

Berze Gizella előadása
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Tóth Karolina előadása
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