XIX. Apáczai Nyári Akadémia
Tanári továbbképzés a természettudományos műveltség fokozása céljából
2019. július 15-19. Újvidék, Apáczai Diákotthon, Ćirpanov utca 54.
A XIX. Apáczai Nyári Akadémia természettudományi szekciója 2019. július 15-től 19-ig
került megrendezésre Újvidéken az Apáczai Diákotthon belvárosi épületében. Főszervezője a
kezdetek óta Muhi Béla fizikatanár.
Ötnapos akkreditált szakmai és módszertani továbbképzés ez a természettudományokat
oktató szaktanárok, tanítók és más érintett pedagógusok részére, melynek Szerbiában a
katalógusszáma 844, K1, P1. Nemzetközi jellegű, immár hagyományos tanári
továbbképzésről van szó, ahol rangos hazai és külföldi szakemberek, egyetemi tanárok
tartottak előadásokat, sok kísérletet mutattak be, műhelymunkákra és egyéb foglalkozásokra
is sor került. A hallgatóság körében ezúttal is voltak külföldi kollégák. Az idén mintegy
harmincöt látogató fordult itt meg, a feldolgozott témák iránt igen nagy volt az érdeklődés. Az
ötnapos rendezvény előadói és foglalkozásvezetői a következő szakemberek voltak:
Dr. Erdélyi Éva, egyetemi docens, Budapesti Gazdasági Egyetem: Mit jelenthet ma a
fenntartható fejlődés, és hogyan járulhatunk hozzá? (Az előadó többek között bemutatta a
műanyagokat helyettesítő, megehető, komposztálható tányérokat, evőeszközöket).
Dr. Csanádi János tanszékvezető egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, Kémiai Intézet:
Szerves kémiai intermedierek. (Előadás elméleti és gyakorlati példákkal).
Härtlein Károly fizikatanár, mesteroktató, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem, Fizikai Intézet: Látványos tanórák, kísérletek alacsony hőmérsékleten (kísérletek
cseppfolyós nitrogénnel, szilárd széndioxiddal, cseppfolyós oxigénnel). Az előadó további
előadásai: Kritikus szemlélet a természettudományokban (interaktív foglalkozás), Az
áltudományok elleni küzdelem (előadás és szemléltetés), Tanulságos kísérletek mechanikából
és elektromosságból (előadás és szemléltetés) Az előadó többek között héliummal mutatott be
hangtani kísérleteket, erős hangot keltő eszközöket állított össze, vasat olvasztott árammal,
cirkuszi produkciók...
Radnai Teréz és Nagyistván Zsolt: Aktívan - interaktívan! A 21. század módszertani
kihívásai a gyerekek szemével - a szegedi MOZAIK Kiadó Kft. legújabb digitális
fejlesztéseinek bemutatása. A kiadó új tankönyveinek kiállítása és vására.
Mgr. Vukajlović Natália topolyai biológus programja: Élményalapú tanulás a biológiában
– a Galanthus 2000 című nemzetközi projektben való részvétel tapasztalatai. A kutatási és
előadói készség fejlesztése – a Pókász szakcsoport ötéves működésének tapasztalatai. A
kritikus gondolkozás és problémamegoldó-készség fejlesztése a tantárgyak közti kooperációs
hálózaton keresztül.
Fodor Erika, Kutató Tanárok Országos Szövetsége tiszteletbeli elnöke, Budapest: Mi a
KUTOSZ, és miért jó oda tartozni? Vendégünk másik előadása: A játék is lehet unalmas! A
gamifikáció buktatói és fantasztikus lehetőségei az oktatásban (játékos foglalkozások).
Nagyon látványos kísérleteket is láthattunk az előadótól.
Dr. Ács Ferenc, egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Meteorológiai
Tanszék, Budapest: Az időjárás, az éghajlat és az emberi test tulajdonságainak szerepe az
emberi hőterhelés alakulásában. A humán hőterhelésről a Kárpát-medencében. (Az előadó
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emlékeztetett bennünket a nálunk, az ANyÁ-n megtartott korábbi előadásira, kihangsúlyozva
azt, hogy itt egy kutatómunka született, ami meghozta a tudományos gyümölcsét, a világ
szakmai érdeklődését).
Dr. Kopasz Katalin, tudományos munkatárs, Szegedi Tudományegyetem Optikai és
Kvantumelektronikai Tanszék: Demonstrációs kísérletek a csillagászat tanításához (előadás
és gyakorlat). Dr. Szalai Tamás, csillagász, tudományos munkatárs, Szegedi
Tudományegyetem: 50 éve volt az első Holdra szállás - tények és tanulságok (előadás)
Dr. Barta Holló Berta docens, Újvidéki Egyetem, Kémiai Intézet: Érdekességek a
termoanalitika világából. (A témával kapcsolatosan egy igényes összefoglalót láttunk és
hallottunk tudománytörténeti vonatkozásokkal).
Dr. Muhi B. Béla, egyetemi tanár, prodékán, Educons Egyetem - Közgazdasági Kar,
Újvidék: A 4. ipari forradalom hatása az oktatásra (Előadás gyakorlati példákkal. Az előadó
többek között kihangsúlyozta az általa szervezett Diák Menedzsment Bajnokság, a
Fogyasztóvédelmi Diákverseny, a Vállalkozz Okosan és más versenyek, rendezvények
hozadékát).
Dr. Borsos Éva egyetemi tanár, Zenta, Szabadkai Tanítóképző Kar: Mi van a talpunk alatt?
Továbbá Mi mozog a talpunk alatt? (Szakmai előadás gyakorlati példákkal és
műhelymunkával. Többek között sajtot is készítettünk).
Muhi Béla fizika-kémia tanár, okl. fizikus, a Szent István Egyetem konzulens tanára,
Újvidék: Hazai és külföldi modellek a projektoktatásban – A III. nemzetközi tudományos
konferencia bemutatása. Az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki
Karán 2019. május 21-én megtartott előadások összefoglaló ismertetése. Az összes elhangzott
előadás elektronikusan letölthető. Rengeteg fizikai kísérletet is láthattunk: Tesla-áramok,
Benham-korong, mechanikai és optikai érdekességek
Kanyó Anikó okl. kémikus, kémiatanár, Topolya-Újvidék: Gyomnövények vagy
gyógynövények? (Gyakorlati foglalkozás és műhelymunka, többek között testápoló krémek
készítése stb.) Bemutatásra került Kanyó Anikó: Játékos foglalkozások kémiából (Kézikönyv
tanítóknak, foglalkozásvezetőknek) című munkája, mely a Vajdasági Magyar Tankönyv
Tanács kiadványa.
Csoportos kirándulás is volt. Úti cél: Fruska Gora Nemzeti Park, Venac, séta az erdőben, a
lebombázott TV-torony megtekintése, látogatás a péterváradi várban, a helyi
múzeumkörbejárása. A hatvan méter mély Bélakút titkaival (IV. Béla királyunkról kapta a
nevét) is megismerkedhettek az ANyA résztvevői…
A program végén Muhi Béla főszervező összefoglalta és értékelte a megvalósult XIX.
ANyA természettudományi továbbképzési programot. 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 kapott. Az
előadóktól nyomtatványokat és elektronikus anyagokat lehetett kapni, melyeket a helyszínen
sokszorosítottak. Az előadásokról, gyakorlatokról, műhelymunkákról és egyéb
foglalkozásokról videofelvételek készült, a részvevők ezekből is igényelhettek.
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A továbbképzésről a tömegtájékoztatási eszközökben hírek, információk, interjúk jelentek
meg. A www.fokusz.info ismeretterjesztő és tudománynépszerűsítő portál Tanítástan című
rovatában, illetve a VMPE honlapján www.vmpe.org.rs közlünk képes beszámolót.
A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete jó osztályzatot kapott az elszállásolás és az
étkezés biztosítása terén, továbbá a szükséges műszaki eszközökkel is segítette ezt a
hagyományos és ezúttal is jól sikerült rendezvényt.
Az előadók és hallgatóság nevében is köszönetünket fejezzük ki a budapesti Emberi
Erőforrások Minisztériumának, hogy támogatásban részesítette azt a nagysikerű rendezvényt.
(Muhi Béla)

Ünnepélyes megnyitó - A Habram testvérek muzsikálnak

Lukács Gabriella VMPE elnök köszöntője
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Muhi Béla főszervező programismertetője

Dr. Erdélyi Éva bemutatja a megehető, komposztálható tányérokat
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Dr. Csanádi János előadása
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Hartlein Károly varázslatos kísérletei

Nagyistván Zsolt és Radnai Teréz bemutatja a MOZAIK kiadó új termékeit
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A Fruska Gora Nemzeti Parkban

Háborús emlék: a lebombázott TV torony
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Az egykori péterváradi vasútállomás előtt

A péterváradi várban
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Fodor Erika előadása

Muhi Béla látványos kísérletei
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Muhi Béla főszervező előadása
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Dr. Ács Ferenc előadása

Dr. Kopasz Katalin előadása
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Dr. Szalai Tamás előadása

Dr. Holló Barta Berta előadása
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Dr. Muhi B. Béla előadása

Dr. Borsos Éva bemutatása
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Dr. Borsos Éva a hallgatók teszteredményeit várja

Mgr. Vukajlović Natália biológus programja
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Válogatás a Vajdasági Magyar Tankönyv Tanács kiadványaiból
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