AZ APÁCZAI KIADÓ TANULMÁNYI VERSENYEI
Apáczai Tehetségkutató Komplex Természettudományi Tanulmányi Verseny
A verseny célja: A természettudományok területén tehetséges gyermekek felfedezése, képességeik, ismereteik
fejlesztése a következő tantárgyakból: fizika, biológia,
kémia, földrajz, informatika, technika, matematika.
A versenyre nevezhetnek: Az általános iskola 7–8. évfolyamos tanulói, akik a fent nevezett tantárgyak közül legalább hármat apáczais tankönyvekből tanulnak.

bontható fel. Az iskolai forduló lebonyolításának időpontja: 2012. november 22., 14 óra.
A kitöltött feladatlapokat és a versenyjegyzőkönyvet
2012. november 30-ig kell beküldeni az Apáczai Kiadó
címére.
Regisztráció: 2012. november 18-ig az Apáczai Kiadó
honlapján.

A jelentkezés és a részvétel feltételei: Jelentkezni egyénileg lehet az intézmény tanulmányi versenyekért felelős
személyénél. Az iskolai fordulók első három helyezettje
csapatban képviseli iskoláját a megyei és országos fordulókon.
A nevezés módja, határideje: A Kiadó mint a verseny
meghirdetője minden iskolába kiküldi 2012. november
15-ig lezárt borítékban a feladatlapot, amely a jelentkező
tanulók számának megfelelően tetszőlegesen sokszorosítható. A boríték az iskolai forduló időpontja előtt fél órával

ÚJ TANTÁRGY – ÚJ KÉPZÉS
Felkészítés az általános iskolai erkölcstan tanítására
Az Apáczai Kiadó a fenti című 60 órás továbbképzés
akkreditálásával kíván hozzájárulni az új köznevelési
törvény előírásainak megvalósításához, miszerint az
általános iskolákban (felmenő rendszerben) kötelező
tantárgyként kell oktatni az erkölcstant. A tematika
kompatibilis az új Nemzeti alaptanterv tartalmával.
A képzés átadja a résztvevőknek azokat az alapvető normatív és stratégiai típusú ismereteket, kompetenciákat,
melyek birtokában hatékonyabban oktathatják az etikát, továbbá rendszerbe foglalja az emberismeret- és
etikatanítás sajátosságait, valamint megismerteti a részt
vevő pedagógusokkal napjaink fontosabb etikai álláspontjait, nézeteit, értékelveit és érvelési módjait.
A tanfolyam az etikatanítást komplex folyamatként
mutatja be. Integratív jellegéből adódóan nem lehet
szegregáltan, csupán tantárgyként kezelni, mivel a közoktatási intézményekben zajló nevelési-oktatási folyamatokban minden résztvevő érintett az etika alapelvei
által.
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A továbbképzés során lehetősége nyílik a részt vevő
pedagógusoknak:
– olyan pedagógiai, didaktikai ismeretek és gyakorlati tapasztalatok megszerzésére, amelyek hatékonyabbá tehetik az erkölcstan oktatását;
– korszerű etikatanterv, tankönyv és taneszközök
megismerésére;
– olyan újszerű tantárgy-pedagógiai elemek és
módszerek kipróbálására, amelyek növelik a tanítási-tanulási folyamat hatékonyságát.
A továbbképzésen alkalmazott módszerek, munkaformák: interaktív előadás, demonstráció, forrásfeldolgozás, vita, beszélgetés, önreflexiók, egyéni és csoportfeladatok, beszámolók, iskolai hospitálás, írásos
feladatok.
A képzéssel kapcsolatos további információk:
Nemes Gábor – továbbképzés-vezető
(06-20-533-85-53)
Megyei, területi szakreferensek
(www.apaczai.hu/szakreferensek)

