LELKI ÉS SZAKMAI FELTÖLTŐDÉS SZARVASON
Az ország legenergikusabb, méltán nagy hírű pszichológusa tartott
előadást a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai
Kara és az Apáczai Kiadó közös konferenciáján Szarvason.
A közoktatás kihívásai – Pozitív erővel, egészséges öntudattal című konferencia 2012. január 18-án került megrendezésre.
A konferencia első felében bemutatkozó szekcióüléseken
az Apáczai Kiadó munkatársai mutatták be a legújabb
továbbfejlesztett tankönyveiket, tananyagcsomagjaikat a
hallgatóságot bevonó interaktív előadásokon.
Az előadók között találkozhattak a pedagógus kollégák
Esztergályosné Földesi Katalin érdemes tankönyvíróval,
aki a „Játék a tanulás” – interaktív tananyag-bemutató címmel mutatta be az első évfolyamos tankönyvcsomag adta
lehetőségeket. Lepenye Mária tankönyvszerző „Hiszem,
ha látom” címmel a tevékenység-központú matematika- és
fizikaoktatás lehetőségeit tárta fel az érdeklődők számára.
Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró az interaktív tananyagok felhasználási lehetőségeit prezentálta az anyanyelvi képességfejlesztésben. Zátonyi Szilárd tankönyvszerző a
biológiakönyveket mutatta be a digitális forradalom küszöbén. Jordán Gergely középiskolai vezető szerkesztő a Kiadó
középiskolai tankönyvfejlesztéseit vázolta fel. Kós Nóra
főiskolai tanársegéd A sajátos nevelési igényű gyermekek sikeres integrációja című előadásában azokat a lehetőségeket
mutatta be, melyek segítséget adhatnak a kollégák számára
a mindennapi nevelés-oktatás terén. Lestyán Erzsébet főiskolai tanársegéd a tehetséggondozás rejtelmeibe kalauzolta
el az érdeklődő kollégákat, előadását matematikai feladatok, játékok bemutatásával tette emlékezetessé.
A konferencia második felében Sipos Lászlóné dr. és
Földesi Zoltán köszöntői után az Apáczai Kiadó ügyvezető igazgatója, Esztergályos Jenő ismertette a Kiadó szerte-
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ágazó múltbeli és jelenlegi munkásságát, európai szinten
elismert tankönyveit, folyamatban lévő és jövőbeli terveit.

Őket követte előadásával Prof. Dr. Bagdy Emőke, aki a
pedagógusokat különösen érintő, növekvő stresszhatások
pozitív kezelését és a mentális egészség megőrzését segítő tevékenységeket helyezte előadása középpontjába.
A humor, a nevetés, a szeretetkapcsolatok és az altruizmus mindannyiunk számára folyamatosan kiaknázható,
újratermelődő erőforrásokat jelentenek a sze mélyiségben.
Az emberi boldogságot, testi-lelki jól-létet kiemelő dinamikus megközelítése demonstrálta is az ismertetett elméleteket a gyakorlatban, így a hallgatóság maga is feltöltődött a nemegyszer humoros, megkapó emberi példákat
felvonultató ismeretek által.

A Szivárvány… tanulmányi versenyeinek tervezett időpontjai
április 19., csütörtök
április 24., kedd
április 25., szerda
április 26., csütörtök
május 8., kedd
május 9., szerda
május 10., csütörtök
május 11., péntek

46

HÍREK, ESEMÉNYEK

Internetes tanulmányi verseny
Komplex tanulmányi verseny
Matematika tanulmányi verseny
Matematika tanulmányi verseny
Természetismeret tanulmányi verseny
Természetismeret tanulmányi verseny
Kis nyelvész tanulmányi verseny
Kis nyelvész tanulmányi verseny

3–4. évfolyam
5–6. évfolyam
1–2. évfolyam
3–4. évfolyam
1–2. évfolyam
3–4. évfolyam
1–2. évfolyam
3–4. évfolyam

