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Nagy Zoltán 
 

Így tanítunk mi 
 
Morena – Módszertani Révai-napok az Adyban 

– tanári konferencia 

„A tanuló feje nem edény, amit meg kell tölteni, 
hanem fáklya, amit lángra kell lobbantani” 

Galileo Galilei 
 

Egy 2007-ben, a tanügyminisztérium által meghirdetett és a nagyváradi Ady 
Endre Líceum tanárai által megvalósított Conexiuni-projekt folyományaként 
2009-ben alapította 26 nagyváradi tanár a Révai Miklós Szakkollégium tanári 
egyesületet. A hivatalos bejegyzés után az első megvalósított tevékenységek 
egyike a MORENA, azaz módszertani tanári konferencia volt. Hagyományt 
akartunk teremteni, most hogy 2012 őszén már negyedik alkalommal szervez-
tük meg a konferenciát, úgy érezzük, hogy jó úton járunk.  

Az „Így tanítunk mi” a konferencia jellemző jelzőjévé vált, az előadók aktív 
tanárok, akik meg akarták mutatni saját tanári tapasztalataikat, eredményeiket, 
jó példákkal szemléltetni, hogy ilyen nehéz anyagi körülmények között az elkö-
telezett értelmiségi hogyan próbálja meg gyermekeink szellemi színvonalának 
szinten tartását, növelését. Annak ellenére, hogy minden szintű vezetőség – 
egészen a minisztériumig – adminisztratív, értelmetlen bürokratikus, elnyomó, 
megfélemlítő intézkedésekkel felemészti a pedagógusok alkotó energiáit, elvon-
ja a tevékeny munkától a még lelkes pedagógusokat, évről évre sikerül megtar-
tani konferenciánkat. (Csak félve kérdezem meg: miért kell, kinek fontos példá-
ul bejelenteni havonta név szerinti lebontásban a hiányzások számát az iskolák-
ban, és olyan statisztikákat készíteni, melyben a testnevelésből 10-es átlagot el-
érő falusi lányok számát kérdezték meg valamikor – vajon valaki elolvassa eze-
ket, vagy egy titkárnő összeadja a számokat és EGY statisztikai adat születik 
belőle, ami elemzés nélkül teljesen félrevezető következtetésekhez vezet?) 

A tevékeny és lelkes pedagógusoknak e helyett az aberráns követelmény-
rendszer helyett kibontakozási lehetőséget biztosítottunk és biztosítani fogunk 
a jövőben is, illetve lehetőséget kívánunk teremteni a gyakorló tanárok számára, 
hogy megmutathassák azokat az általuk alkalmazott módszereket, praktikákat, 
amelyeket a mindennapi gyakorlatban alkalmaznak. Módot adunk az egymástól 
tanulásra, a fiatal kollégák képzésére. Szeretnénk a természeti jelenséghez, a 
morénához hasonlóan összehordani, egy mederbe terelni a tanárkollégák sike-
reit, megismerve jó tapasztalataikat mindannyiunk tudásának gyarapítására.  
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A konferencia 

Az idén egy szekcióban hangzottak el előadások. 
A teljes program (lásd a mellékelt összeállítást), az összes előadás címével, 

dolgozattal, a bemutatott anyagokkal, az előadásokról készített fényképekkel és 
videofelvétellel, illetve az előző évek anyagaival együtt megtalálható lesz a szö-
vetség honlapján: htpp://revai.ro, valamint az Ady Endre Líceum oldalán: 
htpp://lady.rdsor.ro. 

A szövetség internetes oldala ezen kívül nagyon sok hasznos oktatással 
kapcsolatos anyag tárhelye.  

Az idei év újdonsága, hogy kísérleti jelleggel a konferencia előadásai követ-
hetők voltak az interneten is a fenti portálon. A résztvevőket szeretettel várjuk, 
visszajelzéseiket a következő konferenciák szervezésénél figyelembe vesszük. 
Várunk minden lelkes tanárkollégát előadóként, résztvevőként, internetes né-
zőként. 

Az idén az alábbi intézmények képviselői vettek részt a konferenciánkon:  
– Ady Endre Líceum – Nagyvárad; 
– Arany János Iskolacsoport – Nagyszalonta; 
– Eötvös József Szakközépiskola – Székelyudvarhely; 
– Horváth János Iskolacsoport – Margitta; 
– I. Rákóczi György Gimnázium – Derecske (Magyarország); 
– Magyar Tannyelvű Magániskola – Diószeg (Sládkovičovo – Szlovákia). 
A következő Révai-napok időpontja 2013. november. Minden kedves ér-

deklődőt ezúton is szeretettel meghívunk, és várunk előadóként vagy résztve-
vőként. Reméljük, hogy rövid időn belül a MORENA a magyar nyelven oktató 
tanárok nemzetközi találkozójává válik.  

Ezekről érdeklődni lehet a Révai Miklós Szövetség elnökénél, Nagy Zoltán-
nál, a nagyz@lady.rdsor.ro elektronikus postacímen.  

 
 


