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Ciubotariu Éva – Nagy Zoltán 
 

Így tanítunk mi 
 

Morena – Módszertani Révai-napok az Adyban 
 

„A tanuló feje nem edény, amit meg kell 
tölteni, 

hanem fáklya, amit lángra kell lobbantani” 

Galileo Galilei 
 

A kezdet – CONEXIUNI / KAPCSOLÓDÁSOK – egy nyertes pályázat  

2007-ben az Oktatás és Kutatás Minisztériuma iskolafejlesztésre több 
pályázati lehetőséget is felkínált az iskoláknak. A nagyváradi Ady Endre 
Elméleti Líceum sikeresen megpályázott egy közel 45 000 RON értékű vissza 
nem térítendő támogatást. A Conexiuni- projekt céljai között a következők 
olvashatók: a jövő európai polgárainak nevelése, az iskola és a helyi közösség 
kapcsolatának erősítése, az iskola humánerőforrás- és anyagi tartalékainak 
felhasználásával.  

E program keretében 2007 júliusa és decembere között több mint 30 
tevékenységet szerveztünk három lépcsőben. Az első részben két tábort 
szerveztünk az iskolánkat támogató Alma Mater Alapítvány tulajdonában levő 
aranyosláposi vendégházban. Ezekben a táborokban két olyan diákcsoportot 
készítettünk fel, akik a későbbi tevékenységeket többé-kevésbé önállóan 
szervezték és irányították. A folytatást a szeptemberi Mobilitás-hét jelentette. 
Minden nap egy-egy verseny, filmvetítés, kiállítás, az utolsó nap pedig a 
hagyományos kerékpáros felvonulás hozta izgalomba a gyermekeket. A projekt 
harmadik részét az október 5-ei, az Oktatás világnapja alkalmából szervezett 
tevékenységek jelentették a „másképpen” tanítás jegyében. Néhány példa az 
előadások témái közül: Csodák palotája – interaktív fizikakísérletek, internetes 
angolóra, Hétpróbás adysok – játékos tudáspróba kicsiknek és nagyoknak, 
plakátkiállítás az Állatok világnapja alkalmából, a pályázatírás rejtelmei diákok 
számára, érdekességek a denevérek életéről, és ismerkedés ezekkel a kis állatok-
kal a tasádi barlangban a Környezetvédelmi Hivatal egyik előadója kíséretében. 
A nap folyamán 12 tevékenység folyt párhuzamosan, közöttük a dokumentációs 
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kabinet felavatása, mely a legmodernebb technikát jelenti a tanárok és tanulók 
számára. Ez a kabinet a Révai Miklós Szakkollégium nevet kapta.  

 
A folytatás – RÉVAI MIKLÓS SZAKKOLLÉGIUM – a tanári egyesület 

 
A 2007-ben megvalósított Conexiuni-projekt folyományaként 2009-ben 

alapította 26 nagyváradi tanár a Révai Miklós Szakkollégium tanári egyesületet, 
ekkor elérkezettnek érezve az időt, hogy tegyen valamit diákjaink és tanáraink 

szellemi értékeinek megőrzéséért. Ne 
tűnjön el nyomtalanul az a szellemi 
termék, melyet fáradságos munkával 
a tehetséges diákok tanáraik vezeté-
sével, támogatásával vagy az  elköte-
lezett tanárok létrehoznak. Kapja 
meg mindenki tudományos, kulturá-
lis, művészeti, sporttevékenységéhez 
a megfelelő támogatást, eredményei 
után pedig a megfelelő elismerést, 
jutalmat. Legyen értéke a szellemi 
munkának is. 

 

A hivatalos bejegyzés után az első megvalósított tevékenységek egyike a 
MORENA, az első módszertani tanári konferencia volt, melyet minden év 
októberének első hetében kívánunk megszervezni, október 5-e, a tanárok és az 
oktatás világnapja alkalmából. 

 
 

A célegyenes – Így tanítunk mi – tanári konferencia 
 
 

MORENA  Módszertani Révai-napok az Adyban 

Lehet az „Így tanítunk mi” elnevezés hivalkodónak tűnhet, természetesen 
nem ez volt a szándékunk. Inkább az, hogy lehetőséget biztosítsunk a gyakorló 
tanárok számára, hogy megmutathassák azokat az általuk alkalmazott 
módszereket, praktikákat, amelyeket alkalmaznak a mindennapi gyakorlatban. 
Módot adjunk az egymástól tanulásra, a fiatal kollégák képzésére. Szeretnénk a 
természeti jelenséghez, a morénához hasonlóan összehordani, egy mederbe 
terelni a tanárkollégák sikereit, megismerve jó tapasztalataikat, mindannyiunk 
tudásának gyarapítására.  
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Az idei meghívó 

A nagyváradi Ady Endre Líceum keretében működő Révai Miklós Szakkollégium 
2009. október 2–3-án módszertani napokat tart, melyre tisztelettel meghív minden olyan 
Bihar és Hajdú-Bihar megyei gyakorló pedagógust, aki szakmai tapasztalatait szívesen 
osztaná meg másokkal, vagy érdeklődéssel hallgatná azoknak a kollégáknak a mindennapi 
gyakorlatból fakadó tapasztalatait, akik kiselőadás keretében beszélnének tanítási 
módszerekről, eszközökről, egyéb oktatással-neveléssel kapcsolatos kérdésekről stb. A 
tevékenység során plenáris ülésen kerül sor általános érdeklődésre számot tartó előadásokra, 
majd szekcióülések keretében reál és humán tárgyakat oktató pedagógusok mutatják be 
szaktanári tevékenységük egy-egy fontos mozzanatát, tapasztalatát. A két nap során 
taneszkö-z, tankönyv- és szakkönyvkiállítás várja az érdeklődőket. Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk! 

 
A konferencia 

 
Az idén a plenáris ülések mellett három szekcióban hangzottak el 

előadások: Idegennyelv szekció, Magyar–történelem szekció, Reál szekció 
Több mint 40 előadó mutatott be érdekesebbnél-érdekesebb, tanulságos, 

érdekfeszítő, és ha a fogyatékos gyermekek testnevelésórájára gondolunk, 
helyenként megható előadásokat. Magyarországi és kolozsvári egyetemi előadók 
emelték a konferencia színvonalát értékes és színes bemutatóikkal.  

 

Példaként említenénk egy pár előadáscímet: 
• Dr. Fűzfa Balázs: „Az internet jelentősége a kereszténység felvételéhez 

mérhető” (Kányádi Sándor) – Az elmondhatatlanság poétikája 
• dr. Kovács Zoltán: Fejlesztő értékelés (foglalkozás) 
• Pásztor Gabriella: Oktatásügy – közügy, nemzeti prioritás, törvénykezési tatami 
• Székely Győző: Tankönyvfejlesztés Erdélyben – papíron és a világhálón 
• Bogdán Károly, Tunyogi Béla, Takács Péter, Năndrean Enikő, Takács 

Tünde: Csodák Palotája az iskolában – bemutató 
• Domján Katalin, Luka Enikő, Antal Károly: Elfogadás és beilleszkedés az 

iskolában – a másság elfogadása 
• Bárány Zsolt: Csempe- és félmikro kísérletek a gyakorlatban 
• dr. Bartos-Elekes István: Fedezzük fel az elektromágneses indukciót! 
• Ile Erzsébet: A nyelv mint hangszer. A verstantanítás dilemmái 



Ciubotariu Éva – Nagy Zoltán                                                         Így tanítunk mi 
 

 235

• Kotró László-Lehel, Nagy Zoltán: Az interaktív tábla és alkalmazása 
• Ambrus L. Attila, Csákberényi Nagy Gergely: A Bihar–Hajdú-Bihar 

Eurorégió gimnazistáinak környezetismerete 
• Ciubotariu Éva: Szerepjáték a kémiaoktatásban 
• Pallai Márta: A 10-Year-Old E-mail Exchange Project that Acquaints Students 

from Romania with American Culture and Civilization 
A szünetekben a különböző könyvkiadók tankönyveit és egyéb 

kiadványait tekinthették meg az érdeklődők. 
 

A teljes program az összes előadás címével, dolgozattal a bemutatott anya-
gokkal, az előadásokról készített fényképekkel és videofelvétellel megtalálható 
lesz a 
 

http://lady.rdsor.ro/modszertani/tartalomjegyzek2009/index.html, illetve a 
http://lady.rdsor.ro/index.php?m=modszertani oldalakon. 

 

Minden évben szándékunkban áll a konferencián elhangzott előadások 
anyagát egy kiadványban (könyv és DVD) megjelentetni. 

A következő Révai-napok időpontja 2010. október 1–2. Minden kedves 
érdeklődőt ezúton is szeretettel meghívunk és várunk, akár előadóként akár 
résztvevőként. Reméljük rövid időn belül a MORENA a magyar nyelven okta-
tó tanárok nemzetközi találkozójává válik.  

Ezekről érdeklődni lehet a Révai Miklós Szövetség elnökénél, Nagy 
Zoltánnál a nagyz@lady.rdsor.ro elektonikus postacímen.  
 


