
 

Pedagógus-konferenciák a kolozsvári BBTE-en 
 
 
  A konferenciát a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetemen a 
tanárképzésben részt vevő magyar módszertan és pedagógia szakos oktatói 
hozták létre 1999-ben azzal a szándékkal, hogy a tanárok anyagi megterhelése 
nélkül, igényhez mérten megoszthassák tapasztalatainkat a pedagógusok széle-
sebb táborával, választ keressenek az akkor javában folyó oktatási reform által 
felvetett kérdésekre. Ez a szándék akkor a konferencia címében is tükröződött: 
Megoldások a romániai oktatási reform kihívásaira. Később aztán a konferencia cí-
mét mindig valamilyen aktualitás vagy egy-egy korszerű pedagógiai paradigma 
sugallta. 2000-ben magától értetődött az Oktatás az új évezred elején cím, majd az 
azt követő évben az Új minőség az oktatásban elnevezés tűnt aktuálisnak. Ezt 
követték rendre a Hagyományos és korszerű értékek az oktatásban és a nevelésben 
(2003), Oktatás és nevelés a számítógép-korszakban (2004), Élményszerű (fizika)oktatás 
(2005), Tanulóközpontúság az oktatásban (2006), EU-s követelmények az oktatásban 
(2007) címek. Ez utóbbi aktualitását Románia Európai Uniós tagsága adta.  
A szervezésre jelen beszámoló íróját kérték fel. Az évek során a szervezéssel 
járó feladatokat, a konferencia elnöki tisztjét is ő vállalta fel, a kollégák több-
nyire csak előadásokkal vettek részt benne. A szervezési kiadások, valamint a 
tervezett konferenciakiadványok érdekében beadott sikertelen pályázat után 
nem próbálkoztunk többé, de olykor-olykor a külföldi előadókat az egyetem 
szállásolta el. A legtöbb kiadást és a Székely Ferenc-díjat is a szervező állja.  
  Az egynapos konferenciának eddig három iskola, a kolozsvári Bá-
thory István Líceum, a Brassai Sámuel Líceum és a Református Kollégium 
adott helyet, de helyszínnel és technikai megoldásokban, kiadványokkal is min-
dig segített a kolozsvári EMT. Egy alkalommal az RMPSZ (GKTOK) is tár-
sunk volt. Külön ki kell emelnem az Erdélyi Tankönyvtanács szerepét a 
konferencia színesebbé tételében azáltal, hogy majdnem mindegyik 
rendezvényünkön részt vettek tankönyv- és szakkönyv-kiállításukkal, olykor 
ajándékkiadványokat is felkínálva a hallgatóknak. Hasonlóképpen a legtöbb 
külföldi előadónak, eszközterjesztőnek is hálás köszönet jár az általuk felkínált 
kiadványokért, eszközökért. Ez úton szeretnénk kifejezni köszönetünket a 
szervezésben részt vevő fenti intézmények vezetőinek, tanárainak, a Szabadság 
című napilapnak, meg a többi lapnak is, hogy hasábjaikon, a szovátai TOK-
nak, hogy a honlapján népszerűsítették a konferenciánkat. Végül a Kar és az 
Intézet vezetőségének, az egyetemi kollégáimnak szeretnék köszönetet 

 



mondani, akik az évek során előadással, vagy csak a szervezésben önzetlenül a 
rendelkezésünkre álltak. 
  Kezdetben a konferencia céljának tekintette a tanárok tájékoztatását a 
romániai oktatási reform aktuális kérdéseiről, a hatékony oktatási elméletek 
megismertetését, valamint új oktatási módszerek, eljárások, eszközök stb. 
bemutatását. Az évek során a konferencia célja kiegészült azzal, hogy az oktatás 
és a nevelés hagyományos értékei mellett az elért legújabb oktatási eredménye-
ket is bemutassa, és lehetőséget biztosítson azok megvitatására is kerekasztal-
megbeszélések keretében. A szakmai tapasztalatok, információk cseréje mellett 
a különböző tárgyak oktatóinak egyben lehetőséget nyújtott a szakmai találko-
zásra is.  
  Az előadókat a konferencia témájához igazodva kértük fel, ám amióta 
rendezvényünk kezd ismertté válni, előfordul, hogy maguk az előadók keresnek 
meg minket előadás felkínálásával. Azt szeretnénk, ha minél színesebb és 
változatosabb lehetne a „kínálat“.  
  Öröm látni, hogy a résztvevők szívesen jönnek Szatmárnémetitől 
Brassóig, az ország minden részéből. Ha pedig eljönnek, és olyanok is, akik az 
előző konferenciákon is részt vettek, akkor biztosan valami nyereségük 
származhatott abból. Ez ad mindig erőt a további konferenciák szervezéséhez. 
Büszkék vagyunk arra, hogy a konferencia nemcsak hogy ingyenes, de a szel-
lemi gyarapodáson kívül a tanárok az utolsó konferenciánkról sem mentek el 
üres kézzel. Először Székely Győző, az RMPSZ részéről ajánlott fel ingyenes 
Magiszter-számokat a hallgatóságnak, majd Halász Tibor hozott a vaskos 
fizikatankönyv-sorozatából tucatnyit, amit a jelenlévők vittek iskoláik könyvtá-
rába szerte az országba, végül e cikk szerzője ajándékozott minden résztvevő-
nek a Neveléslélektani kérdések című szöveggyűjteményéből, valamint a tavalyi 
előadó, Poór Zoltán jóvoltából a multikulturális oktatáshoz egy kis színes 
füzetecskét. 
  Az alábbiakban felsoroljuk az eddig megtartott kilenc konferencia 
előadásait, eseményeit. 
 
Az eddigi konferenciák programja 
 
1. Megoldások a romániai oktatási reform kihívásaira 
1999. május 29., Kolozsvár, Báthory István Elméleti Líceum 
Program: 

• Megnyitó (Dr. Szamosközi István, BBTE Kolozsvár) 
• A tanügyi reform (Szatmári Ildikó, Oktatási Minisztérium) 
• A hatékony oktatás (Dr. Frisnyák Tünde, ELTE Budapest) 



• A tankönyvírás kérdései (Dr. Péntek János, BBTE Kolozsvár) 
• Tankönyvbemutató (Székely Győző, Erdélyi Tankönyvtanács) 

 
2. Megoldások a romániai oktatási reformkihívásaira 
2000. május 27. Brassai Sámuel Elméleti Líceum, Kolozsvár. 
           A kevés résztvevő miatt a konferenciát kerekasztal-megbeszéléssé alakítottuk 
át. 
 
3. Oktatás az új évezred elején 
2001. június 2., Kolozsvár, Brassai Sámuel Elméleti Líceum 
A konfererncia programja: 

• Megnyitó beszéd (Dr. Kása Zoltán, BBTE, Kolozsvár) 
• Az iskolában megszerzett tudás értékelése (Dr. Csapó Benő, József Attila 

Tudományegyetem, Szeged) 
• A projektpedagógia didaktikája (Dr. Hegedűs Gábor, Kecskeméti Főiskola) 
• A magyarországi tanárképzés és továbbképzés (Dr. Tasnádi Péter, ELTE, Budapest) 
• A romániai oktatási reform aktuális kérdései (Vekov Károly képviselő, Kolozsvár) 
• Tankönyvkiállítás megtekintése 

Műhelyfoglalkozások 
• Aktív oktatási eljárások. Matematika (Forgács Enikő, Póka Eszter), fizika (Rend 

Erzsébet), kémia (Csuka Rózsa), biológia (Barbu Edit), földrajz (Nagy Borbála), 
történelem (György Irén), filozófia (Katona Enikő) 

• Projektpedagógia (Dr. Kulcsárné Papp Enikő) 
• A kritikai gondolkodás fejlesztése (Dr. Kovács Zoltán) 

 
4. Új minőség az oktatásban 
2002. június 1., Kolozsvár, Báthory István Elméleti Líceum 
Plenáris előadások: 

• Minőség az oktatásban. Megnyitó beszéd (Dr. Kovács Zoltán, a konferencia szerve-
zője, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Tanárképző Intézetének igazgatója, 
Kolozsvár) 

• Káosz, napjaink új szemlélete a fizikában (Dr. Tél Tamás egyetemi tanár, Eötvös 
Loránd Tudományegyetem, Budapest) 

• Canto ergo sum. Az énekhang (Dr. Pap János, egyetemi docens, Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem, Budapest) 

• Tankönyvkiállítás megtekintése 
• Ezrednyitó tudományos esték rendezvénysorozat (Staar Gyula, a Természet világa című 

folyóirat főszerkesztője, Budapest) 
• A tudományos és technológiai újdonságok népszerűsítése (Herczeg János, az Élet és 

tudomány című folyóirat főszerkesztője, Budapest) 



• A természetvédelem szaktudományos alapelvei (Dr. Milkovits István, tanszékvezető 
főiskolai tanár, ELTE Tanárképző Főiskola, Budapest) 

• A természettudományos tantárgyak módszertanának oktatása (Dr. Szombatiné Ko-
vács Margit, főigazgató-helyettes, főiskolai docens. ELTE  Tanárképző Főis-
kola, Budapest) 

• Az idegen nyelvi vezetőtanár/mentorképzés kérdései (Dr. Poór Zoltán, 
tanszékvezető, főiskolai docens, Veszprémi Egyetem) 

• Aktív oktatási eljárások példatára. (Dr. Kovács Zoltán, a munkacsoport vezetője) 
Szekcióülések: 

• A szakosztályokban a tanárok ismertetik dolgozataikat, az Aktív oktatási eljárá-
sok példatárának példaanyagait: Barbu Edit (biológia), Csuka Rózsa (kémia), 
Forgács Enikő, Póka Eszter (matematika), György Irén (történelem), Katona 
Enikő (filozófia), Nagy Borbála (földrajz), Rend Erzsébet (fizika),  

• Kovács Zoltán (tanítók, tanárok) 
• A matematika szakosztályban az Élet és tudomány című folyóirat Matematika ver-

senyfeladatairól Herczeg János főszerkesztő beszél.  
 
5. Hagyományos és korszerű értékek az oktatásban és a nevelésben 
2003. május 31., Kolozsvár, Brassai Sámuel Elméleti Líceum  
Program:  

• Megnyitó (Dr. Kása Zoltán, oktatási rektorhelyettes, BBTE, Kolozsvár) 
• Metareprezentációk a matematikai problémák kategorizációjában (Batiz Réka, Péntek 

Imre, Tulics Helga) 
• Az óraelemzés szempontjai (Dr. Péntek Erzsébet) 
• Az iskolai személyiségfejlesztés alapvető dimenziói (Dr. Fodor László – BBTE) 
• Könyvkiállítás 
• Önfenntartó oktatási helyzetek (Dr. Kovács Zoltán) 
• Többválaszos tesztek - érvek és ellenérvek (Dr. Dezső Gábor) 
• Aktív oktatási eljárások – tapasztalatok (Rend Erzsébet) 
• A számítógéppel segített oktatás – laboratóriumi bemutató (Marchiş Julianna) 

 
6. Oktatás és nevelés a számítógép-korszakban 
2004. május 29., Kolozsvár, EMT székháza – Református Kollégium díszterme 
Program:  

• Megnyitó (Dr. Kovács Zoltán, Székely Árpád, a kollégium igazgatója) 
• Változó pedagógusszerepek (Dr. Poór Zoltán) 
• Az erkölcsi nevelés kérdései az iskolában (Dr. Fodor László) 
• Tankönyvkiállítás 
• Pszichológiai felmérések módszertana (Péntek Imre – BBTE) 



• A helyes beszéd (Dr. Jancsó Miklós – BBTE) 
• A számítógépes oktatás – laboratóriumi bemutató (Dr. Kovács Zoltán) 
• Szeder László programvezető fizikatanár, Zamatóczky László, ügyvezető, 

Meló-Diák Taneszközcentrum Kft. Magyarország 
• A Székely Ferenc-díj kiosztása (A díjat a következő konferencián adtuk át.) 

 
7. Élményszerű (fizika)oktatás 
2005. július 30., Kolozsvár, Református Kollégium  
Program:  

• Megnyitó (Dr. Kovács Zoltán)  
• A Székely Ferenc-díjak kiosztása (A 2004. és a 2005. évi díjakat Székely Árpád, a 

Kolozsvári Református Kollégium igazgatója, valamint László Margit, a 
Kolozsvári Református Kollégium kémia-fizika szakos tanára kapta.) 

• Egyetemes emberi értékek az Ószövetségben (Dr. Marjovszky Tibor, Debrecen) 
• Az S-vitamin (A sikerélményről) (Dr. Vargha Jenő László – BBTE) 
• Szituatív döntések (Péntek Imre) 
• Az ész és a szív (Nanszákné dr. Cserfalvi Ilona – Debrecen) 
• A kolozsvári fizika történetéből (Dr. Gábos Zoltán – BBTE) 
• A fizika tanításának időszerű kérdései (Dr. Berkes József, JPTE, Pécs) 
• Érdekes fizikakísérletek (Dr. Molnár Miklós – Szegedi Egyetem) 

 
8. Tanulóközpontúság az oktatásban 
2006. július 29., Kolozsvár, Református Kollégium 
Program: 

• Megnyitó (Kovács Zoltán, Székely Árpád) 
• In memoriam Dezső Gábor (Dr. Kása Zoltán) 
• In memoriam Ferenczi Gyula (Dr. Kovács Zoltán) 
• Az oktatás – „fentről” nézve (Dr. Kötő József) 
• Tanuló- és tanulásközpontúság az iskolában (Dr. Poór Zoltán) 
• Tankönyv- és taneszközkiállítás 
• Az oktatás aktuális kérdései (Dr. Kovács Zoltán) 
• A tanárok beszédkultúrája (Dr. Jancsó Miklós) 
• A Székely Ferenc-díj kiosztása (A díjat Stark Gabriella, a BBTE szatmárnémeti 

tagozatának pedagógiatanára kapta) 
 
 
 
 
9. EU-s követelmények az oktatásban 



2007. július 28., Kolozsvár, Református Kollégium  
Program: 

• Megnyitó (Kovács Zoltán – Székely Árpád) 
• Apáczai iskolája – visszaemlékezések (Dr. Gábos Zoltán) 
• A romániai oktatáspolitika jelenlegi irányvonalai (Dr. Fóris-Ferenczi Rita, a BBTE 

Tanárképző Intézetének igazgatóhelyettese) 
• A magyarországi oktatás néhány vonatkozása az EU-tagság harmadik évében (Dr. Ha-

lász Tibor, a szegedi JGYTF ny. tanára) 
• Az EU ajánlásai a multikulturális nevelésről (Dr. Torgyik Judit, a székesfehérvári 

KJF főiskolai tanára) 
• Romák Európában (Dr. Karlovitz János Tibor, a Miskolci Egyetem 

Neveléstudományi tanszékének docense) 
• Tankönyvkiállítás  
• Az alkalmazott didaktika szakkollégium munkája (Dr. Kovács Zoltán, vezető ta-

nár, Molnár Botond, Józsa János egyetemi hallgatók, BBTE [Az előadást 
elektronikus formában a Tanárképző Intézet honlapjára tettük át. ]) 

• A speciális nevelési igényű gyermekek integrálásának kérdései (Salat Enikő pszicholó-
gus, BBTE) 

• Kerekasztal-beszélgetés (Cseh Gyopár, Dvorácsek Ágoston és Rend Erzsébet be-
számolója a Grenoble-i Science on Stage 2007. évi rendezvényéről.) Ezúttal a 
Székely Ferenc-díj kiosztása az előadással jelentkező tanárok hiányában 
elmaradt. 

• A konferencia kiértékelése 
 
  A 10., jubileumi tantárgymódszertani konferenciára előre láthatóan 
2008. július 27-én kerül majd sor. Címe: Útkeresés a romániai magyar oktatásban. 
 

Dr. Kovács Zoltán 


