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Dr. Demény Piroska 

 
Beszámoló a II. Kolozsvári Neveléstudományi Konferenciáról 
 
A magyar nyelvterületeken működő/ ku-

tató óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, 
gyógypedagógusok, logopédusok, szülők, intéz-
ményvezetők, felsőoktatásban és tanügyigazga-
tásban dolgozók, magisteri és PhD-hallgatók ré-
szére meghirdetett rendezvény  színhelye a ko-
lozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem  köz-
ponti épülete volt. Idei  konferenciánk témája: 
Interaktív eszközök és módszerek a tanulás folyama-
tában. 

A patinás intézmény dísztermében és előadótermeiben zajlottak a plenáris 
ülések,  megbeszélések. Az első emeleti folyosón kávészünetben lehetett megtekin-
teni az Ábel Kiadó és a Studium Kiadó  kínálatát, illetve a tanítóképzős hallgatók 
Mit állítunk? Kiállítunk! címmel megrendezett eszközbemutatóját. A rendezvény 
anyagi alapjainak előteremtését a Bolyai Társaság, az ERGO és a Szülőföld Alap 
támogatásának köszönhetjük. 

  Összesen 86, a gyermeknevelésben dolgozó szakember, óvónő, tanító, 
gyógypedagógus, pszichológus, egyetemi oktató, illetve kutató területen dolgozó 
kollega, valamint számos egyetemi hallgató regisztrált és volt jelen a konferencián 
Erdély és Magyarország  különféle intézményeiből és képzőhelyeiről, kutató mű-
helyeiből, egyetemeiről és egészségügyi ellátó intézményeiből. Az előadók személyé-
ben több egyetem és főiskola (a Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Nyugat-Magyaror-
szági Egyetem, a marosvásárhelyi Művészeti Egyetem, az Erdélyi Magyar Tudomány-
egyetem, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem, a Miskolci Egyetem, a pécsi 
Római Katolikus Hittudományi Főiskola), valamint 
számos középiskola és általános iskola képviseltette ma-
gát. Április 16-án reggel  a rendezvény ünnepélyes meg-
nyitására került sor az Egyetem dísztermében. A meg-
nyitó beszédet dr. Fóris-Ferenczi Rita docens, a konfe-
rencia elnöke mondta.  

Az ezt követő plenáris előadások keretében a meg-
hívott magyarországi és erdélyi  előadók tartották meg 
előadásaikat Kovácsné Németh Mária (Nyugat-Ma-
gyarország Egyetem, Apáczai Csere János Kar, Neve-
léstudományi Intézet, Magyarország): A projektoktatás 
elmélete és gyakorlata, Dezső Renáta Anna (PTE BTK 
NTI, Pécs): Termékeny tudatú kedvesen követelő tanármodell, 
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Birta–Székely Noémi (BBTE – Pszichológia és Neve-
léstudományok Kar, Kolozsvár, Románia): Az iskolai 
videotréning szerepe a tanár-diák interakciók elemzésében és 
fejlesztésében, Marchiş Julianna (BBTE- Pszichológia és 
Neveléstudományok Kar, Humán Tudományok Mód-
szertana Tanszék, Kolozsvár, Románia): A számítógép az 
oktatásban címmel. Az előadásokat élénk érdeklődés 
kísérte; azok lejártával a hallgatóság több kérdést is inté-
zett az előadókhoz.  

A programpontok közötti szünetben könyvvásár-
lásra nyílt lehetőség a folyosókon standokat felállító Stu-
dium és Ábel Kiadó jóvoltából.   Ekkor került sor a 
tanítóképzős hallgatók Mit állítunk? – Kiállítunk! nevű didaktikai eszközkiállításának 
megnyitójára, megtekintésére.  Az eszközkiállítás sokszínűségét a kihelyezett tago-
zatok (Kolozsvár, Udvarhely, Kézdivásárhely, Marosvásárhely és Szatmár) hallga-
tóinak kiállított anyagai biztosították.  A konferencia résztvevői egyben a  tanító-
képző tagozatok gyakorlati munkájába is betekintést nyerhettek.  

Az ebédszünet után hat szekcióban folyta-
tódott a konferencia programja. Ezek a követke-
zők voltak: Pszichológia – pedagógia szekció, szek-
cióvezető: Kovács Zoltán, Péntek Imre; Nyelv és 
irodalom szekció, szekcióvezető: Fóris-Ferenczi 
Rita; Környezettudomány és környezeti nevelés szekció, 
szekcióvezető: Soós Lenke, Szállassy Noémi; 
Történelem, vallási és erkölcsi nevelés szekció, szek-
cióvezető: Ozsváth Judit; Matematika és informa-
tika szekció, szekcióvezető: Marchiş Julianna; Pedagógusképzés  szekció, szekcióvezető: 
Demény Piroska.  

Valamennyi szekció helyszínén számítógépes vetítési lehetőséget biztosítot-
tunk. Az előadások bemutatására 20, illetve (ahol többen voltak) 15 perc állt az 
előadók rendelkezésére. A szekcióvezetők elmondása szerint mindenki betartotta a 
számára kijelölt időt, nagyobb csúszásra sehol sem került sor. Minden szekcióban 
lehetőség nyílt az előadókkal való beszélgetésre, s ezt ki is használta a hallgatóság. 
A megbeszélések közös jellemzője az alterna-
tívák keresése és az interdiszciplináris közelítés-
mód volt, az elmélet és gyakorlat összekapcsolá-
sának jegyében. A Konferencia hozzájárult az 
oktatásban dolgozó szakemberek közösségének 
növeléséhez és alakulásához, mely elősegíti  
szakmai érdekeik és kompetenciáik fejlesztését 
az új technológiák, módszerek és az oktatásban 
végbemenő változások függvényében. Az is 
fontos tény, hogy a Konferencia  tervezett 
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utódkiadványa aktív forrást jelent, mely nyitott 
lesz nagyobb közösségek számára, az európai 
határokon túlmenően, elérve a világ más ré-
szein élő kutatókat, tanulókat, pedagógusokat, 
lehetővé téve így a tapasztalatcserét, és követ-
kezményként a kompetenciák magas szinten 
történő teljesülését.  

A tanulmányi nap záró programja kere-
tében dr. Fóris-Ferenczi Rita elnök értékelte a 
Konferenciát. Minden résztvevő jelenlétéért köszönetet mondott, a rendezvény 
szakmaiságát és összetartó erejét emelte ki, majd a jövőbeni folytatásba vetett 
reményének adott hangot. 

A 2011-es Neveléstudományi Konferencia hatásával kapcsolatban különösen 
magasak voltak az elvárások, hiszen a 2010-ben megszervezett konferencia pozitív 
visszhangja kötelezett bennünket. A plenáris ülések előadásai az oktatásban elért 
legújabb eredményekről tájékoztatták  a résztvevőket, ezzel is tágítva a tudomány 
horizontját. A szekcióülések során pedig a különböző régiókból, különböző 
szakterületekről érkező kollegák megismerhették egymás munkáját, azokat az új 
oktatási  eszközöket és módszereket, amelyeket sikerrel alkalmaznak A 
Konferencián közelebbről megismert interaktív 
eszközök és  alternatív módszerek az oktatás 
minőségi javulását eredményezik; a résztvevők 
motiváltakká válnak, hogy az európai 
intézmények által meghatározott minőségi kö-
vetelményeknek megfeleljenek és nagyobb fon-
tosságot tulajdonítsanak az egy életen át tartó 
tanulásnak  A különböző  frissített szakmai in-
formációk elérése valódi segítséget  biztosított a 
szakembereknek, pedagógusoknak, hallgatóknak 
egyaránt. 

 
 
 
Képek jegyzéke 
1. oldal felső kép: Fóris-Ferenczi Rita megnyitja a konferenciát 
1. oldal, alul: Kovátsné Németh Mária  
2. oldal, fent: Birta-Székely Noémi 
2. oldal, középen: Marchiş Julianna 
2. oldal, lent és 3. oldalon: tanítóképzős hallgatók kiállítása 


