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A Bolyai Kollégium felsıoktatási konferenciasorozatának hetedik rendezvényét hirdetjük 
meg. Korábbi mőhelykonferenciáink többször érintették a tanárképzés kérdését. Legutóbb  
egy évvel a most tervezett konferencia elıtt is megvitattuk az aggasztó helyzetet. Ezután a 
tanárképzés (elsısorban a természettudományos képzés) különbözı oktatási fórumokon és 
a sajtóban is viták kereszttüzébe került. Megelégedéssel állapíthattuk meg, hogy a Bolyai 
konferencia összefoglalóiban megfogalmazott véleményünk több más fórum javaslataiban is 
visszatükrözıdött.  
 
A tanárképzés szakmai együttmőködésének újjáteremtésére szükségesnek látjuk a ttk-s és 
mőszaki tanárképzés részletes megvizsgálását nemzetközi összehasonlításban és a hazai 
tanárképzés rendszerében is. Meg kívánjuk vitatni a tanárképzés szakmai és pedagógiai 
oldalán jelentkezı feladatokat, arányaikat és a megoldásuk igényelte együttmőködést. 
 
A következı három témacsoport áttekintését javasoljuk: 
      a) A természettudományos és mőszaki tanárképzés más európai országokban 
   b) Tudomány és tanárképzés: a szakmódszertani és a pedagógiai-pszichológiai 
képzés tudományos háttere és ennek hazai helyzete 
    c) A hazai természettudományi és mőszaki tanárképzés javításának lehetıségei: 
közoktatási igények és tanárképzés 

A konferencia mőhelyvitáit bevezetı elıadások indítják.  
Az a) téma megbeszélését két 30 perces elıadás vezeti be, amelyek egyikére 

nemzetközi elıadót kérünk fel, a másik elıadást Csapó Benı professzor vállalta. 
A b) témát egy 30 perces nyitó elıadás indítja, amelyet Csépe Valéria 

professzorasszony vállalt. Elıadásához tízperces korreferátumok csatlakoznak.  
A c) pontban három fontos résztéma kifejtésére kérünk fel avatott szakembert. A 

mőszaki tanárképzés kérdéskörét Benedek András professzor prezentálja. Ezt követıen 
rövid 3-5 perces reflexiók formájában szervezzük a vitát.  

 
A megbeszélés összefoglaló megállapításait a résztvevıkkel történı egyeztetést 

követıen a szervezık megküldik a felsıoktatási szakmai testületeknek, továbbá az 
államigazgatás érintett szervezeteinek. 

 
A mőhelykonferencia helye az ELTE Bolyai Kollégium (1117 Nándorfejérvári út 13.) 
Idıpontja: 2010 október 16. (Jegyezze elı!) 
 Tervezett idıtartama: de. 10 órától du. 3 óráig (szendvicsebéddel) 
A részvételi díjat, 1000 Ft-ot a helyszínen kell befizetni, amely fedezi az elıadásközi 

kávé, ásványvíz, valamint a szendvicsebéd árát.   
A jelentkezési lapokat szeptember elején küldjük szét. 
Jelentkezési határidı: 2010. szeptember 28. 
 
2010. június 25. 
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