
Természettudományi és műszaki tanárszakok  
a kétciklusú képzésben 

 
 

MŰHELYKONFERENCIA AZ ELTE BOLYAI KOLLÉGIUMÁBAN 
Budapest, XI. Nándorfejérvári út 13. 
2010 október. 16. 10 órától du. 4 óráig 

 
Meghívjuk a Bolyai Kollégium felsőoktatási műhelykonferencia sorozatának hetedik 
rendezvényére. Korábbi konferenciáink többször érintették a tanárképzés kérdését.  
Megelégedéssel állapíthattuk meg, hogy a Bolyai konferencia résztvevőinek a konferencia 
összefoglalóiban megfogalmazott véleménye több országos fórumon is visszhangot kapott.  
 
Úgy látjuk, hogy a pedagógiai és a szaktudományi közösség együttműködésének 
újjáteremtése érdekében szükség van a természettudományi és műszaki tanárképzésre 
fókuszált vitára. Reméljük, hogy a Bolyai Műhelykonferencia szakértő fóruma a 
tanárképzésről megindult kormányzati munka megvalósításának módjára is hatással lehet.   
 
Konferenciánkon a következő három témacsoport áttekintését javasoljuk: 
          a)  Tudomány és szakmódszertan (a szakmód szertani és a pedagógiai-
pszichológiai képzés elengedhetetlen tudományos hát tere és ennek hazai helyzete) 
              b) A hazai természettudományi és m űszaki tanárképzés átalakításának 
útkeresése (közoktatási igények, szakmai igényesség  és tanárképzés) 
   c)  A természettudományos és m űszaki tanárképzés szervez ődése más 
európai országokban, a képzés változásai a Bologna folyamatban 
 
 A konferencia műhelyvitáit bevezető előadások indítják. Az előzetes programtervet 
alább csatoljuk. 

 
A megbeszélés összefoglaló megállapításait a résztvevőkkel történő egyeztetést 

követően a szervezők megküldik a felsőoktatási szakmai testületeknek, továbbá az 
államigazgatás érintett szervezeteinek. 

A konferencián a főiskolák és egyetemek vezető oktatóinak, az oktatásszervezéssel 
foglalkozó vezetőiknek, a tanárképzésben és a szakmódszertani kutatásokban résztvevő 
kollégáknak és diákoknak, a középiskolák vezető tanárainak, továbbá a felsőoktatási 
kormányzat képviselőinek, összesen 50-70 aktív résztvevőnek a megjelenésére számítunk. 

 
Kérjük részvételi szándékát a csatolt jelentkezési lapon mielőbb küldje be. 
A részvételi díjat – 1000 Ft-ot – a helyszínen kell befizetni, amely fedezi az előadásközi 
kávé, ásványvíz, valamint a szendvicsebéd árát.   

Jelentkezési határid ő: 2010. szeptember 28. 
 
2010. szeptember 7. 
 
A konferencia szervező bizottsága:    

 
Csapó Benő(SzTE)  Erostyák János (PTE)   Gaál István (DE)   Kovács Zoltán (NyF) 
Liptai Kálmán (EKF) Patkós András (ELTE)   Pokol György (BME) Veress Márton(NYME) 
Szendrei  Mária (SzTE)    Tasnádi Péter (ELTE)    Vancsó Ödön (ELTE) 
 



Természettudományi és műszaki tanárszakok  
a kétciklusú képzésben 

(előzetes program) 
 

 
 
1000 - 1005 Megnyitó 
 
Tudomány és szakmódszertan 
 
1005 – 1035   Csépe Valéria (MTA) 
Tudomány  és tanárképzés 
1035 – 1115 Felkért korreferátumok a szakmódszertani kutatások hazai és nemzetközi 
helyzetéről: Szendrei Mária (SzTE), Tóth Zoltán (DE), Tél Tamás (ELTE) 
1115 – 1130 Diszkusszió 
 

 1130 – 1150  Kávészünet 
 
 A tanárképzés útkeresése 

 
1150 – 1220  Vancsó Ödön (ELTE) 
Viták és változások a hazai természettudományi tanárképzésben 
1220 – 1250   Benedek András (BME) 
A műszaki tanárképzés sajátos feladatai és hallgatói merítési helyzete 

 1250 – 1320 Diszkusszió  
 
1320-1400  Szendvicsebéd 
 
Tanárképzés Európában 
  

 1400-1430 Csapó Benő (SzTE)  
A természettudományi közoktatás és a tanárképzés változásai 
1430-1510  W. Schulz (Humboldt Universität, emeritus prof.)  
A természettudományi tanárképzés Németországban és a bologna-i stratégia  
1510-1530  Tájékozódás, kérdések 
 
 
1530   Összegezés 
 
 

 
 



Jelentkezési lap1 
 

Természettudományi és műszaki tanárszakok  
a kétciklusú képzésben 

című műhelykonferenciára 
 

Budapest, XI. Nándorfejérvári út 13. 
2010. október 16-án, szombaton de. 10 órától du. 4 óráig 

 
 

Név, beosztás és tudományos fokozat: 
 
Intézmény: 
 
Elektronikus levelezési cím: 
 
Hozzászólási téma  előzetes bejelentése: 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
A szervezési költség (1000Ft) a helyszínen történ ő befizetését vállalom. 
 
2010.    
 
 
 
           (aláírás) 
 
 

A kitöltött lapot szíveskedjen  a Bolyai Kollégium titkárságára a 
 secretary@bolyai.elte.hu címre elektronikusan vagy  

faxon a  203-8250  telefonszámra elküldeni. 
 

                                                 
1  Beküldendő legkésőbb 2010. szeptember 28-ig, a Bolyai Kollégium titkárságára. Fax-szám: (1) 203-
8250 


