KOVÁSZNAI NYÁRI EGYETEM - 1992
Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság - EMT -, a Bolyai Társaság és
a Kovászna Megyei Tanfelügyelőség közös szervezésében, immár másodízben rendezték meg Kovásznán, a tanártovábbképzést szolgáló Nyári Egyetemet, fizika, kémia és matematika szakos tanárok részére.
1992 augusztus 17. és 23. között került sor erre, a kovásznai Körösi Csoma Sándor
Líceum volt a vendéglátó házigazda. Az előadásokat a líceum dísztermében és nagyobb osztálytermeiben, a bemutató kísérleteket a jól felszerelt laboratóriumi helyiségekben tartottuk, mintegy hetven résztvevő számára (szakonként 20-25 résztvevő
tanár). Az előadásokat mintegy negyven egyetemi és főiskolai tanár tartotta, ezeknek
több mint a fele külföldi meghívott előadó.
Mivel különböző egyesületektől és intézményektől sikerült anyagi támogatást
kapni, ezért a részvételi díj nagyon alacsony volt, személyenként 1500 lej, amely a
teljes ellátást biztosította.
A Kovászna Megyei Tanfelügyelőség a tanfolyamon részt vett tanároknak, a részvételüket igazoló okmányt állított ki, amelyet a Tanügyi Minisztérium az előzetes
megegyezés alapján elismer, mint hivatalos továbbképzési tanfolyamot.
Ez alkalommal a továbbképzés új, korszerűbb formáit igyekeztünk kialakítani. Az
előző évi Nyári Egyetem vitafórumán kialakult tapasztalatok alapján, valamint a
szélesebb körű közvéleménykutatás eredményeként, a tanártovábbképzés alapvető
célkitűzéseit a következőkben fogalmazhatjuk meg:
1. Oktatás-centrikus továbbképzést, amely segítséget nyújt napi munkájukban
a tanároknak, feltárja azokat az interdiszciplináris területeket, amelyek lehetővé
teszik a tanuló és az iskolaközösség jobb megismerését, bemutatja a különböző, korszerű oktatási formákat, módszereket. Ezért, a tanfolyam programjába több előadást
iktattunk be a modern módszertan, a pedagógia és a lélektan területéről.
2. A tanfolyam szem előtt kell hogy tartsa a tudományos ismeretközlést is;
elsősorban azokat a legújabb eredményeket, amelyek valamilyen kapcsolatban vannak az oktatási anyaggal, vagy az általános érdeklődés középpontjában állnak.
3. Ezeket a célkitűzéseket a régi, hagyományos akadémiai oktatási módtól
eltérően szeretnénk megvalósítani.
Az előadói katedrát közelebb akarjuk hozni a hallgatói padsorokhoz, a résztvevő
hallgatót jobban bekapcsolni az előadás folyamatába. Ezt, azáltal próbáltuk megvalósítani, hogy az előadásokat kötetlenebb formában tartottuk, nemcsak az előadás
végén,-hanem akár közben is lehetett kérdéseket feltenni. Az általánosabb érdeklődéstfelkeltőelőadásokra délutánonkéntvisszatértünk, kerekasztal-megbeszélések és
vitafórumok formájában.
A megbeszélések, a viták előadók és hallgatók között napok múlva is folytatódhat tak, hiszen hat napon át együtt laktak, együtt étkeztek, együtt kirándultak az előadók
és a résztvevő tanárok.
Nagyon jó, baráti hangulat alakult ki a tanfolyam összes résztvevője között, a sok
magyarországi kolléga részvétele lehetővé tette az ott folyó oktatási munka részletesebb megismerését, sok új baráti kapcsolat kötődött, több kölcsönös meghívás jött
létre egyének és intézmények között, ha ezeknek csak egy része is megvalósul, már
komoly előrelépést jelent a kapcsolatfelvételek területén.
Külön ki kell emelnünk az egyházaink részvételét ezeken a rendezvényeinken.
Immár hagyományosan, a megnyitót a kovásznai református templomban tartottuk.
Az első nap előadási témái az egyház és az iskola kapcsolatát mutatták be, ahol egyházi
előadóink az egyházi iskolák és a magyar anyanyelvű oktatás helyzetét taglalták igen
szakszerűen, nagyon sok statisztikai és dokumentumanyag bemutatásával.
A zárónap kirándulásán a résztvevők a környék szép természeti tájait és történelmi nevezetességű helyeit (Szent-Anna-tó, Bálványosvár, Zágon) tekintették meg.
A szervező egyesületek hálás köszönetüket fejezik ki ezúton is, Rákosi Zoltán
főtanfelügyelő, Szakács Zoltán tanfelügyelő és Kovács Zoltán uraknak önfeláldozó

szervező munkájukért. Ugyancsak hálásan köszönjük Náray-Szabó Gábor professzor
úr támogatását, amely lehetővé tette a nyíregyházi Tanárképző Főiskola tanárainak
a részvételét.
Ha a jövőben is számíthatunk a hazai és a magyarországi egyesületeink és egyházaink támogatására, biztos vagyok, hogy a tanártovábbképzés ezen megkezdett útján
eredményesen haladhatunk tovább.
Mivel a tanártovábbképzés oktatásunk központi kérdése, ezért a FIRKA folyóiratunk jelen számát, részben, ennek ismertetésére szántuk. Az előző oldalon közöltük a
Nyári Egyetem teljes előadási programját, és a következőkben, szemelvényként, bemutatunk néhány előadást az ott elhangzottakból.
PUSKÁS FERENC

A DIGITÁLIS ELEKTRONIKÁRÓL*
Az elektronika két területet foglal magába: az analóg elektronikát (ahol a feszültség, illetve áramjelek időben folyamatosan változó értékeket vesznek fel) és a
digitális elektronikát (ahol az előbbiek nem folytonos, diszkrét jellegűek).
A múlt században, Boole dolgozta ki a matematikai logika alapjait. Ekkor még nem
volt semmi gyakorlati-alkalmazása az elméletnek. Ma, a digitális áramkörök tervezésénél, a Boole-algebra használata elkerülhetetlen. A digitális elektronika születésnapjának Smitt felfedezését tekintjük: a pozitív visszacsatolás felfedezésével
létrehozta az első, két állapotú áramkört, a róla elnevezett Smitt-triggert. A digitális
technika mindent elsöprő diadalútját Kilby, a Texas cég fejlesztő mérnöke egyengette
tovább: felfedezte a tranzisztorok es ellenállások együttes gyártásának lehetőségét, és
ez azt jelenti, hogy egy feladatot megvalósító teljes áramkör, egyetlen félvezető darabkán, az úgynevezett morzsán (chip) állítható elő. Az ilyen áramköröket integrált
áramköröknek nevezik. Az integrált áramkörök alkalmazasa töredékére csökkentette a készülékek méretét és árát, ezáltal lehetővé téve a minden képzeletet felülmúló
elterjedésüket. A digitális technika terméke a kvarcóra, ami harminc évvel ezelőtt
még íróasztal méretű lett volna, és legfeljebb csak egy-egy ország központi postahivatalában mutathatta volna a pontos időt. Ugyancsak ennek a technikának a terméke a
számkijelzésű mérőműszer és számítógép.
A digitális technika a matematikai logikán alapul. A logikai változók két értéket
vehetnek fel: az egyiket igaznak nevezik, és gyakran 1 -el jelölik (áramköri technikában magasnak is mondják -high-), a másik érték a hamis, amit 0-val jelölnek (és az
alacsony - low - feszültségszint reprezentálja). A logikai függvények változói és értékei is logikai változók. Három alapvető logikai függvény létezik: 1 .konjnnkció (logikai ES, AND), 2.disz junkció (logikai VAGY, OR), 3.negáció (tagadás NEM, NO). A
konjunkció értéke akkor igaz, ha minden változó értéke igaz (Az állítás akkor igaz, ha
A ésB és C és... igaz). A diszjunkció értéke akkor igaz, ha legalább egy változó értéke
igaz (Pistike akkor vehet fagylaltot, ha vagy az anyukájától, vagy az apukájától, vagy
a nagymamájától, vagy... kapott pénzt).
Az ÉS és a VAGY kapcsolat jól szemléltethető kapcsolókkal:
* Elhangzott a Kovásznai Nyári Egyetemen, 1992 - ben

