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  A Magyar Pedagógiai Társaság Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei tagozata, illetve a Debrecenben működő Kölcsey Ferenc Református 
Tanítóképző Főiskola március 23–26. között szervezte meg Hajdúszoboszlón a 
Művelődés hete, a tanulás ünnepe eseménysorozat komponenseként azt a nagy-
szabású nemzetközi tudományos konferenciát, amely a pedagógusképzés és -
továbbképzés, illetve a tág értelemben vett felnőttoktatás kérdéskörére össz-
pontosított. A Pedagógusképzés – továbbképzés – felnőttoktatás fedőcímet viselő 
konferencia a nemzetközi tudományos tanácskozások megszokott szervezési 
kereteit követte. A maga nemében egyedülállónak bizonyult, ugyanis – ahogy 
azt Nanszákné dr. Cserfalvi Ilona rektorhelyettes, a konferencia szervező-
bizottságának elnöke is elmondta – hasonló témában a korábbiakban ilyen 
jellegű nemzetközi tanácskozásra nem került sor. 
  A konferenciát a főiskolai és egyetemi szintű pedagógusképzésben elért 
legújabb kutatási eredmények széles körű szakmai megismertetésének céljával 
szervezték meg, Mindenekelőtt a bolognai folyamat (az egységes európai felső-
oktatási térség létrehozását célzó egyezmény) szellemének és az egész életen át 
tartó tanulás (lifelong learning), illetve a permanens nevelés elvének távlatában 
a különböző országokban – Magyarország, Románia, Ausztria, Szerbia-
Montenegro, Szlovákia, Lengyelország – élő és óvodapedagógusok formálá-
sával, illetve tanító- és tanárképzéssel foglalkozó szakemberek elmélyült pro-
fesszionális tapasztalatcseréjét tette lehetővé. 
  A romániai magyar pedagógusképzés és -továbbképzés területéről 
viszonylag nagyszámú és hiteles küldöttség vett részt a konferencián (jóllehet, 
furcsa módon, egyetlen erdélyi magyar tanítóképző főiskola sem képviseltette 
magát). A konferencia nemzetközi fórumán az erdélyi résztvevők közül hat 
szakember terjesztett elő tudományos dolgozatot. Lászlófy Pál István, a RMPSZ 
elnöke, a pedagógusképzés és -továbbképzés témakörében tartott nagy érdek-
lődésnek örvendő előadást. Dr. Kovács Zoltán, a BBTE Tanártovábbképző 
Főosztályának vezetője, a siker pedagógiai és pszichológiai kérdéseiről tartott, 
gyakorlati aspektusokkal átszőtt, figyelemmel kísért előadást. Burus Siklódi 
Botond, az RMPSZ főtitkára, a csíkszeredai Apáczai Csere János Pedagógusok 
Házának igazgatója, a pedagógusok továbbképzésének jogi és személyes vetü-
leteit feszegető előterjesztése elnyerte mindenki elismerését. Dr. Fodor László, az 
EMTE Humántudományok Tanszékének előadótanára egyrészt a gyógypeda-
gógusok képzésének rendszerét vázolta föl, másrészt a szociális irányultságú 

 



(hátrányos és veszélyeztetett gyermekek gondozó, korrekciós és rehabilitációs 
nevelésére szakosodó) pedagógusok képzésének Marosvásárhelyen meghono-
suló, a résztvevők érdeklődését kiváltó modelljét mutatta be. Fóris Ferenczi Rita, 
a BBTE oktatója nem vehetett részt a konferencián, azonban előadásának 
szövegét eljutatta a fórumra, ahol Szőcs Judit, az RMPSZ alelnöke példaértékűen 
mutatta be a romániai pedagógusképzés helyzetét analitikusan és kritikai hang-
nemben megvilágosító érdekfeszítő anyagot. 
  Végezetül elmondhatjuk, hogy Hajdúszoboszlón egy igencsak sikeres, 
változatos történésekkel teleszőtt, tudományosságában is elmélyült, maradandó 
tapasztalatokat keltő konferencia zajlott le. Ez egyfelől kiváló alkalmat adott 
arra, hogy az erdélyi magyar pedagógusképzésben és -továbbképzésben mun-
kálkodó szakemberek ismertessék megfigyeléseiket, tapasztalataikat vagy kuta-
tásaik legjelentősebb eredményeit, másfelől pedig arra, hogy megismerhessék a 
pedagógusok képzésének és továbbképzésének rendszerét, pillanatnyi helyzetét 
és fejlődési tendenciáit más országokban is. Jó okunk van tehát arra következ-
tetni, amire például a résztvevők közül Weber Cecilia egyetemi tanár vagy Tunyogi 
Katalin gyakorló tanítónő is utalt, nevezetesen arra, hogy a konferencia minden 
erdélyi résztvevője ismereteiben elmélyültebben, gondolkodásában nyitottab-
ban és élményeiben gazdagodva térhetett haza.  
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