
 

 

 
Társadalomtudományi kutatások az oktatás szolgálatában? Oktatási konferencia 

2020. január 18, Szováta 
Szervezők: Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Bálványos Intézet 

 
PROGRAM 

 
9:30 – 10:00  
Regisztráció 
 
10:00 – 10:15 
Burus-Siklódi Botond, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége elnökének köszöntője 
 

Első panel 
Oktatási problémák kutatás alapú megoldásjavaslatai. A Bálványos Intézet kutatásainak közpolitikai 

hasznosíthatósága 
10:15 – 12:00 
Toró Tibor (Bálványos Intézet, Nemzeti Kisebbségkutató Intézet): Aszimmetria és kizárás? Nyelvhasználat 

és nyelvi tájkép az erdélyi vegyes iskolákban 
Varga Szilvia (Bálványos Intézet): Politikai kultúra a 17-18 éves magyar diákok körében. Javaslatok az 

állampolgári nevelés javítására 
Keszeg Erika (Bálványos Intézet): Magyar nyelvoktatás a magyar oktatási intézményrendszeren túl. 

Programjavaslatok a fakultatív nyelvoktatás javítására Erdélyben. 
Tódor Imre (Sapientia EMTE, Márton Áron Főgimnázium): Székelyföldi középiskolás tanulók 

eredményessége és iskolaválasztási motiváció egy 2018-as kutatás tükrében 
Vita 
 
12: 00 – 12: 15 
Kávészünet 
 

Második panel 
Oktatási minőségbiztosítás és tervezhetőség és a magyarok integrációja a román társadalomba 

12:15 – 13:45 
Kiss Tamás (Nemzeti Kisebbségkutató Intézet): Minőségbiztosítás és marginalizáció. A romániai magyar 

oktatás helyzete és lehetőségei a nemzetközi emberjogi diskurzus tükrében 
Jakab Zalán Tamás (Nemzeti Kisebbségkutató Intézet): A romániai magyar oktatás helyzete a nemzetközi 

dokumentumok tükrében 
Toró Tibor (Bálványos Intézet, Sapientia EMTE): Nyelvtudás és román nyelvvel szembeni attitűdök a 

magyar diákok körében 
Vita 

 

13:45 – 14:30 

Ebéd 



 

 

 

 

14:30 – 16:15 

Csoportos beszélgetések 

1. Kié a magyar oktatás? Moderál: Kiss Tamás 

A beszélgetés a különböző döntési helyzetekben való részvétel, valamint a döntésbefolyásolás 

kérdéskörére és lehetőségeire fókuszál. Ebbe a műhelybe inkább az oktatási döntéshozatalban és 

végrehajtásban részvevőket várjuk. 

 

2. A minőségbiztosítás fontossága és annak mérhetővé tétele. Moderál: Erdei Ildikó 

A beszélgetés a jelenleg is létező különböző minőségbiztosítási lehetőségeket járja körül. Arra 

keresi a választ, hogy melyek lennének azok a módszerek, amelyek segítséget nyújthatnak az 

oktatás minőségének javításában, illetve, hogy hogyan kellene beszélni a minőségbiztosítás 

kérdésköréről. 

 

16:15 – 16:30 
Kávészünet 
 

16:30 – 18:00 

Oktatás és társadalomtudományi kutatás – hogyan tovább? Pódiumbeszélgetés 

 

Zárógondolatok 

 

19:00 

Vacsora 

 

Szállás péntek és szombat éjszakára, étkezés a rendezvény egészére és útiköltség-térítés igény szerint 
biztosított. 

 

 


