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A Babeş-Bolyai Tudományegyetem marosvásárhelyi
Pszichológia és Neveléstudományok Karának
mindennapjaiba tekinthettek be tegnap a pedagógiai pályára
készülő középiskolá-sok. A nyílt nap első felében dr. Szilágyi
László magyar nyelv és irodalomból tartott előadásán, illetve
gyermekirodalmi szemináriumon vehettek részt a
gólyajelöltek, délután műhelytevékenységekre, ismerkedési
és csapatjátékokra került sor. Ottjártunkkor dr. Kádár
Annamária, az egyetemi kirendeltség vezetője és drd.
Bodoni Ágnes egyetemi adjunktus társaságában éppen azt
tárták fel a körben ülő jelenlegi és jövendő diákok, hogy ki
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mit vagy éppenséggel kit szeret leginkább – ketten is a
teknősbékát, az egyik lány egy Tamás nevű fiút –, aztán közös mandalázás következett. Egy másik teremben Kozsik Ildikó
(fotó)irányításával háztartási hulladékból születtek ötletes játékok, vécépapírguriga-testű, cérnafejű kutyus, papírból hajtogatott
krokodil.
– Fontos, hogy a jövendő pedagógusok tudják, hogyan lehet eldobandó anyagokból, szemétből új tárgyakat készíteni a
gyerekek számára. A legtöbb gyerek ugyanis kész játékokat kér és kap, azokat pedig nem tudja igazán értékelni. Így viszont
átélhetik az elkészítés örömét – mondta a bábművész-pedagógus.
Kora délutánig körülbelül 20 középiskolás látogatott el az egyetemre, nemcsak a Mihai Eminescu Pedagógiai Líceumból, hanem
a Bolyai Farkas Elméleti Líceumból, illetve az építészeti szakközépiskolából is érkeztek diákok, és voltak, akik osztálytársaik
nevében is érdeklődtek.
– Egyrészt az itt zajló tudományos életbe, az előadásokba, szemináriumokba kívántunk bepillantást nyújtani, ugyanakkor arra
szerettük volna felhívni a jövendő diákok figyelmét, hogy itt közvetlen tanár-diák kapcsolat alakult ki, a képzés jellege pedig
elsősorban élménypedagógiai, tapasztalati tanulás, egymástól is rengeteget tanulunk – mondta dr. Kádár Annamária, aki a nap
végén bemutatta Mesepszichológia című könyvét.
A Babeş-Bolyai Tudományegyetem marosvásárhelyi Pszichológia és Neveléstudományok Karán az óvónői és elemi oktatás
pedagógiája szakra tavalyhoz hasonlóan 35 helyet hirdetnek meg, a felvételire júliusban kerül sor. Ezt megelőzően júniusban
várhatóan nyílt hétre is sor kerül.
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