
Opus et Educatio   1. évfolyam 1. szám 

1 

Beköszöntő 

A szándék, a tartalom és cím egymással értelemszerűen szoros kapcsolatban lévő fogalmak, 

melyek magyarázata mesterkéltnek tűnik, ha sokat ismételjük. Ezért is kell kihangsúlyoznom, 

hogy az Opus et Educatio online digitális periodikánk léte és remélt fejlődése alapvetően a 

jövőben megjelenő számok, s az azokban megjelenő írások által lesz értékelhető. S bár a 

didaktika egyik alaptétele, azonban nem kívánjuk e törekvésünket számonként a T. Olvasó 

számára ismételni refrénszerűen. A szándék ugyanakkor lényeges: olyan problémákkal 

foglalkozni, mely sokakat foglalkoztat, különösen azokat, akik a munka világával, az emberi 

tényezővel, annak fejlesztésével hivatásszerűen foglalkoznak. A szándék azonban nem 

öncélú, s különösen nem a divat vagy éppen sajátos kommunikációs célok által kijelölt témák 

elemzésére irányul. Egyszerű így leírni: független szakmai hangvétellel megfogalmazott 

írások közlésére, s azok által felvetett további eszmecserékre törekszünk. De ezt 

megvalósítani csak akkor lehet, amikor jelentős számú olvasó látogatja meg az online 

periodikánk portálját, s nem csupán időről-időre visszatér, hanem hozzászólásaival élővé, 

még inkább időszerűvé teszi a lapot. 

A minőségre való törekvés lényeges vonása, hogy a két fő rovatunkban – Tanulmányok és 

Eszmélés – a szerzőt nem ismerő szakértők által lektorált írások jelennek meg. Az első rovat 

a tudományban már jelentősebb eredménnyel rendelkező szakemberek, minősített kutatók, 

oktatók stratégiai jellegű, új problémákat felvető, elemző írásait tartalmazza. A második a 

feltörekvő tehetséges doktoranduszok első kutatásairól, illetve sajátos ellenpontozásként 

vagy éppen az egyensúly igényét tükrözve a leendő mesterpedagógusok gyakorlatból érkező 

írásainak kíván helyt adni.  

Egyetemi tanszékünk, a műegyetemi hagyományok szerint a minőség iránt elkötelezett, a 

tájékoztatás alapnormáit folyamatosan szem előtt tartva a tudományosság 

követelményeinek maximálisan igyekszik megfelelni. Ezért nem csupán gondozza a lapot 

tartalmi és formai szempontból, hanem a nevelés-oktatás ügye iránt elkötelezett 

közösségként feladatának érzi a hálózati tanulás legújabb eredményeit alkalmazni a 

szélesebben vett szakma közösség információkkal történő kiszolgálásában. Ezért is lényeges 

része minden számnak az új kutatásokról, könyvekről, publikációkról szóló kritikai recenziók 

blokkja, melynek tartalmát az aktuális kiadványok ismertetései adják. Így talán érzékelhető, 

hogy az elmélet-gyakorlat komplexitása és a kritikai reflexiók képezik a szakmai 

kommunikáció három pillérét, ami a formai kereteket is terveink szerint portálunkon kijelöli. 

Végül, de ez szintén lényeges üzenetet tartalmaz, a címről: Opus et Educatio, hangzását 

tekintve egy kicsit archaikus, talán még konzervatívnak is tűnhet. Jelentését tekintve 

ugyanakkor a „Munka és nevelés”, ami több mint a hagyományos szakképzési profil, mely 

tanszékünket, a „szerkesztőség” bázisát, mint szervezetet közel másfél évszázada 

karakterisztikusan megkülönböztet más neveléstudományi műhelyektől vagy pedagógiai 

tanszékektől. A hazai szakképzés történetében való mindenkori aktív részvétel Stoczek József 

első műegyetemi rektor és tanárképző intézeti igazgatótól, Imre Sándor pedagógia-
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pszichológia professzoron át Biszterszky Elemér professzorig, jelentős korszakokon átívelő 

tudós személyiségek sorával bizonyította, hogy a nevelés világa mennyire nyitott a 

társadalmi-gazdasági-műszaki jellegű fejlődés eredményeire. Ezt a hagyományt szeretnénk e 

legkorszerűbb informatikai alkalmazások támogatásával folytatni vagy éppen megújítani. 

Mindez persze akkor lesz eredményes, ha találkozik kezdeményezésünk a T. Olvasó 

elvárásaival, sőt igazán akkor leszünk közösen sikeresek, ha együtt alakítjuk a lap tartalmát, 

stílusát, arculatát. Vagyis alkotó partnerséget ajánlunk, melynek egyik fokmérője, ha 

rendszeresen olvassák hírleveleinket, ha böngészőjük kedvenceinek sorában az Opus et 

Educatio nem csak szerepel, hanem e portálon keresztül alkotó részvevője lesz az első 

számmal kezdődő új történetnek. 

 

Benedek András egyetemi tanár 
az Opus et Educatio  alapító főszerkesztője 


