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Fodor László 
 

Lezajlott a XI. Országos Neveléstudományi Konferencia 
 

A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottsága november 3–5 
között immár tizenegyedik alkalommal szervezte meg Budapesten  – az ELTE 
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar épületében – azt a már hagyományossá 
vált nagyszabású tudományos konferenciát, amelyen a nevelés és oktatás vilá-
gának szakavatott kutatói legújabb tudományos eredményeiket mutathatták be. 
A „Közoktatás, pedagógusképzés, neveléstudomány – a múlt értékei és a jövő kihívásai” 
igencsak befogadó fedőcím alatt zajló konferencia megnyitóján Német András 
a XI. ONK elnöke és Kozma Tamás, az MTA Pedagógiai Bizottságának elnö-
ke beszélt. 

A konferencia központi célját ezennel is a legújabb kutatási eredmények 
számbavétele, széles körű szakmai megismertetése és közvitára bocsátása, va-
lamint a neveléstudományi kutatók szakmai fórumának és közéletének formálá-
sa képezte. Az idei konferencia rekordot döntött, hisz az összeállított program 
mintegy 325 bemutatást tartalmazott, amelyhez közel négyszáz szakember mint 
aktív résztvevő kapcsolódott. A konferencia programját és a prezentációk tar-
talmi összefoglalóit tartalmazó kötet több mint 480 oldalra terjed. A konferen-
cián a hagyományoknak megfelelően egy nemzetközi hírnévnek örvendő meg-
hívott kutató is – Marc Depeape, belga neveléstörténész, a Leuveni Katolikus 
Egyetem tanára – (plenáris) előadást tartott, amelyben a neveléstörténetnek ré-
szint mint tantárgynak, részint pedig mint kutatási színtérnek alapvető kérdései-
re tért ki. A konferencia további három meghívott külföldi előadója – Marion 
Jones (Liverpool), Horst Biedermann (Flensburg) és Anatoli Rakhkochkine 
(Leipzig) – egy a pedagógusképzés nemzetközi fejlesztési és kutatási törekvéseit 
elemző angol nyelvű szimpózium keretében mutathatták be kutatási eredmé-
nyeiket. A konferencián ez alkalommal is részt vettek az erdélyi magyar neve-
léstudományi kutatók, akik a nevelés és oktatás jelenségvilágának változatos 
területeit érintve mindenekelőtt az elmúlt évben feltárt kutatási eredményeikről 
adhattak számot. Így például Bordás Andrea, a nagyváradi egyetem oktatója, a 
pedagógusok önképzésének és tudásának mint szociális konstrukciónak kérdé-
seiről tartott érdekfeszítő előadást. Kádár Annamária a BBTE PNK marosvá-
sárhelyi kihelyezett tagozatának vezetője az erdélyi pedagógusok sztresszorai-
nak, kiégési szintjének és munkával szembeni elkötelezettségének alapvető as-
pektusait taglalta igencsak szakavatottan. Bodoni Ágnes, a BBTE PNK maros-
vásárhelyi kihelyezett tagozatának oktatója az erdélyi magyar pedagógusok 
szakmai fejlődését befolyásoló tényezőinek témakörében mutatott be érdekes 
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adatokat. Szilveszter László Szilárd, úgyszintén a BBTE PNK marosvásárhelyi 
kihelyezett tagozatának munkatársa a keresztény nevelés helyzetének igencsak 
izgalmas elemzését mutatta be a posztszekuláris társadalmakban. Barabási 
Tünde, a BBTE PNK székelyudvarhelyi kihelyezett tagozatának tanára, az isko-
lai tanulási formák felnőttkori kiterjesztésének lehetőségeit érintő prezentációja 
is nagy érdeklődésnek örvendett. Végül e sorok szerzője, az EMTE képvisele-
tében, a gyermeki jogok és a pedagógusi kötelezettségek összeillesztésének 
konkrét lehetőségeit érintő vizsgálódási eredményeit mutatta be. Erdélyi vonat-
kozásban a résztvevők közül ki kell még emelnünk Kovács Zsuzsa nevét is, aki 
noha itthon szerezett pedagógusi oklevelet, jelenleg a Kaposvári Egyetem pe-
dagógiai műhelyében fejt ki értékes kutatási és oktatási tevékenységet. 

A XI. ONK szervezése is a nemzetközi tudományos találkozók hagyo-
mányos szervezeti normáit és formai kereteit követte, amennyiben a beérkezett, 
és az anonim szakértői bírálati rendszeren átjutott előterjesztések részint szim-
póziumok, részint tematikus előadások, részint poszterbemutatók, részint pedig 
informális tanácskozások formájában történtek. Ezek mind kiváló keretet nyúj-
tottak arra, hogy a tág értelemben vett neveléstudomány művelői bemutathas-
sák legjelentősebb tudományos kutatási eredményeiket. Ebben az évben ismé-
telten beigazolódott, hogy az erdélyi magyar neveléstudományok képviselői is, 
mindenekelőtt az egyetemek pedagógiai műhelyeiben dolgozó oktatók fokozott 
kutatási erőfeszítéseket tesznek, mindenekelőtt azzal a céllal, hogy az erdélyi 
magyar nevelés és oktatás gyakorlatát egyre sikeresebbé tegyék.   

Végezetül elmondhatjuk, hogy a 2011. évi ONK igencsak sikeres, a ne-
velés és oktatás legváltozatosabb vetületeire és kérdéseire kitekintő, az újszerű 
pedagógiai eszmék és modellek szempontjából igencsak termékeny, változatos 
történésekkel teleszőtt, tudományosságában is tökéletesen hiteles, az oktatáspo-
litikának tényleges támpontokat nyújtó, maradandó intellektuális tapasztalato-
kat keltő rendezvény volt. Jó okunk van arra következtetni, hogy a konferencia 
minden résztvevője – előadó és érdeklődő egyaránt – szakmai ismereteiben 
elmélyültebben, pedagógiai gondolkodásában felfrissültebben és nyitottabban, 
szakmai élményekben számottevően gazdagodva térhetett haza.  

 
 
 
 
 
 

 


