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Fodor László 
 

Két őszi eseményről 
 

I. Hálók a segítésben 
 
Október 6-a és 7-e között immár negyedik alkalommal rendezték meg 

Marosvásárhelyen a Deus Providebit Házban a „Segítők Baráti Köre” 
(www.segito.org) nagyszabású nemzetközi konferenciát. A „Hálók a segítés-
ben” fedőcím alatt megtartott tudományos rendezvényen a résztvevők – orvo-
sok, pszichológusok, szociál- és gyógypedagógusok, szociális munkások, lelké-
szek, gyakorló pedagógusok, egészségügyi asszisztensek – több mint ötven 
érdekfeszítő előterjesztést hallgathattak meg. Ugyanakkor számos munka-
műhely interaktív programjában és több kerekasztal-beszélgetésen vehettek 
részt, megtekinthették a poszter szekciót, a konferenciával párhuzamosan futó 
szakmai kiállítást, vagy könyveket vásárolhattak. A konferencia megszervezésé-
ben a Segítők Baráti Körét hathatósan támogatta a Gyulafehérvári Caritas 
marosvásárhelyi kirendeltsége, a Bonus Pastor Alapítvány, a Família Család-
segítő Centrum, a Szociálpedagógusok Egyesülete, valamint a Sapientia EMTE 
Humántudományok Tanszéke. A konferencia lezajlása után az az egyöntetű 
vélemény bontakozott ki, hogy a segítő szférában munkálkodó szakemberek 
igencsak sikeres, változatos történésekkel teleszőtt, tudományosságában is 
elmélyült, maradandó tapasztalatokat keltő tanácskozáson vehettek részt. 
Aligha kétséges, hogy a konferencia minden résztvevője ismereteiben gazda-
godva, szakmai gondolkodásában nyitottabban és megélt élményeinek birtoká-
ban térhetett haza.  

 
II. Iskolás gyermek és változó színterek 

  
„Iskolás gyermek és változó színterek” fedőcím alatt zajlott le 2009 

október 30-án a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Oktatási-nevelési és Pszicho-
lógiai szakbizottságának (http://www.kab.ro/) őszi konferenciája, az EMTE 
marosvásárhelyi székhelyén.  A többnyire pedagógusokból és egyetemi hallga-
tókból álló résztvevő több szakember kutatási eredményeinek prezentációját 
követhettem nyomon. Így például B. Miklósi Kinga  az egynyelvű és magyar–
román kétnyelvű gyermekek beszédértésének és beszédprodukciójának prob-
lematikáját mutatta be, Lengyel Zsolt a szóasszociációs vizsgálatok anyanyelvi 
tanulságait vonta le, Pletl Rita a fogalmazási képesség a szövegalkotás 
műveleti  aspektusából  kikövetkeztetett színvonalára vonatkozó értékes ada-
tokat vázolt fel, Kádár Annamária a negyedikes diákok szabadon írt meséinek 
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gondolkodás-lélektani sajátosságairól beszélt, Horváth Zsófia a serdülő diákok 
személyiségjegyeinek önelemzésalapú vizsgálati eredményeit prezentálta, 
Szentes Erzsébet az életpálya-elképzelések és karrierhez rendelt értékek  végzős 
diákok esszéiben testet öltő sajátosságait tárta az érdeklődők elé, Fodor László 
pedig a gyermekeket érintő jogok történeti kibontakozásának folyamatát mutatta 
be. Az előterjesztéseket követően a résztvevők által felvetett kérdések kapcsán 
széles körű konstruktív vita alakult ki. A konferencia záróaktusaként könyv-
bemutatóra került sor, Murvai Olga közreműködésével. A tudományos értekezlet 
kiváló alkalmat adott arra, hogy a résztvevők pedagógiai és pszichológiai 
műveltségüket számos új, kutatási eredmények által megalapozott infor-
mációval bővítsék. 


