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  A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottsága 2008. november 13–15-e 
között immár nyolcadik alkalommal szervezte meg Budapesten azt a nagyszabású 
tudományos konferenciát, amelyen a pedagógiai világ és valóság szakavatott képviselői és 
kutatói legfrissebb kutatási eredményeiket mutathatták be, tehették elemzések és viták 
tárgyává (www.onk2008.hu). Az MTA Roosevelt téri impozáns székházában megtartott 
konferencián közel 300 kutató pedagógus és neveléstudományi szakember mutatta be 
tudományos eredményeit, köztük az EMTE marosvásárhelyi karának négy oktatója is. 
  A konferencia központi célját a legújabb pedagógiai tudományos kutatási 
eredmények széles körű szakmai megismertetése, tudományos igényű feldolgozása, értékelése 
és közmegvitatása, valamint az egyetemes magyar neveléstudományi kutatók közösségének 
fejlesztése és szakmai közéletének formálása képezte.   
  A nagyszámú tudományos előterjesztés, a tematikák változatossága (a konferencia 
tartalmi összefoglalóinak közel 350 oldalas – a konferencia honlapjáról letölthető – kötete a 
témakörmutatóban mintegy 46 tág ívű pedagógiai problematikát tartalmaz), valamint a 
kutatási eredmények valós értéke egyértelműen azt bizonyítja, hogy az ONK a magyar 
tudományos élet szerves részévé, a pedagógia, a pedagógusképzés és a pedagógusi hivatás 
fejlesztésének elsőrendű, tudományosságában is kiemelkedő fórumává vált.  
  A Hatékony tudomány, pedagógiai kultúra, sikeres iskola sokatmondó fedőcím alatt zajló 
háromnapos rendezvény többek között azt a törekvést foglalta magában, hogy a hatékony 
neveléstudományi kutatás és a sikeresen működő iskola közötti kapcsolatot egy közössé tett 
korszerű pedagógiai kultúrában is lehessen értelmezni. Ebben a perspektívában az 
előterjesztések a legváltozatosabb pedagógiai (neveléselméleti, didaktikai, neveléstörténeti, 
neveléslélektani, nevelésszociológiai, gyógypedagógiai, óvodapedagógiai, 
környezetpedagógiai, minőségfejlesztési, metodikai, andragógiai stb.) problémák 
viszonylatában szerveződtek meg.  
  Az EMTE Humántudományok Tanszékének kutatói a nevelés és oktatás 
jelenségvilágának sajátos vetületeiben mindenekelőtt az utóbbi évben feltárt kutatási 
eredményeikről adhattak számot. Így például Pletl Rita az erdélyi diákok kommunikációs 
alapműveltségének jellegzetes vonásairól tartott érdeklődést kiváltó előadást, Kádár 
Annamária a kisiskolások fogalmazási képességének alakulására vonatkozó értékes kutatási 
adatait mutatta be, Horváth Zsófia a serdülő diákok önjellemzéses személyiségvizsgálatában 
felszínre került izgalmas megállapításait tárta az érdeklődök figyelmébe, végül pedig e sorok 
írója a gyerekeket emberi lényük mivoltában természetesen megillető jogok történelmi 
alakulásának nemzetközi egyezményekben és nyilatkozatokban megmutatkozó fő 
állomásairól tartott prezentációt. A konferencia végén már számos jel igazolta azt, hogy az 
erdélyi kutatók által bemutatott tudományos kutatási eredmények jelentős mértékben 
elnyerték a résztvevők érdeklődését. 
 A VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia, mely a nemzetközi tudományos 
találkozók hagyományosan alkalmazott és pontosan körvonalazódott szervezeti kereteit 
követte (plenáris előadások, tematikus előadások, poszterbemutatók, szimpóziumok és 
informális tanácskozások), kiváló alkalmat adott tehát arra, hogy az erdélyi magyar kutatók is 
bemutassák a tág értelemben vett neveléstudomány területén végzett tudományos kutatásaik 
legjelentősebb eredményeit, továbbá, hogy találkozhassanak és gyümölcsöző eszmecserét 
folytathassanak a különböző szakterületek és a magyarországi kutatóműhelyek képviselőivel. 
A konferencián ismételten beigazolódott, hogy a pedagógiának és segédtudományainak 
művelői, illetve a gyerekek nevelési, oktatási és képzési, valamint ellátási és gondozási 
jelenségeinek kutatói a Sapientia Tudományegyetemen fokozott megismerési erőfeszítéseket 
tesznek éppen azzal a szándékkal, hogy a romániai magyar pedagógiai gyakorlatot – a 
pillanatnyi szociális, kulturális, politikai és gazdasági feltételek között – éppen a pedagógiai 
kultúra bővítésével egyre sikeresebbé tegyék. 
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