
 

Kiss Árpád Emlékkonferencia Debrecenben 
 
 
  A Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézetének szervezésében, 
az MTA Pedagógiai Bizottsága, a DAB Neveléstudományi Munkabizottsága és 
a Magyar Pedagógiai Társaság égisze alatt 2007. szeptember 28–29-én került 
megrendezésre a Debreceni Akadémiai Bizottság székházában az V. Kiss 
Árpád Emlékkonferencia. Az „Interdiszciplináris pedagógia és az ered-
ményesség akadályai” fedőcímet viselő nagyszabású rendezvényen több mint 
száz előterjesztésre került sor. A túlnyomórészt pedagógusokból álló 
résztvevők roppant változatos, nevezetes szakemberek által tartott előadásokat 
hallgathattak meg. A tudományos tanácskozások megszokott szervezeti kereteit 
követve a konferencia plenáris előadásokat és több mint húsz szekcióban 
bemutatott referátumokat karolt fel. Az előadások tartalmi összefoglalóit, 
illetve az előadók névsorát és elérhetőségeit a konferencia közel 110 oldalas  
– Buda András és Kiss Endre által szerkesztett – programfüzete tartalmazta.  
A szervezők a hagyományoknak megfelelően azt is tervezik, hogy a 
konferencián elhangzott előadásokból egy szerkesztett és válogatott konferen-
ciakötetet fognak összeállítani. 
  A konferencia központi célkitűzése a pedagógia jelenlegi törekvéseinek 
bemutatására, illetve a legtágabb értelemben vett nevelés alapvető és aktuális 
problémáinak megvitatására, a közelmúltban felszínre került új tudományos 
kutatási eredmények bemutatására vonatkozott.  
  Az erdélyi magyar pedagógiai szakértők társadalmát a konferencián 6 
kutató képviselte. Péter Lilla és Barabási Tünde a Székelyudvarhelyi Tanító-
képző Főiskola részéről a romániai magyar tanítóképzés korántsem egysíkú 
problematikájában, illetve a romániai magyar pedagógusok professziona-
lizációjának izgalmas kérdésében tartottak érdekes előadásokat. Baranyai Tünde 
és Szabó Thalmeiner Noémi a Szatmárnémeti Tanítóképző Főiskola képvi-
seletében az aritmetika oktatásának, illetve a kompetenciaalapú óvó- és 
tanítóképzés kérdésének témáit felölelő, érdeklődést keltő prezentációkat 
tartottak. Erdei Ildikó, a Temesvári Bartók Béla Líceumot, illetve a Temesvári 
Nyugati Tudományegyetemet képviselte, és előterjesztésében a szórványban 
tanító pedagógusok iskolaképének alakulását mutatta be. Végül pedig Fodor 
László, az Erdélyi Magyar Tudományegyetem oktatója, a személyiségpedagógia 
létjogosultságáról, tudásterületének, tárgykörének és alapvető feladatainak tisz-
tázásáról, illetve neveléstudományi tudományággá való fejlődésének lehe-
tőségeiről tartott előadást. 

 



  Összegezve elmondhatjuk, hogy Debrecenben egy igencsak sikeres, 
Buda András által a legapróbb részleteiben is kiválóan megszervezett, változa-
tos történésekkel teleszőtt, a pedagógia széles problémakörére, illetőleg a neve-
lés valóságterületére kitekintő, tudományosságában is magas szintet megütő, 
maradandó intellektuális tapasztalatokat nyújtó konferencia zajlott le. Nem 
kétséges, hogy a résztvevők a kétnapos konferencia után neveléstudományi 
ismereteikben gazdagodva, pedagógiai koncepciójukban felfrissülten térhettek 
haza.  
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