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Vendégségben az ELTE Műhelykonferencián 

 Domus-ösztöndíjasként tavasszal kéthetes tudományos kutatáson 
vehettem részt a budapesti ELTE PPK Neveléstudományi Intézetében. 
Szerencsésnek mondhatom magam, mert éppen ebben az időszakban zajlott 
(2010. április 16-án) az ELTE PPK neveléstudományi Intézet tudományos 
műhelyeinek bemutatkozása Neveléstudomány – reflexió – innováció 
címen. A Kacinczy utcai rendezvényre én is meghívást kaptam, s örömmel 
vettem részt a plenáris ülésszakon, melyet az Oktatási  és Kulturális Miniszté-
rium, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, valamint az ELTE Élethosszig 
Tartó Művelődésért Alapítvány támogatott.  

A konferencia célja az volt, hogy bemutassa a  Neveléstudományi 
Intézet és kapcsolatos műhelyeinek munkáját az innovatív, autentikus 
anyagokat felhasználó tanítási módszereket, az integrált készségfejlesztést, s 
ezen felül  szakmai fórumot teremtsen, ahol a magyar neveléstudomány 
képviselői találkozhatnak és tanácskozhatnak.  Magyarország számos oktatási 
intézményéből, egyeteméről jelentkeztek főiskolai és egyetemi oktatók, 
módszertani szakemberek, hogy megosszák tapasztalataikat. A közel 30 előadó 
az andragógia elméleti és szervezeti alakulásáról, a felnőttoktatásban jelentkező 
új szereplőkről és változó szerepekről, a pedagógiatörténet szerepének és 
tudományos státusának változásairól, a nevelés változó funkcióiról 
tanácskoztak. 

A konferenciát Oláh Attila dékán nyitotta meg,  majd ezt követően  Dr. 
Szabolcs Éva  intézetigazgató ismertette a  Neveléstudományi Intézet struktú-
ráját és az intézetben folyó sokrétű kutatómunkát. Az előadások, a poszter-
bemutatók változatos témákat öleltek fel. Az előadások témái között szerepelt  
az Oktatáselméleti Tanszéken folyó kutatómunka és műhelymunka főbb irá-
nyainak és eredményeinek a bemutatása (előadó: Vámos Ágnes), különös 
tekintettel a tanulási eredmények és a tanítási kiválóság kérdéseire. Vass Vilmos 
az interdiszciplinaritás képzési programok tervezésében és bevezetésében 
játszott szerepéről referált, Ollé János a virtuális tanulási  környezetekben 
kialakított oktatási folyamatok sajátosságait mutatta be.  Kopp Erika  készülő 
empirikus  reformpedagógiai témájú kutatásáról beszélt, amelyben az oktatás 
fogalmának olvasatait a szakértői és narratív interjú módszerével dolgozza fel. 
Maróti Andor, Striker Sándor  és Fehér Katalin a felnőttoktatásról, annak 



törekvéseiről és változásairól beszéltek.  Pethő László  nemzetközi tükörbe 
helyezte a felnőttképzés kérdését, Szabóné Molnár Anna az időskori tanulás 
fontosságát emelte ki, Arapovics Mária a civil szervezetek felnőttek tanulásában 
betöltött szerepét vázolta.  Németh András, Szabolcs Éva és Baska Gabriella, 
Hegedűs Judit a pedagógiatörténet változásairól tartottak érdekfeszítő előadást. 
Ebéd után a nevelés változó funkcióiról tanácskoztak olyan előadók bemutatá-
sai kapcsán, mint Bábosik István, M. Nádasi Mária, Trencsényi László és sokan 
mások.  A poszterbemutatók számos gyakorlati ötletet adtak a   különböző 
témák feldolgozásához,  az elért eredmények bemutatásához. 

 Összegzésként: sikeres, szakmailag hasznos rendezvényen vehettem 
részt, ahol  motiváló előadásokat és poszterbemutatókat  láthattam. Ezúton is 
szeretnék köszönetet mondani a Domus Hungarica Alapítványnak, hogy 
lehetővé tette a tanulmányutamat, az ELTE PPK Neveléstudományi Intézet  
Pedagógia és Pszichológia Karának a befogadást, és minden kollegának a 
megosztott szakmai tapasztalatot.  

 


