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Lezajlott a X. Országos Neveléstudományi Konferencia 

 

 

A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottsága november 4–
6-a között immár tizedik alkalommal szervezte meg Budapesten (a Benczúr 
Hotel előadó termeiben) azt a nagyszabású tudományos konferenciát, amelyen 
a pedagógiai világ és valóság szakavatott kutatói legújabb kutatási eredményei-
ket mutathatták be. Az „Új törekvések és lehetőségek a 21. századi neveléstu-
dományokban” igencsak befogadó fedőcím alatt zajló jubileumi konferencia 
megnyitóján Pokorni Zoltán oktatáspolitikus, Kozma Tamás, az MTA Pedagó-
giai Bizottságának elnöke, Csapó Benő, az ONK alapító elnöke és Csíkos 
Csaba, a X. ONK elnöke beszélt, a záróünnepségen pedig Pálinkás József, az 
MTA elnöke tartott előadást. 

A konferencia központi célját az új kutatási eredmények széles körű 
szakmai megismertetése és megvitatása, valamint a neveléstudományi kutatók 
szakmai fórumának és közéletének formálása képezte. A konferencia program-
ja közel kétszáz bemutatást tartalmazott, amelyhez mintegy kétszázötven szak-
ember mint aktív résztvevő kapcsolódott. A konferencián a hagyományoknak 
megfelelően két nemzetközi hírnévnek örvendő meghívott kutató is (plenáris) 
előadást tartott. Erno Lahtinen, a finnországi Turku egyetemének tanára a 
tanuláspedagógiai kutatások gyakorlati alkalmazhatóságának kérdését taglalta, a 
belgiumi Lieven Verschaffel, a Leuveni Katolikus Egyetem tanára pedig a 
matematika oktatásának az elemi osztályokban felmerülő problémáira tért ki. 

A konferencián ez alkalommal is részt vettek az erdélyi magyar kutatók 
(a székelyudvarhelyi és a marosvásárhelyi egyetemi szintű pedagógiai műhelyek 
képviseletében), akik a nevelés és oktatás jelenségvilágának változatos területeit 
érintve mindenekelőtt az elmúlt évben feltárt kutatási eredményeikről adhattak 
számot. Így például Barabási Tünde a tanítók szakmai kompetenciafejlesztési 
igényeiről tartott érdekfeszítő előadást, Bodoni Ágnes a kompetens pedagógus-
képzés és továbbképzés megvalósítására vonatkozó oktatásfejlesztési kihívás 
problematikáját feszegette igencsak szakavatottan. Kádár Annamária  nagy ér-
deklődésnek örvendő prezentációja egyrészt az áramlatélménynek a pedagógusi 
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pályaszocializációban játszott szerepére, másrészt – Somodi Hajnal közre-
működésével – az áramlatélmény pedagógusi körökben megmutatkozó gyako-
riságára vonatkozott. E sorok szerzője pedig a gyermeki jogok fogalmának ki-
kristályosodási folyamatát érintő vizsgálódási eredményeit mutatta be. Erdélyi 
vonatkozásban a résztvevők közül ki kell még emelnünk Molnár Éva, Tókos 
Katalin és Bordás Andrea nevét, akik noha itthon szereztek pedagógusi okleve-
let, jelenleg magyarországi egyetemek pedagógiai kutatási műhelyeiben fejtenek 
ki értékes kutatási tevékenységet. 

A X. ONK szervezése is a nemzetközi tudományos találkozók 
hagyományos szervezeti normáit és formai kereteit követte, amennyiben a 
szakértői bÍrálati rendszeren átjutott előterjesztések részint szimpóziumok, 
részint tematikus előadások, részint poszterbemutatók, részint pedig informális 
tanácskozások formájában történtek. Kiváló alkalom adódott tehát arra, hogy a 
tág értelemben vett neveléstudomány művelői bemutathassák legjelentősebb 
tudományos eredményeiket. Ez alkalommal is beigazolódott, hogy az erdélyi 
magyar neveléstudományok képviselői, mindenekelőtt az egyetemek pedagógiai 
műhelyeiben dolgozó oktatók fokozott kutatási erőfeszítéseket tesznek, minde-
nekelőtt azzal a céllal, hogy az erdélyi magyar nevelés és oktatás gyakorlatát 
sikeresebbé tegyék.   

Végezetül elmondhatjuk, hogy a 2010. évi ONK igencsak sikeres, a 
nevelés és oktatás legfontosabb kérdéseire kitekintő, az újszerű pedagógiai esz-
mék és modellek szempontjából igencsak termékeny, változatos történésekkel 
teleszőtt, tudományosságában hiteles, az oktatáspolitikának tényleges támpon-
tokat nyújtó, maradandó intellektuális tapasztalatokat keltő rendezvény volt. Jó 
okunk van arra következtetni, hogy a konferencia minden résztvevője – előadó 
és érdeklődő egyaránt – szakmai ismereteiben elmélyültebben, pedagógiai gon-
dolkodásában felfrissültebben és nyitottabban, professzionális élményeiben 
gazdagodva térhetett haza.  

 

 


