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Nemzetközi konferenciát rendeztek az oktatáskutatásról
2014. május 30.

Két napon át 20 szekcióban 144 előadást hallgathattak meg az érdeklődők a SZAB-székházban a Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók
Egyesülete konferenciáján. A tanácskozást a Szegedi Tudományegyetem részéről Homoki-Nagy Mária oktatási rektorhelyettes nyitotta
meg.
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A Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (HERA) kétnapos konferenciát rendezett Szegeden 2014. május 29-én és 30-án. Az
esemény társszervezői az Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, a Magyar Tudományos Akadémia
Nevelésszociológia Albizottsága, az MTA Szegedi Akadémiai Bizottságának Szociológiai Munkabizottsága, az Európai Ifjúsági Kutató-,
Szervezetfejlesztő és Kommunikációs Központ, a Center for Higher Education Research and Development Hungary (CHERD-H), a Pécsi
Tudományegyetem NDI voltak.
A rendezvényhez kutatási projektek is kapcsolódnak: a Tanuló régiók Magyarországon: Az elmélettől a valóságig (Learning Regions in
Hungary: From Therory to Realities – LeaRn, OTKA K-101867). A konferenciát Homoki-Nagy Mária, az SZTE oktatási rektorhelyettese és
Kozma Tamás, a HERA elnöke nyitotta meg.
(/site/upload/2014/05/IMG_6960.JPG)Homoki-Nagy Mária elmondta: nagyszerű dolog, hogy a 21.
század első felében a nevelésről és oktatásról ilyen jelentős konferenciát szerveznek az egyetem
közreműködésével. Oktatási rektorhelyettesként nagyon örül annak, hogy ennek a konferenciának
Szeged ad helyet, és igen kíváncsi arra, hogy azok, akiknek az oktatás-nevelés a kutatási területe,
mit gondolnak arról, hogyan kellene az oktatás-nevelést szemlélni, és hogyan kellene
megváltoztatni úgy, hogy az megfeleljen a 21. század kívánalmainak. Homoki-Nagy Mária
elmondta: pályafutását az egyetemen kezdte, és az elmúlt majdnem 30 év alatt elég sok reformot
átélt, ha csak a felsőoktatást nézi, akkor a kreditrendszer, valamint az osztott képzés bevezetését.
Rámutatott, szükség van arra, hogy a felsőoktatásban és a köznevelésben dolgozók között
párbeszéd alakuljon ki. A rektorhelyettes reményét fejezte ki, hogy a konferencián részt vevőknek a két nap alatt lesz módjuk arra, hogy
konzultáljanak egymással. A közoktatásban és a felsőoktatásban örök téma, hogy a hátrányos térségből és a kisebbségi közegből érkezők
diákokat hogyan lehet felzárkóztatni, hogy hagyományos vagy modern módszerekkel kellene oktatni. Homoki-Nagy Mária hangsúlyozta: az
oktatásban dolgozók feladata értékeket átadni, és toleránssá nevelni az ifjúságot. A rektorhelyettes elmondta azt is, a Szegedi
Tudományegyetemnek négy köznevelési intézménye van. Ennek a konferenciának az is lehet a feladata, hogy a szakemberek megpróbálják
átlátni, mi lenne a 21. századi oktatás-nevelés feladata az óvodáktól a felsőoktatási intézményekig, a hátrányos helyzetű tanulóktól az
elitképzésig.
Kozma Tamás, a HERA elnöke arról beszélt, hogy akik a nevelés-oktatás kutatásával professzionális módon foglalkoznak, nincs tudományos
szervezetük. Kellett és kell egy olyan szervezet, amely tudja képviselni ezt a tudást – ez a HERA. Elmondta azt is: az oktatás-kutatás
interdiszciplináris, különböző társadalom- és élettudományok legkisebb közös többszöröse, amely az oktatással, tágabb értelemben a
neveléssel foglalkozik.
A megnyitó után a plenáris előadások sorát Pukánszky Béla, az SZTE intézetvezető egyetemi tanára nyitotta meg Paradigmatikus viták a
pedagógusképzés tartalmairól címmel.
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A konferencián készült képek itt
megtekinthetők
A konferencia teljes programja itt olvasható. (http://www.jgypk.hu/?p=8512)
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