
RÖVID PROGRAM 
 

Országos Neveléstudományi Konferencia 
Debrecen, 2014. november 6-8. 

 
 

November 6. csütörtök 
 

9.30 – 17.30 Regisztráció 
 

10.30 – 11.00 MEGNYITÓ (Aula) 
A részvevőket köszönti   

Tóth Zoltán, a konferencia elnöke és  
Falus Iván, az MTA Pedagógiai Tudományos 
Bizottságának elnöke 

A konferenciát megnyitja  
Bartha Elek, a Debreceni Egyetem rektorhelyettese 

 

Stratégiai együttműködési megállapodás aláírása a 
Debreceni Egyetem és a Nemzeti Művelődési Intézet 
között 

 

11.00 – 11.30 HELYTÖRTÉNETI ELŐADÁS (Aula) 
Debrecen és a Debreceni Egyetem rövid története 

   Előadó: Bartha Elek 
 

11.30 – 12.30 PLENÁRIS ELŐADÁS (Aula) 
Does identification with own ethnicity help youth from 
immigrant families integrate into the largersociety? 

   Előadó: JonLauglo 
 

12.30 – 13.30 Ebéd (Egyetemi étterem) 
 

13.30 – 15.15 SZIMPÓZIUMOK 
21. században elvárt képességek számítógép alapú mérése 
(14/3. terem) 

A centralizált oktatásirányítás helyi színterei (2/4. terem) 

Az eredményesség dimenziói a középfokú oktatásban   
(142. terem) 

A képzésfejlesztés új kihívásai a felsőoktatásban, különös 
tekintettel a segítő szakmákra (7-8. terem) 



A magyar neveléstudomány diszciplína jellemzőinek, 
szakmai diskurzusainak és kommunikációs hálójának 
változásai a kommunista fordulat után (Aud. Max.) 

 

13.30 – 15.15   TEMATIKUS ELŐADÁSOK 
Az olvasási előképességektől az idegennyelv tanulásáig      
(I. terem) 

Kutatások a pedagógusképzés és pedagógus pálya területén 
(X. terem) 

 

15.15 – 15.45 Kávészünet (III. emelet) 
 

15.30 – 16.30 OSZTÁLYÜLÉS 
A Doktoranduszok Országos Szövetsége Pszichológiai és 
Neveléstudományi Osztályának ülése (Aud. Max.) 

 

15.45 – 16.45 POSZTERSZEKCIÓ (III. emelet) 
 

16.45 – 18.30 SZIMPÓZIUMOK 
A hátrányos helyzetű tanulók oktatási lehetőségei         
(14/3. terem) 

A neveléstörténet helye és jelentősége a kompetencia alapú 
pedagógusképzésben (2/4. terem) 

A tanodák lehetőségei az oktatási hátrányok 
kompenzálásában: célok, típusok, hatékonyság (142. terem) 

Tipikusan fejlődődő és tanulásban akadályozott gyermekek 
készségfejlődése és -fejlesztése koragyermekkorban (Aud. 
Max.) 

 

16.45 – 18.30 TEMATIKUS ELŐADÁSOK 
Az egészségnevelés és környezetpedagógia aktuális 
problémái (I. terem) 

Hallgatók és tanáraik – Nagyító alatt a felsőoktatás  
(X. terem) 

A sportkultúra aktuális nevelési sajátosságai különböző 
társadalmi környezetben (7-8. terem) 

 

18.45 – 22.00 KULTURÁLIS PROGRAM, FOGADÁS (Díszudvar) 
 



November 7. péntek 
 
9.00 – 10.45 SZIMPÓZIUMOK 

A magyar iskolarendszer alrendszereinek vizsgálata az 
Országos Kompetenciamérés eredményei alapján, a 
pedagógiai hozzáadott érték számításával (14/3. terem)  

A PISA adatok mélyebb elemzése magyar szempontból 
(2/4. terem) 

A munka világa (142. terem) 

A tanár hivatás/professzió és a professzió gyakorlatának 
elemei hallgatók és a pályán lévők körében (7-8. terem) 

A magyarországi főnemesek nevelése és oktatása a 
dualizmus korában (Aud. Max.) 

Tanárok és diákok, újító szándékok és sajátosságok az 
elmúlt száz év nyíregyházi tanítóképzésében (5. terem) 
 

9.00 – 10.45 TEMATIKUS ELŐADÁSOK 
Informatika a tanulás és pedagógiai mérés szolgálatában    
(X. terem) 

A tanulás és tudás különböző aspektusai (XI. terem) 

Fejezetek az oktatáspolitika és oktatásügy területéről    
(XIV. terem) 

Tanulói kompetenciák és pedagógusképzés értékelése  
(XV. terem) 
 

10.45 – 11.15 Kávészünet (III. emelet) 
 
11.15 – 13.00 SZIMPÓZIUMOK 

Eredményesség-értelmezések a felsőoktatásban (7-8. terem) 

Hagyomány és modernitás: néptanítói modellek és a jelen 
kor kihívásai a tanítóképzésben (14/3. terem) 

Infokommunikációs technológiák evidencia-alapú 
alkalmazása a speciális nevelési igények kutatásában, 
felismerésében és a támogatásban (2/4. terem) 

Környezetvédelem és kommunikáció (142. terem) 



Új eredmények a tanulási motiváció hazai kutatásában   
(Aud. Max.) 

Nemi különbségek a felsőoktatásban (5. terem) 
 
11.15 – 13.00 TEMATIKUS ELŐADÁSOK 

Fejezetek az iskolaügy és reformpedagógia történetéből    
(X. terem) 

Az osztályteremtől a pedagógusképzési hálózatig            
(XI. terem) 

Hátrányos helyzet az iskolában (XIV. terem) 

Neveléstörténet határon innen és túl (XV. terem) 
 

13.00 – 14.00 Ebéd (Egyetemi étterem) 
 
14.00 – 15.00 PLENÁRIS ELŐADÁS (Aula) 

The Academic Profession in Europe: Trends towards a 
Common Model or Increasing Diversity 

 
Előadó:  

Ulrich Christian Teichler  
 

15.00 – 16.45 SZIMPÓZIUMOK 
Hitvallások, feladatok, értékek: felekezeti oktatás a mai 
Magyarországon (14/3. terem) 

Innovációk az andragógiában (XII. terem) 

Nyelvtanulás és tanítás: az idegennyelv-szakos tanárképzés 
aktuális kérdései (142. terem) 

Pedagógus kutatások a Közép-Dunántúlon (7-8. terem) 

Tehetséggondozó programok az iskolán belül és kívül       
(5. terem) 
 

15.00 – 16.45 TEMATIKUS ELŐADÁSOK 
Kognitív fejlődés és fejlesztés különböző életkorokban    
(X. terem) 

A művészetpedagógia történeti, pszichológiai és 
módszertani vetületei (XI. terem) 



Kitekintés a különböző korok nevelésének és oktatásának 
világába (XIV. terem) 

Oktatási módszerek szakmódszertan (XV. terem) 

Fiatal tanulók a felsőoktatásban (Aud. Max.) 
 

15.00 – 16.45 Az MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság 

Informatika Albizottságának nyilvános ülése (2/4. terem) 
 
16.45 – 17.15 Kávészünet (III. emelet) 
 
17.00 – 18.30 A Pedagógiai Tudományos Bizottság nyilvános ülése 

(2/4. terem) 
 
17.15 – 18.15 POSZTERSZEKCIÓ (III. emelet) 
 
19.00 – 20.00 KULTURÁLIS PROGRAM (Nagytemplom) 
 
20.00 – FAKULTATÍV TÁRSAS VACSORA (Hotel Óbester 

Lovagterem) 
 
 

November 8. szombat 
 
9.00 – 10.45 SZIMPÓZIUMOK 

Korai iskolaelhagyás – társadalmi-gazdasági összefüggések 
és egy induló európai szakpolitikai kísérlet koncepciója 
(14/3. terem) 

Művészet alapú kutatás és gyakorlat fogyatékosság-ügyi, 
színház-pedagógiai és testtudati terápiás kontextusokban 
(2/4. terem) 

Nem hagyományos tanulói csoportok a felnőttoktatásban 
(142. terem) 

Pedagógiai jó gyakorlat (7-8. terem) 

Fogyatékos gyermekek/tanulók integrációjával kapcsolatos 
különböző aspektusok vizsgálata (I. terem) 

Változások és eredményesség: a délutánig tartó iskola 
bevezetésének első tapasztalatai (XI. terem) 
 



9.00 – 10.45 TEMATIKUS ELŐADÁSOK 
Kognitív képességek vizsgálata (X. terem) 

A szociális nevelés dimenziói (XIV. terem) 

Kihívások a pedagóguspályán (XV. terem) 
 

10.45 – 11.15 Kávészünet (III. emelet) 
 
11.15 – 13.00 SZIMPÓZIUMOK 

Kutatásokkal támogatott fejlesztések - Nevelési-oktatási 
programok fejlesztése egész napos iskolák számára      
(14/3. terem) 

Tanulási utak és a továbbhaladás támogatása a 
szakképzésben (2/4. terem) 

Tanuló régiók Magyarországon (142. terem) 

Új kihívások a szakképzés-pedagógiában (7-8. terem) 

Új tanulástámogató eszközök megjelenése a felsőoktatásban 
(I. terem) 

Változó tanulási környezetek és módszerek (X. terem) 
 

11.15 – 13.00 TEMATIKUS ELŐADÁSOK 
Szocializáció az iskolában (XI. terem) 

A sajátos nevelési igényű tanulók oktatási és nevelési 
problémái (XIV. terem) 

A felsőoktatási kutatások (XV. terem) 
 

13.00 – 13.30 A KONFERENCIA ZÁRÁSA (X. terem) 
 
13.30 –  Szendvicsebéd (III. emelet) 


