
Főiskolák kiadványai
A győri Széchenyi Főiskola adta ki a

,Tanulmányok a szociális munka világából’
című szöveggyűjtemény első és második
kötetét. Az első kötet címe: ,Veszteségek és
kezelésük. Szociális munka középkorúak-
kal’. Szerkesztette Budai István és Somorjai
Ildikó. A második kötet címe: ,Menedzs-
ment a szociális munkában’. Szerkesztők
Budai István és Galavits Noémi.

A kecskeméti Tanítóképző Főiskola ki-
adványa: ,Rousseaura emlékezve’. A Je-
lenfiné Koncsek Andrea szerkesztette kötet
a hasonló címmel meghirdetett jubileumi
pályázat legjobb munkáit tartalmazza.

MPT
Tisztújító küldöttgyűlésre és a közhasz-

nú szervezet beszámolójának megvitatásá-
ra készül a nagyhagyományú civil szerve-
zet, a Magyar Pedagógiai Társaság. A le-
köszönő tisztikar elnöke Ádám György
akadémikus.

Etikai Kódex
A Független Pedagógus Fórum átdolgo-

zott változatban tárta a szakmai nyilvános-
ság elé a Pedagógus Etikai Kódexet. Az
átdolgozásban felerősödtek a tisztán etikai
típusú szempontok, a dokumentum műfaja
tisztázódott.

Zeneiskolák
A Zeneiskolás Tanulók Szülőinek Szö-

vetsége és a Zeneiskolások Szövetsége fel-
hívásban fordult a zeneiskolákhoz, művé-
szeti iskolákhoz, hogy ezen intézmények-
ben – a közismereti iskolákhoz hasonlóan
– erősödjön meg a diák-érdekvédelem, a
diák-önkormányzati munka. A zeneisko-
lák világához tartozó információ az is,
hogy a MTA Zenetudományi Intézetében
Richter Anna irányításával a szolfézs ele-
mi ismereteit oktató CD-ROM készült és

került forgalomba – segítendő a zeneisko-
lások nagy része által nem túlságosan ked-
velt tárgy elsajátítását.

OKKER-minőség
Új kiadványok: Farkas Lajosné – Gyi-

mesi Ilona – Makai Katalin: ,Minőségfej-
lesztési modell a gyakorlatban’; Tóth
Tiborné – Sárköziné Kollárits Edit: ,Neve-
lési rendszerfejlesztés. Szociálpedagógia a
nevelésközpontú minőségbiztosított isko-
láért’; Balogh László (szerk.): ,Társadalmi
partnerség. Együttműködés az iskolaveze-
tésben és a helyi irányításban’ (a IV. Köz-
oktatási Vezetésfejlesztési Konferencia
anyaga).

Kiss Áron emlékezete
Tisztújító közgyűlést tartott a Kiss Áron

Játék Társaság, amely ismét Györgyi Er-
zsébet néprajztudóst választotta elnökéül,
ennek előtte Kiss Áron-díjjal is jutalmazta
a szakmai civil szervezet fáradhatatlan ve-
zetőjét.

Babák az egykori 
iskolában

A mátrafüredi ódon iskolaépület új élet-
re kelt. Lovászné Juhász Rita népi iparmű-
vész alapított benne múzeumot, amelyben
palóc babák, öltözetek és hímzések, szőt-
tesek tekinthetők meg.

Vallás-oktatás
Nagy Péter Tibor kitartó kutatója az is-

kola és az egyházak kapcsolatának. Az Új
Mandátum Kiadó most a szerző munkáját
összefoglaló kötetet adott ki ,Oktatáspoli-
tika és vallásszabadság’ címmel. Tarjáni
Zoltán ,A keresztény nevelés keretei és
tartalmai’ című kötetét adta ki a Szent Ist-
ván Társulat. Szántó János kötetét az Új
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Mandátum adta ki. Címe: ,Vallásosság a
szekularizált társadalomban’.

Túrkeve lexikona
Talpalló Piroska a szerkesztője s a kun

város önkormányzata a kiadója annak a
művelődéstörténeti kiadványnak, mely
szakszerű lexikonná formálva mutatja be
Túrkeve múltját, jelenét, földrajzát, törté-
nelmét, kultúráját.

Szociálpedagógia
Az Osiris Tankönyvsorozatában jelent

meg Kozma Tamás és Tomasz Gábor ösz-
szefoglaló munkája ,Szociálpedagógia’ 
címen

Összehasonlító 
pedagógia

Réti Endréné, Franz Schaffhauer és
Szabolcs Éva, az ELTE oktatói jegyzik azt
a kötetet, amely ,Iskolák és iskolarefor-
mok’ címmel jelent meg az Osirisnál.

Alapkérdések
Élénkül a könyvkiadás a nevelés alap-

kérdéseit illetően is. Ronkovicsné Faragó
Eszter a jeles előd, Imre Sándor munkás-
ságát kutatta ebből a szempontból. Köny-
vét (,A pedagógia alapkérdései Imre Sán-
dor munkásságában’) a Comenius Kiadó
adta ki. A németül író, a német nyelvterü-
leten ismert Franz Schaffhausernek a
Telosznál megjelent könyve: ,A nevelés
alanyi feltételei’. 

Család
A Magyar Pax Romana Fórum 10.

kongresszusa a Magyar Püspöki Kar ,A
boldogabb családokért’ című pásztorleve-

lével foglalkozott, s az előadásokat a Ba-
lassi Kiadó jóvoltából kötetben is megje-
lentette. Dan Greenburg könyvének újra-
kiadása művelődéstörténeti adaléknak is
érdekes: ,Mindenki lehet jiddise mame’.
Kiadója az Európa Kiadó.

I. Országos
Neveléstudományi
Konferencia

Az értelem kiművelése 2001
A Magyar Tudományos Akadémia Pe-

dagógiai Bizottsága határozatot hozott or-
szágos neveléstudományi konferenciák
évenkénti megszervezéséről. Az első kon-
ferenciára 2001-ben kerül sor. A konferen-
cia célja az új kutatási eredmények széles
körű szakmai megismertetése és megvita-
tása, a neveléstudományi kutatók szakmai
közéletének formálása.

A konferencia a nemzetközi tudomá-
nyos találkozók formai kereteit és kialakult
szokásait követi, alkalmat ad a tágan értel-
mezett neveléstudomány és határterületei
keretében elért tudományos eredmények
bemutatására. Minden évben kiemelt sze-
repet kap egy témakör, amelyet a Pedagó-
giai Bizottság a konferencia elnökével
egyeztetve jelöl ki. Ez szerepel a konferen-
cia alcímében és a meghívott előadások is
erről a területről kerülnek ki. A 2001-es
konferencia központi témája az oktatás és a
tanulás. A résztvevők szereplését azonban
a kiemelt témakör nem érinti: az évenkénti
konferenciák arra kínálnak lehetőséget,
hogy mindenki rendszeresen bemutathassa
a saját eredményeit, függetlenül a konfe-
rencia aktuálisan kiemelt témakörétől.

A konferencia időpontja: 2001. október
25–26.

Helyszíne: a Magyar Tudományos Aka-
démia Székháza.

Jelentkezési határidő: 2001. június 30.

Tudományos programbizottság
Ballér Endre, Bárdos Jenő, Csapó Benő

(elnök), Illyés Sándor, Kárpáti Andrea,
Kozma Tamás, Németh András.
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Meghívott előadók
Eric De Corte (Lőveni Egyetem), Erno

Lehtinen (Turkui Egyetem), Stella Vosni-
adou (Athéni Egyetem).

Szervezés, kapcsolattartás
A konferencia szakmai-tudományos és

a részvétellel kapcsolatos technikai oldalá-
nak szervezése különválik.

A szakmai programot a tudományos
programbizottság állítja össze, mellyel 
a következő címen lehet a kapcsolatot 
tartani: 

Szegedi Tudományegyetem, 
MTA Képességkutató Csoport
Neveléstudományi Konferencia 2001
6722 Szeged, Petőfi sgt. 30–34.
tel./fax: 62 544354
e-mail: pedkonf@primus.arts.u-szeged.hu

A regisztrációt, a részvételi díj befizeté-
sét az MTA irodája intézi. 

Címe: 

MTA Nemzetközi Együttműködési Iroda
1051 Budapest, Nádor u. 7.
tel.: 1 3172575 
fax: 1 3172840
e-mail: kfoldi@office.mta.hu

A konferencia tervezett időbeosztása
Csütörtök: 10:00–13:00. a konferencia

megnyitása, plenáris előadások; 
13:00–18:00. szakmai program; 
19:00– fogadás.
Péntek: 09:00–18:00. szakmai program; 
19:00– bankett.

A konferencia társasági programjai
– fogadás (az első nap estéjén);
– bankett (a második nap estéjén).

A konferencia szervezeti programjai 
– a konferencia megnyitása, üdvözlő

beszédek (1 óra);
– panelbeszélgetés a pedagógiai kutatás

aktuális feladatairól (2 óra);
– a Köztestületi tagok ülése (2 óra), a

Pedagógiai Bizottság elnökének beszá-
molója;

– a konferencia zárása, eredményeinek
értékelése (1 óra).

A konferencia munkanyelve, külföldiek
részvétele

A konferencia munkanyelve magyar és
angol. A konferencia információs anyagai
magyarul készülnek, az előadások (poszte-
rek) és a publikációk nyelve lehet magyar
vagy angol. Nem magyar anyanyelvű
meghívott szakemberek esetében a konfe-
rencia szervezői gondoskodnak a megfele-
lő tájékoztatásról. A konferencia alkalmat
adhat nem magyar anyanyelvű résztvevők
aktív (angol nyelvű) szereplésére is. Tol-
mácsolás egyik esetben sincs.

Határidők
Június 30: Jelentkezési határidő, össze-

foglalók benyújtása.
Szeptember 1: A beérkezett anyagok el-

bírálása, a jelentkezők értesítése.
Szeptember 15: A részvételi díjak befi-

zetése.

A konferencia munkaformái 
– plenáris előadások, meghívott elő-

adókkal;
– meghívott szimpóziumok. A Pedagó-

giai Bizottság minden albizottságának jo-
ga van javaslatot tenni egy szimpóziumra.
További meghívásokról a programbizott-
ság határoz.

– szimpóziumok. Egy vagy két szervező
által benyújtott 4–5 azonos tematikájú elő-
adás. Elbírálásuk egyben (csomagban) 
történik; 

– tematikus előadások. Önállóan be-
nyújtott előadások, melyeket a programbi-
zottság tematikus csoportokba szervez; 

– poszterek. 

A részvétel feltétele
A konferencia nyitott, azon bárki részt

vehet. A részvétel feltétele a regisztráció
és a részvételi díj befizetése.

A konferencián előadást tarthat, illetve
posztert mutathat be az, akinek a jelent-
kezéshez szükséges, időben benyújtott
anyagait a programbizottság elfogadta,
amennyiben a regisztrációs díjat be-
fizette.

Egy személy legfeljebb három helyen
(előadás, poszter) lehet első szerző. Az el-
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nöki, illetve opponensi szereplés ebben a
tekintetben nem számít.

Jelentkezés, az anyagok benyújtása
A konferencia szakmai programjára va-

ló jelentkezést postai úton vagy elektroni-
kusan lehet benyújtani. Mindkét esetben
el kell küldeni az MS Word szövegszer-
kesztővel írott szövegeket tartalmazó 
fájlokat.

Postai úton a jelentkezést a következő
címre kell küldeni:

Szegedi Tudományegyetem,
MTA Képességkutató Csoport
Neveléstudományi Konferencia 2001
6722 Szeged, Petőfi sgt. 30–34.

A jelentkezési lapot és az összefoglaló-
kat kinyomtatva és diszken egyaránt be
kell küldeni.

Elektronikus úton e-mailben melléklet-
ként (attachment) kell a jelentkezési lapot
és összefoglalókat elküldeni a következő
címre:

e-mail: pedkonf@primus.arts.u-szeged.hu

A jelentkezéshez (aktív részvételhez)
benyújtandó anyagok
Egyéni szereplés (előadás, poszter):
– jelentkezési lap, mely tartalmazza az

előadás (poszter) címét, a jelentkező (szer-
ző) nevét, munkahelyét, levelezési címét,
telefon- és fax-számát, e-mail-címét.
Nincs formanyomtatvány, a felsorolt ada-
tok pontos közlésére van szükség;

– ötszáz szavas összefoglaló a megadott
formában.

Szimpózium: A szimpózium elnöke
(szervezője) nyújtja be.

– jelentkezési lap, mely tartalmazza a
szimpózium címét, elnökének (lehet az
egyik előadó), négy vagy öt előadónak és
a felkért opponensnek a nevét és adatait
az egyéni jelentkezésnél megjelölt for-
mában;

– a szimpózium címe és elnökének
bevezető összefoglalója legfeljebb 200
szóban;

– ötszáz szavas összefoglaló minden
előadásról a megadott formában.

A tartalmi összefoglaló szerkezete 
Az aktív részvételhez egy legfeljebb öt-

száz szavas összefoglalót kell benyújtani.
Az ötszáz szó a címmel, névvel, kulcssza-
vakkal és minden egyébbel együtt értendő.
Az összefoglaló képezi az elbírálás alap-
ját, felkerül a konferencia honlapjára és
megjelenik a konferenciakötetben. Nyelve
lehet magyar vagy angol.

Az összefoglaló formája, szerkezete a
következő:

CÍM (NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL)
szerző(k) neve
szerző(k) munkahelye (egyetem/intémény, tan-
szék/intézet, város)
kulcsszavak: legfeljebb 3 kifejezés.
szerző(k) e-mail címe.

Az összefoglaló fő szövege sorkihagyás
nélkül készüljön, de bekezdésekre tagol-
ható. Javasolt tartalmi egységei: a kutatás
céljai, módszerei, fontosabb eredményei,
az eredmények értékelése, pedagógiai je-
lentősége, esetleg hivatkozások.

Az előadások és szimpóziumok szerke-
zete, időbeosztása 
A konferencia alapvetően kétórás blok-

kokból szerveződik. Szimpóziumok eseté-
ben a jelentkezők alakítják ki az előadók
csoportját és kérik fel az opponenst. A te-
matikus előadásokat a programbizottság
szervezi csoportokba és kéri fel az oppo-
nenst. Opponens a témakör elismert szak-
értője, lehetőleg minősített kutatója lehet.
A tematikus előadások és szimpóziumok
szerkezete egyébként megegyezik:

– az elnök bevezetője (kb. 5 perc);
– előadások. Négy előadó esetén 20 per-

cesek, öt előadóval 15 percesek;
– az opponens kritikai értékelése (kb. 

15 perc);
– kérdések, nyílt vita (10–15 perc).
Az időbeli ütemezés betartásáról az el-

nök gondoskodik.

További információk a konferencia hon-
lapján találhatók:

www.primus.arts.u-szeged.hu/pedkonf
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