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A szakbizottság regionális jellegéről

Földrajzi szempontból
 Zala, Vas, Győr-Moson-Sopron, Komárom-

Esztergom, Veszprém, Fejér megye
 Budapest és Pest megye dunántúli területe
 Délnyugat-Szlovákia és Muravidék
A tagok szakmai-tudományos háttere szempontjából
 Felsőoktatási intézmények
 Kutatói közösségek
 Szakmai-tudományos egyesületek
 Kutató-fejlesztő vállalkozások
 Kutató-fejlesztő szellemiségű közoktatási 

intézmények



    

Újjáalakult munkabizottságok (2009-2011) 1.

Alternatívpedagógiai Munkabizottság
 Elnök: Dr. Torgyik Judit PhD (Kodolányi János Főiskola, 

Székesfehérvár)
Általános és Alkalmazott Pedagógiai Munkabizottság
 Elnök: Dr. Poór Zoltán a neveléstudomány kandidátusa 

(Pannon Egyetem, Modern Filológiai és 
Társadalomtudományi Kar, Veszprém)

Környezetpedagógiai Munkabizottság
 Elnök: Dr.habil. Lükő István a neveléstudomány 

kandidátusa (Nyugat-magyarországi Egyetem, Benedek 
Elek Pedagógiai Kar, Sopron)

Neveléstörténeti Munkabizottság
 Elnök: Dr. Szabó Péter PhD (Kodolányi János Főiskola, 

Székesfehérvár)  



    

Újjáalakult munkabizottságok (2009-2011) 2.

Alternatívpedagógiai Munkabizottság
 A régió reformpedagógiai kezdeményezéseinek 

feltérképezése és helyszíni fórumokon történő 
bemutatkozási lehetőségének biztosítása

 Tematikus tanácskozások szervezése
 Elektronikus publikálási lehetőség biztosítása a 

Szakbizottság készülő honlapján

 A munkabizottság működéséhez a hátteret a 
székesfehérvári Kodolányi János Főiskola 
biztosítja



    

Újjáalakult munkabizottságok (2009-2011) 3.

Környezetpedagógiai Munkabizottság
 Tanösvény-tervezők Klubja
 A Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia felsőoktatással 

foglalkozó fejezetének felülvizsgálatához való 
hozzájárulás

 Együttműködés az Ökoklubbal
 Regionális és nemzetközi konferenciák
 Jubileumi tanulmánykötet (10 éves a munkabizottság)

 A munkabizottság működéséhez a hátteret a Nyugat-
magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara 
biztosítja



    

Újjáalakult munkabizottságok (2009-2011) 4.

Neveléstörténeti Munkabizottság
 A legeredményesebb és legismertebb 

munkabizottság
 Szoros együttműködés az MTA Pedagógiai 

Bizottsága Neveléstörténeti Albizottságával és 
Magyar Pedagógiai Társasággal

 Regionális konferenciák és iskolatörténeti 
felolvasóülések

 A munkabizottság működéséhez a hátteret a 
székesfehérvári Kodolányi János Főiskola 
biztosítja



    

Újjáalakult munkabizottságok (2009-2011) 5.

Általános és Alkalmazott Pedagógiai Munkabizottság (1)
 „gyűjtő” / „inkubátor”
 A gondozott területek: mindaz, amivel más 

munkabizottságok nem foglalkoznak
 Formális munkacsoportok:

 Andragógiai munkacsoport
 Inter- és multikulturális nevelési munkacsoport
 Pedagógiai-pszichológiai munkacsoport
 Pedagógiai technológiai és pedagógiai-informatikai 

munkacsoport
 Pedagógusképzési és –továbbképzési munkacsoport
 SNI-integrációs és gyógypedagógiai munkacsoport



    

Újjáalakult munkabizottságok (2009-2011) 6.

Általános és Alkalmazott Pedagógiai Munkabizottság (2)

 Interkulturális és multikulturális nevelési 
tanácskozás 2009. június 20.

 Elektronikus publikálási lehetőség biztosítása a 
Szakbizottság készülő honlapján

 A munkabizottság működéséhez a hátteret a 
Pannon Egyetem Modern Filológiai és 
Társadalomtudományi Kara biztosítja



    

Újjáalakulásra váró munkabizottságok (2009-2011)

 Mérnök- és Szakképzés-pedagógiai 
Munkabizottság

 A munkabizottság működéséhez a hátteret a 
Dunaújvárosi Főiskola biztosítja

 Neveléselméleti Munkabizottság
 A munkabizottság működéséhez a hátteret a 

székesfehérvári Kodolányi János Főiskola 
biztosítja



    

A Szakbizottság és a munkabizottságok 
tevékenységét nehezítő tényezők

 Az aktivizálható és megfelelő tudományos 
profillal rendelkező régióbéli kutatók / 
szakemberek sok szempontból leterheltek

 A társadalmi-gazdasági környezet nem kedves a 
„társadalmi munkának”, a „filantrópiának”

 Az MTA és konkrétan a VEAB nem rendelkezik a 
szak- és munkabizottságok támogatására 
szolgáló háttérforrással

 Az intézményi vagy pályázati forrásból 
finanszírozott tevékenységekre nehéz rátetetni a 
szakbizottság „logoját”



    

A Szakbizottság és a munkabizottságok 
tevékenységét segítő tényezők

 A tudományos minősítési eljárásokban 
résztvevők érdekeltek, hogy kapjanak fórumot

 Az MTA-VEAB elnöksége és a székház 
munkatársai erkölcsi és lelki támogatást adnak: 
nagyon jó a légkör

 Az MTA-VEAB székházában még 
ellenszolgáltatás nélkül biztosított az 
infrastruktúra használata



    

Egy kezdeményezés

 A Neveléstudományi Szakbizottsághoz tartozó 
munkabizottságok tagsági viszonyát 
tudományos portfolión alapuló feltételekhez 
kötnénk 2012-től


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12

