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XX. Apáczai-napok Nemzetközi Tudományos Konferencia : Semper refor-

mare. Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar 

2016. október 26–27. 

Mottó:  

„Tűzz ki magad elé olyan célt, amit még ember 

el nem ért.” 

(Apáczai Csere János) 

 
A Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere Já-

nos Kara huszadik alkalommal szervezte meg 

éves tudományos konferenciáját, amely a tudo-

mányterületek széles skáláján biztosít lehetősé-

get a szakmai tudományos eszmecserére. Jubi-

leumi konferenciánk témájául a korábbi évek-

hez hasonlóan olyan átfogó gondolatot válasz-

tottunk, amely lehetővé tette, hogy széles tudo-

mányterületi palettáról fogadjunk előadókat. 

Témánk 2016-ban a folytonos megújulás, a vál-

tozás, a reform és annak átfogó megnyilvánu-

lása, a paradigmaváltás. Napjainkban a reform 

mindennapi életünk szerves részévé vált, az élet 

minden területére jellemző. A változások sok 

esetben paradigmatikus változások is egyben. A 

felsőoktatás feladata, hogy a legmodernebb is-

meretanyagot adja át hallgatóinknak, akiknek 

egyaránt helyt kell állniuk a még létező para-

digma keretei között, és felkészülten kell vár-

niuk a paradigmaváltás pillanatát is.  

Konferenciánk témaválasztásával egyúttal 

tisztelegtünk a lutheri reformáció közelgő 500. 

évfordulója, valamint a 2016. október 31-én 

kezdődő Reformáció Emlékév előtt is: Luther 

Márton 1517. októberében szögezte ki 95 tételét 

a wittenbergi vártemplom kapujára, és ezzel 

vette kezdetét a reformáció. Ezt tükrözte a kon-

ferencia címe: Semper reformare. 

A konferencia kilenc szekciójába mintegy 

150 résztvevő regisztrált az ország számos fel-

sőoktatási intézményéből, köznevelési intézmé-

nyekből, a kar képzéseihez kapcsolódó munka-

erőpiaci partnereinktől. A konferencián október 

26-án 15 órától plenáris előadásokkal, kiállítás 

megnyitóval vártuk a regisztrált résztvevőket és 

meghívott vendégeket, október 27-én pedig 

9:00-16:00 között szekcióüléseken mutatták be 

a résztvevők szakmai-kutatási eredményeiket. 

A rendezvény két plenáris előadója Nemes Gás-

pár, a heidelbergi egyetem tudományos kuta-

tója, valamint Dr. Juhász Erika, a Debreceni 

Egyetem BTK Művelődéstudományi és Humán 

Tanulmányok Tanszék tanszékvezető főiskolai 

docense voltak. Nemes Gáspár kutatásainak fó-

kuszában az öregedés és a demencia narratív 

konstrukciói állnak, valamint neurodidaktikai 

területen publikál. Előadása főként az utóbbi té-

mához kapcsolódott, címe: Az iskola mint 

komplex társadalom-szimulátor – Szociális 

kogníció, mentalizáció, neuropedagógia, mely-

ben azt a kérdést járta körül, hogy az iskola, 
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mint a tudástranszfer intézményesült terepe, ho-

gyan képes (egyáltalán képes-e?) betölteni a 

modern társadalomban a kulturális javak elsajá-

tításában játszott rendkívül fontos szerepét. Ju-

hász Erika Paradigmaváltás a közművelődés-

ben című előadásában a felnőttek képzésével és 

művelődésével foglalkozó szakmák változásai-

nak főbb tendenciáit mutatta be, elemezve a je-

lenlegi paradigmaváltást, és felvázolva, hogy az 

elkövetkezendő években milyen lehetőségek és 

kihívások előtt áll a közművelődés és a kapcso-

lódó szakemberképzés. 

A plenáris ülés keretében Földesi Péter, a 

Széchenyi István Egyetem rektora és Kárpáti 

Árpád, a Nemzeti Művelődési Intézet megbízott 

igazgatója stratégiai együttműködési megálla-

podást írnak alá.  

A konferencia művészeti eseménye Bálvá-

nyos Huba grafikusművész emlékkiállításának 

megnyitója volt a Cziráki Kiállítótérben. Az 

Apáczai Csere János Kar művésztanárai – Ba-

logh István festőművész, Borbély Károly festő-

művész és Szunyogh László szobrászművész – 

egy emlékkiállítással tisztelegtek Bálványos 

Huba grafikusművész és iskolateremtő buda-

pesti művésztanár kolléga emlékének, mely Az 

ember mértéke címet viselte utalva Bálványos 

Huba firenzei Grafikai Biennálén díjazott lito-

gráfiájára. A kiállítást követően a résztvevők 

megkoszorúzták Apáczai Csere János szobrát, 

Lipovics János alkotását.  

A szekcióelőadások a pedagógusképzés, a 

neveléstudományok, a társadalomtudományok, 

az irodalomtudomány, a nyelvtudomány, az 

emberierőforrás-tanácsadás (szervezéstudo-

mány és bölcsészettudomány), a gazdálkodástu-

domány (turizmus) és a sporttudomány területét 

érintették.  

HR szekció: Új kihívások, paradigmák a 

HR menedzsment és a tanácsadás területén 

Idegennyelv-oktatás/tanulás szekció: Is-

kola és társadalom interakcióban: milyen nyel-

ven beszélünk? 

Nyelv- és irodalomtudományi szekció: 

Újabb kutatások, újabb eredmények az iroda-

lom- és nyelvtudományban 

Turizmus szekció: Hagyományok és refor-

mok a turizmusban  

Sporttudományi szekció: A tudományos 

kutatások eredményeinek értelmezése, gyakor-

lati alkalmazásának lehetőségei a sporttudo-

mányban 

Botanika szekció: Mindig változóban a nö-

vényvilág 

Neveléstudományi szekció: 1.) Régi prob-

lémák és új megközelítések a szociális szektor 

intézményeiben, 2.) Komplexitás és módszer-

tani megújulás a művészetpedagógiában 3.) Új 

tendenciák a köznevelési intézményekben, va-

lamint a pedagógusok alap- és továbbképzésé-

ben 4.) Paradigmaváltás a fejlesztő és gyógype-

dagógia napi gyakorlatában 

Matematika és természettudományi szek-

ció: Reformirányzatok a reáltudományokban 

Társadalomtudományi szekció: 1.) Kultu-

rális paradigmaváltás 2.) Paradigmaváltás a ma-

gyar-orosz kapcsolatokban 

A szekciók alkalmazott kutatások eredmé-

nyeit, projektbeszámolókat és alapkutatások 

eredményeit bemutató előadásokat fogadtak be. 
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Lehetőséget biztosítottak a szakmai-tudomá-

nyos eszmecserére, a szakmai hálózatokban 

együttműködő oktatók, kutatók és szakemberek 

találkozására, a hálózatok bővülésére. 

A konferencia kísérő eseményeként a 

Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János 

Karán tartotta emlékülését a 125 éves Magyar 

Pedagógiai Társaság  A közoktatás jelene, 

múltja és jövője címmel.  

 

Dr. Lőrincz Ildikó1 

 

                                                           
1 egyetemi docens, a Szervezőbizottság elnöke, lorincz.ildiko@sze.hu 


