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PROGRAM
2011. november 16. szerda
10.00: Regisztráció
10.30–12.45: Plenáris ülés
10.30–10.45: Köszöntők
HAUSER ZOLTÁN
ESTEFÁNNÉ VARGA MAGDOLNA
KATONA GYÖRGY
10.45–11.15: Bevezető gondolatok
SÓLYOM LÁSZLÓ
MARÓTH MIKLÓS
11.15–12.45: Előadások
ROMSICS IGNÁC:
Kisebbségek a 20. századi Magyarországon
SZARKA LÁSZLÓ:
A 20. századi kisebbségi magyar közösségépítés sajátosságai
KÁLLAI ERNŐ:
„Látni, amit mindenki lát, és gondolni,
amit még senki sem gondolt.” Nemzetiségi
oktatás és kisebbségkutatás Magyarországon
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14.30–16.30: Szekcióülések
I. szekció: Nemzetiségi képzés a magyarországi felsőoktatásban
Szekcióvezető: VARGA LÁSZLÓ
ERB MÁRIA:
Német nemzetiségi képzések az ELTE Germanisztikai
Intézetében. Formák – tartalmak – tapasztalatok
GYIVICSÁN ANNA:
A bolognai rendszer ambivalens hatása
a magyarországi szlovák felsőoktatásra
BUCIN MIHAELA:
A román nemzetiségi tanárképzés helyzete
a Szegedi Tudományegyetemen
Felkért hozzászólók:
MANZ ADELHEID
HORVÁTHNÉ FARKAS ÉVA
II. szekció: Magyar nyelvű felsőoktatás a határon túl
Szekcióvezető: KÁNTOR ZOLTÁN
GYURGYÍK LÁSZLÓ:
A szlovákiai magyar lakosság demográfiai
változásai a 90-es évektől napjainkig
SALAT LEVENTE:
Az erdélyi magyar felsőoktatás kihívásai
a nemzetállami logikák felerősödésének a kontextusában
DÁVID LÁSZLÓ:
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem szerepe
a romániai magyar felsőoktatási rendszerben
OROSZ ILDIKÓ:
Az ukrajnai nemzeti és nemzetiségi oktatás elmélete
és gyakorlata a függetlenség első két évtizedében
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III. szekció: A kutatások eredményeinek hasznosítása az oktatásban
Szekcióvezető: KOVÁCS LÁSZLÓ
ESTEFÁNNÉ VARGA MAGDOLNA:
Inkluzív nevelés a közoktatásban
SZITA SZABOLCS:
Együttélés, üldöztetés, holokauszt. Az oktatás feladatai
BOGÁRDI TÜNDE:
Közösségi identitás-elemek a cigány,
a székely és a magyar népmesékben
KOVÁCS LÁSZLÓ:
Kutatás közben – A görög kisebbség Egerben
BÁRDOS JENŐ:
Snétberger Zenei Tehetség Központ: a zene felemel
IV. szekció: Az oktatás szerepe a romák integrációjában
Szekcióvezető: BÁBOSIK ISTVÁN
FORRAY R. KATALIN:
Cigány diákok a felsőoktatásban
SZALAI JÚLIA:
Az esélyegyenlőség megfogyatkozott esélyei:
a roma gyerekek iskolai szegregációjának társadalmi felhajtóerői
NAHALKA ISTVÁN:
Tények, adatok és következtetések: a roma gyerekek
integrációja a közoktatásban
Felkért hozzászólók:
ORSÓS ANNA
CSOVCSICS ERIKA
16.30–18.00: Kerekasztal-beszélgetés az oktatáspolitikáról
Vezeti: FALUS IVÁN
Résztvevők: a kormányzati oldal oktatáspolitikusa, szakértője;
BORECZKY ÁGNES, HAUSER ZOLTÁN, HILLER ISTVÁN,
MANHERZ KÁROLY,OSZTOLYKÁN ÁGNES, RADÓ PÉTER
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2011. november 17. csütörtök
10.00–12.00: Szekcióülések
I. szekció: Nemzetiségi képzés a magyarországi felsőoktatásban
Szekcióvezető: VARGA LÁSZLÓ
KACZIBA ÁGNES:
Szerb nemzetiségi képzés a Szegedi Tudományegyetemen
KATONA GYÖRGY:
Nemzetiségi óvodapedagógus képzés
a Nyugat-magyarországi Egyetemen
DONCSECZ IBOLYA–EMBERSICS ERZSÉBET:
Szlovén nemzetiségi képzés a szombathelyi
Savaria Egyetemi Központban
BARICS ERNŐ:
Horvát nemzetiségi szakemberképzés
a magyarországi felsőoktatásban
Felkért hozzászólók:
PATYI GÁBOR
BABAI ZSÓFIA
II. szekció: Magyar nyelvű felsőoktatás a határon túl
Szekcióvezető: KÁNTOR ZOLTÁN
CSERNICSKÓ ISTVÁN:
Az ukrajnai oktatáspolitikai törekvések és a Kárpátaljai Magyar Főiskola
PAPP Z. ATTILA:
A romániai magyar oktatás néhány aktuális kihívása
GÁBRITY MOLNÁR IRÉN:
A magyar nyelvű (felső)oktatás helyzete és esélyei a Vajdaságban
CZÉKUS GÉZA:
Magyar nyelv a vajdasági felsőoktatásban
SZOTÁK SZILVIA:
Magyar nyelvű felsőoktatás – magyar nyelv a felsőoktatásban
a Kárpát-medence nyugati peremén és azon is túl
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III. szekció: A kutatások eredményeinek hasznosítása az oktatásban
Szekcióvezető: KOVÁCS LÁSZLÓ
LUDÁNYI ÁGNES:
Az egri szociálpedagógus képzés és a kisebbségi
közösségekkel való kapcsolat lehetőségei, összefüggései
BINDORFFER GYÖRGYI:
Nemzetiségi oktatás a statisztika és az identitás szemszögéből
FÓRIKA LÁSZLÓ:
Ki és hogyan méri fel a kisebbségi nevelés-oktatás iránti igényeket?
(A szülői igénybejelentő nyilatkozatok problematikája)
MOGYORÓSI ZSOLT:
Pedagógusok a hátrányos helyzetű tanulók integrációjáról
és egyes nevelési tévhitekről
IV. szekció: Az oktatás szerepe a romák integrációjában
Szekcióvezető: BÁBOSIK ISTVÁN
HAVAS GÁBOR:
Az integrációs oktatáspolitika dilemmái
TORGYIK JUDIT:
Nemzetközi törekvések a cigányság oktatásának fejlesztése terén
KÁLLAI GABRIELLA:
Közvélekedések az integrációról
Felkért hozzászólók:
CSILLEI BÉLA
ORSÓS JÁNOS
12.00–13.30: Összegzés (Szekcióvezetők)
13.30: A konferencia zárása (KÁLLAI ERNŐ)
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A konferencia kísérőrendezvényei:

Liszt 200
Maria Teresa Uribe és Gábos Judit
ének–zongora hangversenye
2011. november 16. 18.30
Líceum – Kápolna
Eger, Eszterházy tér 1.

Állófogadás
(Kizárólag a konferencia közreműködői
és külön meghívott vendégeink részére)
2011. november 16. 20 óra
Vörösrák Étterem díszterme
Eger, Kossuth Lajos utca 12.
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A konferencia résztvevői
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BABAI ZSÓFIA

adjunktus, Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek
Pedagógiai Kar
Nemzetiségi és Idegen Nyelvi Tanszék
babai.zsofia@bpk.nyme.hu
Német-történelem szakos középiskolai tanári diplomáját 1990-ben a debreceni Kossuth Lajos
Tudományegyetemen szerezte. Jelenleg a Debreceni Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolájának
doktorandája. Oktatóként vesz részt az eisenstadti Private Pädagogische Hochschule kétnyelvű
pedagógusképzésében. Disszertációjának témája egy magyarországi német és horvát nyelvsziget
nyelvhasználatának és nyelvi viselkedésének szociálpszichológiai megközelítésű vizsgálata.
1996-tól dolgozik a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának Nyelvi
és Kommunikációs Intézetében. A német nemzetiségi óvodapedagógus képzésben a kétnyelvű
óvodai nevelésre felkészítő módszertani, nemzetiségi tantárgyakat oktatja. Rendszeresen konzultál kétnyelvűséggel foglalkozó, nemzetiségi témájú német nyelvű szakdolgozatokat, bírál OTDK
dolgozatokat.
Rendszeresen szervez és vesz részt külföldi tanulmányutakon, kap felkérést korai kétnyelvű
nevelés témában előadások tartására, és publikációi egy része is e témával kapcsolatos. Tagja
több fontos szervezetnek, többek között a budapesti székhelyű Gesellschaft Ungarndeutscher
Germanisten társaságnak.

BÁBOSIK ISTVÁN

tanszékvezető egyetemi tanár, Kodolányi János Főiskola
Neveléstudományi Tanszék
babosik@freemail.hu

Bábosik István 1963-ban szerzett diplomát az ELTE Bölcsészettudományi Karán magyar irodalompedagógia-pszichológia szakon. 1987-ben szerezte meg a neveléstudomány doktora fokozatot.
1991-ben kapott megbízást az ELTE BTK Pedagógiai Tanszékének vezetésére. 1993-ban megalapította az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskoláját, amelyet 2010-ig vezetett. 1998-ban elnyerte a
Széchenyi Professzori Ösztöndíjat. 1999-ben megalapította az ELTE Neveléstudományi Intézetét,
amelyet 2005-ig igazgatott. 2000-ben 5 évre megválasztották az ELTE Bölcsészettudományi
Karának oktatási dékánhelyettesévé. 2006-tól 2010-ig az ELTE PPK Neveléselméleti Tanszé
kének vezetésére kapott megbízást. 2005-től a Kodolányi János Főiskola rektora a Pedagógiai
Intézet, majd a Neveléstudományi Tanszék vezetésére kérte fel. 2007-ben a Magyar Köztársasági
Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült. 2010-ben az ELTE professor emeritusi címet
adományozott számára.
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BÁRDOS JENŐ

egyetemi tanár, Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési
és Tudástechnológiai Kar
bardos.jenoistvan@chello.hu

Az MTA doktora, az Eszterházy Károly Főiskola kutatóprofesszora. Magyar-orosz-angol szakos
tanárként végzett a JATE-n 1968-ban. Zenei tanulmányait hegedű tanszakon szülővárosában,
Hódmezővásárhelyen és Szegeden folytatta. Négy évig középiskolai tanár Budapesten, majd 18
évig az ELTE, 20 évig pedig a Veszprémi (majd Pannon) Egyetem oktatója. Főbb kutatási területei:
nyelvpedagógia; alkalmazott nyelvészet; hungarológia; nevelés- és művelődéstörténet; tanárképzés;
nyelvi mérés, értékelés, tesztelés; amerikai népzene.
1980-ban posztgraduális fokozatot szerzett a Kenti Egyetemen (Canterbury, U.K.); 1981-ben
bölcsészdoktor (ELTE, idegen-nyelvi mérés és értékelés); 1987-ben kandidátus (MTA, nyelvtanítástörténet); 2007-ben az MTA doktora (MTA, neveléstudomány: nyelvpedagógia). 1988–90-ig Fulbright
vendégprofesszor a Rutgers Egyetemen (New Brunswick, New Jersey, U.S.A.), ahol megalapította
a magyar mellékszakot, amely ma is működik. 1990-ben a Veszprémi Egyetemen alapító dékánja
(1990–98) a Tanárképző Karnak, az Angol Tanszéknek (1990), amelyet mint Angol-Amerikai Intézetet adott át utódjának 2010-ben. Nyelvpedagógiai doktori programját 1999-ben indította el.
Kitüntetései: Apáczai Csere János Díj (1993), Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1999–2002), Brassai
Sámuel Díj (2008), Kiss Árpád Díj (2011). 2010-ben megkapta a Magyar Köztársaság Érdemérem
Lovagkeresztjét.
Előadásának összefoglalója
Snétberger Zenei Tehetség Központ: a zene felemel
Az előadó hírvivőként – és kutatóként – ismertet egy olyan hazai, ugyanakkor nemzetközi színvonalú
kezdeményezést, amelyet a Norvég Alap 2.7 millió euróval, a magyar állam pedig félmillió euróval
támogat. Snétberger Ferenc Liszt-díjas gitárművészünk kezdeményezése jelentős visszhangra lelt
a magyar médiában. Érdeklődésre tarthat számot, hogy a rendelkezésre álló rövid időben milyen
zene- és nyelvpedagógiai, illetve nevelési problémákkal kellett diákoknak és tanároknak megbirkózniuk az első szemeszterben.

BARICS ERNŐ

docens, PTE Bölcsészettudományi Kar
Kroatisztikai-Szlavisztikai Tanszék
barics.erno@pte.hu

1970 óta dolgozik a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Horvát Nyelv és Irodalom
Tanszékén. 1980-ban bölcsészdoktori, 1994-ben kandidátusi fokozatot szerzett. Bölcsészdoktori
és kandidátusi disszertációja egyaránt horvát nyelvtörténeti, illetve dialektológiai témában íródott.
Kutatási tevékenysége alapvetően három területet ölel fel: 1) A magyarországi horvát nyelvemlékek és nyelvjárások gyűjtése, elemzése és feldolgozása. Számos magyarországi horvát település
nyelvjárási anyagát dolgozta fel a Horvát Nyelvjárási Atlasz számára a Horvát Tudományos Akadémia felkérésére. 2) A horvát–magyar kétnyelvűséggel, a két nyelv egymásra hatásával összefüggő
kérdések vizsgálatát elsődlegesen az egyetemi oktatási gyakorlat, a horvát nemzetiségi oktatás és
közéleti tevékenység szükségletei motiválták. „A kisebbségek és az aktív kétnyelvűség szerepe a
határon átívelő együttműködésben” témakörben vendégtanárként tanított négy szemeszterben az
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Eszéki Egyetem posztgraduális programjában. 3) A rendszerváltozás, a volt Jugoszlávia szétesése
nagy kihívást jelentett minden kroatista számára. Számos olyan magyar–horvát közös nyelvészeti
téma kutatásának lehetősége merült fel, ami korábban tabu témának számított. E szakmai területek
jórészt összefüggésben állnak a több évszázados magyar–horvát együttéléssel és együttműködéssel. Horvát–magyar vonatkozású lexikológiai kutatásait újabban az orosz nyelvre is kiterjesztette,
elsősorban a múlt század kilencvenes éveitől napjainkig terjedő időszakban bekövetkezett lexikai
változások jellegét vizsgálva.
Az elkövetkezendő években fog elkészülni, államközi megállapodás alapján, a két kormány anyagi
támogatásával, közös horvát–magyar kiadásban az 50 000 címszót tartalmazó magyar–horvát és
horvát–magyar szótár, amelynek munkálataiban tevékeny részt vállal.
Előadásának összefoglalója
Horvát nemzetiségi szakemberképzés a magyarországi felsőoktatásban
Az előadás az alábbi témákat járja körül: a horvát nemzetiségi szakemberképzés alakulása 1945-től
napjainkig; a magyar felsőoktatási struktúra nyújtotta lehetőségek elemzése a horvát kisebbségi
óvó-, tanító és tanárképzés igényeinek tükrében; az integrált horvát kisebbségi pedagógusképzés
megvalósításának kilátásai a felsőoktatási reform keretében.

BINDORFFER GYÖRGYI

tudományos munkatárs, Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok
Országgyűlési Biztosa Hivatala
bindorffer@obh.hu

Polányi díjas (2002) kulturális antropológus, szociológus, kisebbségkutató; az ELTE Kulturális Antropológia Tanszék, valamint az ELTE Szociológiai Intézet megbízott oktatója (1996–2004); 2000–2009
között a Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézetének tudományos
főmunkatársa, 2007-től az Országgyűlési Biztos Hivatalának munkatársa. Könyvei: Kettős identitás
– etnikai és nemzeti azonosságtudat Dunabogdányban (2001); Wir Schwaben waren immer gute
Ungarn (2005), Változatok a kettős identitásra (2007); Nemzetiség, politika, nemzetiségpolitika –
Nemzeti és etnikai közösségek kisebbségi önkormányzati autonómiája Magyarországon (2011).
Előadásának összefoglalója
Nemzetiségi oktatás a statisztika és az identitás szemszögéből
Az előadás azzal foglalkozik, hogy vajon összefüggenek-e a szubjektív bevallások aggregálásával
létrejött kisebbségi statisztikai adatok az identitás szubjektív érzésével, és mi a közük a nemzetiségi
oktatáshoz? A kérdés megválaszolásához először a 2001. évi népszámlálási adatok nemzetiségi
bevallási adatait hasonlítjuk össze azokkal a magukat nemzetiséginek valló szülői adatokkal, amelyeken ma Magyarországon a nemzetiségi oktatás alapszik. Az adatok alapvető ellentmondásokat
tükröznek; előfordul, hogy több tanuló vesz részt nemzetiségi oktatásban, mint ahányan az adott
nemzetiséghez sorolták magukat. Vajon oktatási etnobiznisszel állunk szemben? Kérdés az is, mit
jelent a kisebbséghez való tényleges és álbevallásos tartozás, mi az identitás bázisa? Hogyan vált
az identitás szociálpszichológiai és tudásszociológiai kategóriája pusztán politikai kategóriává?
Milyen kisebbségi identitásra nevel az a nemzetiségi iskola, ahova tömegével járnak a nemzetiséghez nem tartozó tanulók, és tanítanak nem anyanyelvű és nem a nemzetiséghez tartozó tanárok?
Mi a kisebbségi önkormányzatok célja és feladata azokkal a nemzetiségi iskolákkal kapcsolatban,
amelyeket a nemzetiséghez nem tartozók állítanak fel és tartanak fenn a kisebbségi normatíva ös�szegének megszerzése érdekében? A kérdésekre adott válaszokból kiderül, hogy a kisebbséghez
tartozás nem határozható meg; az identitás megválasztása nem csupán szituatív, de a kisebbségi
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önkormányzatok megjelenésével az anyagiak által meghatározottan érdekorientált. A kisebbségi
önkormányzatok számára az iskola presztízskérdés, de mind szakmailag, mind anyagilag alkalmatlanok a fenntartására, a települési önkormányzatok pedig a nem címzetten érkező kisebbségi
normatívát kontrollálatlanul költik el. A tanárok képzése és továbbképzése megoldatlan, hiányoznak
a nemzetiségi tankönyvek és hiányzik a tanfelügyelet. A vizsgálati eredmények a rendszer átalakítását, formai megújítását és tartalmi gazdagítását sürgetik.

BOGÁRDI TÜNDE

Szociálpedagógus, a Szent István Egyetem Alkalmazott
Bölcsészeti Karának posztgraduális hallgatója
bogarditunde@gmail.com

Szociálpedagógusként (tanácsadó és kriminálpedagógia szakirányon) szerzett diplomát az egri
Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Karán, utána pedig a Semmelweis
Egyetem Mentálhigiéné Intézetének szociális munkás mesterképzését végezte el. Jelenleg a Szent
István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Karán folyó vidékfejlesztő szociális munka szakirányú
továbbképzés hallgatója.
Az utóbbi években számos, az Eszterházy Károly Főiskolán folyó kutatási feladatban vett
részt, és saját kutatási tevékenysége is sokrétűnek mondható. Országos Tudományos Diákköri
Konferencián első helyezéssel jutalmazott dolgozatának témája a testvérféltékenységgel kapcsolatos szülői attitűd vizsgálata volt kétgyermekesek, illetve nagycsaládosok mintájában, majd ezt
követően – több kisebb kutatás mellett – a közösségiség népmesékben történő megjelenésének
vizsgálatával foglalkozott.
Érdeklődése az utóbbi időben a vidék felé fordult, leendő kutatási tervei is e témakörre irányulnak.
Kiemelten foglalkoztatják a társadalmi folyamatok térbeli összefüggései, a társadalmi és térbeli
elkülönülés okozta társadalmi feszültségek, illetve ezek megoldási lehetőségei.
Előadásának összefoglalója
Közösségi identitás-elemek a cigány, a székely és a magyar népmesékben
A közösségiség-érzés mint identitás-elem a társadalmi önbesorolás alapjaként meghatározó jelentőségű
(Buda 1994). Ennek népmesékben való megjelenését vizsgálni pedig olyan kutatási területet jelent,
amely számos ismerettel járulhat hozzá az adott közösségek differenciáltabb megismeréséhez.
Kutatásom során – kiindulva abból a feltevésből, hogy a népmesék leképezik a kultúrát – a népmesékben megjelenő nemzeti/ etnikai identitásra és a közösségi funkciókra vonatkozó tartalmak
elemzése volt a cél. A kutatási mintába magyar, székely és cigány népmesék kerültek be, utóbbit
tovább bontva romungró, oláh, beás és erdélyi cigány népmesékre.
Az általam végzett vizsgálat eredményeként számos következtetés levonható a népmesékben
tükröződő identitás-elemek vonatkozásában.
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BORECZKY ÁGNES

főiskolai tanár, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Interkulturális
Pszichológiai és Pedagógiai Központ
bokany@ludens.elte.hu

Az ELTE Bölcsészettudományi Karán végzett magyar-angol szakon. Az egyetem elvégzése után az
Eötvös József Gimnáziumban, majd néhány év kutatómunka után 1985-ig a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Pedagógiai Tanszékén tanított. 1986-tól 1989-ig a Magyar Tudományos
Akadémia ösztöndíjasaként a Janus Pannonius Tudományegyetem Pedagógia Tanszékén folytatott kutatásokat, kandidátusi disszertációja a korábbi falukutatásokból kinövő pedagóguskutatás
eredményeit összegezte „Tanárok a nyolcvanas években” címmel.
1993-tól az ELTE oktatója, 2005-től az Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ munkatársa. Kutatásai a modernitás és a család, a szimbolikus család, jelenleg elsősorban a családtörténeti
narratívák, a multikulturalizmus és a kultúraazonos pedagógia témáira irányulnak. 1997-től 2001-ig
Széchenyi Professzori ösztöndíjas volt. 2001-ben Fulbright ösztöndíjasként az Egyesült Államokban
tanított New Jersey állami egyetemén, a Rutgers Egyetemen. Kiterjedt publikációs tevékenységet
folytat, számos kötet szerzője, illetve szerkesztője. Az MSZT Oktatásszociológiai Szakosztály titkára,
az MTA Oktatásszociológiai Albizottságának és a Tanárképzők Szövetségének tagja.

BUCIN MIHAELA

tanszékvezető, Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképző Kar Román Nyelv és Irodalom Tanszék
bucin@jgypk.u-szeged.hu

1988-ban a Bukaresti Bölcsészettudományi Egyetemen, román nyelv és irodalom és cseh nyelv
és irodalom párhuzamos szakokon szerezte diplomáját. 1994 és 1999 között a békéscsabai
tanítóképző főiskolán dolgozott előbb tanársegédként, majd 1997-től adjunktusként. Feladata a
román nemzetiségi tanítók oktatása volt, valamint a román nyelv oktatása a személyügyi szervező
szakos hallgatók számára. 2002-ben a Bukaresti Bölcsészettudományi Egyetemen védte meg PhD
disszertációját, amelynek témája: A magyarországi románok narratív repertoárja. Interkulturalitás és
etnikai imagológia. Az oklevelet az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Doktori Tanácsa
kulturális antropológia szakterületen honosította. 2008 júliusától főiskolai docens a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karának Román Nyelv és Irodalom Tanszékén.
2010. július 1-jétől ugyanezen tanszék tanszékvezetőjeként tevékenykedik.
1990 óta publikál, elsősorban etnológiai, kulturális antropológiai tanulmányokat, továbbá magyarországi román nemzetiségi iskolák számára készített tankönyveket és oktatási segédanyagokat.
Előadásának összefoglalója
A román nemzetiségi tanárképzés helyzete a Szegedi Tudományegyetemen
A magyarországi román nyelvű felsőoktatás kizárólag pedagógusképző jellegű. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán 1955 óta működik a Román Nyelv és
Irodalom Tanszék, amely a magyarországi román értelmiségi elitet létrehozó műhelyként folytatta
tevékenységét. Évtizedeken át ennél a tanszéknél végezte tanulmányait a magyarországi román
pedagógusok zöme. A szegedi tanszék tevékenysége több mint 60 éve hozzájárul a magyarországi románok nyelvi és kulturális nemzetiségi identitásának megőrzéséhez, mivel a közoktatás e
kisebbség fennmaradásának legfontosabb eszköze.
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CZÉKUS GÉZA

dékánhelyettes, Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző
Kar, Szabadka
czekusg@tippnet.rs

Tanítócsaládban született Kishegyesen. A gimnáziumot Szabadkán, az Újvidéki Egyetem TT Kar
biológia szakát pedig Újvidéken végezte el 1976-ban. 1986-ban Szegeden a József Attila Tudományegyetemen antropológiából doktorált, summa cum laude minősítéssel. Újvidéken 1991-ben
védte meg disszertációját. 1976 óta van munkaviszonyban. Dolgozott általános- és középiskolában, tanítóképző, majd óvóképző főiskolán, 1995 óta pedig az egyetemi szintű tanítóképző karon.
Jelenleg a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar egyetemi rendes tanára. Dékánhelyettes
is. Biológiát, annak rokonterületeit, valamint módszertanokat tanít. Az MTA köztestületi tagja. Több
hazai és külföldi szervezet tagja. Eddig közel 300 publikációja jelent meg. Hét egyetemi tankönyv
(négy magyar nyelvű), négy kézikönyv (három magyar nyelvű) és öt magyar nyelvű tudásfelmérő
teszt szerzője. Két monográfiát tett közzé. Elsőként publikált két, Szerbiában még nem regisztrált
növényfajt. Ez év elején Pro Ecclesia Et Pontifice pápai kitüntetésben részesült.
Előadásának összefoglalója
Magyar nyelv a vajdasági felsőoktatásban
Mint minden, az anyaországtól elszakított közösségben, így Szerbiában is figyelmet érdemel az
anyanyelven történő oktatás. Habár a jelszó „a bölcsődétől az egyetemig anyanyelvű oktatást”,
ez a gyakorlatban egészen másként fest. A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kart és az
Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Tanszékét leszámítva a szakfőiskolákon
és egyetemi karokon nem beszélhetünk magyar nyelvű oktatásról. Csak részlegesről, amely igen
korlátozott.

CSERNICSKÓ ISTVÁN

rektorhelyettes, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
csistvan@kmf.uz.ua

Csernicskó István nyelvész Csapon született. A helyi magyar tannyelvű középiskola befejezését
követően az Ungvári Állami Egyetemen szerzett magyartanári diplomát 1995-ben. Budapesten,
az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett PhD fokozatot 2001-ben. 1997-től a II. Rákóczi
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola oktatója, 2001-től rektorhelyettese; 2001. évi megalakulása óta a Hodinka Antal Intézet vezetője. Az MTA külső köztestületi tagja. Fő kutatási területei:
szociolingvisztika (kétnyelvűség, nyelvi emberi jogok, nyelv és oktatás összefüggései), kárpátaljai
magyar nyelvhasználat.
Előadásának összefoglalója
Az ukrajnai oktatáspolitikai törekvések és a Kárpátaljai Magyar Főiskola
A kisebbségi oktatás helyzetét, perspektíváit nagyban meghatározzák a többségi politikai elit céljai.
A kárpátaljai magyar oktatás perspektíváit is döntően befolyásolják Ukrajna kormányainak nemze
tiség-, nyelv- és természetesen oktatáspolitikai törekvései. Az előadás azt foglalja össze röviden,
melyek az ukrán oktatáspolitika legfőbb irányai az elmúlt néhány évben, és bemutatja, milyen hatással
van mindez a kárpátaljai magyar oktatásra, illetve a Rákóczi Főiskolára.
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CSILLEI BÉLA

igazgató, Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola,
Általános Iskola és Kollégium
integraltoktat@freemail.hu

1994-ben végzett a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem pedagógia szakán. 2001-ben a
Szegedi Tudományegyetemen közoktatási vezető képesítést szerzett. Neveléstudományokban írott
PhD értekezését 2006-ban védte meg.
1999 és 2011 között a Pécsi Tudományegyetem Romológiai Tanszékén oktatott. 2004–2005ben a Szolnoki Gazdasági Főiskola Társadalomtudományi Tanszékén volt kurzusvezető oktató.
2006-tól 2011-ig a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Karának adjunktusaként működött. Tizenötödik éve vezeti a hazai és nemzetközi elismerést elnyert, több nemzetközi pályázaton
(Leonardo, Phare, Comenius) eredményesen szerepelt középiskolát.
Tevékenységét több díjjal is elismerték. 2003-ban Apáczai Csere János díjat, 2008-ban Teleki
Blanka díjat kapott, 2011-ben pedig elnyerte az MTA Pedagógus Kutatói Pályadíját.

CSOVCSICS ERIKA

pedagógiai szakértő, Csányi Alapítvány
csovcsicserika@hotmail.com

Magyar-angol-szociológia szakos tanár. Iskoláit Várpalotán, Keszthelyen, Pécsett és Budapesten végezte. Tanárként dolgozott Budapesten, Sümegen, Barcson, Pécsett. Részt vett hazai és
nemzetközi pedagógiai projektekben, workshopokon, konferenciákon. Élete fordulópontja volt,
amikor férje, Bogdán János halála után átvette a Gandhi Gimnázium vezetését, aminek 10 évig
elkötelezett vezetője volt.
Esélyegyenlőségi szakértőként dolgozott több településen, interetnikus és kooperatív tréningeket
tartott. Tagja volt az Országos Kisebbségi Bizottságnak, részt vett a „Szárny és Teher” című könyv
oktatási részének írásában. Göncz Árpád-díjban és Várhegyi György-díjban részesült. Az elmúlt két
évben főként hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó civil szervezeteknél dolgozott.

DÁVID LÁSZLÓ

rektor, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
ldavid@ms.sapientia.ro

Okleveles villamosmérnök; folyamatirányító számítógépek szakosítást 1981-ben Temesváron szer
zett. 1997 óta a műszaki tudományok doktora.
1981 és 1985 között Sepsiszentgyörgyön dolgozott fejlesztőmérnökként. 1985 és 1993 között
a Bukaresti Elektrotechnikai Kutatóintézet (ICPE) Marosvásárhelyi Fiókintézeténél tudományos
kutató-, főkutató, majd fiókintézet igazgató. A „Petru Maior” Egyetem Műszaki Karának Villamosmérnöki Tanszékén adjunktus, docens (1998–2001), majd egyetemi tanár (2001–2003). 2001 és

16

www.kisebbsegikonferencia.ektf.hu

2007 között az EMTE automatizálás és számítástechnika szakcsoportok elindítója és vezetője, a
Villamosmérnöki Tanszék vezetője, 2004 és 2006 között a Sapientia EMTE rektorhelyettese, 2007.
január 1. óta a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektora. Egyetemi tanár a Sapientia
EMTE marosvásárhelyi Műszaki és Humántudományok Karának Villamosmérnöki Tanszékén.
Kiterjedt publikációs tevékenységet is folytat: 2 könyvet publikált elismert szakkiadónál, 7 tankönyve és jegyzete, 86 cikke jelent meg (6 ISI, illetve nemzetközi adatbázisban jegyzett, 2 egyéb
tudományos folyóiratban, 66 konferenciakötetben megjelent tanulmány), 21 kutatási szerződése
és 1 szabadalma van.
Tagja több tudományos bizottságnak (többek között: MTA Kolozsvári Akadémiai Bizottsága;
Erdélyi Magyar Műszaki Társaság). 2004-ben Magyar Informatikáért éremben, 2011-ben a Magyar
Köztársaság Középkeresztje kitüntetésben részesült.
Előadásának összefoglalója
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem szerepe a romániai magyar felsőoktatási
rendszerben
Jóllehet az erdélyi magyarság továbbra is fenntartja a román állam által létrehozott önálló oktatási
intézményrendszer igényét, a Partiumi Keresztény Egyetem, illetve a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem független jogi és gazdálkodási entitásként való megalapítása sikerrel emelte ki az
erdélyi magyar felsőoktatás ügyét az irreális célkitűzések síkjából. Az erdélyi magyar magánegyetemi
hálózatot a magyar kormány és az erdélyi történelmi egyházak közösen alapították. A megalakulás
és a beindulás kezdeti nehézségei után a két egyetem folyamatosan fejlődött, így ma fontos helyet
foglal el az erdélyi magyar felsőoktatási rendszerben: a mintegy 40.000 romániai magyar hallgató
8.5%-át, illetve a magyarul tanuló hallgatók 25%-át képezi az EMTE-PKE rendszer a négy egyetemi helyszínen. A mindenkori oktatási-tudományos feladatokon túl a két egyetem nemzetpolitikai
szempontból is stratégiai fontosságú szerepet tölt be.
A 2001-ben létrehozott Sapientia EMTE-n jelenleg 30 alapképzési szak működik négy kar
keretében (Kolozsváron, Marosvásárhelyen és Csíkszeredában), amelyen mintegy 2000 hallgató
képzését biztosítja az intézmény. Az ideiglenes működés időszakában a végzettek (2603 hallgató)
akkreditált állami egyetemeken jelentkeztek államvizsgára és szereztek oklevelet. Az egyetem
tudományos megvalósításai számottevőek, az oktatók kutatási eredményei, cikkei egyre nagyobb
számban jelennek meg a nagy nemzetközi adatbázisokban is jegyzett szakmai folyóiratokban (247
ISI cikk). A tudományos teljesítményt mérő ad-astra adatbázis alapján – amely a hivatalos egyetemi
rangsor legfontosabb kritériuma – a romániai egyetemek között a huszadik helyen áll, a magánegyetemek között pedig az első. A 2007–2010 között megtörtént akkreditációs felmérések során
bebizonyosodott, hogy az EMTE eleget tesz a romániai akkreditációs követelményeknek, így az
ARACIS (Román Akkreditációs Ügynökség) 14 szak és az intézmény akkreditációját javasolta. Az
akkreditált, önálló jogi személyiséggel rendelkező Egyetem törvény általi létrehozása – a szükséges
hivatalos eljárások függvényében – rövidesen várható.

ERB MÁRIA

docens, ELTE Germanisztikai Intézet
erbmaria@gmail.com

Erb Mária 1980-ban érettségizett a pécsi Leöwey Klára Gimnázium német nemzetiségi tagozatán.
Egyetemi tanulmányait (1980–1985) az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi
Karának történelem-német szakán végezte. 1985-től három évig a Magyar Tudományos Akadémia aspiránsa, majd azt követően tudományos munkatársi, tanársegédi és 1998-tól docensi

www.kisebbsegikonferencia.ektf.hu

17

beosztásban az ELTE Germanisztikai Intézetének munkatársa. 1997-ben védte meg Ungarische
Lehnwörter in den neueren deutschen Sprachinselmundarten von Ungarn bis�����������������
1945 című kandidátusi disszertációját.
Előadásának összefoglalója
Német nemzetiségi képzések az ELTE Germanisztikai Intézetében
Formák – tartalmak – tapasztalatok
Az ELTE Germanisztikai Intézete jelentős részt vállal a német nemzetiségi felsőfokú végzettségű
szakemberek – úgy pedagógusok, mint kutatók – képzésében és továbbképzésében. Az előadás
röviden ismerteti az Intézet gazdag nemzetiségi képzési portfóliójának egyes elemeit, majd részletesebben taglalja a tanárképzés formai és tartalmi kérdéseit, valamint összegzi az eddigi tapasztalatokat és felmerült problémákat.

ESTEFÁNNÉ VARGA MAGDOLNA
dékán, Eszterházy Károly Főiskola
Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar
tkk@ektf.hu

Estefánné Varga Magdolna az Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar
dékánja, a Pszichológia Tanszék vezetője, címzetes egyetemi tanár. Főiskolai tanulmányait a Bárczi
Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán végezte. Egyetemi végzettséget az ELTE BTK
pszichológia szakán szerzett, valamint megszerezte a pedagógiai szakpszichológusi képzettséget
is. Egyetemi doktori fokozatot az ELTE Bölcsészettudományi Karán szerzett 1986-ban, PhD dis�szertációját 1998-ban védte meg a Nyitrai Konstantin Egyetemen.
Kutatási területei: koraszülöttek értelmi fejlődése, tanulási zavarok – inkluzív nevelés; tanulásdiagnosztika – elektronikus tanulási környezet; a tanárképzés pszichológiai kérdései. Kiemelt oktatási területei: fejlődés és neveléslélektan, önismereti és személyiségfejlesztő tréningek. Kiterjedt
publikációs tevékenységet folytat. A Magyar Akkreditációs Bizottság Pedagógiai Pszichológiai
Szakbizottságának tagja.
Előadásának összefoglalója
Inkluzív nevelés a közoktatásban
Az inkluzív nevelés – a befogadó szemlélet megjelenése a ’90-es években az oktatáspolitikát új kihívások elé állította. Az együttnevelésnek, a sajátos nevelési igényű tanulók integrációjának gyakorlati
megvalósítására Magyarországon először 1993-ban adott lehetőséget a Közoktatási Törvény. Az
együttnevelés vállalása, az inklúzió megvalósítása a többségi közoktatási intézmények olyan jellegű
nevelő-oktató-fejlesztő tevékenysége, amely biztosítja a sajátos nevelési igényű tanulók számára a
személyi és tárgyi feltételek meglétét. Az inkluzív nevelés megvalósítása a közoktatásban létrehozta azt az igényt, hogy a közoktatásban dolgozó pedagógusok és a tanárképzésben részt vevők
megfelelő szakértelmet szerezzenek.
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Falus Iván

főigazgató, Eszterházy Károly Főiskola Észak-Magyarországi
Regionális Pedagógusképzési Kutató és Szolgáltató Központ
falusivan@gmail.com

Falus Iván tanulmányait az ELTE Bölcsészettudományi Kar pedagógia-orosz szakán folytatta 1963 és
1968 között. A Moszkvai Állami Lomonoszov Egyetemen részképzésen vett részt 1967–1968-ban.
„A pedagógiai tevékenység elemzésének és alakításának módszerei” című kandidátusi disszertációját 1988-ban védte meg. 2008 óta az MTA doktora. Pályafutását az ELTE Neveléstudományi
Tanszékén kezdte, ahol 1968 és 1973 között folytatott oktatói tevékenységet. A hetvenes években
az Országos Oktatástechnikai Központ Módszertani Osztályát vezette. 1977-től az ELTE Neveléstudományi Tanszékén dolgozott, 2001 és 2006 között az Oktatáselméleti Szakcsoport, majd
az Oktatáselméleti Tanszék vezetője volt. 2005-től a Pannon Egyetem Pedagógia és Pszichológia
Intézetének munkatársa, 2006-tól igazgatója volt. 2008 óta az Eszterházy Károly Főiskola ÉszakMagyarországi Regionális Pedagógusképzési Kutató és Szolgáltató Központ főigazgatója. Alapító
tagja az ELTE, a PTE és a BME pedagógiai jellegű doktori iskoláinak. A Pannon Egyetem interdiszciplináris doktori iskolájának belső alapító tagja. Jelenleg az ELTE doktori iskolájában is oktat. Több
kitüntetés (Kiss Árpád díj, Apáczai Díj, Mestertanár Aranyérem) birtokosa. 1997 és 2000 között
Széchenyi Professzori Ösztöndíjjal, 2001 és 2004 között Széchenyi István Ösztöndíjjal ismerték el
oktatói és kutatói tevékenységét. Számos hazai és nemzetközi tudományos társaság és bizottság
tagja, illetve elnöke (elnöke a Tempus Közalapítvány Közoktatási Tanácsadó testületének és a
Tanárképzõk Szövetségének, tagja többek között az alábbi intézményeknek: az MTA Pedagógiai
Bizottsága, az OTKA Társadalomtudományi Szakkollégiuma, Magyar Pedagógiai Társaság, a MAB
Pedagógusképzési Bizottsága). Számos hazai és nemzetközi tudományos folyóirat szerkesztőbizottságának tagja. A Pedagógusképzés c. folyóirat főszerkesztője.

FÓRIKA LÁSZLÓ

főosztályvezető-helyettes, Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok
Országgyűlési Biztosa Hivatala
forika@obh.hu

Tanár, jogász. 1992-ben szerzett magyar-történelem szakos tanári diplomát. 5 évet tanított. Az ELTE
jogi karán 2001-ben végzett. Azóta a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa
vizsgálati és elemző főosztályán dolgozik; elsősorban oktatási ügyekkel foglalkozik.
Előadásának összefoglalója
Ki és hogyan méri fel a kisebbségi nevelés-oktatás iránti igényeket?
Az igényfelmérés két szakaszból áll: a helyi önkormányzat a szülőket tájékoztatja a kisebbségi
nevelés-oktatás igénylésének jogáról, annak céljáról, tartalmáról; illetve összegyűjti a tájékoztatás
alapján benyújtott, a kisebbségi hovatartozású szülők írásbeli nyilatkozatait. A kisebbségi jog – ennek
részeként a kisebbségi neveléshez-oktatáshoz való jog – különjog, alanya, jogosultja kizárólag a
kisebbségi közösség és a kisebbséghez tartozó személy.
A gyakorlatban az utóbbi szabály tulajdonképpen nem érvényesül. Az általános iskolákban folyó
kisebbségi nevelés-oktatás helyzetének megismerésére irányuló ombudsmani vizsgálat során alig
találkoztunk olyan intézménnyel, amelyben a szülők – az iskolaigazgató tájékoztatása szerint – a
kisebbségi nevelést 100%-os arányban saját kisebbségi hovatartozásuk alapján, a kisebbségi kultúra
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és hagyomány megőrzése érdekében igényelték volna. A kisebbségi oktatást a szülők 20-50%-a
a megszerezhető idegennyelv-tudás miatt igényli.
Az intézményfenntartók és az intézmények az igényjogosultság kérdését (alapvetően az anyagi érdekeik miatt) nem firtatják, így a gyakorlatban a szülői igénybejelentő nyilatkozatok tartalmi
elemeként sem jelenik meg a kisebbségi hovatartozásra hivatkozás. A kérdéskörre vonatkozó
jogszabályok nem adnak egyértelmű eligazítást. Az igényfelmérést végző helyi önkormányzatok
ezért nem tudják biztosan, hogy
• milyen mélységű és tartalmú tájékoztatást kell nyújtaniuk a szülőknek,
• az igényfelmérésben közreműködés joga alapján milyen jogosítványokat kell biztosítani a
kisebbségi önkormányzatoknak,
• a szülői nyilatkozatoknak milyen formai és tartalmi előírásoknak kell megfelelniük,
• mi a teendő akkor, ha a kisebbségi oktatás iránti érdeklődés „túl nagy”; lehet-e, s ha igen,
hogyan lehet rangsorolni a jelentkezőket.

FORRAY R. KATALIN

egyetemi tanár, a Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadalom
Neveléstudományi Doktori Iskolájának vezetője
forray.katalin@pte.hu

Forray R. Katalin egyetemi tanulmányait Szegeden (tanár), majd Budapesten (szociológia) végezte.
Neveléstudományokban írott kandidátusi értekezését 1984-ben védte meg. 1997-ben a Kossuth
Lajos Tudományegyetemen habilitált. 1998 óta a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanára. 2003ban szerezte meg az MTA doktora címet.
Előbb néhány évig Enyingen volt tanár, majd az Oktatáskutató Intézet tudományos főmunkatársaként dolgozott. Alapítója, majd vezetője a Pécsi Tudományegyetem Romológia Tanszékének.
Alapítója, majd vezetője az Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskolának. Tudományos tevékenysége: oktatáspolitika, regionális és társadalmi különbségek, kisebbségek, különösen
a cigány/roma népesség helyzete Magyarországon és Európában.
Számos tudományos társaság és bizottság tagja (például az MTA Pedagógiai Bizottság tagja,
2005–2010 között az OTKA Pedagógiai és Pszichológiai zsűri tagja, 2007-től 2010-ig a MAB
Tanárképzési Szakbizottság tagja).
1991 óta az Educatio szerkesztőbizottságának tagja, rovatvezető. Szakmai tevékenységét számos díjjal ismerték el, megkapta többek között 1999-ben A Magyar Felsőoktatásért emlékplakettet,
2000-ben pedig (Hegedűs T. Andrással) A Magyarországi Cigányságért emlékplakettet.
Előadásának összefoglalója
Cigány diákok a felsőoktatásban
Bár a cigány, roma népességről rendszerint csak mint leszakadó népcsoportról beszélnek, a
felsőoktatásban való részvételük, értelmiségivé válásuk legalább ilyen fontos téma. A Pécsi Tudományegyetem több mint egy évtizede működtet egyetemi alapképzést, felsőfokú képzést,
romológia szakos tanárképzést, és doktori képzésünkben is részt vesznek cigány, roma hallgatók.
Az előadásban tapasztalatainkról beszélek, gondjaikról és sikereinkről. Kitekintek a továbblépés
lehetőségeire és problémáira is.
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GÁBRITY MOLNÁR IRÉN

elnök, Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka
irengm@tippnet.rs

Az Újvidéki Egyetem Közgazdasági Karán diplomázott, magiszteri és doktori fokozatot Belgrádban szerzett a Politikai Tudományok Karán. Szabadkán a Közgazdasági Karon egyetemi tanár.
A doktori iskolában a Régió emberi erőforrásának szociológiája kurzus vezetője. A Kar oktatási
és tudományügyi dékán-helyettese volt. Vendégtanár a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon, a
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógiai Karán és Állam- és Jogtudományi Karán.
2000 óta az MTA külhoni köztestületi tagja, 2005-től az MTA Magyar Tudományosság Külföldön
Elnöki Bizottság tagja, az MTA Magyar Regionális Kutatások Központja Külső Tanácsadó Testületének tagja. A szabadkai Magyarságkutató Tudományos Társaság elnöke, a szabadkai Regionális Tudományi Társaság alelnöke, a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács alelnöke, a Vajdasági
Magyar Felsőoktatási Kollégium Tudományos Bizottságának elnöke, az újvidéki Vajdasági Magyar
Tudományos Társaság tagja, a Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács, valamint a Magyar Nemzeti
Tanács Felsőoktatási és Tudományos. Bizottságának tagja. Publikációk: 17 monográfia/könyvfejezet; 8 egyetemi tankönyv; 130 tanulmány folyóiratokban; 135 konferencia részvétel; 49 kutatási
projekt; 15 szakpublikáció társszerkesztője.
Előadásának összefoglalója
A magyar nyelvű (felső)oktatás helyzete és esélyei a Vajdaságban
A vajdasági magyar közösség számára nagyon fontos minőségében európai kompatibilissé tenni
az anyanyelvi alapokon nyugvó, széleskörű képzési rendszert. A kisebbségben élő, számában fogyatkozó magyarság számára a folyamatos tudás-szerzés és a tudásalapú gazdasági tevékenység
felvállalása a még rendelkezésére álló kitörési/megmaradási lehetőség. Esélyünk van egy megújított
értelmiségi és polgári középosztály és szakmai elitréteg újrateremtésére, miközben egy átfogó, a
vajdasági magyarság egészét megcélzó tudásmenedzsment-koncepció eredményesen motiválná
a széleskörű közösségi identitásépítést, a többletteljesítmény-vállalási készséget.

GYIVICSÁN ANNA

egyetemi tanár, a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete
tudományos tanácsadója, alapító igazgatója
vusm@globonet.hu

Felsőfokú tanulmányait az ELTE Bölcsészettudományi Karának szlovák nyelv és irodalom-történelem szakán folytatta. 1963 és 1967 között a szegedi Juhász Gyula Főiskola oktatója volt. 1967-től
1969-ig a Közép-Európai Társadalomtudományi Intézet munkatársaként dolgozott. 1969 és 1974
között a Közművelődési Minisztériumban dolgozott. 1974-től az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Karának oktatója. 1990-ben alapítója és 2002-ig igazgatója volt a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézetének, amelynek jelenleg tudományos tanácsadó főmunkatársa.
1975-ben egyetemi doktori fokozatot szerzett, 1989-ben a néprajztudomány kandidátusa lett. Kutatási
területei: a népi, az egyházi és a magas kultúra összefüggései a szlovák és a magyarországi szlovák
kultúra területén; többségi és kisebbségi kultúrák kölcsönhatása; nyelv és kultúra viszonya.
Tagja számos tudományos társaságnak (többek között a Magyar Néprajzi Társaság tiszteletbeli
tagja; a Szlovák Néprajzi Társaság tiszteletbeli tagja; a Szlovák Tudományos Akadémia Etnológiai
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Intézet tudományos tanácsának, valamint az MTA Néprajzi Bizottságának tagja). Több nemzetközi
tudományos folyóirat szerkesztőbizottságának tagja.
Számos kitüntetéssel ismerték el tudományos munkásságát. Megkapta többek között a csehszlovák külügyminisztérium Jan Ámos Komenský emlékérmét, a Pro Renovanda Cultura Hungariae
kitüntetést, az Országos Szlovák Önkormányzattól a Za našu národnost’ kitüntetést. 2008-ban
Tótkomlós díszpolgárává avatták.
Előadásának összefoglalója
A bolognai rendszer ambivalens hatása a magyarországi szlovák felsőoktatásra
Az előadás bevezető része bemutatja azokat az elképzeléseket, próbálkozásokat, amelyek az
általános felsőoktatási képzési kereteken belül a nemzetiségi képzés – ez nagyon sokáig kizárólag
a tanárképzést jelentette – speciális jellegét kívánták erősíteni. Az előadás második része azt próbálja feltárni, hogy a nemzetiségi képzés ismétlődő krízis-folyamatait mi okozta, s hogy a bolognai
rendszernek már egy igen sérülékeny, szinte védtelen felsőoktatási szlovák képzéssel kellett kon
frontálódnia. Az előadás harmadik része felvázolja a magyarországi szlovák értelmiség képzésének
lehetséges (vagy: kívánt) modelljét.

GYURGYÍK LÁSZLÓ

adjunktus, Selye János Egyetem Tanárképző Kar
Szociológia Tanszék, Komárom
mercurius@mail.t-com.sk

Szociológus diplomáját 1985-ben szerezte a pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészettudományi
Karán. 1995 és 2002 között PhD tanulmányokat folytatott a Budapesti Közgazdaságtudományi és
Államigazgatási Egyetem. PhD értekezésének címe: Asszimilációs folyamatok a szlovákiai magyarság
körében. 1985 és 1990 között a pozsonyi Agrárgazdasági Kutatóintézetben dolgozott. 1990 és 1992
között a Remény c. hetilap szerkesztője volt Pozsonyban. 1992 és 2005 között szabadfoglalkozású
kutató. 1999-től 2006-ig budapesti Teleki László Intézet tudományos főmunkatársa. 2007 és 2011
között az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány munkatársa volt. 2006 óta a
komáromi Selye János Egyetem oktatója. 2011-től a somorjai Fórum Intézet munkatársa.
Kutatási területe: a kisebbségszociológia, demográfia, vallásszociológia, társadalomszerkezet
és társadalmi rétegződésvizsgálatok.
Tagja a Magyar Szociológiai Társaságnak és a pozsonyi Mercurius Társadalomtudományi Kutatócsoportnak, valamint a somorjai Fórum Társadalomtudományi Szemle szerkesztőbizottságának.
Az elmúlt években több szakmai elismerésben is részesült: 2005-ben megkapta a Posonium
Irodalmi és Művészeti Díj Különdíját, 2006-ban a Szlovák Köztársaság Ezüst plakettjét vehette át,
s ugyancsak 2006-ban kapta meg Pozsonyban a Jedlik Ányos-díjat.
Előadásának összefoglalója
A szlovákiai magyar lakosság demográfiai változásai a 90-es évektől napjainkig
Az előadó a szlovákiai magyarok számának alakulását vizsgálja a korábbi népszámlálási és népmozgalmi adatok alapján. Kimutatja, hogy elsősorban a halálozási adatok nagy valószínűséggel jelentős
mértékben magasabbak a regisztráltaknál. Ezzel összefüggésben feltárja az 1990-es években bekövetkezett 47 ezer fős magyarságfogyás okait. Ezek az intenzív asszimilációs folyamatokon kívül
a csökkenő természetes szaporodásra és a migrációra vezethetők vissza. Ezt követően előrejelzi
a rendelkezésre álló adatok alapján a 2011. évi népszámlálás időpontjára a magyarok számának
alakulását. A magyarok száma várhatólag 460 és 490 ezer között fog mozogni 2011-ben.
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Hauser Zoltán

rektor, Eszterházy Károly Főiskola
hauser@ektf.hu

Hauser Zoltán az egri Tanárképző Főiskola matematika-műszaki szakán szerezte első diplomáját.
Ezt követően tanulmányait az ELTE Bölcsészettudományi Karának Pedagógiai Szakán folytatta.
Egyetemi doktori fokozatot 1984-ben szerzett. Neveléstudományokban írott PhD dolgozatát 1999-ben
védte meg a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen. Disszertációjának témája: Oktatástechnológiai
curriculum fejlesztése a tanárképzésben. 1984 és 2001 között főigazgató-helyettesként működött,
2001 óta az egri Eszterházy Károly Főiskola rektora és tanszékvezető főiskolai tanára.
Több évtizede végez oktatói tevékenységet az oktatás- és információtechnológia, valamint a
mozgókép- és médiakultúra területén. Jelenlegi kutatási témái többek között: A multimédia fejlesztés médiapedagógiai vonatkozásai és E-learning lehetőségei; Oktatástechnológiai curriculumok
fejlesztése. Az elmúlt években számos, az Európai Unió által finanszírozott projektet vezetett a
legkülönbözőbb témákban (például: Az EKF és partnerei együttműködésének erősítése, a régióban
a magasan képzett szakemberek elhelyezkedési esélyeinek javítása, a térség megtartó erejének
növelése – ROP 3.3; Kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése a pedagógusképzésben /TKTK/ – HEFOP 3.3.2).
Eddigi pályafutása során mintegy harminc nemzetközi konferencián vett részt előadóként.
Kiterjedt szerkesztői és produceri tevékenységet is folytat, számos multimédiás CD-t jegyez szerkesztőként. Több magyar tudományos szakmai társaság tagja, illetve elnöke (OTDT, Lyceum Pro
Scientiis Alapítvány, MTA Pedagógiai Szakbizottság Informatikai Albizottsága); 2003 óta a Lyceum
Televízió szerkesztőbizottsági tagja. 2006-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjével
tüntették ki.

HAVAS GÁBOR

szociológus, ny. főmunkatárs, MTA Szociológiai Kutatóintézet
havas.gabor@chello.hu

Az ELTE Bölcsészettudományi Karán 1967-ben végzett magyar-népművelés szakon. 1996-ban
védte meg a szociológia tudományokban írott kandidátusi értekezését.
1973 és 1990 között a Népművelési Intézet tudományos munkatársaként dolgozott. 1990 és
1994 között országgyűlési képviselő volt. 1995-től 1999-ig a Wesley János Lelkészképző Főiskola
szakvezető főiskolai tanáraként működött. 1995 és 2006 között az MTA Szociológiai Kutatóintéze
tének tudományos főmunkatársa volt. 2000 és 2008 között a Romaversitas Alapítvány tanulmányi
igazgatójaként is működött.
Roma közösségek körében végzett szociológiai vizsgálatainak eredményeit számos kötetben
publikálta önállóan, illetve társszerzőkkel.
Előadásának összefoglalója
Az integrációs oktatáspolitika dilemmái
Az előadás az alábbi témákat járja körül: a társadalmi szegregáció oktatási következményei; a
társadalomtörténeti előzmények regionális különbségeinek hatása; települési státusz és oktatási
esélyek; az integrációs oktatáspolitika (2002-2010) eredményei és kudarcai.
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HILLER ISTVÁN

parlamenti képviselő, az MSZP képviselőcsoportjának
frakcióvezető-helyettese
istvan.hiller@parlament.hu

1982-ben érettségizett Sopronban. Az érettségi után felvételt nyert az ELTE BTK történelem-latin
szakára. Egyetemi évei alatt az Eötvös-kollégium tagja. 1987-ben a heidelbergi egyetemen tanult.
Az ELTE-n 1988-ban szerzett diplomát, majd az egyetem középkori és kora-újkori magyar történeti
tanszékén kezdett dolgozni. 1988-tól az MTA ösztöndíjasa, 1990-től egyetemi tanársegéd, 1994től adjunktus, 2001 óta docens. 1990-ben doktorált, majd 1996-ban PhD tudományos fokozatot
szerzett. 1999-ben a hallgatók szavazatai alapján megkapta az év oktatója címet.
1989 októberében az MSZP belvárosi szervezetének alapítója. 1996-tól tagja, 1998-tól elnökhelyettese az MSZP Országos Választmányának. 2000 májusától az Országos Elnökség tagja.
2003 tavaszától az MSZP alelnöke, majd 2004-2007 között a párt elnöke. 2007-től alelnökként,
majd 2009-től elnökségi tagként vett részt az Országos Elnökség munkájában. 2002. április 7-én, a
választások első fordulójában Pesterzsébet-Soroksárról jutott be az Országgyűlésbe. 2002. május
27. és 2003. május 18. között az Oktatási Minisztérium politikai államtitkára, május 19-én átvette
a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának vezetését. A 2004. október 4-én hivatalba lépett
Gyurcsány-kormányban megtartotta kulturális miniszteri tárcáját. 2005. január közepén bejelentette,
hogy február 14-i hatállyal lemond kormánytagságáról. A 2006. évi országgyűlési választásokon
Budapest 29. sz. választókerületében ismét egyéni mandátumot szerzett. 2006 és 2010 között
oktatási és kulturális miniszter volt. Jelenleg parlamenti képviselő, az MSZP képviselőcsoportjának
frakcióvezető-helyettese.

HORVÁTHNÉ FARKAS ÉVA

tanszékvezető, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kar
Idegen Nyelvi és Nemzetiségi Tanszék
farkas.eva@vjk.ppke.hu

Egyetemi tanulmányait a pozsonyi Komenský Egyetem Bölcsészettudományi Karán végezte magyar-szlovák középiskolai tanári szakon. 1991-ben az ELTE Bölcsészettudományi Karán szlovák
filológiából egyetemi doktori címet szerzett. Bölcsészdoktori disszertációja gyermekirodalmi alkotások szövegtani vizsgálatával foglalkozott. 1997 és 2002 között a PPKE Bölcsészettudományi
Karán elvégezte a német nyelvtanári és a német nyelv és irodalom tanári szakot. 2011-ben az
ELTE Bölcsészettudományi Karának Nyelvtudományi Doktori Iskolájában PhD-fokozatot szerzett.
Disszertációjának témája: a magyarországi szlovák és német nemzetiségi gimnáziumok tanulóinak
nyelvhasználata.
Pedagógiai pályafutását a nyergesújfalui Irinyi János Gimnázium és Szakközépiskolában kezdte
1981-ben. 1983-ban főiskolai tanársegédi állást kapott a mai PPKE Vitéz János Kar jogelőd intézményében, az Esztergomi Tanítóképző Főiskolán. 1989-ben főiskolai adjunktussá, majd 1992-ben
főiskolai docenssé nevezték ki. 2007-től az Idegen Nyelvi és Nemzetiségi Tanszék vezetője.
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KACZIBA ÁGNES

docens, Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Szláv Intézet
kacziba00@vnet.hu

1980-ban szerzett középiskolai tanári oklevelet a szegedi József Attila Tudományegyetem németorosz szakán, majd 1986-ban egyéni levelező hallgatóként a budapesti ELTE BTK szerbhorvát
szakán. Szerb szakfordítói bizonyítványa van. Szlovén nyelvből középfokú nyelvvizsgát tett. Bol
gárul is beszél.
Végzés után a szegedi egyetemre került tanársegédként, jelenleg a Bölcsészettudományi Kar
Szláv Filológiai Tanszékének docense. Az egyetemen kezdetben az orosz mellett fakultatív nyelvként,
illetve az 1998-ban indult B-szakos szerbhorvát képzésben szerb és horvát nyelvet, nyelvészetet
és nyelvtörténetet is tanított. 1993 óta a szerb szak, illetve szakirány felelőse. Szerb nyelvtant,
nyelvtörténetet, összehasonlító szláv nyelvészetet és fordítást tanít. Gyakran végez fordítói és
lektorálási munkát is.
Szakterülete elsősorban a szerb nyelv története és az összehasonlító szláv nyelvészet. 1998-ban
egy XVII. századi szerb kódex leírásával szerzett PhD-fokozatot. Újvidéki kollégáival készített egy
szerb–magyar középszótárt, amely jelenleg kiadóra vár.
Előadásának összefoglalója
Szerb nemzetiségi képzés a Szegedi Tudományegyetemen
Szegeden 1993 óta folyik szerb szakos bölcsész- és tanárképzés. A bolognai rendszer bevezetése előtt
a hallgatók általában kétszakos, teljes értékű (bölcsész- és tanári) diplomát szereztek, elhelyezkedési
esélyeik sokkal jobbak voltak, mint a jelenlegi egyszakos bölcsészképzésben, illetve a jelentősen
csökkentett kreditszámú kétszakos (de inkább másfél szakos) tanárképzésben. A bolognai rendszer
csak a nagy szakok esetében tűnhet kedvezőnek, de a mesterszakok túlzott specializációja ott is
kétségessé teszi, hogy el tudnak-e majd helyezkedni a hallgatók. A bolognai rendszer bevezetése
a kis szakokat, így a nemzetiségi szakokat is minden szempontból hátrányosan érintette, különösen
a tanárképzést. Nemzetiségi szakok esetében a tanárképzés csak úgy tudom elképzelni, hogy a
hallgató elvégzi a bölcsészképzést, tehát biztos és széles szakmai alapokat szerez, s ahhoz még
pedagógiai, módszertani tárgyakat tanul. Jelenleg viszont a tanár szakos hallgató rosszabb esetben,
tehát minor szak esetén már 90 szakmai kredittel is diplomát szerezhet. Milyen szakmai biztonsággal
dolgozik majd egy ilyen tanár? És ez nem csak a nemzetiségi szakokra érvényes…

KÁLLAI ERNŐ

a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa
tanszékvezető főiskolai tanár, Eszterházy Károly Főiskola,
Kisebbségtudományi Tanszék
kallai@obh.hu
Történész, jogász, társadalomkutató. Tanulmányait az EKTF-en, valamint az ELTE Bölcsészettudományi, illetve Állam- és Jogtudományi Karán folytatta. PhD fokozatot a Deák Ferenc Doktori
Iskolában szerzett.
Kutatóként az MTA Kisebbségkutató Intézetének alapító tagja. A felsőoktatásban közel másfél
évtizede tevékenykedik. Először a Miskolci Egyetem Szociológia tanszékén oktató, majd az Apor
Vilmos Katolikus Főiskolán tanszékvezető, később intézetvezető. 2010-ben, Egerben létrehozta és
jelenleg is vezeti a Kisebbségtudományi Tanszéket. E mellett számos egyetem vendégoktatója.
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2007-ben az Országgyűlés, Sólyom László köztársasági elnök javaslatára kisebbségi ombudsmannak
választotta. Kutatási területe a nemzetiségi közösségek Magyarországon, ezen belül is kiemelten
foglalkozik a magyarországi cigányság társadalmi integrációjának kérdéseivel.
Előadásának összefoglalója
„Látni, amit mindenki lát, és gondolni, amit még senki sem gondolt”
Nemzetiségi oktatás és kisebbségkutatás Magyarországon
Az előadás röviden áttekinti az elmúlt évszázad vonatkozásában a nemzetiségi oktatás és a kisebbségkutatás változásait, a politikai elit és a társadalom által megfogalmazott változó igényeket
és ezek összefüggéseit. Az elemzés végén szükségszerűen felvetődik a szakterületen dolgozók
közül egyre többeket foglalkoztató kérdés: a több évtizedes fejlődés után, napjainkra megérett-e
már a „kisebbségtudomány” arra, hogy önálló diszciplínává váljon?

KÁLLAI GABRIELLA

tudományos munkatárs, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
kallai.gabriella@ofi.hu

1995-ben diplomázott a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola szociális munkás
szakán, 2004-ben pedig szociológus diplomát szerzett az ELTE Társadalomtudományi Karán. Jelenleg
az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskolájának doktorandusza.
Pályáját a szociális szférában kezdte. Számos kutatásban vett részt mint kutatási munkatárs, as�szisztens vagy koordinátor.
Jelenleg az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Kutatási, Kutatásszervezési és Elemzési Központjának
tudományos munkatársa. Érdeklődési körébe főként a multikulturális nevelés és annak társadalompolitikai vonatkozásai, az oktatás szociális készségeket alakító hatása, valamint a pedagógusok
és a segítő szakmák közötti interprofesszionális együttműködés lehetőségeinek vizsgálata tartozik.
Emellett az Eszterházy Károly Főiskola szociálpedagógus hallgatóinak tart különböző kurzusokat.
Előadásának összefoglalója
Közvélekedések az integrációról
A társadalmi egyenlőtlenségek közismerten megjelennek az oktatás területén is, amely nem hogy
csökkentené az egyenlőtlenségeket, hanem fel is erősíti őket. Kinek nyújt előnyöket és kinek jelent
hátrányokat az integráció? Az előadásban egy közvélemény-kutatás adataira támaszkodva kerülnek
bemutatásra a lakossági vélekedések az iskolai integrációval kapcsolatosan.

KÁNTOR ZOLTÁN

tudományos főmunkatárs, Magyar Külügyi Intézet
z.kantor@hiia.hu

Szociológusi diplomáját 1995-ben szerezte a Temesvári Tudományegyetem. Tanulmányait 1995–96ban a CEU Politikatudományi szakán folytatta, ahol 1996-ban szerzett MA politológusi diplomát.
1996 és 2000 között az ELTE kisebbségszociológia képzésére járt, ahol 2000-ben szociológus
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MA fokozatot szerzett. 1996-ban beiratkozott az ELTE ÁJTK politológia PhD képzésére. Időközben az 1997/98-as tanévben a CEU Nacionalizmus Tanulmányok képzésére járt. Az 1998/99-es
tanévben az Edinburgh-i Egyetem Nacionalizmus tanulmányok intézetében ösztöndíjas hallgató.
PhD fokozatát 2011-ben szerezte meg.
1999 és 2006 között a Teleki László Intézet kutatója, ezen belül a Közép Európa Tanulmányok
Központjában dolgozott. 2007-ben a Magyar Külügyi Intézetbe került. A magyar állam nemzetpolitikájával, a határon túli kisebbségekkel és Romániával foglalkozik.
2000 és 2009 között a Regio folyóirat szerkesztője. 2003 óta az angol nyelven megjelenő Regio
főszerkesztője. A Magyar Kisebbség folyóirat szerkesztőbizottságának tagja.
Az ELTE Politikatudományi, az ELTE Szociológia, a Babes,–Bolyai Tudományegyetem Politikatudományi szakjainak oktatott, illetve oktat. Elsősorban a nacionalizmus és a nemzeti kisebbségek
témakörben tart előadásokat, illetve vezet szemináriumokat. Magyar, angol és román nyelven oktat. 2001-től 2009-ig megbízott előadó a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen; 2009-től a PPKE
Politológia Tanszék szakért felelős oktatója.
Több kötet szerkesztője és társszerkesztője. Publikációi a nacionalizmuselméletek, nemzeti
kisebbségek, státustörvény, kettős állampolgárság, Románia, etnikai pártok témakörökben jelentek
meg Magyarországon és külföldön egyaránt.
2011-től nemzetpolitikai kérdésekben tanácsadó a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban.

KATONA GYÖRGY

dékán, Nyugat-magyarországi Egyetem
Benedek Elek Pedagógiai Kar
titkarsag@bpk.nyme.hu

Katona György geofizikus mérnöki és szociálpedagógus diplomával rendelkezik. 1990-ben doktori
fokozatot szerzett geodinamikai témában a Miskolci Egyetemen, 2007-ben pedig megvédte „Az
oktatási hatékonyság növelése digitális tananyagfejlesztéssel” című PhD értekezését a Nyugat-magyarországi Egyetem Gazdasági Folyamatok Elmélete és Gyakorlata Doktori Iskolájában. Jelenleg fő
kutatási területe az IKT, a web 2.0 és a pedagógia kapcsolata, de jelentek meg publikációi gender
témakörben, korábban pedig geodinamikai területen. 2000-től dolgozik a Nyugat-magyarországi
Egyetemen, ahol egyetemi docens, szakinformatikai és kutatásmódszertani tárgyakat oktat és a
Benedek Elek Pedagógiai Kart dékánként irányítja.
Előadásának összefoglalója
Német nemzetiségi óvodapedagógus képzés a Nyugat-magyarországi Egyetemen
(Katona György – Babai Zsófia)
Magyarországon első alkalommal Sopronban indult német nemzetiségi óvodapedagógus képzés
1959-ben, azóta a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara a képzés
fellegvárává vált. Az előadás célja, hogy áttekintse a képzés rövid történetét, felvázolja az abban
végbement oktatási, szervezeti, tartalmi változásokat. Az előadás kitér az intézmény kedvező földrajzi adottságainak köszönhető képzési lehetőségekre, a külföldi kapcsolatrendszerre, a képzéshez
kapcsolódó kutatási területekre és a képzés jövőjét érintő tervekre is.
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KOVÁCS LÁSZLÓ

főiskolai docens, Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és
Tudástechnológiai Kar Kisebbségtudományi Tanszék
kovlac@ektf.hu

Az egri Eszterházy Károly Főiskolán ének-zene szakos általános iskolai tanárként szerezte első
diplomáját 1993-ban. 1997-ben pedagógia szakos tanárként végzett a Kossuth Lajos Tudományegyetemen, majd 2001-ben a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán történelem szakon
szerzett oklevelet. PhD értekezését az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának Neveléstudományi
Doktori Iskolájában 2009-ben védte meg. Az 1993 és 2001 között általános iskolai és gimnáziumi
tanárként eltöltött évek után 2001-től kezdve az egri Eszterházy Károly Főiskola oktatója volt, majd
2005 és 2009 között a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola Romológiai és Alkalmazott Társadalomtudományi Intézetének adjunktusaként, 2009-től pedig docenseként működött.
2010-től kezdve az Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Karának
Andragógiai és Közművelődési Tanszékén óraadóként dolgozott. Jelenleg az EKF Tanárképzési és
Tudástechnológiai Kara Kisebbségtudományi Tanszékének docense. A Magyar Pedagógiai Társaság, az MTA Miskolci Akadémiai Bizottsága, valamint a „Professzorok az Európai Magyarországért”
Egyesület tagja. Számos publikációja foglalkozik roma integrációs kérdésekkel; közreműködött
„A romák esélyegyenlősége Magyarországon” című NKFP-kutatásban is.
Előadásának összefoglalója
Kutatás közben – A görög kisebbség Egerben
Eger város történetében, kultúrájának és mindennapjainak alakításában már évszázadokkal ezelőtt
jelentős szerepet játszottak a különböző nemzetiségek polgárai. Ebben a színes palettában üdítő,
rendkívül érdekes és értékes elemként jelenik meg a görögség. Újonnan alakult tanszékünk – az
Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Karának Kisebbségtudományi Tanszéke – fontos feladatának tartja, hogy feltárja, összegyűjtse és bemutassa a városban, valamint
a régióban élő kisebbségek történelmét, kultúráját, adott területen megmutatkozó „katalizátori”
szerepét, elsősorban mikrotörténeti megközelítésben.

LUDÁNYI ÁGNES

dékánhelyettes, Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és
Tudástechnológiai Kar
lag@ektf.hu

1985-től dolgozik az Eszterházy Károly Főiskolán. Kezdetben a tanárképzéshez rendelt pszichológia
tárgyakat oktatta. Egyetemi doktori disszertációját pályaszocializáció témában írta, elsősorban az
önismereti csoportmunka szerepéről a tanárrá válásban. PhD dolgozata a megváltozott tanárszerep
és az új szerep-értelmezés témaköréből született.
Pszichológusként munkájában a pályaszocializáció, a tanácsadás, az iskolai agresszió és a hátrányos helyzetű fiatalok reintegrációs lehetőségei vannak fókuszban. A szociálpedagógus-képzésben
1991 óta dolgozik. A gyermekvédelmi és a kriminálpedagógia szakirány kidolgozásában vett részt
elsősorban. Olyan módszereket dolgozott ki munkatársaival, amelyek a gyermek- és fiatalkorúaknál
csoportban és egyénileg is alkalmazhatóak (értéktisztázás, életúttervezés, racionális emocionális
terápia elemeinek felhasználása érzelmi zavarok kezelésében, internetes tanácsadás, agressziókezelés és megelőzés iskolai körülmények között). Publikációi is ebben a tárgykörben születtek.
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Előadásának összefoglalója
Az egri szociálpedagógus-képzés és a kisebbségi közösségekkel való kapcsolat lehetőségei,
összefüggései
Az előadás bemutatja a szociálpedagógus-képzés képzési filozófiáján keresztül azokat a lehetőségeket, amelyek a kisebbségi közösségek, azon belül is elsősorban a gyermek- és fiatalkorúak
életesélyeinek növelését biztosítják. A közoktatás és a szociális ellátórendszer különböző szintű
beavatkozásokat igényel, amelyek egyfelől rendszerszemléletűek, másfelől pedig személyszintűek.
Ezekre a kompetenciákra való felkészítés csak tudatosan strukturált, szervesen egymásra épülő
tanegységekkel valósítható meg.
Külön kiemelt képzési cél továbbá a hallgatók személyiségfejlesztése, szakmai képességfejlesztése, hiszen csak toleráns, előítélet-mentes beavatkozásokkal van esély hatékony munkavégzésre
ezen a területen. Ennek előfeltétele, hogy a képzésünk vállalja a pályaszocializációs faktorok minél
nagyobb számú bevonását a képzésbe.
A Bologna-rendszerű képzés sajátossága, hogy a szociálpedagógus-képzést egy gyakorlati (7.)
félév zárja le, amelynek felépítése, követelményei, helyszínei szintén garantálnak eszközöket a kisebbségi lét javításához, az adaptivitás növeléséhez és a pszichológiai távolság csökkentéséhez.

MANHERZ KÁROLY

egyetemi tanár, ELTE Germanisztikai Intézet
elte.germanistik@gmail.com

Magyar-német szakos tanári diplomájának megszerzését követően 1966-tól az Állami Balettintézet
Általános Iskolájának és Gimnáziumának tanáraként, majd 1972-től a Gimnázium igazgatójaként
dolgozott. Ezután az ELTE adjunktusa, majd a Német Tanszék docense, később az ELTE BTK Germanisztikai és Romanisztikai Tanszékének vezetője lett. 1987-ben az ELTE oktatási rektorhelyettese,
1989-ben művelődési miniszterhelyettes a felsőoktatási és tudományos kutatási területen, 1990-től
közigazgatási államtitkár a Művelődési és Közoktatási Minisztériumban. 1992-től az ELTE Bölcsészettudományi Karának dékáni tisztségét töltötte be, s egyben az ELTE Germanisztikai Intézetének igazgatója is volt. 2006 és 2010 között az Oktatási és Kulturális Minisztérium felsőoktatási és
tudományos szakállamtitkára volt.

MANZ ADELHEID

intézetvezető, Eötvös József Főiskola Neveléstudományi Kar
Nemzetiségi és Idegen Nyelvi Intézet
manz.adelheid@ejf.hu

Manz Adelheid német nemzetiségi származású, családja napjainkban is őrzi a német dialektust.
Általános iskolai földrajz-német szakos tanári diplomáját 1979-ben szerezte meg a pécsi Tanárképző Főiskolán, német szakos középiskolai tanári diplomát pedig 1987-ben kapott a szegedi
József Attila Tudományegyetemen. „Zum Sprachgebrauch der deutschen Minderheit in Baja zu
Beginn des dritten Jahrtausends” című PhD értekezését 2005-ben védte meg a pécsi Alkalmazott
Nyelvészeti Doktori Iskolában.
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20 éves főiskolai oktatói tapasztalattal rendelkezik a német nyelvű szaktárgyak és német nemzetiségi képzés szaktárgyainak oktatása terén. Rendszeresen szervez német nyelvű továbbképzéseket
(Német Tanítók Nyári Akadémiája), az anyaországban való hospitálással összekötött szaknyelvi
továbbképzéseket (környezetismeret, matematika, sport, vizuális nevelés, ének). Számos, kisebbségi témában benyújtott pályázat megírása és megvalósítása fűződik nevéhez. 2010-től kezdve az
Eötvös József Főiskola Nemzetiségi Tehetséggondozó Műhelyének oktatója.
2005 óta az Eötvös József Főiskola Neveléstudományi Kar Nemzetiségi és Idegen Nyelvi Intézetének vezetője.

MARÓTH MIKLÓS

alelnök, Magyar Tudományos Akadémia
alelnokseg@office.mta.hu

Az ELTE Bölcsészettudományi Karán arab-latin-görög szakon végzett, majd később az asszirológia
kiegészítő szakot is elvégezte. Egyetemi doktori disszertációját 1970-ben védte meg. 1975-ben
a nyelvtudományok kandidátusa, 1988-ban pedig az akadémia doktora lett. 1995-ben választották az MTA levelező, majd 2004-ben rendes tagjává. Az MTA Klasszika filológiai Bizottságának,
valamint az MTA Ókortudományi és Orientalisztikai Bizottságának tagja. 1999 és 2008 között a
Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály elnökhelyettese, majd elnöke volt, és 2008-tól az Akadémia
társadalomtudományi alelnöke.
1970-től munkatársa, 1988-tól pedig vezetője az MTA Ókortudományi Kutatócsoportjának.
1991-től megszervezője, majd 1992-től 1999-ig dékánja a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Bölcsészettudományi Karának. Több nemzetközi bizottság tagja, többek között a londoni Európai
Akadémiának is. 2007–2011 között az Union Académique Internationale elnöke, 2011-től tiszteletbeli
elnöke. Az Acta Antiqua című folyóirat főszerkesztője.

MERKLINÉ DONCSECZ IBOLYA

adjunktus, Nyugat-magyarországi Egyetem Bölcsészettudományi
Kar Szlovén Nyelv és Irodalom Intézeti Tanszék
doncsecz@btk.nyme.hu

Szlovén nyelv- és irodalom szakos középiskolai tanári diplomával rendelkezik. A Nyugat-magyarországi Egyetem Szláv Filológiai Intézetének adjunktusa. Oktatási területe: szlovén nyelvfejlesztés,
országismeret, szláv civilizációk. E témában rendszeresen jelennek meg publikációi Magyarországon
és külföldön egyaránt. A Közép-európai Nemzetiségi és Etnikai Kutatóközpont tagja, 2001 óta az
ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központjának vizsgáztatója. Az OKTV szlovén bizottság, valamint
a szombathelyi Pável Ágoston Szlovén Kulturális Egyesület elnöke. 1993 óta az MTV Szlovén
Szerkesztőségének felelős szerkesztője.
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Előadásának összefoglalója
Szlovén nemzetiségi képzés a szombathelyi Savaria Egyetemi Központban
(Skaperné Embersics Erzsébet – Merkliné Doncsecz Ibolya)
Az előadás rövid áttekintést ad a szlovén nyelv oktatásáról, illetve a nemzetiségi pedagógusképzésről
Szombathelyen a kezdetektől napjainkig. Részletes képet nyújt a tanszék megalakulását követő
képzési programokról, bemutatja ezek pozitív, illetve negatív oldalait. Külön figyelmet szentel a jelenleg folyó képzéseknek, a különböző lehetőségeknek, valamint kitér arra is, hogy hogyan alakult
a hallgatói létszám az évek folyamán, s vázolja ennek okait.

MOGYORÓSI ZSOLT

adjunktus, Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési
és Tudástechnológiai Kar Neveléstudományi Tanszék
mogyorosizs@ektf.hu

Első diplomáját az Eszterházy Károly Főiskola történelem-népművelés szakán szerezte 1990-ben,
majd tanulmányait 1994–1997 között a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem pedagógia
szakán folytatta, ahol 1997-ben pedagógia szakos középiskolai tanári képesítést szerzett. 2003
és 2006 között az ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskoláját látogatta. „Hátrányos helyzetű
tanulók iskolai sikerességét célzó pedagógiai gyakorlatok és pedagógusi gondolkodás vizsgálata”
című PhD disszertációját 2011-ben védte meg.
1991 és 1998 között nevelőtanárként, valamint családgondozóként dolgozott Egerben, majd
1998 és 2002 között az egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Szakközépiskolában tanított.
2002. augusztus 1-jén főiskolai tanársegédként kezdett dolgozni az egri Eszterházy Károly Főiskola
Neveléstudományi Tanszékén, ahol 2008 óta adjunktusként végez oktatómunkát.
Előadásának összefoglalója
Pedagógusok a hátrányos helyzetű tanulók integrációjáról és egyes nevelési tévhitekről
Hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességét célzó pedagógiai gyakorlatok és pedagógusi gondolkodás vizsgálatával összefüggő kérdőíves kutatásom részeként igyekeztem feltérképezni a mintában
(N = 308) szereplő tanárok gondolkodását a roma gyerekek neveléséhez kapcsolódó tévhitekkel
(Nahalka 2004) és az integrációs, illetve szegregációs oktatási programok és szervezeti megoldások
megítélésével összefüggésben. A minta több független változó melletti, összehasonlítható alcsoportok szerinti vizsgálata megmutatta, hogy az iskolai integráció hívei többségében a szignifikáns
hozzáadott értéket előállító iskolák pedagógusai közül, valamint a vezetők csoportjából és a hefopos
innovációs csoportból kerülnek ki. Az előadásban bemutatásra kerülnek azok az eredmények is,
melyekből látható, hogy a pedagógusok abszolút többsége támogatja a felzárkóztató osztályokban
való eredményesebb kompenzálás mítoszát. Az is kiderül, hogy mely tévhitek elfogadása milyen
mértékben jellemző az egyes csoportokra, s hogy az elfogadott tévhitek hogyan kapcsolódnak
össze egymással, valamint a tanulók iskolai sikerének és kudarcának attribúcióival.
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NAHALKA ISTVÁN

docens, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Neveléstudományi Intézet Oktatáselméleti Tanszék
nahalkai@gmail.com

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett matematika-fizika szakos középiskolai tanári, majd
pedagógia szakos előadói diplomát. 1982 és 2010 között az ELTE oktatója volt, egyetemi docens
beosztásban. Oktatómunkát elsősorban az oktatáselmélet, a pedagógiai kutatásmódszertan, az
oktatás méltányossága témáiban végzett és végez ma is. Az ELTE Neveléstudományi Doktori
Iskolájának tanára, és pedagógus továbbképző tanfolyamokat is tart.
Kutatási tevékenységet elsősorban a tanulás konstruktivista értelmezésével, a pedagógus szerepekkel, az esélyegyenlőtlenségekkel, a természettudományos neveléssel, a tehetségneveléssel
összefüggésben végzett. Tantervek, oktatási programcsomagok készítésében, iskolafejlesztési
folyamatokban vett részt, elsősorban a komprehenzív iskola hazai létrehozása terén. Tagja az MTA
Pedagógiai Bizottságának, elnöke az Országgyűlés Fenntartható Bizottsága által létrehozott Fenntarthatóság Pedagógiája Kerekasztalnak, valamint a Körlánc a Környezeti Nevelésért Egyesületnek.
Előadásának összefoglalója
Tények, adatok és következtetések: a roma gyerekek integrációja a közoktatásban
Az előadás bemutatja, hogy elsősorban a PISA vizsgálatok, valamint a hazai országos kompetenciamérések eredményei milyen főbb tanulságokkal szolgálnak általában a magyarországi oktatásban a méltányosság helyzetének megítélése számára, illetve konkrétan a halmozottan hátrányos
helyzetű, roma gyerekek esélyegyenlőtlenségével összefüggésben. Adatokkal, tényekkel alátámasztott módon vitatható, sőt, cáfolható, hogy a hazánkra az oktatásban erősen jellemző látens
és manifeszt diszkrimináció, valamint a szegregáció megfelelő megoldás lenne bármely társadalmi
csoport számára. Vagyis a köznyelvben „elit oktatásnak” nevezett formákról bizonyítható, hogy
gyenge eredményeket produkálnak, illetve Magyarország éppen az oktatási integráció, a gyenge
eredményekkel rendelkező gyerekek nevelésében tud felmutatni biztató eredményeket. Az előadás
röviden bemutatja a problémák megoldása kulcsának tekinthető, komprehenzív iskolarendszert, s
azt, hogy a roma gyerekek integrációjának megvalósításában egy ilyen rendszerben milyen lehetőségek kínálkoznának.

OROSZ ILDIKÓ

elnök, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
foiskola@kmf.uz.ua

Az Ungvári járási Nagydobronyban, pedagógus családban született. 1977-ben felvételt nyert az
Ungvári Állami Egyetem matematika szakára, ahol 1983-ban kapta meg matematika tanári diplomáját. Tanulmányai alatt a Nagydobronyi Középiskolában dolgozott napközis nevelőként, tanítóként,
majd 1982-től matematika tanárként. 1985-ben kinevezték az iskola oktatásért felelős igazgatóhelyettesévé. 1990-ben megválasztották a Nagydobronyi Középiskola igazgatójának. A középiskola
igazgatói teendőit 1995-ig látta el.
1995-ben felvételt nyert a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Neveléstudományi
Tanszékének „A nevelés és művelődés társadalmi összefüggései” című doktori programja kép-
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zésére. Doktori értekezését 2001-ben védte meg. 1996-tól tanít pedagógiát a Kárpátaljai Magyar
Tanárképző Főiskolán. A Főiskola elnöki teendőit 2000-től kezdve látja el.
Kutatási területe: a kárpátaljai magyar nyelvű/nyelvi oktatás helyzete 1944 után; a kárpátaljai
magyarság továbbtanulási esélyei és lehetőségei, karrierkutatások; a szórványok, szórványoktatás és művelődés Kárpátalján; a kisebbségek kisebbsége – magyar ajkú romák oktatási helyzete
Kárpátalján.
Tagja több szakmai testületnek (MTA Köztestülete; Kárpátaljai Magyar Felsőoktatási Tanács;
Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség; Kárpátaljai Magyar Ösztöndíjtanács). Szakmai tevékenységét számos kitüntetéssel díjazták, többek között 2004-ben elnyerte az „Ukrajna érdemes
oktatási dolgozója” címet, 2005-ben az Információs Társadalomért szakmai éremben részesült.
Ugyancsak 2005-ben kapta meg az MTA Arany János emlékérmét. 2010-ben a Pro Minoritate
Alapítvány Lőrincz Csaba díját vehette át, s ugyanebben az évben részesült a Magyar Köztársasági
Érdemrend tisztikeresztje kitüntetésben.
Előadásának összefoglalója
Az ukrajnai nemzeti és nemzetiségi oktatás elmélete és gyakorlata a függetlenség első két
évtizedében
Ukrajna 1991-ben alakul önálló állammá a Szovjetunió szétesésekor. A Szovjetunióban még kisebbségi ukrán nemzet államalkotó, törvényhozó hatalommá válik. A függetlenség előtt az ukránok
mint kisebbségi közösség ugyanazokat a problémákat és célokat tűzték ki maguk elé az oktatás és
a kultúra terén, amit a többi birodalomban élő kisebbség is kívánt elérni. A függetlenségről döntő
népszavazás előtti héten a fő célt a pedagógusok központi lapjában közölt cikk így fogalmazta
meg: „Az Ukrajnában élő nemzetiségeknek nemzeti iskolát!” Többek között ennek a reményében
is szavaztak az Ukrajnában élő kisebbségek a függetlenség mellett. Az államiság elfogadásának
átmeneti időszakában hozott kisebbségi törvények még ezt az akaratot tükrözték. Az új nemzeti
alkotmány elfogadása utáni törvények, rendeletek elemzése alapján jól körvonalazódik, hogyan
változik meg a hatalom annak függvényében, hogy milyen pozíciókkal bír, hogyan lesz egy kisebbségiből olyan többségi, amely a számára megadatott lehetőség után hamar elfelejti a kisebbségi lét
oktatási, kulturális problémáit, és elfelejti biztosítani a lehetőségeket az új szituációban kisebbségivé
vált közösségek számára. Nem felejti viszont azokat a hatalomgyakorlási technikákat, amit vele
szemben mint kisebbségi közösséggel szemben alkalmazott az erősebb pozíciókkal bíró többségi
nemzet, és e technikákat alkalmazza immár saját kisebbségével szemben. Az előadás erre kívánja
felhívni a hallgatóság figyelmét.

ORSÓS ANNA

adjunktus, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Romológia Tanszék
orsos.anna@pte.hu

Orsós Anna magyar-orosz-pedagógia szakos általános iskolai, majd gimnáziumi tanárként kezdte
pályafutását. 1992-től két éven át a Gandhi Gimnázium alapító tanáraként tevékenykedett, s a gimnáziumnak 2002-ig főállású tanára is volt. Emellett a Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző
Főiskolán vendégtanárként beás nyelvet oktatott.
2002 óta a PTE Romológia Tanszékének főállású tanársegéde, majd PhD védése után adjunktusa.
2002–2010 között az MTA Nyelvtudományi Intézetének félállású munkatársa. 2010 óta az ELTE
Pedagógiai és Pszichológiai Karon az Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ félállású
tanára. 2011 tavaszán habilitált a Pécsi Egyetem Oktatás és Társadalom Doktori Iskolájában.
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Egyetemi adjunktusként nyelvészeti és beás nyelvi kurzusokat tart a nappali, levelező és PhDképzésben részt vevő romológia szakos hallgatók számára. Az egyetemen működő Profex Beás
Nyelvvizsgahely vezetője, számos publikáció szerzője. Kutatási területei: szociolingvisztika, társadalmi nem és nyelvhasználat, nyelvpolitika, nyelvi emberi jogok, kisebbségi nyelvoktatás, kisebbségi
nyelvhasználat.

ORSÓS JÁNOS

Waldorf-pedagógus; elnök, Dzsaj Bhím Közösség
janosorsos@yahoo.com

Általános iskolai tanulmányait 1990-ben Hidason fejezte be. 1996-ban egyházi cigány szociális
gondozói képzésben vett részt. 1997 és 2001 között a pécsi Kodolányi János Gimnáziumba járt.
2002-ben a Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnáziumban érettségizett, ezt követően elvégezte
A Tan Kapuja Buddhista Főiskolát.
1990 és 1993 között a Bonyhádi Zománcárugyárban dolgozott betanított munkásként. 1994–1995ben katonai szolgálatát töltötte Pécsett. 1997 és 1999 között az Amrita OBK Egyesület szociális
gondozója volt. 1997–1998-ban a mánfai Collegium Martineum tehetséggondozó középiskolai
kollégiumában oktatott beás cigány nyelvet, és végzett pályaorientációt. 2000–2001-ben az Amrita
OBK Egyesület irodavezetője volt Pécsett. 2002-ben a Phare cigány tehetséggondozó középiskolai
kollégiumban dolgozott, valamint Borsod megyei cigány közösségekben végzett mozgó pályaválasztási szolgálatot. 1998 és 2002 között a hidasi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke.
Főiskolai tanulmányai idején hallott először az indiai Mahárástra államban folyó kezdeményezésekről. Tudomást szerzett olyan oktatási intézményekről, középiskolákról, amelyekben kifejezetten
érinthetetleneket, vagyis kaszton kívülieket oktatnak. 2005-ben Indiában járt, s onnan visszatérve
hozta létre Magyarországon a Dzsaj Bhím közösséget, amelynek fő feladata szervezeti hátteret
biztosítani az immár több mint 15 év óta végzett szociális-oktatási munkának. Jelenleg is a Dzsaj
Bhím közösség vezetője. Elvégezte a Waldorf-iskola tanárképzőjét, s jelenleg a 2007-ben alapított
sajókazai Dr. Ambédkár iskolában végez pedagógusi munkát.

Osztolykán Ágnes

alelnök, Magyar Köztársaság Országgyűlése
Oktatási, tudományos és kutatási bizottság
osztolykan.agnes@parlament.hu

Az általános iskolát Csengersimában végezte, majd szülei biztatására középiskolai tanulmányait a
budapesti Móricz Zsigmond Gimnáziumban folytatta. Felsőfokú tanulmányait a Miskolci Egyetem
Bölcsészettudományi karán végezte, ahol politológus és középiskolai tanári diplomát szerzett.
A diploma megszerzése óta munkáját a romák társadalmi integrációjának szentelte, dolgozott
tanárként egy VIII. kerületi roma fiatalokat segítő intézményben, majd a Soros Alapítvány munkatársaként, ahol is roma oktatási és jogvédő programokat vezetett. 2002 és 2007 között a közigazgatásban tevékenykedett, ahol osztályvezetőként munkálkodott a Roma Integráció Évtizede Program
kidolgozásában és szervezésében.
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Mindezek mellett számos civil kezdeményezésben vett részt, mely programok kinyilvánították
elkötelezettségüket aziránt, hogy csökkentik a roma és nem roma lakosság szociális és általános
életkörülményei között meglévő szakadékot, annak érdekében, hogy a romák végre kitörhessenek
a szegénység és a kirekesztettség köréből.
2009 óta a Lehet Más a Politika párt tagja. A 2010. évi országgyűlési választásokon területi listán
szerzett mandátumot. Az Oktatási, tudományos és kutatási bizottság alelnöke.

PÁLINKÁS JÓZSEF

elnök, Magyar Tudományos Akadémia
elnokseg@office.mta.hu

Pálinkás József 1977-ben a szegedi József Attila Tudományegyetemen fizikus szakon szerzett
diplomát. Az MTA ösztöndíjasaként az MTA debreceni Atommagkutató Intézetében (ATOMKI)
kezdett dolgozni. 1981-ben a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen „summa cum laude”
minősítéssel egyetemi doktorrá avatták. 1983-tól 1985-ig vendégkutatóként a College Station-i (USA)
Texas A&M Egyetemen dolgozott. 1989-ben megszerezte a fizikai tudomány doktora fokozatot.
Szakterülete a fizika, kísérleti atom- és molekula-fizika.
1990-ben az ATOMKI igazgatóhelyettese, 1991 és 1996 között igazgatója volt. Pálinkás Józsefet 1995-ben az Akadémia levelező tagjává választották. Ettől az évtől kezdve a Kossuth Lajos
Tudományegyetemen, majd jogutódján, a Debreceni Egyetemen tanszékvezető egyetemi tanár,
2005-től a Fizikai Intézet igazgatója, 2007-től a Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok
elnöke, rektorhelyettes. Pálinkás Józsefet 1995-ben az Akadémia levelező tagjává, 2004-ben rendes tagjává választották. 1998 és 2002 között előbb államtitkárként, majd oktatási miniszterként a
kormány tagjaként dolgozott. 2008-ban a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé választották,
2011 májusában újabb három évre megválasztották az Akadémia elnökévé. Pálinkás József elnöke,
illetve tagja számos hazai és nemzetközi tudományos társaságnak.

PAPP Z. ATTILA

docens, Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar
tudományos munkatárs, MTA Kisebbségkutató Intézet
pappza@yahoo.com

1996-ban szociológusként végzett a Temesvári Nyugati Egyetemen, majd 2006-ban doktori címet
szerzett az ELTE Szociológiai Doktori Iskolájában. 1999-től 2006-os megszűnéséig a Teleki László
Intézet munkatársa volt, 2003-tól 2006-ig a Határon Túli Oktatásfejlesztésért Programirodát is vezette.
2007 és 2009 között a Miniszterelnöki Hivatalban az erdélyi magyar felsőoktatás szakreferense volt.
Jelenleg a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának docense, illetve az MTA Kisebbségkutató
Intézetének tudományos munkatársa. Kutatási területei egyrészt a romániai magyarok különböző
intézményesülési formáinak vizsgálata (pl. nyilvánosság, oktatás, felnőttképzés), másrészt a Kárpátmedencei, illetve azon kívül is élő magyar közösségek oktatási rendszerének, szerveződéseinek,
valamint ezek társadalmi beágyazottságának vizsgálata. Kutatásokat végzett és végez továbbá a
magyarországi, romániai, szerbiai roma kisebbség oktatási integrációja területén is. Vendégtanárként
több, Kárpát-medencei felsőfokú intézményben is oktatott. A Regio folyóirat szerkesztője.
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Előadásának összefoglalója
A romániai magyar oktatás néhány aktuális kihívása
Az előadás a romániai magyar köz- és felsőoktatással kapcsolatos, hozzáférhető adatokon keresztül
egyrészt helyzetképet kíván felvázolni, másrészt erre építve aktuális kihívások megfogalmazására
tesz kísérletet. A helyzetkép többek között demográfiai, beiskolázási, lemorzsolódási, felsőfokú
továbbtanulási útvonalakra, valamint a nemzetközi mérések vonatkozó adataira tér ki. A romániai
magyarok oktatását belső, romániai folyamatokon keresztül tárgyalja, ugyanakkor egy kisebbségi
oktatási modell felvázolásának segítségével kitér Magyarország határon túlra irányuló, lehetséges
oktatásfejlesztési mozgásterére is.

PATYI GÁBOR

dékánhelyettes, Nyugat-magyarországi Egyetem
Benedek Elek Pedagógiai Kar
patyi.gabor@bpk.nyme.hu

Felsőfokú tanulmányait 1989-ben kezdte a Szegedi Tudományegyetemen. 1995 tavaszán-nyarán
ösztöndíjas hallgatóként a Bécsi Egyetemen tanult, illetve levéltárakban folytatott kutatómunkát. Kutatói érdeklődése akkoriban a dualizmuskori Bécsbe irányuló magyarországi peregrináció feltárására
irányult. 1997-től 2005-ig vett részt doktori képzésben az ELTE BTK Történettudományi Doktori
Iskolájában. Disszertációjának címe: Bécs és Budapest felsőoktatása a dualizmus korában.
Előbb gimnáziumban oktatott, majd 1999 őszén kezdett dolgozni jelenlegi munkahelyén, a
Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán. Főbb tárgyai: neveléstörténet,
szociális gondoskodás története, család- és gyermekkortörténet, filozófia, etika, nevelés- és művelődéstörténet. 2007 szeptembere óta a kar egyik dékánhelyettese.
Tagja többek között az MTA Egyetemtörténeti Albizottságának, a Magyar Pedagógiai Társaság
Neveléstörténeti Szakosztályának, szerkesztője a Képzés és Gyakorlat neveléstudományi folyóiratnak.

RADÓ PÉTER

oktatáskutató, vezető tanácsadó, Expanzió Humán Tanácsadó Kft.
rado@expanzio.hu

Radó Péter oktatáskutató, oktatáspolitikai elemző. 2001-ig az OSI Oktatáspolitikai Elemző Intézetének
(Institute for Educational Policy) igazgatóhelyettese, majd két évig a szerb oktatási miniszter tanácsadója volt. 2003 és 2007 között az Oktatáspolitikai Elemzések Központját vezette. Tanácsadóként,
szakértőként és képzőként számos nemzetközi fejlesztő ügynökség megbízásából dolgozott igen
sok délkelet-európai, kelet-európai és közép-ázsiai országban. Oktatáspolitikai elemzés és a kisebbségek oktatása körében több mint hatvan tanulmányt és könyvet publikált. Szűkebb szakterülete az
oktatási rendszerek elemzése, oktatáspolitikai elemzés, értékelés és tervezés. A felsőoktatásban az
oktatási rendszerek elemzése és a kisebbségi oktatáspolitika tárgyakat oktatja. Jelenleg az Expanzió
Humán Tanácsadó Kft. vezető tanácsadójaként elsősorban nemzetközi értékelési, kapacitás-épí
tési és tanácsadói projektekben, valamint hazai kutatási projektekben dolgozik. Setényi Jánossal
együtt írják az OktpolCafé nevű oktatáspolitikai blogot.
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ROMSICS IGNÁC

akadémikus, Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Kar
Történelemtudományi Intézet
romsicsi@vnet.hu

Romsics Ignác a Szegedi Tanárképző Főiskola magyar-történelem és az ELTE történelem kiegészítő
szakán tanult. 1974–1977 között a Bács-Kiskun megyei Levéltár levéltárosa, 1977–1985 között
az MTA Történettudományi Intézetének munkatársa volt. 1978-ban egyetemi doktori, 1985-ben
kandidátusi fokozatot szerzett. 1986–1991 között a Magyarságkutató Intézet igazgatóhelyetteseként dolgozott. 1991-től 1997-ig az ELTE docense, majd 2008-ig professzora, s közben négy és
fél éven át az Indiana Egyetem (USA) vendégtanára volt. 1994-ban nagydoktori fokozatot szerzett,
és 1996-ban habilitált.
2001-ben az MTA levelező, 2010-ben rendes tagjává választották. 2008-tól az egri Eszterházy
Károly Főiskola tanára. Számos szakmai szervezet munkájában vett, illetve vesz részt. 1999
és 2007 között a Magyar Történelmi Társulat főtitkára volt, 2009-től az Atlantic Research and
Publication Kiadóvállalat igazgatótanácsának elnöke és könyvsorozatának főszerkesztője. 2006ban a Jyväskylä-i Egyetem (Finnország), 2009-ben a párizsi Sorbonne, 2010-ben és 2011-ben a
kolozsvári Babes,–Bolyai Egyetem meghívott előadója volt. 1995-ben Ránki György Díjat, 1999-ben
Deák Ferenc Díjat, 2000-ben Akadémiai Díjat, 2005-ben Széchenyi Díjat, 2010-ben Szilárd Leó
professzori ösztöndíjat kapott.
Előadásának összefoglalója
Kisebbségek a 20. századi Magyarországon
1920-ig Magyarország egyike volt Európa soknemzetiségű országainak. 1920 után a kisebbségek
aránya mintegy 50%-ról 10% alá csökkent, 1938 és 1941 között azonban ismét felemelkedett 23%ra. Az 1944-es deportálások és az 1945 utáni kitelepítések, illetve lakosságcserék következtében
a II. világháború után a nemzetiségi lakosság aránya 1–2%-ra esett vissza. Az addig korlátozott
számú és csak nehezen regisztrálható roma lakosság ugyanakkor rohamosan növekedni kezdett.
A rendszerváltás időszakára számuk mintegy félmillióra, vagyis az összlakosság 5%-ára nőtt. Az
elmúlt húsz évben tovább folytatódott ez a tendencia. Az előadás a fenti folyamatok legfontosabb
társadalmi és politikai aspektusaival foglalkozik.

SALAT LEVENTE

docens, Babes,–Bolyai Tudományegyetem Politika-, Közigazgatásés Kommunikációtudományi Kar
lsalat@edrc.ro

Politológus, a kolozsvári Babes,–Bolyai Tudományegyetem oktatója, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság
(KAB) tudományos titkára, az Etnokulturális Kisebbségek Forrásközpontjának ügyvezető elnöke.
Kutatási területe az etnopolitika, azon belül a romániai magyar kisebbség helyzete és a román–magyar
viszony. Három önálló kötet és több szerkesztett kötet szerzője, magyar, román és angol nyelven
közöl az etnikai, nyelvi és kulturális megosztottság politikai következményeivel, illetve a kisebbségi
kérdés különböző aspektusaival kapcsolatos tanulmányokat. 2004–2006 között a Babes, –Bolyai
Tudományegyetem rektorhelyettese. 2006-ban a kommunizmus romániai következményeit vizsgáló
elnöki bizottság tagja. 2010-ben a KAB felsőoktatási munkacsoportja irányítása alatt készített átfogó
elemzést a romániai magyar felsőoktatás helyzetéről és kilátásairól.
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Előadásának összefoglalója
Az erdélyi magyar felsőoktatás kihívásai a nemzetállami logikák felerősödésének a kontextusában
A nemzetpolitika néhány fontos, az anyanyelvű egyetemi képzéssel kapcsolatos célkitűzése mindeddig
kivitelezhetetlennek bizonyult ugyan, az erdélyi magyar felsőoktatás helyzete mégis látványosan alakult
az elmúlt bő évtized során: a magyar nyelvű felsőoktatási programok iránt érdeklődőknek gazdag
választék áll a rendelkezésükre mind a szakkínálat, mind az intézményi forma, illetve a regionális
lefedettség tekintetében. Az előadás azokra a kihívásokra próbálja felhívni a figyelmet, amelyekkel
a nemzetpolitika felsőoktatási kérdéseiben illetékeseknek kell számolniuk a továbbiakban: a fenntarthatóság kérdése, a további fejlesztések prioritásai, valamint a létező intézményhálózat két – a
román, illetve a magyar állam által finanszírozott – komponense közötti viszony rendezése.

SKAPERNÉ EMBERSICS ERZSÉBET

docens, Nyugat-magyarországi Egyetem Bölcsészettudományi Kar
Szlovén Nyelv és Irodalom Intézeti Tanszék
embersics@btk.nyme.hu

Szlovén nyelv- és irodalom szakos középiskolai tanári diplomával rendelkezik. A Nyugat-magyarországi Egyetem Szláv Filológiai Intézetének docense. PhD értekezésének témája: A Rába-vidéki
szlovén nyelvjárás szóalkotása.
Oktatási területe: a mai szlovén nyelv rendszere, szlovén történeti nyelvtan, nyelvészeti szakszeminárium, szakmódszertan, dialektológiai szakszeminárium, nyelvtani gyakorlatok. E témában
rendszeresen jelennek meg publikációi Magyarországon és külföldön egyaránt. 1994 és 1998 között
az Országos Szlovén Önkormányzat tagja volt. 2002 és 2006 között a Magyarországi Szlovének
Szövetsége elnökségi tagja. A Közép-európai Nemzetiségi és Etnikai Kutatóközpont tagja, 2001
óta az ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központjának vizsgáztatója. Az OKTV szlovén bizottság
tagja.
Előadásának összefoglalója
Szlovén nemzetiségi képzés a szombathelyi Savaria Egyetemi Központban
(Skaperné Embersics Erzsébet – Merkliné Doncsecz Ibolya)
Az előadás rövid áttekintést ad a szlovén nyelv oktatásáról, illetve a nemzetiségi pedagógusképzésről
Szombathelyen a kezdetektől napjainkig. Részletes képet nyújt a tanszék megalakulását követő
képzési programokról, bemutatja ezek pozitív, illetve negatív oldalait. Külön figyelmet szentel a jelenleg folyó képzéseknek, a különböző lehetőségeknek, valamint kitér arra is, hogy hogyan alakult
a hallgatói létszám az évek folyamán, s vázolja ennek okait.

SÓLYOM LÁSZLÓ

volt köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság volt elnöke
balazs.landi@keh.hu

Sólyom László 1965-ben diplomázott a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán.
1966-tól 1969-ig egyetemi tanársegéd Jénában, a Friedrich Schiller Egyetem polgári jogi intézetében. 1969-tól 1978-ig tudományos munkatárs az MTA Állam- és Jogtudományi Intézetében,
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1975-ig könyvtáros az Országgyűlési Könyvtárban. A nyolcvanas évektől a személyiségi jogokkal
foglalkozott; ő vezette be az adatvédelmi jogot Magyarországon. 1978-tól docens, 1983-tól 1998-ig
egyetemi tanár az ELTE Polgári Jogi Tanszékén. 1995-től egyetemi tanár a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem jogi karán.
Sólyom László 1969-ben, a jénai egyetemen doktorált. 1981-ben az állam- és jogtudományok
doktora (a Magyar Tudományos Akadémia doktora). 1999–2000-ben vendégtanár a Kölni Egyetemen. 2001-től az MTA levelező tagja. Az 1980-as évek elejétől környezetvédelmi és más civil
mozgalmak jogi tanácsadója, a Duna Kör résztvevője. 1988–1989-ben a Nyilvánosság Klub tagja,
majd ügyvivője, a Márton Áron Társaság tagja, a Független Jogász Fórum választmányának tagja. Az
MDF alapító tagja, 1989 márciusától 1990 novemberéig az elnökség tagja. Az MDF képviseletében
részt vett az Ellenzéki Kerekasztal ülésein. 1989. november 24-én az Országgyűlés alkotmánybíróvá
választotta, ezért párttagságáról és minden társadalmi szervezetben való tagságáról lemondott.
1990 nyaráig az Alkotmánybíróság helyettes elnöke volt, 1990-től 1998-ig, mandátuma lejártáig
bírótársai háromszor választották meg az Alkotmánybíróság elnökének. 2005. június 7-én a Magyar
Országgyűlés a Magyar Köztársaság elnökévé választotta, e tisztséget 2010-ig töltötte be.

SZALAI JÚLIA

tudományos tanácsadó, MTA Szociológiai Kutatóintézet
szalai.julia@chello.hu

Az MTA Doktora, a Közép-európai Egyetem tanára, egyszersmind az MTA Szociológiai Kutatóintézetének tudományos tanácsadója. Fő kutatási területei és témái: a jóléti államok szociálpolitikai
rendszereinek összehasonlítása és a posztszocialista jóléti állam specifikumai; „régi” és „új” szegénység Közép-Kelet-Európában az átrendeződő osztály-, etnikai és nemi viszonyok tükrében;
etnikai különbségek és megkülönböztetések az oktatásban és azok hatása a fiatalok széttartó
életpályáira; roma elismeréspolitikai küzdelmek és az állampolgáriság etnikai tartalmának változásai; redisztribúciós küzdelmek és a szegénység etnicizálódása; új polgárosodás és törésvonalak a
hazai társadalmi struktúrában.
Említett témái alapján posztgraduális kurzusokat tart a CEU-n, az ELTE Szociálpolitikai Doktori
Iskolájában, valamint a Glasgow-i Egyetemen. Kutatásai és tanári munkája mellett szakértőként
dolgozik az ENSZ, az Európai Unió, az Európa Parlament és az Európa Tanács egyes projektjeiben,
valamint részt vesz számos hazai és külföldi folyóirat szerkesztőbizottságában.
Előadásának összefoglalója
Az esélyegyenlőség megfogyatkozott esélyei: a roma gyerekek iskolai szegregációjának
társadalmi felhajtóerői
A hazai közoktatást mind markánsabban jellemző etnikai szegregációt közkeletűen az előítéletesség
és a diszkrimináció jelenségeire szokás visszavezetni. Az előadás egy bővebb merítésű magyarázatra tesz kísérletet: a romák elkülönítésére irányuló folyamatokat a többségi társadalom – főként a
középosztály – státusz-töredezettségeire és tartósult bizonytalanságaira válaszul született státuszrekonstrukciós eljárások sorozataként mutatja be. Az iskola példáján igyekszik áttekinteni, ahogyan e
státusz-rekonstrukciós eljárások a roma fiatalok kirekesztését az oktatás hagyományos eszközeinek
(osztályozás, tantárgyi szelekció) átértelmezésével az iskolarendszer strukturális elemévé emelik. Az
előadás záró részében e szerkezeti fejlemények nézőpontjából kerül sor az integrációs törekvések
néhány dilemmájának felvetésére.
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SZARKA LÁSZLÓ

docens, Selye János Egyetem Tanárképző Kar
Történelem Tanszék, Komárom
laszloszarka@gmail.com

Szarka László történész egyetemi tanulmányait Pozsonyban, a Komenský Egyetem történelem–
magyar szakán folytatta. 1977 és 1985 között a Csehszlovák Tudományos Akadémia budapesti
kutatócsoportjának tudományos ügyintézője volt. 1985 és 1998 között az MTA Történettudományi
Intézetének tudományos munkatársaként, illetve tudományos főmunkatársaként dolgozott. 1998-tól
az MTA TTI keretei között megalakult Akadémiai Kisebbségkutató Műhely programigazgatója. 2001.
évi megalapításától kezdve igazgatója volt az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézetének.
E tisztséget 2009. június 30-ig töltötte be. 2009 nyarán megválasztották a komáromi Selye János
Egyetem Tanárképző Kar dékánjának.
Jelenleg a komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Karának Történelem Tanszékén, valamint az egri Eszterházy Károly Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának Politológia
és Történelem Tanszékén oktat. Szarka László a történelemtudományok kandidátusa tudományos
fokozatot 1995-ben szerezte meg, és 2007-ben habilitált a Debreceni Egyetemen.
Fő kutatási területei: a 19–20. századi magyarországi nemzetiségi politika története; a középeurópai kisebbségek 20. századi története; etnikai térszerkezeti változások a kelet-közép-európai
határ menti régiókban; valamint a 20. századi kisebbségi, etnopolitikai konfliktusok a Magyarországgal szomszédos államokban. Szarka László 8 önálló kötetnek a szerzője, és több mint 30 kötet
megírásában működött közre szerkesztőként vagy társszerzőként. Hazai és külföldi tudományos
folyóiratokban megjelentetett publikációinak száma meghaladja a kétszázat. Tagja több hazai és
külföldi folyóirat szerkesztőbizottságának, illetve szerkesztőségének.
Szarka László tagja számos hazai és nemzetközi tudományos szakmai testületnek. Több szakmai elismerés díjazottja: 2009-ben a Magyar Külügyminisztérium Lánchíd-díjával, 2011-ben pedig
a kisebbségi ombudsman által alapított Kemény István-díjjal tüntették ki.
Előadásának összefoglalója
A 20. századi kisebbségi magyar közösségépítés sajátosságai
Az 1918–1920 között létrejött, kelet-közép-európai magyar kisebbségek létszámukban, jogi helyzetükben, gazdasági, politikai, kulturális önszerveződési képességeikben igen különböző csoportokat
alkottak. Történetileg szintén sokféle kihívásnak kellett megfelelniük. Önszerveződésük folyamatát
általában a történeti kényszerközösségek kialakulásától a vállalt közösségek önkormányzati formái
nak megteremtését megcélzó folyamatként lehet leírni. Az előadás a közösségépítésnek azokat a
fő sajátosságait vizsgálja, amelyek a két világháború között, a kommunista korszakban és a rendszerváltást követő két évtizedben meghatározták a trianoni országon belüli magyarsághoz, illetve
a szomszéd országok tituláris nemzeteihez való viszonyát.
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Szita Szabolcs

professzor, Nyugat-magyarországi Egyetem
Benedek Elek Pedagógiai Kar
Szakmai Továbbképző Intézet
szita.szabolcs@bpk.nyme.hu
A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának egyetemi tanára, az MTA
doktora, a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény egyik alapítója, ügyvezető
igazgatója. Kutatásai Közép-Kelet-Európa térségében a történelmi együttélés nemzetiségi és modernkori problémáinak, a háborús üldöztetés és embermentés, a hadimunka és a munkaszolgálat
válfajainak tudományos feltárására és megörökítésére irányulnak. Főbb munkái a sorolt témákban:
Holocaust az Alpok előtt (1983), Halálerőd. A munkaszolgálat és a hadimunka történetéhez (1989),
Magyarok az SS ausztriai lágerbirodalmában (2000), Együttélés, üldöztetés, holokauszt (2001),
A Gestapo Magyarországon (2002), Ungarn in Mauthausen (2006), The Roma People during the
Second World War 1939–1945 (2008).
Előadásának összefoglalója
Együttélés, üldöztetés, holokauszt. Az oktatás feladatai
A referátum célja, hogy felhívja a figyelmet a tanár-továbbképzési tanfolyamok néhány fontos
tapasztalatára. Hangsúlyozza, hogy a romák és többségi társadalom viszonyának, a történelmi
együttélés históriájának igényes feltárásával és feldolgozásával miképp lehet és szükséges az előítéletes gondolkodás, a kirekesztés ellenében tenni. A közös magyar és roma múlt és jövő arra kötelez
bennünket, hogy növeljük a roma fiatalok ismereteit. Sokrétűek az oktatási feladatok a hátrányok
leküzdésében, a roma önismeret fejlesztésében és az integrációs folyamat előmozdításában.

SZOTÁK SZILVIA

nyelvész, az Imre Samu Nyelvi Intézet elnöke
szotaksz@t-online.hu

A sárospataki Rákóczi Gimnáziumban érettségizett. Felsőfokú tanulmányait a pécsi Janus Pannonius
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán végezte, ahol magyar nyelv és irodalom szakos
középiskolai tanári diplomát szerzett. Részt vett a Pécsi Tudományegyetem Alkalmazott Nyelvészeti
Doktori Iskolájának programjában szociolingvisztika-nyelvpolitika elágazást választva. Jelenleg doktorjelölt. Disszertációját az őrvidéki magyarok nyelvéről írja. A Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat
nyelvészkörének tagja. 2008–2011 között a Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság
résztvevője. Burgenlandban 2000-től folyamatosan végez terepmunkát. Kutatási területe: ausztriai
kisebbségek, nyelvi jogok, nyelvpolitika, oktatáspolitika, kétnyelvűség, kontaktológia.
Előadásának összefoglalója
Magyar nyelvű felsőoktatás – magyar nyelv a felsőoktatásban a Kárpát-medence nyugati
peremén és azon is túl
Az előadás a három magyarlakta kisrégió felsőoktatásának lehetőségeire, az ott folyó tudományos
munkának a bemutatására tesz kísérletet. Megvizsgálja, hogy a különböző tanulmányi keretek, az
eltérő nyelvi kompetenciák, tanulási célok és sokféle (pl. többségi/kisebbségi) motivációk milyen
eredményekhez vezetnek. Ezenkívül kitekintést nyújt a Kárpát-medencén túlra, s megmutatja, mi
a magyarázata annak, hogy viszonylag sok külföldi egyetemen tanítanak magyart.
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TORGYIK JUDIT

tanszékvezető-helyettes, Kodolányi János Főiskola
Neveléstudományi Tanszék
jtorgyik@uranos.kodolanyi.hu

Pedagógia szakos tanár, szociológus, a Kodolányi János Főiskola Neveléstudományi Tanszékének
oktatója. Kutatási területe a multikulturális nevelés. 10 könyvet készített, ebből 2 önálló könyv,
8 szerkesztett kötet. 15 folyóiratcikk, 31 könyvfejezet szerzője. 112 független hivatkozásról tud.
Hat európai országban – Svájcban, Ausztriában, Lengyelországban, Szlovákiában, Romániában, Szerbiában – vendégtanárként és konferenciákon tartott előadást. 43 hazai és nemzetközi
konferencia-előadása volt, 14 konferencia (ebből 5 nemzetközi) szervezésében vett részt, 7 TDK
hallgató munkáját irányította, 1 sikeresen védett PhD hallgató témavezetője volt az ELTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskolában. 13 nyertes pályázat témavezetője vagy közreműködője.
A Practice and Theory in the Systems of Education neveléstudományi periodika alapító tagja,
szerkesztőbizottsági tagja, a Neveléstudományi Egyesület alelnöke. 2009-ben az MTA Veszprémi
Területi Bizottságától Az év kutatója társadalomtudomány területén címet nyerte el.
Előadásának összefoglalója
Nemzetközi törekvések a cigányság oktatásának fejlesztésében
Az előadás célja annak bemutatása, hogy az elmúlt években milyen jellegű fejlesztési törekvések
jellemezték a cigányság oktatását a különböző európai országokban. A kérdés bemutatása egyrészt
a szakirodalom, másrészt az uniós dokumentumok elemzésén alapszik. Látható, hogy a kulturális
minták megértése, a gyermekek és a családok szükségleteinek figyelembe vétele, a mentorálás,
a pedagógusok munkáját segítő asszisztensek alkalmazása, a diákok számára extracurriculáris
tevékenységek biztosítása, a pedagógusok és a hallgatók felkészítése a kisebbségi helyzetű diákok
fogadására számos tagállamban aktuálisan jelen lévő tendencia.

VARGA LÁSZLÓ

dékánhelyettes, docens, Nyugat-magyarországi Egyetem
Benedek Elek Pedagógiai Kar
varga.laszlo@bpk.nyme.hu

Varga László tudományos és külügyi dékánhelyettes, egyetemi docens a Nyugat-magyarországi
Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán. Pedagógia szakos előadói oklevéllel, angol nyelvből
felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik. Az ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskolájában szerzett
doktori PhD fokozatot neveléstudományokban „summa cum laude” minősítéssel. Disszertációja a
Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközössége kiadásában jelent meg.
Rendszeresen publikál, lektorál, doktori védéseken és szigorlatokon vesz részt bizottsági tagként.
A Képzés és Gyakorlat neveléstudományi folyóirat szerkesztőségének és szerkesztőbizottságának
tagja. A Hungaro–Dalton Pedagógiai Egyesület titkára, a budapesti Tempus Közalapítvány szakértője
felnőttoktatás, felsőoktatás, valamint kutatás és fejlesztés területeken. Tagja az MTA Köztestületének, a Magyar Pedagógiai Társaságnak, a Nyugat-magyarországi Egyetem Tehetséggondozó
Tanácsának. A Benedek Elek Pedagógiai Kar munkáját a Kari Tanács tagjaként és a Tudományos
Diákköri Tanács elnökeként is segíti. Eddig tíz alkalommal nyert külföldi ösztöndíjat. Fő kutatási
területe a gyermekkori fejlődés, a kooperatív tanulás, a kompetencia alapú oktatás, ezenkívül a
nevelés történeti kérdéseivel is foglalkozik.
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A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok
országgyűlési biztosának tevékenységéről

Az ombudsmanok mintegy kétszáz éves intézményét Magyarországon az Alkotmány 1989. október 23-án kihirdetett átfogó módosítása hívta életre. Az Országgyűlés 1993-ban fogadta el az
állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló törvényt, majd 1995-ben választotta meg az első
ombudsmanokat. Az Országgyűlési Biztos Hivatalában jelenleg négy, egymástól független, a maga
szakterületén önálló jogkörben eljáró ombudsman tevékenykedik: az állampolgári jogok általános
biztosa, az adatvédelmi biztos, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa, valamint
a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa.
Magyarország a nemzeti és etnikai kisebbségi jogokat a bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel,
német, örmény, román, ruszin, szlovák, szlovén, szerb és ukrán közösségek számára, valamint e
közösségek magyar állampolgársággal rendelkező tagjai részére biztosítja.
A kisebbségi ombudsman feladata, hogy a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok érvényesülése
felett őrködjön, és eljár akkor is, ha sérül a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó személy egyenlő
bánásmódhoz fűződő joga. A kisebbségi biztos olyan, a politikai döntéshozóktól független személy,
aki intézkedéseit a törvényi keretek között maga választja meg, vizsgálatait elfogulatlanul, pártatlanul
végezi. Tevékenységével összefüggésben sem az Országgyűlés, sem a Kormány, sem más állami
vagy önkormányzati szerv nem utasíthatja.
A kisebbségek törvényben biztosított külön jogai csak akkor érvényesülhetnek, ha a jog ténylegesen
alkalmazható, illetve a jogalkotás a joggyakorlat által jelzett esetleges problémákra érdemben reagál.
Ezért az egyedi ügyek vizsgálata mellett, azokra alapozva, a kisebbségi biztos figyelmet fordít arra
is, hogy a jogalkalmazás során felmerülő problémák jelzésével a jogalkotást orientálja. Elsősorban
a jog eszközeivel harcol a kisebbségeket ért sérelmek orvoslásáért és megszüntetéséért, azonban
tevékenységének hangsúlyos eleme a tájékoztató, oktató, közvélemény-formáló szerep is. Ennek
részeként az ombudsman intézménye az utóbbi években egyre intenzívebb és komolyabb helyet
igyekezett elfoglalni a tudományos életben, az oktatás és a képzés területén, sőt a médiában is.
Az Országgyűlés 2011 júliusában elfogadta a 2011. évi CXI. törvényt az alapvető jogok biztosáról, amelynek értelmében 2012. január 1-jétől a magyarországi kisebbségi közösségek jogai felett
őrködő független kisebbségi ombudsman intézménye megszűnik.
Jelenleg még nem tudható, hogy az alapvető jogok biztosának a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyettese milyen formában és hogyan látja majd el a kisebbségi
jogok védelmét.
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Eszterházy Károly Főiskola
Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar

Az Eszterházy Károly Főiskola az 1948-ban alapított állami pedagógiai főiskola szellemi örökségét
ápoló, valamint a két és fél évszázados egri felsőoktatás hagyományaihoz kötődő, ugyanakkor a
jövő felé nyitott, minőségi munkát végző intézmény. A közel 9000 hallgatóval és 650 dolgozóval
működő intézmény a XXI. század társadalmi és gazdasági kihívásainak megfelelően alakítja oktatási
rendszerét, képzési kínálata rendkívül sokrétű.
Főiskolánkon a Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar 2007-ben alakult meg. Küldetésében meghatározó területként jelennek meg a tanárképzés, valamint a neveléstudomány, a szociálpedagógia,
az információtudomány, tudástechnológia, könyvtártudomány körébe tartozó képzések.
Alapképzést és mesterképzést is végez a Kar, akkreditált szakjain. Karunk alap- és mesterképzésében jelenleg 1000 hallgató folytat tanulmányokat, és 3500 főiskolai hallgató szakmódszertani,
oktatástechnológiai és gyakorlati képzését koordinálja. Bologna-típusú BA alapképzéseink: andragógia,
informatikus könyvtáros, pedagógia és szociálpedagógia, mozgóképkultúra- és médiaismeret, valamint a 2009-ben indult csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak. A tanári mesterképzés (MA) más
Karok érintett szaktanszékeire, a Karra, valamint a gyakorlóiskolai bázisra alapozva folyik. Feladatunk
a tanári képesítési rendeletben megfogalmazott pedagógiai-pszichológiai, oktatástechnológiai,
általános elméleti és gyakorlati ismeretek oktatása, valamint a szakmódszertanra irányuló munka
összehangolása. Első tanári szakképzettségként a mozgókép- és médiaismeret MA és pedagógiatanári MA képzés indult Karunkon. A közismereti és a szakmai, illetve a művészeti nevelés-oktatás
speciális területén, kizárólag második tanári szakképzettségként indultak el a 2008/2009-es tanévben
az alábbiak: a család- és gyermekvédő-tanár, inkluzív nevelés tanára, játék- és szabadidő-szervező
tanár, kollégiumi nevelőtanár, multikulturális nevelés tanára, pedagógiai értékelés- és méréstanár,
valamint tehetségfejlesztési tanári képzések.
A Karunkon működő 22 szakirányú továbbképzés és pedagógus szakvizsga program ellátja
a más Karok szakirányú továbbképzésében részt vevők képesítési követelményekben előírt, de
kompetenciájába nem tartozó tárgyak oktatását is.
A Kar a fentieken túl felsőfokú szakképzést és felnőttképzést is folytat. Összehangolja a gyakorlati
képzés feltételrendszerét – a Karhoz tartozó tanár- és egyéb szakokon – a gyakorlóiskolákkal és más
gyakorló helyekkel. A képzéshez kapcsolódó tudományterületeken alap- és alkalmazott kutatásokat
végez. Kutatási együttműködést alakít ki egyéb hazai és nemzetközi felsőoktatási intézményekkel,
kutatóhelyekkel. 2008 óta működik az Észak-Magyarországi Regionális Pedagógusképzési Kutatóés Szolgáltató Központ, amely a kutatás-fejlesztés támogatására jött létre. Feladata a kari, a Karok
közötti, a regionális és a nemzetközi kutatások koordinálása.
Az EKF Tanárképzési és Tudástechnológiai Kara a társadalmi-gazdasági elvárásokra figyelemmel szervezi és fejleszti programjait az oktatásban és a kutatásban – különös tekintettel a régió
igényeire. Az alapképzés döntően meghatározó mértéke mellett a felsőfokú szakképzést is a felhasználói igényből kiindulva, gyakorlatorientáltsággal működteti. A mesterszintű képzésben a fókusz
a közismereti tanárképzés széles portfóliójára helyeződik azzal, hogy az erős szellemi műhelyek
diszciplináris mesterképzésének is teret kíván biztosítani.
Az EKF Tanárképzési és Tudástechnológiai Karán 2010-ben alakult meg a Kisebbségtudományi
Tanszék, amely új képzésekkel, új kutatási területekkel gazdagítja az eddig is igen színes oktatási
kínálatot. A tanszék célja, hogy az elkövetkező években nemcsak regionálisan, hanem országosan
is ismert és elismert tevékenységet folytasson a lassan önálló diszciplínává formálódó kisebbségtudomány területén.
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Nyugat-magyarországi Egyetem
Benedek Elek Pedagógiai Kar

A Nyugat-magyarországi Egyetem 10 karral, 15 000 hallgatóval, több mint 450 minősített oktatóval
rendelkező, országos és regionális szerepű, nemzetközileg is jelentős felsőoktatási intézmény, a
Nyugat-magyarországi Régió szellemi, oktatási és kutatási központja.
A Benedek Elek Pedagógiai Kar története 1875-ig nyúlik vissza, amikor az első „gyermek-kertésznői”
tanfolyam indult Sopronban. Az első óvóképzős intézet a tanítóképzővel együtt az 1899/1900-as
tanévtől kezdte meg működését. Épületünkben a középfokú óvóképzés az államosításig folyt. 1959.
szeptember 8-án nyitotta meg kapuit Sopron új felsőoktatási intézménye, az Óvónőképző Intézet.
Az 1989/90-es tanévtől már az új főiskolai tanterv alapján folyt az oktatás. 1992-ben Benedek Elek
nevét vette fel a főiskola,1996-ban pedig Benedek Elek Pedagógiai Főiskolaként került be az állami
felsőoktatási intézmények sorába. 2000-től a 7 karral rendelkező Nyugat-magyarországi Egyetem
Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai Karaként, 2006-tól pedig Benedek Elek Pedagógiai Karként
működik az intézmény.
Karunkon jelenleg 1200 hallgató folytat tanulmányokat FSZ, BA, MA, doktori, posztgraduális és
OKJ-s képzéseken. A Karon 5 intézetben 40 főállású és számos óraadó oktatóval többek között
mérnöktanár MSc, közgazdásztanár MA, pedagógiatanár MA, játék- és szabadidő-szervező MA,
óvodapedagógus BA, szociálpedagógia BA, társadalmi tanulmányok BA, csecsemő- és kisgyermeknevelő BA, műszaki szakoktató BSc, üzleti szakoktató BA, gyakorlati oktató FSZ és sajtótechnikus
FSZ képzéseken folyik az oktatás nappali és levelező tagozaton.
A tudományos aktivitást a Társadalom- és Neveléstudományi Kutatóközpont koordinálja, míg a
felnőttképzések szervezését a Szakképzési és Felnőttoktatási Módszertani Központ végzi.
Karunknak saját, 60 000 kötetes szakkönyvtára van. A hallgatók színvonalas oktatását és
szakmai kibontakozását számos szaktanteremmel (dráma, csecsemőgondozó, pszichológiai,
játék, kézműves, informatikai, zenei, stb.), estig nyitva tartó számítógépes laborral, karrierirodával,
sport-létesítményekkel és wifi hotspotokkal igyekszünk segíteni.
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A Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Akadémiai Bizottság
Neveléstudományi Szakbizottság
Kisebbségtudományi Munkabizottsága
A Munkabizottság – a Neveléstudományi Szakbizottság általános célkitűzéseit szem előtt tartva –
alapvető feladatának tekinti, hogy az elmúlt évek során formálódó, és lassan az önálló diszciplína
irányába tartó kisebbségtudományi terület kutatóit, oktatóit összefogja a régióban. Munkája során
egyenlő figyelmet fordít a Magyarországon élő 13, hivatalosan is elismert nemzeti és etnikai kisebbségi
csoport társadalmi integrációs kérdéseire, identitásőrzésére, a kisebbségi oktatási formák működésére és a kultúra átörökíthetőségének és megőrzésének lehetőségeire. Hasonló érdeklődéssel és
figyelemmel fordul a bizottság a külhoni magyarság helyzetének megismerése és megismertetése
irányába is, különös tekintettel a határainkon túl működő oktatási formákra.
A fentiek alapján a munkabizottság legfontosabb célkitűzései:
• A régióban kisebbségkutatással foglalkozók összefogása, tapasztalatcserére ösztönzése
• Közös kutatások szervezése és támogatása
• Közös pályázati lehetőségek felkutatása
• Közös tudományos konferenciák és egyéb rendezvények szervezése
• Kisebbségkutatással foglalkozó elektronikus folyóirat indítása
• A felsőoktatásban a kisebbségi közösségekkel kapcsolatos kurzusok bevezetésének ösztönzése
• Kisebbségkutatás területén tevékenykedő PhD hallgatók támogatása
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