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A nevelés- és oktatáskutatók európai konferenciája 
Budapesten 
 
2015. szeptember 7–11. között Budapesten tartot-
ták éves konferenciájukat az európai nevelés- és 
oktatáskutatók,1 akik között gyógypedagógiát okta-
tók és kutatók is szép számmal képviseltették ma-
gukat. 

A konferenciát jegyző Nevelés- és Oktatáskuta-
tók Európai Szövetsége2 egy újnak tekinthető szer-
vezet, hiszen csak 1994-ben alakult meg Strasbo-
urgban. Tagja a Nevelés- és Oktatáskutatók Világ-
szervezetének,3 hazai tagszervezete pedig a Magyar 
Nevelés- és Oktatáskutatók Szövetsége,4 amely  
az 1989-es alapítást követően 2011-ben alakult újjá 
és működik mai formájában. A fiatal magyar tagszervezet munkájának elismeréseként ren-
dezhette meg Budapesten az európai konferenciát, ezzel jelentősen hozzájárulva ahhoz, 
hogy a magyarországi nevelés- és oktatáskutatás bővítse nemzetközi kapcsolatrendszerét.  

A kizárólag angol nyelvű konferencia a Nevelés és átmenet: A nevelés- és oktatáskutatás 

közreműködése5 címmel fogta össze az európai egyetemek és főiskolák pedagógiai tár-
gyait oktatóinak szerteágazó kutatási témáit. A címadást a szervezők azzal indokolták, 
hogy a nevelés átmenet, amely az élethosszig tartó tanulás perspektívájából nézve hozzá-
járul ahhoz, hogy a gyerekek, fiatalok és felnőttek átlépjenek az egyik életszakaszukból  
a másikba, sőt a közösségek átlépjenek az egyik helyzetből a másikba. Különös jelentősé-
get adott a társadalmi változások közötti átmenet témakörének a Budapestre éppen azok-
ban a napokban érkező menekülthullám. Ezt a jelenséget a konferencia egyik plenáris 
előadását tartó Kozma Tamás debreceni professzor (a szervező hazai egyesület vezetője) 
előadásában a tanuló társadalom jelenségével hozta összefüggésbe.  

Az átmenet témájában együtt gondolkodó mintegy 3000 oktató és kutató az európai 
szövetségen belül működő 32 tematikus hálózatnak megfelelően a konferencián is 32 kü-
lön szekcióban ülésezett. A hálózatok egyike az inkluzív nevelés nemzetközi hálózat is, 
amely egy széles, elsősorban gyógypedagógiai kutatói kör tudományos eredményeit so-
rakoztatta fel. Az inklúziós hálózat Liz Todd, az angol Newcastle-i Egyetem és Gottfried 
Biewer, a Bécsi Egyetem inklúzióprofesszorainak vezetésével dolgozik, ők szervezték a 
konferencia keretein belüli hálózati találkozót is.  

Az inklúziós szekció munkájába több mint ötven európai egyetem oktatói és kutatói 
kapcsolódtak be a konferencián, legnagyobb számban Nagy-Britanniából, Norvégiából és 

                                                        
1  ECER, European Conference on Educational Research 
2  EERA, European Educational Research Association 
3  WERA, World Education Research Association 
4  HERA, Hungarian Educational Research Association 
5  Education and Transition. Contributions from Educational Research 
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Svédországból, Dániából, Olaszországból. Nem meglepő módon az inkluzív nevelésben 
nagy múlttal rendelkező országok kutatóinak volt ebben a témában a legtöbb mondani-
valójuk. Közülük több előadó is felvetette a korábbi eredmények fenntarthatóságának kér-
dését, és tudósított az inklúzió hangsúlyváltásáról is: Oslóban például, ahol a gyerekek 
40%-a bevándorló családokból érkezik az iskolába, a korábbitól eltérő kérdések nyernek 
jelentőséget a befogadással kapcsolatban. Mellettük finn, portugál, spanyol, ciprusi, belga, 
ír főiskolák és egyetemek oktatói, kutatói számoltak be az inkluzív nevelés terén elért 
eredményeikről. Több Európán kívüli országból is érkeztek vendégek, így Ausztráliából, 
Kazahsztánból és Líbiából is. A Nevelés- és Oktatáskutatók Európai Szövetsége új tagjá-
nak, Szerbiának egy oktatója már az inklúziós szekció munkájában is részt vett, a görög és 
a koszovói kollégák viszont nem érkeztek meg. 

A német nyelvű országokból viszonylag kevesen voltak jelen a konferencián. Kutatóik 
azonban elsősorban nagy, egyetemközi kutatások eredményeit hozták el, ausztriai, svájci 
és német egyetemekkel közös projektjeiket, valamint egyes doktori műhelyek közös ku-
tatásait mutatták be. Elhozta tanítványait például Birgit Lütje-Klose potsdami professzor, 
akik a tanulók szociális integrációjával, többségi iskolai „jóllétével” kapcsolatos kutatása-
ikról számoltak be rendkívüli precizitással. A német doktoranduszok között többeket is 
érdekelt annak a kérdése, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók az integrációban szerez-
hető tudástöbblet mellett valóban hátrányt szenvednek-e a szociális integráció terén, és ha 
igen, akkor a hátrányok milyen természetűek. Eredményeik azonban több irányba mutat-
tak, miként a kérdésfelvetések és a vizsgálati módszerek is különböztek. Az egyik kutatás 
szerint az SNI tanulók ugyanolyan arányban szeretnek (vagy nem szeretnek) iskolába 
járni, mint nem SNI társaik, emellett pedig az SNI diagnózis nem jelzi előre az iskolai le-
morzsolódást, sőt az integráló vagy speciális iskolai múlt sem befolyásolja azt. Mások úgy 
találták, hogy a szociális részvétel és az iskolai „jóllét” tanulásban akadályozott gyermekek 
esetében nem előnyösebb egy speciális iskolában, mint egy befogadó iskolában, ugyan-
akkor a többségi iskolában való tanórai részvétel nem tudja kiegyenlíteni az inkluzív ne-
velés során szerzett negatív tapasztalatokat, amelyek az alacsonyabb teljesítményből és  
a társas összehasonlításból származnak. Svájci kutatók pedig visszatekintő interjúkkal ke-
resve a válaszokat, arra az eredményre jutottak, hogy a fogyatékos személyeknek az isko-
láról kevesebb pozitív emlékük maradt, és azok is kevésbé relevánsak. Nem egyértelmű 
tehát, mely iskoláztatási színtér előnyösebb az SNI tanulók számára, de az erről szóló szak-
mai beszélgetésekhez több új szemponttal is hozzájárulhatnak ezek a kutatások.  

A konferencia legnagyobb figyelmet keltő kutatási módszere a fényképekkel támogatott 
interjú volt, amellyel főként angol kutatók vizsgálták az afrikai, ázsiai országok fogyatékos 
gyermekeinek életvalóságát. Ezen a módon más kultúrájú, nem beszélő vagy a kutató nyel-
vét nem elég jól ismerő interjúalanyok iskoláról szóló tapasztalatai is hozzáférhetővé vál-
nak. A módszer jól szemlélteti azt a kutatásmódszertanban történt paradigmaváltást, amely 
során már nem csupán a kutatás alanyairól, inkább velük együtt (sőt általuk) készülnek  
a kutatások, vagyis az egyes jelenségeket már nem egyedül a kutatók értelmezik, hanem  
– amennyire ez lehetséges – a kutatás folyamatába és az eredmények értelmezésébe is 
bevonják a (fogyatékos) gyermekeket, fiatalokat és felnőtteket. Ennek megfelelően a ku-
tatás alapját képező fényképeket nem a kutató, hanem maguk a fogyatékos gyermekek 
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készítik, a kutató kérésére megkeresve azokat a helyzeteket, amelyek számukra leginkább 
tükrözik például a befogadást. A fényképek elkészítését követő interjúban pedig szintén 
ők értelmezik a képen látottakat. Előremutatóak ezek a kutatási megközelítések annyiban, 
hogy nagymértékben növelik a kutatás eredményeinek hitelességét, ugyanakkor az ered-
ményeik megbízhatóságáról és egyes kutatásetikai kérdésekről további szakmai viták vár-
hatók.  

Az inklúziós hálózat számára is elismerést jelentett, hogy a konferencia legjobb posz-
tereinek járó három díj egyikét az inklúzió témájában egy, a roma tanulók iskolai lemor-
zsolódását tanulmányozó kutatás6 kapta, amely egy kis spanyolországi autonóm közösség 
és tartomány, Asztúria tapasztalatait összegezte.  

A jövőben remek lehetőséget kínál a nevelés- és oktatáskutatók európai szövetsége  
a kutatók továbbképzésére azzal, hogy nyári egyetemet szervez 2016. július 10–15. között 
az ausztriai Linzben, melynek témája a neveléstudományi kutatások módszerei és mód-
szertana lesz, és ahová hetven doktoranduszt várnak Európából. A kutatók együttműkö-
dése szintén folytatódik, hiszen a nevelés- és oktatáskutatók következő évi konferen- 
ciájára 2016. augusztus 22–26. között az írországi Dublinban kerül sor, tematikája7 pedig  
a nevelés irányítása köré szerveződik, felvetve azt a kérdést, hogy a nevelés- és oktatás-
kutatás hogyan tud ehhez hozzájárulni. Remélhetően a gyógypedagógia hazai oktatói és 
kutatói is egyre szélesebb körben bekapcsolódnak ebbe a folyamatba és a nemzetközi 
inklúziós hálózat munkájába. 
 

Schiffer Csilla 
 

____________________________ 
 
 

Az Alapítóra emlékezünk 
 
Az ELTE Gyakorló Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, az ELTE 
Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szak-
szolgálat munkatársai, óvodásai és iskolásai megemlékezést tartottak az intézmények ala-
pítója, Illyés Gyuláné dr. Kozmutza Flóra születésének 110. és halálának 20. évfordulója 
alkalmából a Damjanich utcai épületben elhelyezett emléktáblánál. 

A megemlékezésen részt vettek azok a régi kollégák is, akik személyesen ismerték  
az alapítót, „Flóra nénit”, és ott voltak az épület alapkövének elhelyezésénél 1981-ben. 

Az azóta eltelt évtizedek során ők és az őket követő fiatalabb nemzedékek kötelességük-
nek érezték, hogy kövessék az alapító szellemiségét és azon hitvallás szellemében gon- 
dolkodjanak és cselekedjenek, amelyet az épületbe belépve olvashatunk az emléktáblán:  
„Hivatásom a gyógypedagógia. Erre esküdtem fel. A segítségnyújtás is lehet szenvedély.” 

                                                        
6  Maria del Henar Pérez Herrero és Angela Antúnez-Sánchez: Approaching dropouts among Gipsy pupils:  

A study of the situation in an Asturian municipality. http://www.eera-ecer.de/fileadmin/user_upload/  
Pictures/Maria_del_Henar_Perez_Herrrero_Poster_PDF.pdf  

7  Leading Education: The Distinct Contribution of Educational Research and Researchers 


