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A rendezvény címe A jövőre nevelés tudománya 

A rendezvény típusa 
(pl. előadás, emlékülés, konferencia, 

kerekasztal-beszélgetés, könyvbemutató, 

kiállítás, szimpózium, tudományos ülés,  

workshop, filmvetítés stb.) 

konferencia (online) 

Tudományterület Humán- és társadalomtudományok, hittudomány 

A rendezvény időpontja 2020. november 20. 

A rendezvény helyszíne Gál Ferenc Egyetem (online konferencia) 

Szervező intézmény(ek) 
főszervező: Gál Ferenc Egyetem Marczell Mihály Speciális 

Pedagógiai Kutatócsoportja (Szeged, Teológiai Kar) 

Kapcsolattartó 
(név, e-mail, telefon) 

Dr. Kozma Gábor rektor, kutatócsoport-vezető, a konferencia 

elnöke 

rektor@gfe.hu; +36 62 420-887 

koordináció: Vincze Zsanett titkárságvezető, GFE Rektori 

titkárság, rektori.hivatal@gfe.hu, +36 62 420-887 

A rendezvény honlapjának 

elérhetősége 
https://gfe.hu/2020/10/15/mtu/ 

Szinopszis, összefoglaló,  

programterv 
(röviden ismertetve) 

A GFE Marczell Mihály Speciális Pedagógiai Kutatócsoportja 

a Tématerületi Kiválósági Program keretében „A speciális 

pedagógia – nevelés mai kihívásokra” címmel folytat kutatási 

programot. A GFE a speciális pedagógia magyarországi 

bevezetésével járul hozzá az iskolával és a családdal szembeni 

összetett kihívásokra hatékonyan alkalmazható pedagógiai 

eszközök képzési és gyakorlati fejlesztéséhez, a 

„szükségletközpontú pedagógia” társadalmi szerepének 

növeléséhez. A kutatócsoport munkája kiterjedt a hátrányos 

helyzet, szocializáció, közösségek értékhordozó szerepe, a 

tehetséggondozás, gyermekvédelem, szociális gondoskodás, 

inkluzív pedagógia, resztoráció, kiégés, családi életre nevelés, 

egyházi és társadalmi felelősségmegosztás, demográfia és 

egészségpolitika családi és iskolai nevelési vonatkozásainak, 

összefüggéseinek vizsgálatára. 

A 2020. évi Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából szervezett 

online konferenciáin a kutatócsoport egyes tagjai (akik a GFE 

minden karáról kerültek ki) mutatják be most záruló 

multidiszciplináris kimutatásaik eredményeit. A konferencia 

programja: 

 

10.00-10.10   Megnyitó 

Dr. Kozma Gábor, GFE rektor, tanszékvezető 

főiskolai tanár, kutatócsoport-vezető 
 

PLENÁRIS ÜLÉS 

10.10-10.30   A speciális pedagógia az oktatási-nevelési 
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rendszerben 

Prof. Dr. Pukánszky Béla, egyetemi tanár, 

kutatásvezető 

10.30-10.50   A speciális pedagógia társadalompedagógiai 

lehetőségei, különös tekintettel a családra 

Dr. Kozma Gábor, GFE rektor, tanszékvezető 

főiskolai tanár, kutatócsoport-vezető 
 

10.50-11.10    A tanár-diák énhatékonyság növelése 

integrált osztályokban a resztoratív eljárás és 

a szupervízió eszközeivel 
Dr. Petróczi Erzsébet, intézetvezető főiskolai 

tanár, dékánhelyettes, GFE ESZK  

11.10-11.30   A fizikai aktivitás jelentősége a koronavírus 

vészhelyzet idején  
Dr. Lepes Josip, egyetemi magántanár, GFE 

11.30-11.50.  Életvitel kutatása a „karantén helyzetbe” 

került lakosság körében  

Dr. Thékes István, docens, GFE  
 

11.50-12.00 A konferencia zárása 

 


