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Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottsága  

1997. évi tevékenységéről 

 
Az akadémiai ciklus lejártával 1996 decemberében a neveléstudomány minősítettjei új Pedagógiai Bizottságot 

választottak. Ennek alakuló ülésére 1997. január 31-én került sor. A bizottság jelenlévő tagjai megválasztották 

a vezetőséget (elnök: Báthory Zoltán, alelnökök: Ballér Endre és Hunyady Györgyné, titkárok: Golnhofer Er-

zsébet és Pukánszky Béla) és állást foglaltak az állandó meghívottak személyét illetően. Megfogalmazódott az 

igény az bizottság új ügyrendjének kidolgozására is, ennek munkálatai – Hunyady Györgyné irányításával – a 

következő ülésre fejeződtek be.  

A március 31-i ülésen az érettségi vizsga követelményrendszere és vizsgaszabályzata ügyében részletekbe 

menő vita bontakozott ki. Megfogalmazódott  az az álláspont, miszerint az érettségi vizsga új követelményei-

nek – a munka jelen fázisában – az iskolákhoz való kiküldése üdvözlendő lépés volt. Mindez nem mondható el 

a vizsgaszabályzat  szétküldéséről, amely még számos alapvető hibát tartalmaz.  

Május 31-én kihelyezett ülésre került sor Miskolcon. Vitaindító előadást Falus Iván tartott (címe: A gya-

korlati képzés aktuális kérdései különös tekintettel a tanári képesítés egységes követelményeire). A vendéglá-

tók jóvoltából a résztvevők megismerkedhettek a pedagógiai tárgyak oktatásával és a tanárképzés helyzetével a 

Miskolci Egyetemen. 

A szeptember 19-i ülés témája a pedagógus-továbbképzés kérdésköre volt. A rendkívül élénk vita során a 

hozzászólók előbb a szakvizsga funkcióját, szerepkörét firtatták, szó esett a továbbképzések szakvizsgára fel-

készítő funkciójáról, a képzési kreditek értékéről.  

A december 12-i bizottsági ülés fő témája a magyar közoktatás fejlesztésének stratégiája lett, amelynek 

kérdéseiről Halász Gábor bevezető előadása után cseréltek eszmét a résztvevők. Ugyancsak az év utolsó ülé-

sén ragadták meg az alkalmat a főszerkesztők, Báthory Zoltán és Falus Iván, hogy bemutassák a nyomdából 

éppen kikerülő háromkötetes Pedagógiai Lexikont. Az új alapmű elkészítésének munkálatai több mint két esz-

tendeig tartottak. A folyamatban, amely a koncepció kidolgozásától a szócikkek elkészítésén át a többszörös 

korrektúráig tartott, a bizottság valamennyi tagja – főszerkesztőként, szakszerkesztőként, szerzőként, lektor-

ként – részt vett.     
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