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A „Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a
pedagógusképzésért az Észak-alföldi régióban” c.
TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0009. számú pályázat keretében megvalósult
konferencia-részvételről
A résztvevők neve: Kovács dr. Bakosi Éva, Vargáné dr. Nagy Anikó, Bujdosóné dr.
Papp Andrea, Dr. Molnár Balázs, Dr. Pálfi Sándor
A rendezvény időpontja: 2014. szept. 7-10.
A rendezvény helyszíne: Kréta, Hersinossos
A Koragyermekkori nevelés és kutatás európai szövetsége (EECERA) idei konferenciáját
Kréta szigetén a Krétai Egyetem szervezésében rendezte meg. Az eseményen a világ
minden részéről érkeztek előadók Japántól az USA-ig, de Európai Unió minden országa
képviseltette magát, összesen több mint 800 fővel. Magyarországot az idén is a Debreceni
Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karának oktatói reprezentálták. Az előző
évben Tallinban vettünk részt, ahol olyan munka/kutatói kapcsolatot alakítottunk, melynek
az eredményeit már idei rendezvényen mutattuk be.
A konferencián két saját szervezésű szimpóziummal és egy poszterrel vettünk részt. A
szimpóziumok az angliai Plymouth Egyetem oktatóival végzett közös kutatásainkat
mutatták be. Az egyik szimpózium angol-magyar-olasz közös kutatási eredményeit
prezentálták az óvodapedagógus jelöltek attitűd vizsgálata alapján, ebben Vargáné dr.
Nagy Anikó a szeretet szakmai szerepét hasonlította az említett
országokban.
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foglalkozott, azon belül is a szabad játék kérdéseivel.
Kovácsné Dr. Bakosi Éva a szabad játék pedagógia
módszertanát vizsgálva kereste a választ a játékra
hatás típusai közül melyik felel meg legjobban a
gyermekeknek a játék szabadságának

érvényesítésében. Dr. Pálfi Sándor és Dr. Molnár Balázs a kisgyermekek a spontán játék
és

játékszükségletek

kapcsolatát

értelmezte

megfigyelések

segítségével,

majd

kategorizálta a meghatározó játékszükségleteket.
A két szimpózium nagy érdeklődést váltott ki, sok érdeklődő kérdést, sőt a szeretet
témában vitát is eredményezett. A játékkutatásainkra fokozódott a szakmai kíváncsiság,
így már egy újabb belga egyetemmel vettük fel közvetlenül a kapcsolatot. A jövő év
februárjában szervezik a Nemzetközi játéktanács világkonferenciáját, amire már be is
adtuk az absztraktunkat. Bízunk benne, hogy lesz mód arra a későbbiekben, hogy a
pályázat keretében kapjunk ehhez támogatást.
2015-ben Barcelonában rendezik meg a következő konferenciát, reméljük, hogy ott is
képviselhetjük a magyar óvodapedagógiát.
Dr. Pálfi Sándor

