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 „Emberközpontú tudomány” 

 

A rendezvény címe Emberközpontú tudomány a konduktív nevelés gyakorlatában 

A rendezvény típusa 
(pl. előadás, emlékülés, 
konferencia, kerekasztal-
beszélgetés, könyvbemutató, 
kiállítás, szimpózium, 
tudományos ülés,  
workshop stb.) 

konferencia 

Tudományterület Neveléstudomány 

A rendezvény időpontja 2017. 11. 30.  
10.00-16.00 

A rendezvény helyszíne SE PAK 
1125 Budapest, Kútvölgyi út 8 

Szervező intézmény(ek) SE PAK 

Kapcsolattartó 
(név, e-mail, telefon) 

feketene_szabo.eva@semmelweis-univ.hu 

A rendezvény honlapjának 
elérhetősége 

www.peto.hu/ 

Szinopszis, rövid összefoglaló 
(legfeljebb 1000 karakter) 

Karunk évtizedek óta hagyományosan csatlakozik az MTA 
által szervezett Magyar Tudomány Napja rendezvényhez. Az 
idei mottó elfogadása mellett karunk Pető András halálának 
50. évfordulójához is csatlakozva életművét teszi a 
tudományos diskurzus középpontjába. A program során a 
konduktív nevelés elméleti hátterének és gyakorlati  
formálódásának bemutatása mellett a doktoranduszaink is 
számot adnak kutatásaikról. 



A rendezvény programterve 
(röviden ismertetve vagy  
mellékletként csatolva) 

Emberközpontú Tudomány a konduktív nevelés 
gyakorlatában 

Program 
 
9:00-10:00 Regisztráció 
10:00-13:00 Plenáris előadások 
14.00-16.00 Párhuzamos szekció előadások 
 
10.00 köszöntő SE PAK dékáni megnyitó - Dr. Zsebe Andrea 
Előadások 
Múltban a jelen - Dr. Biró Katalin  
Emlékeim Petőről - Dr. Forrai Judit  
A gyógyítás művészetétől a konduktív pedagógiáig. Pető 
András szellemi pályaíve. - Dr. Schaffhauser Franz  
Új kihívások és lehetőségek a konduktorképzésben - Dr. Zsebe 
Andrea  
Mérőszámok mentén a konduktív nevelésről – Feketéné dr. 
Szabó Éva  
Az intendálás idegélettani alapjai Dr. Habil. Kelemen Anna  
Filmetüd: Pető élete képekben 
Dolgozók jutalmazási ceremóniája  
13:00-14:00 szünet 
14.00-16.00 Kerekasztal beszélgetés, párhuzamos szekció 
előadások 
 
I. Szekció  
Doktorandusz hallgatók előadásai 
Pető András életpályájának kutatása  - Földesi Renáta  
Balogh Brigitta doktorandusz hallgató előadása Sapientia 
Hittudományi Egyetem, Kolozsvár  
A konduktív nevelés célrendszerének formálódása 1950-től 
napjainkig – Horváthné Kállay Zsófia  
Konduktori szakértelem a hallgatói nézetek tükrében - Dr. Túri 
Ibolya  
Iskolai és óvodai megfigyelések itthon és külföldön a 
konduktív nevelésben - Oravecz Adrienn  
Az 1930-as évek tanítóságának világa – mi foglalkoztatta a 
tanítókat? – a szaksajtó tükrében - Frank Tamás  
 
II. szekció  
Kerekasztal beszélgetés az 1967-ben végzett konduktorokkal 
és filmetüdök 
moderátorok: Horváth Dezsőné Dr., Beck Ferencné, Heim 
Sarolta 
A Pető-nap zárása Feketéné dr. Szabó Éva  
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