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10.WCCE ünnepi megnyitó 

2020. november 29. vasárnap 10.00 

Zsebe Andrea dékán 

 

Tisztelt Kiemelt Vendégeink!  

Tisztelt Előadók, tisztelt Meghívottak, Hallgatók, Kollégák! 

Hölgyeim és Uraim! 

 

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a Semmelweis Egyetem Pető András Kar vezetői és 

munkatársai valamint a Nemzetközi Pető Társaság vezetői és tagjai nevében, a Semmelweis 

Egyetem 250. jubileumi ünnepségsorozatának részeként megrendezésre kerülő rendezvény 

egyik házigazdájaként köszönthetem Önöket.  

A Konduktív Pedagógia Világkongresszusa első alkalommal, 30 évvel ezelőtt, 1990-ben került 

megrendezésre, itt Budapesten. Azóta hosszút utat bejárva, nevéhez méltán, a világ több, 

egymástól igen távoli pontján került megrendezésre. Anglia, Japán, Hong-Kong, Svédország, 

Németország után, most ebben a jubileumi évben, 5. alkalommal ide térve vissza. 

Külön szeretném köszönteni a X. jubileumi konduktív kongresszus fővédnökét, Áder János 

köztársasági elnök urat, a kongresszus elnökét, prof. dr. Merkely Béla rektor urat valamint, a 

Nemzetközi Pető Társaság elnökét Feketéné dr. Szabó Éva asszonyt. 

Sokan szerettünk volna ma személyesen együtt lenni a Pesti Vigadó méltóságot sugárzó falai 

között. Az év elején kialakult világjárvány és a válaszként hozott veszélyhelyzet kihirdetése ezt 

megakadályozta. Megpróbáltuk új dátum kitűzésével, a kongresszus időpontjának 

áthelyezésével, tervek sokaságának készítésével lehetővé tenni a legalább hibrid módon 

szervezett találkozást. Azonban az egészség védelmének óvását mindenek elé helyezve, ez a 
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rendezvény most ebben a formában vált lehetségessé. Mintegy 16 országból közel 470 fő 

regisztrált résztvevő van együtt az online térben. Legyünk erre méltán büszkék, hiszen 

mindannyian egy közös ponton kapcsolódunk, ez pedig a konduktív pedagógia. Magunk is 

konduktorként vagy társszakmák képviselőjeként a konduktív neveléséért dolgozunk a 

mindennapi életben is, ismerve ehhez a Pető módszer múltját és jelenét. 

A kongresszusra beérkező 134 plenáris, szekció, poszter és videó előadás összefoglalói azt 

mutatják, hogy a konduktív nevelésben szerzett gyakorlati tapasztalatok, új kihívások és 

kutatási eredmények szerteágazóak a világ minden pontján. Az elért eredmények a folytatásra, 

a fejlesztésre és a jövőnk tervezésére ösztönöznek minket. Nagy öröm számunkra, hogy az 

összefoglalókat ez alkalommal is sikerült könyvbe szerkesztve megjelentetnünk. 

A Pető András Kar dékánjaként szeretnék köszönetet mondani intézményünk korábbi 

vezetőinek, hogy megalapozták a konduktív nevelés hazai és nemzetközi elterjedését. Köszönet 

azoknak, akik a konduktorképzés tartalmi kidolgozásával és folyamatos fejlesztésével lehetővé 

tették a szakember utánpótlást, és köszönet a Semmelweis Egyetem vezetőinek, akik kezet 

nyújtva, 2017 óta segítik az intézmény fennmaradását, fejlődését. 

A legutóbbi kongresszus óta eltelt négy évben megújítottuk a konduktorképzés kurrikulumát, 

megnyitottuk intézményünk kapuit, útjára indítottuk képzésfejlesztési és kutatási tervünket. A 

konduktor alapképzés új specializációval lett gazdagabb, a gyakorlóterületünk száma 

megduplázódott hazánkban és külföldön. A képzési együttműködéseinket megháromszoroztuk, 

új kihelyezett képzést indítottunk el Erdélyben és a Vajdaságban. Az előttünk álló év is 

bizakodással teli a konduktor alapszak angol nyelvű indításával és a konduktortanár mesterszak 

akkreditációjának lezárásával. 

Elindítottuk hivatalosan jegyzett online folyóiratunkat, valamint öt új szakmai könyvet 

jelentettünk meg magyar vagy angol nyelven. Részesei lettünk a gyermek-rehabilitáció 

tankönyv tudásanyagának, és az eltelt négy év évben 239 olyan konferencián, szakmai fórumon 

vettünk részt, ahol a konduktív pedagógiát mi mutattuk meg először az ott ülő közönségnek. 

A mai napon megnyíló online kongresszus résztvevői között egyaránt ülnek a konduktív 

nevelésben tevékenyen résztvevő legelső generáció tagjai és a legfiatalabb, konduktorjelölt 

hallgatók. Itt vannak velünk fenntartói és támogatói partnereink, egyetemünk képviselői, 

társzakmák neves és elismert vezetői és képviselői, a konduktorképzés megszületésében 

áldozatos munkát vállaló szakembereink és a konduktív nevelés eredményei mellett 

elköteleződött gyermekek és felnőttek. 
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Köszönöm, hogy itt vannak, mert ez azt mutatja a budapesti Pető centrum és konduktorképző 

egyetemi kar számára, hogy a múlt megbecsülése és a jövő tervezése lehetséges. Vannak ebben 

partnereink, támogatóink és elkötelezett segítőink. 

A kar akadémiai vezetőjeként szeretném megköszönni a 250. jubileumi tanévét ünneplő 

Semmelweis Egyetemnek, hogy fenntartónként lehetőségünk van szakmai portfóliónk 

bővítésére, a kar infrastruktúrájának megújítására, új terek létrehozására, új szakmai 

kapcsolatok építésére, a tudományos tevékenységeink és a hallgatói tehetséggondozás 

kibontakoztatására. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Ebben az évben emlékeztünk Pető András halálának 53. és Hári doktornő halálának 19. 

évfordulójára.  Ennyi éve magunk kell, hogy a megteremtett reményt, majd tudást gondozzuk, 

a nehézségekkel, kihívásokkal küzdő embertársainknak utat mutassunk, a jövőt építsük.  

Mi, mindannyian, akik ma becsatlakoztunk különböző eszközökről várakozással tekintetünk a 

kongresszus tervezett programjaira. Hisszük, sőt tudjuk, hogy a konduktív pedagógia egy 

sikeres, sokoldalú, az életminőséget javító pedagógiai rehabilitáció. A konduktív pedagógia 

útjára indulásának 75. jubileumi évében az elméleti és gyakorlati tudás rögzítésén túl az új 

kihívásokat is meg kell hallanunk mind a társadalom, mind a szakma oldaláról. Az előadások 

összefoglalói jól mutatják ezeket az új kérdéseket, tapasztalatokat és már-már jó gyakorlatokat. 

 

Bízom abban, hogy jelen Kongresszus 13 plenáris előadása, 54 szekció előadása, 54 poszter 

bemutatója és a 13 film motorja lehet ezen törekvéseink eredményességében úgy, hogy közben 

új tapasztalatokat, ismereteket szerzünk társintézményeink és partnereink gyakorlati és 

tudományos munkájáról. 

Végezetül, kívánok Önöknek, kívánok mindnyájunknak a kongresszus programjai alatt szakmai 

feltöltődést, örömteli találkozásokat, hacsak az online térben is.  

Kérem Önöket, csodálják meg a nemzetközi rajzversenyre beérkezett 162 pályázatot, melyből 

37 alkotás díjban részesült. 

 

Üdvözöljük Önöket a konduktív nevelés otthonában! A 10. jubileumi Konduktív 

Világkongresszust ezennel megnyitom. 

 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 

 


