
	 	

A XXV. Katedra Napok, a megélt tapasztalatok és a 
résztvevők reakciói alapján, eredményesnek, sikeresnek 
mondhatóak. Az összképhez hozzátartozik, hogy a Kated-
ra Napok rendezvénye a Katedra Alapítvány és a Katedra 
Társaság közös szervezésében valósult meg. A Katedra 
Társaság a rendezvény szakmai, tartalmi hátterét, támo-
gatását biztosítja, a Katedra Alapítvány pedig megteremti 
mindazon kereteket, melyek egy ilyen jellegű esemény 
megrendezéséhez elengedhetetlenek. Az év elejétől azon 
kihívással néztünk szembe, hogy visszahozzuk a társaság 
hitelét, súlyát, szakmai befolyását. Ennek jegyében az volt 
az alapvető célunk, hogy egy kivételes múlttal rendelkező, 
létező, de a gyakorlatban nem nagyon működő társaság 
újra képes legyen ellátni mindazon feladatokat, melyek a 
múltban jellemezték, de a jelenben és a jövőben is ugyan-
úgy aktuálisak. Sajnos, a jelenlegi Katedra Társaság tagjai-
nak csak kisebb része mutatott hajlandóságot és tényleges 
szándékot arra, hogy ehhez a munkához hozzátegye a 
maga részét. Ennek ellenére az eredeti felállásban végez-
tük munkákat, melynek eredménye a 2016-os esztendő-
ben három Katedra Társaság-ülés megrendezése volt. Itt 
az iskolai edukáción belül előforduló nevelési problémák-
kal, iskolamenedzsmenttel és módszertani kérdésekkel 
foglalkoztunk. 

Tevékenységünk úm. kicsúcsosodását a 2016. novem-
ber 4-én sorra kerülő Katedra Napok rendezvénye jelen-
tette. Ennek fő témája a „Sajátos nevelési igény a minden-
napok iskolájában” volt. Két magyarországi és két hazai 
előadó nagyszerű előadása ékes bizonyítéka annak, hogy 
az egész éves munkának igenis van/volt értelme. Mind 
a témaválasztással, mind a konkrét előadások témájával 
kapcsolatban (lásd a meghirdetett programot) nagyon 
pozitív reakciókat kaptunk, mivel olyan időszerű és „élet-
be vágó” problémával foglalkoztak, melyek nem csak a je-
len, de a jövő iskolai edukáció folyamatát is meghatároz-
zák. Nagyon jó és felemelő érzés volt a Katedra Társaság 
elnökeként azt hallani a vita során, hogy „több ilyen Ka-
tedra Napra lenne szükség és igény”. Ezért köszönet illeti 
a Katedra Alapítvány kuratóriumát (kiemelve Hodossy 
Gyulát), a Katedra folyóirat szerkesztőségét (kiemelve 
Petres Csizmadia Gabriellát és Fibi Sándort) és mindazo-
kat (név nélkül), akik bármi módon segítették egész éves 
tevékenységünket. 

A hagyományoknak megfelelően idén is a Katedra Na-
pok részeként került sor a Katedra-díj átadására. A beér-
kezett javaslatok elbírálása után a Katedra Alapítvány ku-
ratóriuma és a Katedra Társaság vezetősége egybehangzó 
döntése alapján a díjat Sándor Anna, egyetemi docens 
(Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem) kapta a magyar 
pedagógusképzésért kifejtett áldozatos tevékenységéért, 
valamint az egyetemes és kisebbségi magyar tudomány-
ban, kultúrában végzett munkásságáért; Lancz István 
pedig elismerő oklevélben részesült a Katedra Matemati-
kaversenyben kifejtett szervezői és értékelő-alkotó tevé-
kenységéért.
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