Szervezıbizottság
nk-szb@eik.bme.hu
Sajtóiroda
papp.agnes@nive.hu
Honlap
http://nk7.hu; http://www.nk7.hu
Számlaszám:

HÍRLEVÉL
1. szám
TÖRTÉNELEM
 1848
Elsı Magyar Egyetemes
Tanügyi Kongresszus
 1896
Második Országos és
Egyetemes Tanügyi
Kongresszus
 1928
Harmadik Magyar Egyetemes Tanügyi Kongreszszus
 1948
Negyedik Egyetemes
Tanügyi Kongresszus
 1970
Ötödik Nevelésügyi Kongresszus
 1993
Hatodik Nevelésügyi
Kongresszus
 2008

AZ OKTATÁS KÖZÜGY
A mottók, jelszavak általában közhelyesnek, kiüresedettnek
tőnnek. Hogy mégis „Az oktatás közügy” lett kongresszusunk célját,
eszmeiségét megjelenítı legfıbb gondolat, az a tény indokolja, hogy
a társadalmi párbeszédben – bár gyakran jelenik meg témaként gyerekeink sorsa, tudása vagy tudatlansága – hiányzik az a szervezı
erı, amely hidat verne a fiainkkal, lányainkkal foglalkozó szakmai és
civil területek között.
Márpedig ma a tanulás-tanítás, az élettervezés túl nyúlik az
iskolaépületek falain. Márpedig a mindennapok gondjai, veszélyei és
lehetıségei is megjelentek e falak között. Mire feleszméltünk, nagyra
nyílt az olló a különbözı családi útravalóval érkezı diákok között. Az
iskolakerülık, a funkcionális analfabéták, a deviánsak, a szorongók, a
zőrös fiatalok száma megsokszorozódott. Nem csak itthon, hanem
világszerte.
Az információs technológiák megjelenésével, a források bıvülésével ugyanakkor soha nem látott mértékben sokasodtak meg
azok a lehetıségek, amelyek a szakemberek, szakmaterületek és a
civilek közötti párbeszédre, összefogásra és közös gondolkodásra és
cselekvésre lehetıséget adnak.
Ennek lehet egyik ilyen platformja a VII. Nevelésügyi Kongresszus. A kongresszusra való felkészülés hónapjaiban kell
tematizálnunk a megoldandó problémákat, feltérképeznünk a „jó gyakorlatokat”, problémakezelési stratégiákat, technológiákat.
Meg kell kezdenünk, és ahol létezik, erısítenünk kell a párbeszédet az érintettek között. Kik az érintettek? – kérdezhetnénk.
Természetesen szakmabéliek és szakmán kívüliek, mi valamennyien,
akik közvetlenül foglalkozunk azzal, hogy ne kudarcos életút várja
növendékeinket. És valamennyien, akik csak elszenvedıi lesznek
annak, ha a deviánsok, szorongók és tudatlanok száma megszaporodik.
Különös felelıssége van ebben a döntéshozóknak, a kutatóknak, valamennyi értelmiségi pályán dolgozónak, valamint a médiának, hiszen nem csak egymással kell párbeszédet folytatni, hanem
kis és már nagykorú partnereinkkel, neveltjeinkkel a gyerekekkel és
az ifjakkal.
A kongresszus ehhez kíván platformot teremteni. Hogy ez az
eszmecsere intenzívebbé váljon, és elısegítse a közös cselekvést.
Hogy gyerekeinkbıl elégedett felnıttek váljanak. Ehhez kérjük az
önök közremőködését is.
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PÁRBESZÉD
Amit a kongresszusról tudni kell
Megjelent kongresszusunk Felhívása és a hozzá kapcsolódó Háttér
anyag. Mindkettı honlapunkon olvasható. A két dokumentumban olvasható a kongresszus célja és tervezett tartalma.
Helyszín
A kongresszus plenáris üléseinek helyszíne a Mővészetek Palotája
lesz. Ezzel is szeretnénk, ha az ügy kellı súlyt kapna, méltó körülmények között zajlana.

Mit várunk a csatlakozóktól és az érdeklıdıktıl?
Szeretnénk, ha a csatlakozó szervezetek és az érdeklıdık segítenének abban, hogy egyetlen – neveléssel, oktatással, képzéssel, gondoskodással kapcsolatos kérdés, probléma se kerülje el a szervezık
figyelmét.

CSATLAKOZÓK!
Amennyiben a csatlakozó szervezetek a kongresszus célját, tematikáját érintı rendezvényt szerveznek, legyen az tanácskozás vagy mőhelybeszélgetés, és szeretnék, ha rendezvényüket besorolnánk a
kongresszus elıkészítı rendezvényei sorába, tájékoztassák a szervezıbizottságot vagy a Sajtóirodát.
Ebben az esetben a konferencia logójával ellátott transzparenst, posztert és egyéb promóciós tárgyakat adunk át, jelezve a kongresszusi
kapcsolódást. Igény esetén elıadót is biztosítunk.
A csatlakozó szervezetek elérhetıségét honlapunkon szerepeltetjük.
A csatlakozóktól ugyanakkor azt kérjük, hogy a konferencia honlapjának címét tegyék fel a saját honlapjukra.

Észrevételek, javaslatok, ötletek
Valamennyi levélre válaszolunk, ötletet, javaslatot megfontolunk. A
kapcsolattartás lehetséges postai és elektronikus levelezéssel, a honlapon és telefonon egyaránt.

A Hírlevelet kiadja a VII. Nevelésügyi Kongresszus SAJTÓIRODÁJA
1087 Budapest, Berzsenyi utca 6. 210-1065, papp.agnes@nive.hu
A VII. Nevelésügyi Kongresszus SZERVEZİBIZOTTSÁGA a nk-szb@eik.bme.hu e-mail címen és az
1-4632655 telefonszámon érhetı el.
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