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AZ OKTATÁS KÖZÜGY
KULTÚRAVÁLTÁSSAL A MEGÚJULÁSÉRT
Hol tartanak a kongresszusi el készületek? – kérdeztük dr. Trencsényi Lászlót,
a Magyar Pedagógiai Társaság ügyvezet elnökét, a Szervez Bizottság tagját.
– Elégedettek a szervez k a mozgósítással és a célcsoport aktivitásával?
A kongresszusra 2008 augusztusában kerül sor, és most még az elején tartunk a
szervezésnek. Úgy érzem, már elindultak egymás felé az érintett felek, de még
nem találkoztak össze. Szükségünk van a média segítségére, a sajtóorgánumokra, a rádióra, a televízióra. Azt szeretnénk elérni, hogy ez a rendezvény ne csak
a szakma elitjének reprezentatív eseménye legyen, hanem kapjon szót mindenki, akinek fontos mondanivalója van a nevelés ügyével kapcsolatban.
– A VI. Nevelésügyi Kongresszust 1993-ban rendezték. Miért éppen most kerül
sor a folytatásra?
1993 óta lényeges változások történtek a pedagógia világában, emellett elindult
az államháztartási reform. Ha azonban mi, a szakma képvisel i – az oktatási
kerekasztal reformbizottságának végkövetkeztetéseit l akár függetlenül – nem
tudunk elindítani olyan diskurzusokat, amelyekbe mindenki bekapcsolódik,
akit érint a nevelésügy, akkor a bennünket érint reformok hatástalanok maradnak. Véleményünk szerint a nevelésügyi kongresszus megfelel en segítheti
ennek a tematikus társadalmi párbeszédnek a kialakulását.
– Milyen következményei lehetnek annak, ha nem kezd dik meg id ben ez a
párbeszéd?
Azt gondolom, hogy a pedagógusok helyett nem lehet megoldásokat találni az
ket érint problémákra. F ként azért nem, mert a makroszinten gondolkodó
közgazdasági szociológia nem számol azokkal az emberi tényez kkel, amelyeket a pedagógia a sajátjának tekint. Az oktatási kerekasztal eddigi tevékenységében f ként azt hiányolom, hogy nem jelenik meg kell hangsúllyal az elképzelésekben az a mintegy negyedszázados küzdelem, amit a magyar pedagógiai
progresszió a gyermeki jogok érvényesüléséért folytatott.
Helyet kell találnunk például annak az iskolával súlyában, költségvetési forrásaiban, hatásában egyenérték , párhuzamos intézményrendszernek, amelynek a
középpontjában az a gyermekkultúra áll, amelyek a gyermekek számára létrehozott civil kezdeményezések (úttör k, cserkészek).
– Önök most zártak egy tábort, amelynek a keretében a drámapedagógia eszközeivel el zetesen megrendezett nevelési kongresszust szimuláltak. Miben
adott jelzéseket ez a játék a kongresszus szervez inek?
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Nem szabad figyelmen kívül hagynunk a kollégáktól kapott jelzéseket. Ebben a
stafétatáborban f ként fiatal, gyakorló pedagógusok vettek részt. A szerepjátékban különböz személyek (például rabbi, multinacionális cég humánpolitikai menedzsere, polgármester, jegyz , óvón , pszichológus stb.) elevenedtek
meg, és a szimulált helyzetekben elhangzó kritikákban ömlött a panasz a pedagógusokból. Nagyon ritkán jelent meg az a gondolat, hogy a konfliktusokat
saját maguknak kell okos szakmai érveléssel, hatékony meggy z munkával
leküzdeniük, akár úgy, hogy indulnak a választásokon, és birtokba veszik a
helyi közigazgatást.
A tábor tapasztalatai tehát azt mutatják, hogy tudatosan kell készülnünk egyrészt arra, hogy a kongresszus a pedagógusok részér l ne legyen egyfajta igazságtételre való zarándoklás Mátyás király trónjához. Másrészt a szakma elitjének sem szabad átengednünk a rendezvényt, mert az elit hajlamos arra, hogy a
gyakorlat helyett az elméleti kérdéseket részesítse el nyben.
–

Hogyan lehet ezeket a veszélyeket elkerülni?

Azt gondolom, hogy mentálhigiénésen nincs jó állapotban a szakmánk, és
ezekre a panasz típusú megszólalásokra fel kell készülnie a szervez bizottságnak már az el versengések során. Véleményem szerint ezen a nyilvánosság
eszközeivel és a csatlakozó szervezetek közrem ködésével lehet segíteni. Már
több mint hetven szervezet csatlakozott hozzánk. A jelentkez k érdekes, színes
világot képviselnek, és messze túllépnek a sz kebb szakmai körökön. Ha ki-ki
a saját berkeiben jól kommunikálja a nevelés ügyét, akkor közelebb fogunk
jutni ahhoz a kultúraváltáshoz, ami nélkül véleményem szerint nincs a szakma
számára megújulás.
A kongresszusnak van saját és folyamatosan gyarapodó honlapja. A
www.nk7.hu weblapon már most olvashatók a tudományos bizottság vitaanyagai. Bár a fórumon még nem indult meg a nagyobb nyilvánosságot megmozgató disputa, bízom abban, hogy ez hamarosan bekövetkezik. A stafétatábor
résztvev i is ezt fogják szorgalmazni.
Mindezzel együtt reális az a veszély, hogy mindenki a saját fájdalmát és örömét akarja elmondani, ezért úgynevezett el rendezvényeket tartunk, ahol jogot
lehet szerezni a kongresszus logójának a viselésére. Az el rendezvény-terveket
a csatlakozott szervezetekb l alakított zs ri min síti, amely eldönti, hogy a
jelölt témája méltó az el rendezvényeken, illetve a kongresszuson való szereplésre, bár amint mondtam, a kongresszus vitaülésein mindenki lehet séget kap
a megszólalásra.

PÁRBESZÉD

KONFERENCIA
2007. szeptember 25-én az Oktatási Kerekasztal a Magyar Pedagógiai Társasággal együtt tanácskozást rendez, amelynek témái
között szerepel VII. Nevelésügyi Kongresszus.

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
2007. szeptember 26-án a M egyetem központi épületében a
kongresszus tudományos és szervez bizottsága beszélgetésre
hívja ismét a sajtót.
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ÖSSZEÜL A KÍSÉR RENDEZVÉNYEK ZS RIJE
A „VII. NEVELÉSÜGYI KONGRESSZUS KÍSÉR RENDEZVÉNYE” címre pályázni lehet. A cím elnyerésére több szervezet
már pályázott.
A zs ri els ízben szeptember 17-én 14 órakor ül össze a Nemzeti És
Feln ttképzési Intézetben, a NÜK sajtóközpontjában.
A zs ribe tagjai::
Hercz Mária (Osztályf nökök Országos Egyesülete), Bethlenfalvy
Ádám (Kerekasztal Színházi Nevelési Központ), Vargáné Balogh
Orsolya (Magyar Cserkészszövetség), K. Udvari Katalin (Psalmus
Humanus M vészetpedagógiai Egyesület).
A Kongresszus kísér rendezvényei jogosultak a kongresszusi logó
használatára, és nyilvánosságot kapnak a kongresszus honlapján is.
1. A konferencia id pontja: 2008. augusztus 25–28.
2. A konferencia plenáris üléseinek helyszíne: M vészetek Palotája
3. A kongresszuson 1000 f vehet részt
4. A kongresszusi jelentkezés el zetes regisztrációjának kezdete 2007. szeptember.
5. A konferenciát kísér rendezvények el zik meg. A kísér
rendezvény címre pályázni lehet. A pályázatot elnyer k jogosultak a kongresszus logójának használatára
6. Kialakult, és a nagyobb nyilvánosság számára hamarosan
hozzáférhet a kongresszus teljes programtervezete, amelyhez javaslatokat várunk.
7. Továbbá
MEGNYÍLT
a
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Támogatásokat, befizetéseket
a fenti bankszámlára várunk.
SZEMPONTOK
a „VII. NEVELÉSÜGYI KONGRESSZUS KÍSÉR RENDEZVÉNYE” cím elnyeréséért. Pályázhat minden olyan rendezvény,
amely az alábbi szempontoknak megfelel:
A szempontsort a zs ri véglegesíti. Számítunk valamennyi kolléga

észrevételeire, javaslataira.
A rendezvények típusa lehet:
1. Tanácskozás, konferencia, vita
2. M vészettel kapcsolatos produkció, pl. színdarab, képz m vészet, zene
3. Szakmai produkció pl. találmány, mestermunka bemutatása
A rendezvények jellemz i:

A rendezvény tartalma kapcsolódjon a kongresszus valamelyik
f témájához.
A rendezvény mérete: 50 f t meghaladó legyen
A rendezvény ne köt djön politikai párthoz és/vagy egyházhoz
Amennyiben a rendezvény tartalma diákprodukció, úgy az alkotók száma haladja meg a 10 f t.

A Hírlevelet kiadja a VII. Nevelésügyi Kongresszus Sajtóirodája
1087 Budapest, Berzsenyi utca 6.
Szerkeszt : Papp Ágnes
Felel s kiadó: Dr. Benedek András

