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AZ OKTATÁS KÖZÜGY
JELENTKEZÉS A KONGRESSZUSRA

A Kongresszus 1000 f t tud befogadni, a jelentkezéseket folyamatosan,
az adott létszámkeret szerint vesszük figyelembe. A Kongresszus részvételi díja tartalmazza a rendezvény négy napján:
az el adásokon,
a szekciókban (a részvev k több szekció munkájában
is részt vehetnek) és
a kulturális programokon való részvétel lehet ségét,
a dokumentációt tartalmazó kiadványokat, továbbá
az étkezéseket (ebéd, fogadás, kávé és üdít ).
A Kongresszusra való on-line jelentkezés feltétele a számítógépes regisztráció a www.nk7.hu honlapon (Jelentkezés), melynek során a megadott e-mail címre visszaigazolást és a regisztráció folytatásához szükséges hivatkozást küldünk.
Az el regisztráltak a Kongresszus részvételi díjából kedvezményt kapnak. A kongresszusra való jelentkezését igyekeztünk egyszer vé és
kényelmessé tenni. A fizetés lehet sége csekken és átutalással is teljesíthet .
Részvételi díj el regisztráció esetén, azaz 2008. február 20-ig:
16.500 Ft.
Részvételi díj a 2008. február 20-a után jelentkez knek:
19.500 Ft.
A fizetéssel kapcsolatos valamennyi kérdésre választ kaphatnak Balázsi Deák Katalintól deak@nyaralunk.hu e-mail címen és a +36
30/9715730, valamint a +36 30/9839000 telefonszámon.
Akik már regisztráltak
Az el regisztráció lehet ségével már sokan éltek. Els jelentkez nk
Csepélyéné Herperger Anita 26 éves pedagógus részvételi díját elengedtük, ingyenesen vehet részt a kongresszuson.
EGYÜTTM KÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK
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M vészetpedagógiai

A kongresszus Szervez Bizottsága nevében Benedek András együttm ködési megállapodást írt alá az Országos Oktatáskutató és Fejleszt
Intézet, valamint a Nemzeti Szakképzési és Feln ttképzési Intézet f igazgatójával.
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PÁRBESZÉD

VITÁK, ESZMECSERÉK
A Tudományos Bizottság megvitatta a konferencia részletes programtervezetét.
A plenáris ülés szakmai el adásainak témái
1. Az oktatás Magyarországon: másfél évtized változásai és a jelen kihívásai
2. Egyén, társadalom, gazdaság és oktatás a XXI. században
3. Akikért minden történik: gyermekek, fiatalok és feln ttek a
magyar társadalomban és az oktatásban
Az észrevételekb l…
Figyelmet kellene fordítani az extrakurrikuláris, szabadid s
tevékenységekre.
Az
iskola
és
a
család
közötti
kapcsolat/kommunikáció/együttm ködés témakörét kellene körüljárni.
Szólni kell az állampolgári nevelés deficitjeir l, és a nemzetközi
tapasztalatokról. Érzékeltetni kellene, hogy Magyarországon nincs
oktatáskutatási stratégia.

A Kongresszus jó terepe lehet annak, hogy valamilyen egység alakuljon
ki a képzés-fels oktatás és a közoktatás között. Vizsgálnunk kell, hogy
mit tudunk a gyerek testi és lelki éréséb l, fejl déséb l fakadó, életkoronként változó (vagy nem változó) érzelmi, kapcsolati, kommunikációs
szükségleteir l, mit tudhatunk a fejl dés vagy fejlesztés szembenálló
vagy egymást kiegészít problémakörér l és a fentiekhez viszonyított
praxisról. Minden témakörnél sor kell, hogy kerüljön helyi és intézményi
kezdeményezések bemutatására.
Az óvoda és az óvoda-iskola átmenet problémái: fejl dés vagy fejlesztés? Mit jelent „a megfelel körülmények” biztosítása? Szabad játék
vagy „játékos tanulás”? „Mi történik „szabadid ben” a gyerekkel – óvodán és iskolán kívül? Iskolaérettség – id pont vagy id tartam? „Gyorsított” vagy „elhúzott” kompetenciafejlesztés? Mit értsünk a kulturális
alapkészségek – írás-olvasás-számolás – szakszer megalapozásán
(különös tekintettel az ért olvasásra)?

Személyes köt dés, érzelmi biztonság – vagy a magas szinten szakosított szakember tárgyi tudása? Otthoni tanulás? Házi feladat? Az iskolai
gyakorlás – és a „korlátlan” id – jelent sége. M köd képes a szül ,
mint korrepetitor? Ha a szorongás visszafogja a teljesítményt – lehet-e
szorongás nélkül tanulni? Van-e a gyerekekben érdekl dés? Ha igen,
ezt az iskola kielégíti és táplálja – vagy ellenkez leg: letöri és megsemmisíti?
Vezetnek-e a diákjogoktól utak az aktív állampolgárságig? A politikától
megvédeni, vagy a politikai kultúrára szocializálni? világa. Fel készítenie a nemzeti kultúrák meg rzésére és gazdagítására, és a sokféle
szubkultúrában való eligazodásra is. A hagyományos tananyagok digitalizálása drága és felesleges, a multimédia-pedagógia azonban bizto-
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sítja azt az interaktivitást, amely nem csupán alkalmazható tudás elsajátításához vezet, hanem az érdekl dést, a motivációt is fenntartja.
Miként lehet a pedagógus szakmát professzionálissá tenni: hogyan
lehet „tevékenységükért következményfelel sséget vállaló szakembereket” képezni pontosan megfogalmazott szakmai protokoll(ok) alapján.
Hol az iskola (iskolarendszer) horizontális expanziójának határa, miképp képeznek rendszert – ha rendszert képeznek – a kultúra-, és értékközvetítés más, érvényes, legitim alrendszerei?
Elegend -e, s miért nem a „tartalmi szabályozás” eszközrendszere az
iskolaszerkezetek közti átmenetek (az esélyegyenl ség) biztosítására?
Mik az esélyei a Magyar Köztársaságban a „komprehenzív iskola” modelljének? Milyen érvek és ellenérvek szólnak mellette, ellene? Mik a
politika eszközei, lehet ségei egy új, az el zményeket szintetizáló,
korszer , egységesít struktúra megteremtésére? Mik a politikai korlátai
az ilyen átalakulásnak?
Mi a teend és lehet ség a szakiskolákban „verg d ”, az általános
iskolai oktatás deficitjét cipel jelent s ifjúsági csoportokkal? Mik a
TISZK-ek tapasztalatai? Eredményei? Gondjai? Jöv jük?
A pedagógus bérek meghatározása, a min ségi munka anyagi elismerését lehet vé tev finanszírozási megoldások vagy a fejlesztések és
az innovációk finanszírozása. A helyi kezdeményezés innovációk támogatása és a központi fejlesztések finanszírozása.
Melyek a feltételei és hogyan hatnak az oktatási rendszer szerepl ire a
centralizáló, központi („felülr l vezérelt”) fejlesztések, illetve a rendszer
decentralizált jellegét er sít , azzal adekvát, a helyi innovációkat,
szervezeti tanulási folyamatokat támogató fejlesztési politikának?
AMIT MÁR TUDUNK
A kongresszus id pontja: 2008. augusztus 25–28.
A kongresszus plenáris üléseinek helyszíne: M vészetek Palotája

A kongresszus szekcióüléseinek helyszíne a
Budapesti M szaki Egyetem

1. A kongresszuson 1000 f vehet részt
2. A kongresszusi jelentkezés el zetes regisztrációja február 20ikán lezárul.
3. A kísér rendezvény címre pályázók a jelentkezési lapot a honlapról letöltheti. A pályázatot elnyer k jogosultak a kongresszus
logójának használatára. Jelentkezni e-mailen lehet Vargáné Balogh
Orsolyánál,
a
kísér rendezvény
zs rielnökénél
balogho@avkf.hu .
A

folyószámlája:
11708001-20556022
Támogatásokat, befizetéseket
a fenti bankszámlára várunk.

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

