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HÍRLEVÉL
5. szám
AZ OKTATÁS KÖZÜGY!

TÖRTÉNELEM
 1848
Első Magyar Egyetemes
Tanügyi Kongresszus

NEMZETI PÁRBESZÉD

 1896
Második Országos és Egyetemes Tanügyi Kongresszus

A nevelésügyi kongresszusok története nem pusztán szakmai
tanácskozások története. Mindenkori céljuk a nemzeti párbeszéd
egy olyan területen, ami meghatározó a felnövekvő generációk
életminősége szempontjából.

 1928
Harmadik Magyar Egyetemes Tanügyi Kongresszus

1848-tól, a kongresszusok jelképezték ezt, ami jelen rendezvényünk mottójában is deklarált, az Oktatás közügy! Hiszen Pistike
és Évike ugyanaz a kisgyerek akkor is, ha az iskolapadban ül,
akkor is, ha beteg, akkor is ha lelki gondjai vannak.

 1948
Negyedik Egyetemes Tanügyi Kongresszus
 1970
Ötödik Nevelésügyi Kongresszus
 1993
Hatodik Nevelésügyi Kongresszus
 2008

Védnökeink jelképesen is megjelenítik azt a szakmaközi együttműködést, ami a Kongresszus célja is egyben, hogy egy – nem
csupán a pedagógus társadalomnak szóló – rendezvény szülessen.
A VII. Nevelésügyi Kongresszus fővédnöke:
Sólyom László köztársasági elnök
Védnökei:
Kiss Péter miniszter
Hiller István miniszter
Lampert Mónika miniszter
A Magyar Tudományos Akadémia elnöke
Legutóbbi sajtótájékoztatónk 2008. február 25-én, a Művészetek
Palotájában volt. A sajtó munkatársai megismerkedhettek a
Kongresszus szervezésével kapcsolatos eseményekkel, aktualitásokkal.

PÁRBESZÉD
Amit a kísérőrendezvényekről tudni kell
Ahogy közeledik a kongresszus időpontja, úgy szaporodnak a kísérőrendezvények. Mit jelent, ha egy tanácskozás vagy netán gyermekprodukció kísérőrendezvényként regisztrál?
A kísérőrendezvények célja
1. Tematizálja a pedagógia aktuális problémáit
2. Felhívja a figyelmet a készülő kongresszusra, és a lehető legnagyobb nyilvánosságot biztosítsa
3. Rangot és nyilvánosságot adjon a helyi rendezvényeknek
A kísérőrendezvényekre jelentkezni lehet e-mailen: Vargáné Balogh Orsolyánál, a kísérőrendezvény zsűrielnökénél: balogho@avkf.hu .
Jelentkezési lap letölthető a honlapról.
Kérdések-válaszok
Miért nem lehet egynapos belépő?
1.

Rendezvényünk regisztrációs díja a tényleges részvételi költségnek
körülbelül a kétharmadát fedezi. Az alacsony ár megállapításának
célja elsődlegesen az volt, hogy minél többen eljussanak a rendezvényre.

2.

Az „egynapos” belépők – egy 1000 fős, több lekötött helyszínnel és
menüvel rendelkező kongresszus szervezését – problematikussá
tennék. Annál is inkább, mert a kongresszus szerény költségvetése,
nem teszi lehetővé, hogy nagy létszámú szervezőcsapattal dolgozzunk.
Kérjük kollégáink megértését!

Megkezdődött a hostessek kiválasztása
Rendezvényünkön egyetemi hallgatók vállalnak hostess-szolgálatot. Munkájukat térítésmentesen, gyakorlatként végzik.
Kiválasztásukban az ELTE Andragógiai Tanszék működik közre.

A Hírlevelet kiadja a VII. Nevelésügyi Kongresszus Sajtóirodája
1085 Budapest, Baross utca 52.
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