"Konferencia a civilszervezetek és az iskolák együttműködési lehetőségeiről "
avagy Kiegészítés vagy kompenzáció?
címmel
A program célja:
Az iskolákkal folytatott sikeres együttműködésünk tapasztalatai alapján fontosnak tarjuk,
hogy a dél-alföldi régió középfokú oktatási intézményeiben dolgozó igazgatóknak és
pedagógusoknak valamint az emberré-nevelést segítő civil szervezetek figyelmét fölhívjuk
egymásra, s a nevelés szerteágazó területében gyökerező közös felelősségünkre.
Cél annak feltérképezése, vizsgálata és bemutatása, hogy a civilszervezetek hogyan
járulhatnak hozzá az iskolai oktató és nevelő munkához - kiegészítő avagy kompenzáló
jelleggel...
Továbbá célja , hogy a dél- alföldi régió pedagógusai megismerkedjenek már jól működő
hazai és külföldi együttműködési példákkal.
Helyszín, időpont:
A találkozót 2000. november 10.-11.-ig rendezzük meg Szegeden a Dugonics András
Piarista Gimnáziumban
Megszólított célcsoportok:
 a dél-alföldi régió középiskolai és kollégiumi tanárai, nevelői
 regionális és országos szinten működő, a kérdésben érintett civilszervezetek
 regionális iskolafenntartók ( önkormányzatok, egyházak, iskolaszékek stb. )
 szülők, szülői szervezetek
A résztvevők várható létszáma: 100 - 120 fő
A program várható eredményei:
 az előadásokból és a bemutatott civilszervezetek anyagaiból összeállított kiadvány
 civilszervezetek és iskolák között kialakuló / erősödő kapcsolatok létrejötte
 civilszervezetek együttműködésének erősödése
 az oktatásügyben dolgozók figyelmének felhívása a civilszervezetekkel való
együttműködésekben rejlő lehetőségekre
A program szervezői:
Gesztes Olympia (pedagógus, nonprofit szakértő
Pleskonicsné Szabó Éva (mentálhigiénikus, tanár)
Vikor Csaba (szociális munkás, pedagógus)
Tervezett program:
(a program során alkalmazott módszerek, tevékenységek, közreműködő szakértők - az
előadók felkérése folyamatban van, ill. elvben megtörtént- a vastaggal szedett előadók már
vállalták a felkérést

november 10. péntek
9.30 Érkezés, regisztráció
10.00 Megnyitó – Zsolnai Anikó ( JATE Pedagógiai Tanszék adjunktusa, a Nagyító
Alpítvány szakmai tanácsadója és alapítója)
10.10. Az iskolák és a civilszervezetek együttműködésének jelentősége – Pokorni Zoltán
(Oktatási Miniszter )
I. Az iskolák helyzete, társadalmi háttere, társadalmi életre nevelő szerepe
10.40 Az iskolák, mint a társadalom tükörképei és alakítói a mai Magyarországon a
társadalomtudós szemével - Tőkéczki László
11.20 A fiatalok társadalmi magatartásának helyzete
Dr. Szabó Ildikó ( Kandidátus, Fõiskolai docens, az OKI tudományos fõmunkatársa)
12.10 Az iskolák és a társadalom a dél-alföldi régióban
Felkért hozzászólók: Az iskolák társadalomba ágyazottságáról az előadásokhoz
kapcsolódva - gyakorló pedagógus
Farkas Zoltán - Dózsa György Gimnázium Kiskunmajsa
Urbán József - Dugonics András Piarista Gimnázium (Szeged)
- iskolafenntartó
Hargitai Rita (Szeged város önkormányzata - Oktatási Bizottság)
- szülők
Kérdések, vita
13.00 Ebéd
II. A civilszervezetek lehetőségei és kínálata az állampolgári és társadalmi nevelés területén
(előadások, kiállítások, plakátok a bemutatkozó szervezetek részéről)
14. 00 Közös játék - elalvás ellen, a témához kapcsolódóan
14.30 A civilszervezetek rövid bemutatkozásai (20-30 percben)
 Civitas, Civitas Tanári Klub (Polgári ismeretek és készségek tanítása).
 Pax Christi Egyesület (interkultúrális ismeretek és játékok, tanári kézikönyvek)
 Faludi Ferenc Akadémia (társadalmi témájú tanártovábbképzések, középiskolás
pályázatok)
 esetlegesen később még jelentkező szervezet
16. 00 Szünet
16.30 – 18.00 Szekció beszélgetések az egyes civilszervezetekkel lehetőség
a szervezetek és iskolák közötti együttműködések megalapozására
az egyes programok részletesebb megismerésére
kis "demo" programok, játékok kipróbálására
18.00
Beszámoló a szekcióbeszélgetésekről
19.00 Vacsora
20.00 Kulturális program Szegedi kortárs balett előadás - ha még lesz
– majd beszélgetés a koreográfussal, Juronics Tamással

november 11. szombat
7.30 Reggeli
8.30 Nap - köszöntő
III. A nevelés kihívásai, a nevelés mögött rejlő emberkép
9.00 Kerekasztalbeszélgetés: A nevelés kihívásai az iskolában
(résztvevők idősebb és fiatalabb tanárok, iskolafenntartók, szülői képviselő, a felmérés
tapasztalatiról)
10.00 A piarista nevelésről, hosszú évek tapasztalatai alapján – Jelenits István .
10.40 Az iskola szerepe a személyiségformálásban, hol szorít a cipő - Dr. Bagdy Emőke
11.00 Kávészünet
11.20 Az iskola emberképe az EU-ban, az iskolán kívüli képzések lehetőségei
– Philippe Wiesehöfer
12.00 Elvárások a gazdaság részéről, azaz kikre van szüksége a mai magyar gazdaságnak –
menedzser iskola vezetőjének szemével, esetleg FIT, Munkaügyi Központ munkatársa
13 00 Ebéd
IV. Ajánlatok a civilszervezetek palettájáról (előadások, kiállítások, plakátok )
14.00
14.30
-

Közös játék, alkotás emberkép témában
A civilszervezetek rövid bemutatkozásai (20-30 percben)
Nagyító Alapítvány ( mentálhigiénés, személyiségfejlesztő programok )
Karitasz, Máltai Szeretetszolgálat (szociális segítségnyújtás)
NOE, Timoteus Társaság ( családi életre nevelés)
Országos Diákszínjátszó Egyesület ( kultúra )

16.00 Szünet
16.20 Egy ferences iskola komplex nevelési programja Németországban (iskola, iskolán
kívüli képzése, tanácsadás) – Bernwardt Bickmann
előadóival, szekciók az előző naphoz hasonlóan
17.30 Beszélgetési lehetőség a bemutatott civil kezdeményezések képviselőivel
18.30 Zárás
A konferencián résztvevők a konferencia összefoglaló írásos dokumentumát megkapják
(előadások leírása, civilszervezetek bemutatkozó anyagai, címlista)
Az iskolákkal folytatott sikeres együttműködésünk tapasztalatai alapján fontosnak tarjuk,
hogy a dél-alföldi régió középfokú oktatási intézményeiben dolgozó igazgatóknak és
pedagógusoknak valamint az emberré-nevelést segítő civil szervezetek figyelmét fölhívjuk
egymásra, s a nevelés szerteágazó területében gyökerező közös felelősségünkre.

Cél annak feltérképezése, vizsgálata és bemutatása, hogy a civilszervezetek hogyan
járulhatnak hozzá az iskolai oktató és nevelő munkához - kiegészítő avagy kompenzáló
jelleggel...
Továbbá célja , hogy a dél- alföldi régió pedagógusai megismerkedjenek már jól működő
hazai és külföldi együttműködési példákkal.
Helyszín, időpont:
A találkozót 2000. november 10.-11.-ig rendezzük meg Szegeden a Dugonics András
Piarista Gimnáziumban
"Konferencia a civilszervezetek és az iskolák együttműködési lehetőségeiről "
avagy Kiegészítés vagy kompenzáció?
címmel
Konferencia előkészítése:
A konferencia előkészítésének legfontosabb momentuma egy előzetes felmérés készítése
a térség középiskoláinak adatairól, specifikumairól, és igényeiről. A felmérés fő célja:
azoknak a kihívásoknak az összegzése, amelyek a 21. sz. küszöbén a demokratikus és jogaival
élni tudó ember- nevelésben összefogást ill. együttműködést igényel az állami-, egyházi- és
civilszervezetek részéről egyaránt. A felmérés fókuszában áll továbbá annak vizsgálata, hogy
eddig milyen együttműködés alakult ki az intézmények és különböző szervezetek között, s
milyen segítségre lenne leginkább szükségük oktatói - nevelői tevékenységük során.
Megszólított célcsoportok:
 a dél-alföldi régió középiskolai és kollégiumi tanárai, nevelői
 regionális és országos szinten működő, a kérdésben érintett civilszervezetek
 regionális iskolafenntartók ( önkormányzatok, egyházak, iskolaszékek stb. )
 szülők, szülői szervezetek
A résztvevők várható létszáma: 80 - 100 fő
A program várható eredményei:
 az előadásokból és a bemutatott civilszervezetek anyagaiból összeállított kiadvány
 civilszervezetek és iskolák között kialakuló / erősödő kapcsolatok létrejötte
 civilszervezetek együttműködésének erősödése
 az oktatásügyben dolgozók figyelmének felhívása a civilszervezetekkel való
együttműködésekben rejlő lehetőségekre
A program szervezői:
Gesztes Olympia (pedagógus, nonprofit szakértő
Pleskonicsné Szabó Éva (mentálhigiénikus, tanár)
Vikor Csaba (szociális munkás, pedagógus)

Tervezett program:
(a program során alkalmazott módszerek, tevékenységek, közreműködő szakértők - az előadók
felkérése folyamatban van, ill. elvben megtörtént- a vastaggal szedett előadók már vállalták a felkérést

november 10. péntek
9.30 Érkezés, regisztráció
10. 00 Megnyitó – Bajzák M. Eszter (Katolikus Pedagógiai és Szervezési Intézet igazgatója)
10..20 Az iskolák és a civilszervezetek együttműködésének jelentősége – Pokorni Zoltán (Oktatási
Miniszter)

I. Az iskolák helyzete, társadalmi háttere, társadalmi életre nevelő szerepe
10. 50 Az iskolák, mint a társadalom tükörképei és alakítói a mai Magyarországon a társadalomtudós
szemével - Tőkéczki László
11. 20 Az iskola állampolgárnevelõ szerepe és tevékenysége pszihológiai szempontból - Ranschburg
Ágnes
11. 50 Az iskolák és a társadalom a dél-alföldi régióban
12. 10 felkért hozzászólók: Az iskolák társadalomba ágyazottságáról az előadásokhoz kapcsolódva gyakorló pedagógus - Farkas Zoltán - Dózsa György Gimnázium Kiskunmajsa
Urbán József - Dugonics András Piarista Gimnázium (Szeged)
iskolafenntartó
- Hargitai Rita (Szeged város önkormányzata - Oktatási Bizottság)
szülők
- egyeztetés alatt
Kérdések, vita
13.00 Ebéd
II. A civilszervezetek lehetőségei és kínálata az állampolgári és társadalmi nevelés területén
(előadások, kiállítások, plakátok a bemutatkozó szervezetek részéről)
14. 00 Közös játék - elalvás ellen, a témához kapcsolódóan
14.30 A civilszervezetek rövid bemutatkozásai (20-30 percben)
 Civitas, Civitas Tanári Klub (Polgári ismeretek és készségek tanítása).
 Pax Christi Egyesület (interkultúrális ismeretek és játékok, tanári kézikönyvek)
 Faludi Ferenc Akadémia (társadalmi témájú tanártovábbképzések, középiskolás
pályázatok)
 esetlegesen később még jelentkező szervezet
16. 00 Szünet
16.30 – 18.00 Szekció beszélgetések az egyes civilszervezetekkel lehetőség
a szervezetek és iskolák közötti együttműködések megalapozására
az egyes programok részletesebb megismerésére
kis "demo" programok, játékok kipróbálására
18.00 Beszámoló a szekcióbeszélgetésekről
19.00 Vacsora
20.00 Kulturális program Szegedi kortárs balett előadás
– majd beszélgetés a koreográfussal, Juronics Tamással

November 11. szombat

7.30 Reggeli
8.30 Nap - köszöntő
III. A nevelés kihívásai, a nevelés mögött rejlő emberkép
9.00 Kerekasztalbeszélgetés: A nevelés kihívásai az iskolában
(résztvevők idősebb és fiatalabb tanárok, iskolafenntartók, szülői képviselő, a felmérés
tapasztalatiról)
10.00 A piarista nevelésről, hosszú évek tapasztalatai alapján – Jelenits István .
10.40 Az iskola szerepe a személyiségformálásban, hol szorít a cipő - Bagdy Emőke
11.00 Kávé - szünet
11.20 Az iskola emberképe az EU-ban, az iskolán kívüli képzések lehetőségei
– Philippe Wiesehöfer
12. 00 Elvárások a gazdaság részéről – menedzser iskola vezetőjének szemével, esetleg FIT,
Munkaügyi
központ, Kindler József prof.
13 00 Ebéd
IV. Ajánlatok a civilszervezetek palettájáról (előadások, kiállítások, plakátok )
14.00 Közös játék, alkotás emberkép témában
14.30
-

A civilszervezetek rövid bemutatkozásai (20-30 percben)
Nagyító Alapítvány ( mentálhigiénés, személyiségfejlesztő programok )
Karitasz, Máltai Szeretetszolgálat (szociális segítségnyújtás)
NOE, Timoteus Társaság ( családi életre nevelés)
Országos Diákszínjátszó Egyesület ( kultúra )

16.00 Szünet
16.20 Egy ferences iskola komplex nevelési programja Németországban (iskola, iskolán
kívüli képzése, tanácsadás) – Bernwardt Bickmann
előadóival,
szekciók az előző naphoz hasonlóan
18.30 Zárás
A konferencián résztvevők a konferencia összefoglaló írásos dokumentumát megkapják
(előadások leírása, civilszervezetek bemutatkozó anyagai, címlista)
17.30 Beszélgetési lehetőség a bemutatott civil kezdeményezések képviselőivel és az

