Tájékoztatás két szakmai rendezvényről:
1. A Koragyermekkori Nevelés nemzetközi tudományos konferenciáról, valamint a
2. Családpedagógiai Egyesület ingyenes szakmai programmal egybekötött közgyűléséről
1.
A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kara (DE GYFK),
Gyermeknevelési tanszéke a 2016. május 25-26-án megrendezett konferenciájának felhívásában
kifejezte azt a szándékát, hogy keresi a szakmai megújítás útjait, lehetőségeit, amelyek a
kisgyermekek fejlődési ismereteire, a korábbi intézményi, családi nevelés gyakorlatára épülő
megoldásokat, melyek a jövő generációi számára az emberibb életkezdést, személyiség alapozást, az
öröklés miatt rejtett diszpozíciók kibontakozást a gyerekekhez jobban igazított módon valósítja meg.
A konferencián közös szakmai teret kívánnak adni minden kutató, oktató, nevelő számára, aki az
elméletet és a pedagógiai gyakorlatot kívánja gazdagítani új gondolataival, tapasztalataival, akik
megfogalmazzák és közreadják a fejlődő gyermekre alapozott pedagógiai tapasztalataikat,
elképzeléseiket, kutatási eredményeiket, annak érdekében, hogy a gyermeki aktivitás és a felnőtt
felelősség egyensúlyát a XXI. század jelen világában is érvényesíteni lehessen.
Szükségesnek tartják azt is, hogy szélesebb szakmai körben is megfogalmazódjon a hazai
felsőoktatásban a pedagógusképzés kimeneti követelményeinek új adaptációja, elképzelések és azok
értelmezési keretei.
Az előadásokat nemzetközi szerkesztőbizottság által szerkesztett, lektorált kötetben jelentetik meg.
A konferencia fővédnöke, elnöke Dr. Pálfi Sándor, tanszékvezető főiskolai tanár, dékán-helyettes DE
GYFK és Dr. Verity Campbell-Barr Európai Unió Marie Curie Ösztöndíjas kutató DE GYFK.
A konferencia titkára és moderátoraVargáné Dr. Nagy Anikó a DE GYFKadjunktusa.
A konferenciát Prof. Dr.Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora, Kiss Attila
Hajdúböszörmény polgármestere és Dr. habil Bálint Péter, a DE GYFK dékánja nyitotta meg.
Az első két előadó az Egyesült Királyságból érkezett díszvendég volt, Professzor Christine
Pascal az Európai Koragyermekkori Nevelési és Kutatói Társaság (EECERA) elnöke, a
Koragyermekkori Kutatóközpont megalapítója és igazgatójának, és Professzor Tony Bertram az
EECERA alapító elnöke és védnöke, a Koragyermekkori Kutatóközpont megalapítója és igazgatója,
valamint az Európai Koragyermekkori Nevelési és Kutatói Társaság Folyóirat (EECERJ)
szerkesztőjének témája: The adult’s ’EducativeEngagement’ withchildren.
A kávészünet után Dr. Pálfi Sándor, tanszékvezető főiskolai tanár, dékán-helyettes
DEGYFK, az óvodapedagógia jövőjéről tartott előadást „ Gyökerek és szárnyak” címmel.
Őt követte Dr. Podráczky Judit, a Kaposvári Egyetem docensének, dékánjának előadása
„Értékőrzés és új dimenziók, avagy a kora gyermekkori nevelés és nevelőképzés metamorfózisa”
címmel.

Az ebédszünetben a résztvevők megtekinthették a konferencia kísérőrendezvényeit:
Hajdúböszörmény Játéka - Grozdics Judit játékgyűjteményének kiállítását, a Szakkönyv-vásárt, az
Óvodapedagógus hallgatók játékkiállítását, valamaint azÓvodai projektek kiállítását.
Délután két részletben, 10-10 szekciótémájának100 előadásból válogathattak az érdeklődők:
 I/1. szekció témája: Culturalcontexts,
 I/2. szekció témája: Pedagogy and thechild,
 I/3. szekció témája: Educators’ perspectives,
 I/4. szekciótémája: Earlychildhoodeducationfrom parallel points of view,
 I/5. szekció témája: Barbie a világban, I/6. szekció témája: Játék és játékszerek
kisgyermekkorban,
 I/7. szekció témája: Kreativitás és tehetség kora gyermekkorban,
 I/8. szekció témája: A mese bűvölete,
 I/9. szekció témája: Pedagógusok és pedagógushallgatók I.,
 I/10. szekció témája: 0-3 éves korosztály nevelési kérdései.
 II/1. szekció témája: Gyermekjóllét, gyermekvédelem a koragyermekkorban,
 II/2. szekció témája: Pedagógusok és pedagógushallgatók II.,
 II/3. szekció témája: Korai idegen nyelv és az intézmény,
 II/4. szekció témája: Digitális eszközök szerepe kisgyermekkorban,
 II/5. szekció témája: Jó gyakorlatok az élményközpontúság jegyében,
 II/6. szekció témája: Szakmai kihívások és felelősségvállalás,
 II/7. szekció témája: A kötődés jelensége kora gyermekkorban,
 II/8. szekció témája: Kora gyermekkori aspektusok az Ungvári Egyetem oktatásában,
 II/9. szekció témája: Anya-gyermek kapcsolat,
 II/10. szekció témája: Hátrányos helyzet és/vagy roma pedagógiaiesélyek.
Szubjektív kiemelést teszek a széles szakmai tárházból, amikor Körmöci Katalinnak, az
Óvodai Nevelés főszerkesztőjének a II/6 szekcióban Az óvodás gyermek mindenek felett álló érdekeit
képviselő nevelőmunka jelenlegi megvalósulása az óvodában adatgyűjtés tükrében címmel tartott
előadását külön említem, illetve jelen sorok írója – Pivók Lászlóné Gajdár Klára –a II/1 szekcióban
A gyermekről – a gyermekért az esélyegyenlőség biztosításával címmel szólt a megismerésen alapuló
fejlődésről,annak követéséről.
A két szekcióülés között Novák Katalin, az EMMI államtitkára tartott előadást.
A konferencia másnapját intézménylátogatásokkal kezdhették a résztvevők, a Gyakorló Óvoda
csoportjainak szabadtéri tevékenységeivel, illetve a Városi Bölcsőde gondozási-nevelési profiljával
ismerkedhettek.
Ezt követőenDr. VerityCampbell-Barr Európai Unió Marie Curie Ösztöndíjas kutató
Plymouth University, DE GYFK Forms of knowledge and knowing for workinginearly childhood
education and care címmel tartotta előadását.
Paszkoszné Kulcsár Andrea az EMMI köznevelési programok és kapcsolatok főosztályának
vezető főtanácsosa A magyar óvodai nevelés jövőjét befolyásoló kormányzati intézkedésekről szólt.
Dr.Török Balázs a PPKE docense az OFI 2015-ös kutatását ismertette Oktatáspolitikai
ajánlások az óvodarendszerre vonatkozó véleménykutatások alapján címmel.
Kávészünet után Sörös Iván az EMMI Gyermekesély Főosztály főosztályvezetője beszélt a
Biztos Kezdet Gyerekházak szerepéről a társadalmi felzárkózásban.
Utolsóként Kovácsné Bárány Ildikóaz EMMI Család- és Népesedéspolitikai Főosztály
Családtámogatási és Gyermekjóléti Osztályának osztályvezetője szólt A bölcsődei ellátás átalakítása,

a bölcsődében dolgozó középfokú végzettséggel rendelkezőkisgyermeknevelők felsőfokú végzettsége
megszerzésének ösztönzéséről.

2. Szeretettel várunk minden érdeklődőt a Családpedagógiai Egyesület (CSPE) szakmai
programmal egybekötött közgyűlésére
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar képzési helyszínén Budapest Tárogató út 2–4. ( IBS ) - június 24.-én ( pénteken ) 10.00 – 15.00 óráig tartja a CSPE az
éves közgyűlését, melyhez a következő szakmai programmal kíván hozzájárulni a résztvevők
tudásgyarapításához:










A programotVargáné dr. Nagy Anikó, a CSPE elnöke nyitja meg.
Ezt követően Pivók Attila – tanár, doktorandusz – mutatja be a 2014-ben megrendezett
konferencia előadásainak anyagát tartalmazó kötetet, mely Családi nevelés címmel jelent meg.
A Roma és nem roma családok nevelési szokásairól tart előadást Vargáné dr. Nagy Anikó – a
DEGYFK adjunktusa.
Pivókné Gajdár Klára - óvodai szaktanácsadó, tréner – az alábbi témáról fog szólni: A család
lehetőségei és felelőssége az intézményválasztásban, majd a kapcsolattartás minőségében:
óvodába készülünk, és ha már óvodás a gyerek.
Az ebédszünet után két dékán-helyettes izgalmas előadásait hallgathatják a résztvevők:
dr.Gloviczki Zoltán –a PPKE BTK intézetvezető egyetemi docense, oktatási dékán-helyettese
a Magyar Rektori Konferencia pedagógusképzési bizottságának elnöke a Kisgyermekkori
nevelés, mint kutatási témacímmel,
dr. Pálfi Sándor – a DEGYFK tanszékvezető főiskolai tanára, dékán-helyettese az
Intézményes nevelés – család nélkül egész nap címmel fogja témáját bemutatni.
A program végén kerül megrendezésre az Egyesület közgyűlése, melyetVargáné dr. Nagy
Anikó elnök vezet, ésbeszámol a CSPE eddigi tevékenységéről.
A résztvevők a 277/1997. (XII. 22.) sz. Kormányrendelet
5. § (3) d) alapján 5 óráról Igazolást kapnak.
A programon való részvétel INGYENES, de regisztráció szükséges ezen a
címen:pklari53@gmail.com

