
A Független Pedagógus Fórum Nat II. műhelye: 2019.03. 29.-én 15 órakor 

Mi a helyzet az új Nat-tal? Mit közvetít majd számunkra?/Milyen 
szemléletet közvetít az új Nat tervezete? 

Nekünk, pedagógusoknak nem mindegy, milyen lesz a jövőben a köznevelés tartalma és 
iránya, ezért fontosnak tartottuk véleményezni az új Nemzeti alaptanterv első publikus 
változatát – 2018.09.28.-án. 
Habár érzékelhető némi bizonytalanság a végleges változat sorsát illetően, az leszögezhető, 
hogy a Nat-tervezet alapdokumentumában meghirdetett pedagógiai szemlélet korszerű, 
hiszen figyelembe veszi a kor kihívásait, az új nemzedéke 21. sz.-i tanulási és információs 
körülményeit. Milyen fókuszok jellemzik azt a pedagógiai szemléletet, amellyel 
hatékonyabban és eredményesebben oktathatunk-nevelhetünk? Ez érdekel bennünket!  
Mi, pedagógusok komolyan vesszük az élethosszig tartó tanulás fontosságát – elsősorban a 
magunk számára.  
Tudjuk, hogy a tananyagtartalom mellett legalább olyan fontos a saját pedagógiai 
értékrendszerünk, a tanulási folyamatról alkotott képünk, melyet pályafutásunk alatt 
folyamatosan igazítanunk kell a kor, a munka világa által megkövetelt kihívásokhoz. 
Mindannyian azt szeretnénk, hogy az életben jól boldoguló, értékes embereket bocsássunk 
ki az iskolapadból. Most ismét megérett a helyzet, hogy felülvizsgáljuk önmagunk pedagógiai 
gyakorlatát. Ehhez kívánunk ezzel a műhellyel is szakmai segítséget nyújtani. 
 
Az új kihívásokról, elvárásokról hallgatunk meg előadásokat, beszélgetünk közösen a Nat 
által közvetített új szemléletről. 
A műhelyre várjuk mindazokat a pedagógusokat, vezetőket, akiknek nem közömbös az ügy! 
 

Időpont: 20189 03.29. péntek délután 15-17 óráig 

Helyszín: Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, Budapest II. Keleti Károly u. 37 

Rendező szakmai szervezet: Független Pedagógus Fórum (FPF) 

Program: 

15.00.Bevezetés – Barlai Róbertné, az FPF vezetője, Magócs Éva a gimnázium igazgatója 

15.15- 16.15: A pedagógiai szemléletben milyen elvárások jelennek majd meg a Nat-ban, 
mi ezek lényege, milyen támogatást terveznek majd az „átálláshoz”, mire 
támaszkodhatunk majd az eddigiekből az „elrugaszkodáshoz”? 

Előadó: Prof. Dr. Csépe Valéria – az Oktatás 2030 Tanulástudományi Kutatócsoport 
vezetője 

 

16.15 – 17.00: Barlai Róbertné beszélget az előadóval a résztvevők előre leadott kérdései 
alapján-További kérdések, válaszok, vélemények, javaslatok 

Közben kávézási lehetőség  



A műhelyen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött!  

Jelentkezés: barlaine@fpf.hu e-mail címre március 25.-ig, mobil: 30-9649276 

A jelentkezéssel együtt kérjük, írja le kérdéseit, amit az előadónak feltehetőnk a 
beszélgetés keretében. 

Kérjük tagjainkat, hogy intézményükből, ismeretségi körükből szervezzenek pedagógusokat a 
műhelyen való részvételre! 

Mindenkit szeretettel várunk! 

 

Jelentkezési adatok: 

 

Név:…………………………………… 

 

Intézmény: ……………………………… 

 

Munkakör:……………………………………… 

 

e-mail cím:……………………………………. 

 

Kérdéseim: 

……………………………………………… 

 

Kérjük, hogy a regisztrációhoz a fenti adatokat 2019. március 25.-ig küldje el a barlaine@fpf.hu e-
mail címre! 


