MEGHÍVÓ
Független Pedagógus Fórum
II. Virtuális FPF Kerekasztal a köznevelésről
2022. április 7-én 15.00-17.30 között online kerekasztal megbeszélést rendezünk
Dr. Halász Gábor egyetemi tanár, oktatáskutatóval

A Független Pedagógus Fórum 2022-ben online kerekasztal sorozatot szervez a magyar
köznevelés/oktatás jövőbeli lehetőségeiről, fejlesztési távlatairól.
Azokat az FPF tagokat és a tagságunkon kívüli pedagógusokat, intézményvezetőket, szakértőket
várjuk, akik a jelen helyzettől képesek/szeretnének kicsit eltávolodni, és közösen gondolkodni a
magyar oktatás fejlődési lehetőségeiről. Az aktivitásunk arra terjed ki, hogy folytatva ezt a kerekasztal
sorozatot, jelentős pedagógiai és oktatási szakemberek meghívásával jussunk együtt olyan
gondolatokra, melyek a távlatokban új utakat jelölhetnek ki a gyermekek, fiatalok oktatásában,
nevelésében.
Várunk minden kedves Kollégát, akinek ez fontos, és a mindennapi teendőktől, gondoktól legalább
néhány órára el tudnak szakadni, és részt venni egy olyan közösség munkájában, akik elkötelezettek a
jövő nemzedék nevelésében, tanulásának fejlesztésében. Szándékosan használunk nagy szavakat,
mert ehhez mindannyian – legalább a gondolatok, javaslatok szintjén – tudunk és szeretnénk
hozzájárulni.
Az I. FPF Kerekasztalon Dr. Lannert Judit volt a meghívottunk.
A II. FPF Kerekasztal meghívottja: Dr. Halász Gábor
Most a köznevelés teljes rendszerét szeretnénk áttekinteni Dr. Halász Gáborral, és a hazai
rendszert összehasonlítani más nemzetek rendszerével, esetleg hasznos ötleteket merítve a hazai
rendszer hatékonyabb és eredményesebb működéshez. Ehhez nagyon fontos lesz a résztvevőkkel
való közös gondolkodás, amelyre ismét szeretettel várunk Benneteket!
Halász Gábor az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának tanára, az egyetem Neveléstudományi
Doktori Iskolájának vezetője, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Szakértőként több
országban dolgozott az Európai Bizottság, az OECD, a Világbank, az Európa Tanács és más
nemzetközi szervezetek felkérésére (személyes honlapja: http://halaszg.elte.hu).
Szeretnénk az FPF Kerekasztalt jól előkészíteni, ezért kérjük, hogy akit mélységében is érdekel a
kérdés, vásárolja meg, vagy online olvassa el Halász Gábor Fazekas Ágnessel írt, tavaly megjelent
könyvét. Annak áttanulmányozása is hasznos kérdéseket vethet fel a bevezető előadás után.
Az FPF vezetői és a Kerekasztal szervezői várják kérdéseiteket, melyeket Halász Gábornak
feltennétek, a könyvhöz kapcsolódva, vagy azon kívül is.
Halász Gábor- Fazekas Ágnes: A tudás keletkezése. Pedagógiai kalandozás három kontinensen –
Gondolat Kiadó 2021.
HTML formában olvasható internet böngészőn: itt .

Megvásárolható itt: https://www.gondolatkiado.hu/szerzo_konyv.php?id=1012
Az alábbi linken lehet regisztrálni a részvételre: 2022. 04.01.-ig – legfeljebb 100 főig tudjuk fogadni a
regisztrációt.

Az FPF Kerekasztal szervező csoportja:
Dobránszky Sándor, Kovács Anikó, Magócs Éva, Sisa Péterné és Barlai Róbertné

Ha ismertek olyan kollégákat, akiket ez érdekelhet, adjátok tovább a meghívót!

Budapest, 2022. 03. 11.

a szervezők nevében: Barlai Róbertné FPF ügyvivő
+36309649276

