
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEGHÍVÓ 
 

középiskolai tanároknak a társadalmi és közéleti nevelés  

témájában tartandó szakmai programra 
 

 
 

A Barankovics István Alapítvány Ifjúságkutatási Műhelye tisztelettel meghívja Önt  

TÁRSADALMI ÉS KÖZÉLETI NEVELÉS  
témájában tartandó szakmai rendezvényére. 

 

IDŐPONT:   2012. november 16. (péntek)  10:00 óra 

HELYSZÍN:   1067 Budapest, Eötvös u. 24.  I. emelet 16. 

(Batthyány Lajos Alapítvány) 
 

 
 

 
 

09:00 – 10:00  Regisztráció 
 

10:00 – 10:10  Köszöntő  
 

Dr. Szényei Gábor András – a Barankovics István Alapítvány alelnöke 
Dr. Stágel Bence – országgyűlési képviselő 
 

10:10 – 11:00 A fiatalok társadalmi szerepekre történő felkészítése Magyarországon 
a nemzetközi kutatások tükrében – Helyzetkép és kihívások 

 
 

Előadó: Kiss Mária Rita, egyetemi docens 
(Szegedi Tudományegyetem Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék) 
 

Rezümé: Az előadás ifjúságszociológiai és oktatáskutatási empirikus adatok 
segítségével összképet nyújt a fiatalok társadalmi integrációjának és politikai 
szocializációjának jelenlegi helyzetéről. Európai összehasonlító vizsgálatok alapján 
bemutatja, mennyire volt sikeres Magyarország a többi uniós országhoz képest a 
fiatalok társadalmi közéleti szerepekre való felkészítése terén. Kiemeli a kutatások 
által feltárt leginkább kritikus pontokat és összefüggéseket keres a fiatalok 
értékvilága és a társadalmi intézmények iránti bizalmatlansága között. 

 

11:00 – 11:15  Hozzászólások, kérdések 
 

11:15 – 11:40  Szemelvények más országok jó gyakorlataiból 
 

    Előadó: Rácz Krisztina, középiskolai társadalomismeret tanár 
    (Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola) 
 

Rezümé: Az előadás saját, külföldön szerzett tapasztalatok és egyéb kutatások 
alapján az angolszász országok, az Európai Unió és a posztkommunista országok jó 
gyakorlataiba (good practices) nyújt rövid betekintést, különös tekintettel a fiatalok 
képzésére és az aktív állampolgárságra való nevelésre. Segítséget nyújt abban, hogy 
hogyan lehet ezeket adaptálni, illetve beépíteni mind a tanórán kívüli, mind pedig 
az iskolai munka kereteibe. Lehetséges módszereket mutat be az informális tanulás 
keretein belül nem csak készségek elsajátítására, hanem arra is, hogy a fiatalokat 
hogyan lehet motiválni hozzájuk közel álló, számukra sikerélményt okozó 
tevékenységekkel.  

 

11:40 – 11:55  Hozzászólások, kérdések 

 
12:00 – 12:45     E b é d s z ü n e t 
 
 
 

R É S Z L E T E S   S Z A K M A I   P R O G R A M : 

 



 

 

12:45 – 13:10 Polgár vagy alattvaló? - A társadalomismeret oktatás eredményei és 
nehézségei 

 

    Előadó: Fehér Borbála, iskolaigazgató 
    (Székács József Evangélikus Gimnázium, Orosháza) 
 

Rezümé: A Nemzeti Alaptanterv kulcskompetenciaként határozza meg a szociális és 
állampolgári kompetenciát, illetve kiemelt fejlesztési feladatként a cselekvő 
állampolgárságra, demokráciára nevelést, a fiatalok felkészítését a társadalmi 
szerepvállalásra. A cél tehát megvan, a megvalósítás azonban már korántsem 
zökkenőmentes, de nem lehetetlen. Társadalomismeretet tanító igazgatóként a 
tantárgy oktatásának tapasztalatait kívánom megosztani a konferencia 
résztvevőivel. 
 

13:10 – 13:25  Hozzászólások, kérdések 
 

13:25 – 13:40      K á v é s z ü n e t 
 

13:45 – 15:15 Műhelymunka: Az együttműködés lehetséges formái a Barankovics 

István Alapítvánnyal – a továbblépés lehetőségei 
 

15:15 – 15:30 Zárás, értékelés 

 
Kiegészítő információ: 

 

A 277/1997. (XII.22. ) Kormányrendelet értelmében a pedagógusok 7 évenként kötelező 120 órás 

továbbképzésének 25 %-a legalább 5 órás, nem akkreditált képzések keretében is teljesíthető.  Igazolást a 

részvételről a konferencia teljes időtartamán jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani. 

 

 

Kérjük, hogy a jelentkezési lapot legkésőbb 2012. november 12-ig e-mailen, faxon, vagy postai úton  

legyen kedves visszaküldeni! Jelentkezését visszaigazoljuk. 
 

E-mail: iroda@barankovics.hu  Fax: 06 1 323 0608 Web: www.barankovics.hu  

Postacím: Barankovics István Alapítvány, 1091 Budapest, Kálvin tér 8. 
 

További információ :  Barankovics István Alapítvány ,  Telefon: 06 1 323 0607  

JELENTKEZÉSI LAP 
 

Résztvevő neve:              

Oktatási intézmény neve:              

Résztvevő beosztása:               

Milyen tantárgya(ka)t oktat iskolájában:             

Az iskola levelezési címe:             

Az iskola e-mail címe:               

Résztvevő e-mail-címe és mobiltelefonszáma:            

 

Vidékről érkező résztvevők számára a vonat, illetve távolsági busz költségeit térítjük! (Benzinköltség elszámolása 

nem lehetséges.) 

Útiköltség térítést kérek:  igen   nem  

 

Kelt:        Aláírás:        

 

 

 

mailto:iroda@barankovics.hu
http://www.barankovics.hu/

