
A Magyar Pedagógiai Társaság „Felnıtt Tanulók Hete 2012” programja 
(sajtó anyag - részlet) 

 
A több mint 120 éves Magyar Pedagógiai Társaság (MPT, www.pedagogia-online.hu/mpt) 
meghatározó jelentıségő a pedagógiai közéletben, a pedagógia és andragógia elméleti és 
gyakorlati mővelıinek önkéntes, autonóm szakmai-tudományos egyesülése.  
 
A Társaság tervszerő, nemzetközi hálózati munkát valósít meg, amelyben elválaszthatatlan a 
szakmai, a civil, az emberi együttmőködés és segítségnyújtás, lehetıséget teremt a szakmai 
innovációk cseréjére, a magyarországi pedagógusok híd szerepének gyakorlása az EU-ba 
frissen csatlakozó országok esetében. Az MPT az elmúlt években számos országos 
jelentıségő rendezvény gazdája volt, 2007-ben meghívást kapott a kormány által életre hívott 
Oktatás és Gyermekesély Kerekasztalba, 2008-ban a Magyar Tudományos Akadémia 
Pedagógiai Bizottságával együtt kezdeményezte és megszervezte a VII. Nevelésügyi 
Kongresszust.  
 
Az MPT Felnıttnevelési Szakosztálya – a Társaság küldetésének megfelelıen - céljának 
tekinti, hogy az egész életen át tartó tanulás jegyében, a maga sajátos eszközeivel 
(konferenciákkal, kiadványokkal, véleményének kinyilvánításával) elısegítse a hazai 
felnıttoktatás, felnıttkori tanulás szakmai, tudományos megalapozását, gyakorlatának 
továbbfejlesztését. Meghatározó értéknek tekinti a társadalmi, regionális felzárkóztatás 
elımozdítását, ennek érdekében az európai uniós prioritásoknak megfelelıen a felnıttek 
folyamatos tanulásának segítését, az Európai Unió által megjelölt kulcskompetenciák 
megerısítését, így a természettudományos és mőszaki ismeretek széles körben történı 
terjesztését, a fenntartható fejlıdés és a környezettudatosság szemléletének erısítését, a 
hátrányos helyzető rétegek képzés útján történı felzárkóztatását. Ezzel is hozzá kíván járulni a 
munkanélküliség leküzdéséhez és a magyar gazdaság versenyképességének növekedéséhez.  
 
A Magyar Pedagógiai Társaság alapítóként – a Magyar Népfıiskolai Társasággal, a 
Magyar Mővelıdési Intézettel és a Tudományos Ismeretterjesztı Társulattal együtt - tíz 
évvel ezelıtt csatlakozott a „Mővelıdés hete - Tanulás ünnepe” címő európai 
rendezvénysorozathoz, amelyet az elmúlt években „Felnıtt tanulók hete” címen 
rendeznek meg. Az MPT minden év ıszén szakmai szakosztályai és vidéki tagozatai 
jelentıs, ma már hagyománynak számító ismeretterjesztı programokat valósít meg.  
 
 



Az MPT „Felnıtt Tanulók Hete 2012” programterve 
 
Elızetes rendezvények 
 
• Szeptember 20. 15.00-18.00 ELTE PPK Aula "Volt egyszer egy intézet..." 
Emlékkonferencia a FPI 100. éves megalakulása alkalmából (Kontakt személy Csillag Ferenc 
FPI) 
• Szeptember 20. 9.00-17.00 ELTE Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet 1117 
Bogdánffy u.10.) Egészségnap – fogyatékkal élık sportnapja az ELTE PPK-n. A 
rendezvény meg kívánja szólítani az egészségi szempontból ép és a speciális szükséglető, 
valamilyen fogyatékossággal élı idısebb és ifjabb korosztályt. A rendszeres testmozgásra 
ösztönzı szabadidıs rendezvényen a résztvevık megismerhetik és kipróbálhatják sportgépek 
sporteszközöket. Tíz pályán 35 féle sportot lehet kipróbálni majd, illetve bemutató játékok is 
lesznek. A programot egészséges életmód tanácsadás egészíti ki. 
  
• Szeptember 21. 10.00-16.00 Lengyel Kultúra Háza (1065. Bp. Nagymezı u. 15.) Korczak-
konferencia Kontakt személy: Trencsényi László ELTE PPK (0620 97060219) 
 
• Október 5. 14.00-16.00 ELTE PPK Aula: A nevelés tervezése és elemzése. Majzik Lászlóné 
emlékkonferencia Kontakt személy: Trencsényi László ELTE PPK (0620 97060219) 
 
• Október 10. 14.00-15.30. ELTE PPK Aula: A harmadik kor egyeteme. Fülöp Márta 
egyetemi tanár: A versengés a szubjektív kapcsolata idıs korban. (Budapest Fıváros 
Önkormányzatának támogatásával) 
 
• 2. Kontakt személy: Striker Sándor ELTE PPK (361 4614544) 
• 2012. Október 11. délután 13.00 órakor (ELTE PPK Aula) A Kolibri Színház Vakság c. 
színházi elıadása az ELTE PPK-n, a VII. Önkormányzat Kazinczy estekkel közös 
rendezvény.) Kontakt személy: Lakos Renáta: 0620 4180856) 

 
 
 
 

Rendezvények a Felnıtt tanulók hetén  
(2012. október 12-19) 

 
• Október 12. 10.00-17.00 7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.: Merre tart a felnıttképzés? A 
Kaposvári Egyetem országos konferenciája az MPT támogatásával (Kontakt személy: Tóth 
Ildikó Kaposvári Egyetem Andragógia Tanszék 0630 5031983) 
 
• Október 13. 10.00.-13.00 ELTE PPK Aula: Napközis konferencia Kontakt személy: 
Trencsényi László ELTE PPK (0620 97060219) 
 
• Október 15. 10.00-16.30 ELTE PPK Aula: Országos Felnıttképzési konferencia „Új 
kihívások a felnıttképzésben” címmel és a VII. kerület polgármesterének díjátadása az 
MMIKL pályázaton nyertes VII. kerületi pályázók számára (Kontakt személy: Kraiciné 
Szokoly Mária ELTE PPK Andragógia Tanszék (0620 6101547) 
  
• Október 16. 16.00-18.30 ELTE PPK Aula: Filmklub és filmvita a „127 óra” c. amerikai-



angol filmrıl (2010) rendezı: Danny Boyle, író: Aron Ralston Vezeti: Heves Andrea és 
Németh István (06 304561124) 
 
• Október 16. 16.00-18.00 MMIKL (Bp. 1011 Corvin tér 8. Stúdió) Felnıttképzési könyvek 
bemutatója Kontakt személy Tóth Erzsébet MMIKL (0630 60683669) 
 
• Október 17. 10.00-16.00 Zalaegerszeg Város Önkormányzata: „Munkaerıpiac és 
felnıttképzés” c. országos konferencia. Kontakt személy: Aranyi Magdolna PTE FEEK és 
Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület (06 30 2541829) 
 
• Október 19. 14.00-16.00 MMIKL (1088. Corvin tér 8.) A „Felnıtt tanulók heti pályázatok 
ünnepélyes eredményhirdetése. Kontakt személy: Tóth Erzsébet MMIKL (0630 60683669) 
Partner: Budapest Fıváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
Mővelıdési és Sport Iroda (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. telefon: 462-3196) 
 
• Október 20. 10.00-14.00 (ELTE PPK) Napköziotthon Nevelési Szakosztály ülése: 
Megoldási lehetıségek a változások korában. Kontakt személy: Trencsényi László ELTE PPK 
(0620 97060219) 

 
 

KÖZPONTI BUDAPESTI RENDEZVÉNY 
 
„Új kihívások a felnıttképzésben” c. országos felnıttképzési konferencia 
2012. október 15. ELTE PPK Aula (1075. Kazinczy u 23-27.)  
Társrendezı: Mellearn Hálózat. 
 
 
Az MPT „Felnıtt tanulók hete 2012” budapesti központi rendezvénye a 2012. október 15-én, 
a ELTE PPK Aulájában megrendezett, „Új kihívások a felnıttképzésben” c. országos 
felnıttképzési konferencia, amelynek társrendezıje a Mellearn Hálózat. 
Támogatók: ELTE PPK, BME APPI, Budapest Fıváros VII. ker. Erzsébetváros 
Önkormányzat „Kultúra utcája” projekt. 
 
A konferencia célja felhívni a figyelmet arra, hogy változó világunkban számos kihívás éri az 
oktatás-képzés világát. Nem véletlen, hogy a magyar oktatásügy is átalakulóban van, 
beleértve a közoktatás, felsıoktatás, szakképzés és felnıttképzés területét, törvényi hátterét. 
Az egynapos konferencia e kihívások közül három területre kívánja ráirányítani a 
figyelmet: a természet- és mőszaki tudományok népszerősítésének fontosságára, a 
minıségi felsıoktatás hatékonyságát növelı módszertani jó gyakorlatokra, valamint a 
fogyatékkal élı felnıttek képzésének fontosságára és sajátosságaira. 
  
A konferencia célcsoportja: a humán, a természettudományos és mőszaki értelmiség. 
Várjuk a pedagógusokat, a kommunikációs, a gazdasági és a kereskedelmi szakembereket, de 
a hely szellemének megfelelıen az egyetemek hallgatóit is. A rendezvény egyébként nyitott 
minden érdeklıdı számára, akár személyes részvétel révén, akár - az online közvetítés 
lehetıségébıl adódóan - virtuális résztvevıként (online cím: www.ppk.elte.hu/rendezvenyek. 
A workshopok ajánlásokat fogalmaznak meg, amelyeket közzéteszünk az MPT és a 
rendezvény partnereinek, támogatóinak honlapján és megküldjük a felnıttképzés területén 
érintett állami és civil szervezeteknek és a sajtónak.  



 
A rendezvény köszönhetıen az ELTE, Budapest Fıváros VII. kerület Önkormányzat 
támogatásának – ingyenes, de regisztrálni kell a kommunikacio@ppk.elte.hu  e-mail címen. 
 
Kontakt személy: 
Kraiciné Szokoly Mária PhD 
ELTE PPK Andragógia Tanszék 
mobil: 0620 6101547 
e mail: szokoly.maria@ppk.elte.hu  


