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Szakmai beszámoló
A Nemzetközi összehasonlító nevelési társaság 59. éves konferenciáját ebben az
esztendőben Washingtonban szervezték meg. Az eseményt számunkra korábban
elképzelhetetlen méretekkel lehet jellemezni. 3000 ezer regisztrál előadó 730 szekcióban
mutathatta be kutatási, fejlesztési eredményeit.
A magyar felsőoktatást és koragyermekkori nevelést az idén a Debreceni Egyetem
Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karának oktatói reprezentálták Kovács dr.Bakosi Éva
főiskolai tanár, Vargáné dr.Nagy Anikó adjunktus, és Dr.Pálfi Sándor főiskolai tanár.
Előadásunk a Közép-kelet Európai térség volt szocialista országainak jelenlegi
koragyermekkori nevelését hasonlította össze hivatalos alapdokumentumok alapján, négy
ország vizsgálatával (Szerbia, Románia, Szlovákia és Magyarország). Az előadás címe:
Kelet-Európai országok óvodai nevelése a demokratikus átalakulás után (Education in
Kindergartens after the Democratic Transition in Central and Eastern
Europe. A Comparative Survey of National Kindergarten Core
Programmes among European Countries).
A konferencia több új szakmai kapcsolat kialakítását
is lehetővé tette, többek között a Világ Bank
koragyermekkorral
szakemberével.

foglalkozó

vezető

A konferencián kiemelt számban jelentek meg a harmadik világ oktatási, nevelési
kérdései. Az előadások, a poszterek, filmek, kiállító standok többsége a tanulási, nevelési
hátránnyal, a szegénység okozta lemaradással, a szegregáció, deszegregáció kérdésével,
a hagyományok fejlődést akadályozó szerepével (a lányok tanulásának korlátai)
foglalkoztak.
Újdonság volt számukra, hogy a regisztrációs összegben nem szerepelt az absztrakt
kötet, vagy szendvics ebéd, mindenhez külön ellenszolgáltatásért lehetett hozzájutni.
A konferencia minden fontos információját online és emailban tették közzé a szervezők,
amit így többször kellett módosítani. Tehát folyamatosan figyelni kellett a közléseket, mert
nem találtuk a korábban megadott helyén az adott szekciót.
Az új kapcsolatnak köszönhetően látogathattunk el a Világ Bank oktatáskutató részlegébe
is.
2016-ben Vancuverben rendezik meg a következő konferenciát, reméljük, hogy ott is
képviselhetjük a magyar óvodapedagógiát.
Dr.Pálfi Sándor főiskolai
tanár

