MEGHÍVÓ
a Magyar Pax Romana, az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület és az
Egyház és Társadalom online folyóirat

Lehet-e? Fórumára
2016. április 18. hétfő 17.00-19.00-ig. Helyszín: Pesti Evangélikus Egyház Gyülekezeti Nagyterme (Bp. V. Deák Ferenc tér 4. I. em.) Térkép: https://goo.gl/maps/YRXVHW2na5K2

Politikai vagy civilizációs válságban van a magyar közoktatás?
Szabadságok, hagyományok, felelősségek.
„Mindnyájan egyetértünk abban, hogy a legnagyobb kincsünk a gyerek, gyermekeink jövője
a legfontosabb, és hogy nyitott, gondolkodni tudó, az információt kritikusan szemlélő fiatalokra van szükség. A köznevelés, oktatás helyzete jelentősen romlott, és ez objektíven mérhető
például a PISA-felmérésekben vagy az innovációs mutatókban. Az utolsó pillanatban vagyunk, hogy tegyünk valamit az oktatás érdekében” – nyilatkozta nemrégiben Lovász László,
a Magyar Tudományos Akadémia elnöke az MTA Székházának dísztermében az Emberi
Erőforrások Minisztériuma által megrendezett oktatási konferencián háromszáz iskolaigazgató előtt.
A közoktatás reformjának szükségességére nem csak a pedagógusok és a szülők, hanem a
tudomány emberei is rendszeresen felhívják a figyelmet. A jelen válság tehát egy rendkívül
komplex, rendszerszintű beavatkozást sürgető probléma tünete lehet. Történeti, társadalmikulturális, politikai és szakmai vetületei egyaránt kihívás elé állítják nem csak a szakértőket,
hanem laikusokat is.
A beszélgetés résztvevői


Derényi András oktatásfejlesztő szakember, az Országos Kredittanács (OKTI) igazgatója



Setényi János oktatáskutató, oktatásfejlesztő szakember, az Expanzió Humán Tanácsadó igazgatója



moderátor: Demeter Márton, kommunikációkutató, egyetemi docens
Előzetes kérdés és megjegyzés április15-ig küldhető
a mail.demeter.marton@gmail.com címre.

Mellékleteként küldünk Önöknek egy rövid tájékoztató anyagot, melyben minden fontos információ megtalálható az adás online követési lehetőségéről, az előadónak feltenni kívánt
kérdezések elküldési tudnivalóiról, valamint a korábban elhangzott viták anyagának megtekintéséről.

2016. április 8.
Haraszti Dóra, az EPMSzE titkára

Rövid tájékoztató az élő adással kapcsolatban
Ha Ön a háló segítségével szeretné nézni és hallgatni Lehet-e? Fórumunkat, akkor az egyhazestarsadalom.hu weboldalon az ÉLŐ ADÁS feliratú linkre kell kattintani:

Ha Ön hozzá szeretne szólni az éppen zajló Fórumhoz, vagy kérdést szeretne
feltenni az előadóknak, úgy az adás alatt (az ÉLŐ ADÁS menüpontban) a felső
kék a gombra kell kattintani:

Hatására a kérdező átkerül a Ustream "direkt link-jére", ahol egy üzenőfalat talál. Az ide írt üzenetet megkapja aki az adást a számítógépen irányítja, ő továbbítja az előadő(k)nak, a moderátornak:

Ha Ön az adás előtt szeretne kérdést feltenni, akkor az alsó kék gombra kell kattintania, ennek hatására egy kapcsolati űrlapra kerül, ahol a beírt kérdéséből egy
email keletkezik, mely a weblap szerkesztőségébe kerül:

A Fórum szerkesztett változata 1-2 nappal az esemény után megtekinthető azon
az oldalon, melyen az esemény meghirdetésre került.
A korábbi Fórumok dokumentumai (meghívó, felvett videó, letölthető hanganyag,
stb.) a VIDEÓ ARCHÍVUM menüpontban érhetők el:

táblázatos formában:

Ha Ön értesítést szeretne kapni az E&T-ben megjelent új cikkekről, úgy a főoldal
jobb alsó részében található ablakban fel kell iratkoznia:

Miután a Feliratkozom gombra kattintott, kapni fog egy emailt, melyben vissza
kell igazolnia, hogy Ön kezdeményezte a kapcsolatfelvételt. Ennek híján nem
küldünk értesítést.

