MEGHÍVÓ
Tisztelt Hölgyem/Uram, ezúton szeretnénk meghívni szakmai konferenciánkra,
melynek címe:

Mezőgazdálkodási gyakorlat a magyar iskolai oktatásban - a
tanyapedagógia első évének tapasztalatai
A rendezvény időpontja 2013. február 4., helyszíne: Vidékfejlesztési
Minisztérium, Darányi Ignác terem, Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
A tanyapedagógia fő célja, hogy hazánkban minden gyerek ismerje meg a hagyományos,
falvainkban még fellelhető gazdálkodási módokat egy tudatos, életre nevelő pedagógiai
programon keresztül.
A konferencián szeretnénk bemutatni a hazai tanyapedagógiai program részletes céljait,
jelentőségét és eddigi tapasztalatait. A programot civil szervezetek kezdeményezték és
2012 folyamán kísérleti szakasz keretében, iskolákkal együttműködve a gyakorlatban
próbálták ki az általuk javasolt módszereket. A rendezvényre francia előadót is
meghívtunk, ugyanis Franciaországban ez a típusú oktatás már jelentős múltra tekint
vissza. A hazai partnerek közül megosztják tapasztalataikat az iskolák képviselői, a FATOSZ
hálózat képviselője, a fogadó gazdák és a foglalkozások kulcsszereplői, az animátorok.

Program
12.30-13.00
13.00-13.25

Regisztráció, kávé és házi sütemények
Dr. Fazekas Sándor
Vidékfejlesztési Miniszter
Dr. Hoffmann Rózsa
Oktatásért felelős államtitkár
Megnyitó, bevezető gondolatok

13.25-13.50

Makra Márta
Projekt vezető, Polyán Egyesület
A hazai tanyapedagógiai program bemutatása
Célok, értékek, módszerek. Miért menjenek a gyerekek tanyára? A
2012-es kísérleti foglalkozások tapasztalatainak összegzése, a program
jövője, finanszírozási lehetőségek, együttműködések

13.50-14.10

Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid
Főigazgató, NAKVI
A program a támogató szemével, további finanszírozás tervezése a
2014-20-as tervezési folyamatban

14.10-15.00

A hazai kísérleti szakasz partnereinek és résztvevőinek hozzászólásai
Szeleczki Erzsébet iskolaigazgató, Kazinczy Ferenc Általános Iskola,
Békéscsaba
Dr. Csizmadia László, a FATOSZ elnöke
Dr. Rubovszky László, az ÉTA ügyvezető igazgatója
Kolocsán Tünde és Révész Márton animátorok, résztvevő gyerekek,
szülők, pedagógusok
Miklós Rudolf gazdálkodó, Mikóháza

15.00-15.30

Kávészünet, kóstoló asztal helyi termékekből

15.30-16.00

A FATOSZ 2012. év Falusi Vendéglátó díjainak átadása.
Dr. Csizmadia László (FATOSZ elnök) és Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid
(Főigazgató, NAKVI)

16.00-16.40

Marie-Christine Ratto
Az 'Isten hozta a tanyán' hálózat fogadó gazdája, biogazda,
Franciaország
Tanyapedagógia Franciaországban
A tanyapedagógia jelentősége a francia oktatásban és a társadalom
számára. Hatása a gyerekekre, szülőkre, a fogyasztói tudatosságra,
gazdaságra.

16.40-16.55

Dr. Horváth Zsuzsa
OFI főigazgatói főtanácsadó
A tanyapedagógia szerepe és jelentősége az oktatásban
Hogyan segítheti a program a tudatos fogyasztók nevelését és a
társadalmi csoportok közötti kommunikációt, megértést?

16.55 -

Kérdések és hozzászólások, majd a rendezvény zárása
Kérjük részvételi szándékát a makramarta@gmail.com címen jelezze.
További információ: Makra Márta - 06 30 566 4910

A rendezvény a „Mezőgazdálkodási gyakorlat a magyar iskolai oktatásban, Pedagógiai
program kísérleti szakasz II.” című projekt keretében jön létre, mely a Magyar Nemzeti
Vidéki Hálózat támogatásával valósul meg.

