
Konduktív nevelési vi-
lágkongresszus

A Nemzetközi Petõ Intézet és a Nemzet-
közi Petõ Társaság 2004. június 20–22-én
rendezi meg V. Világkongresszusát Buda-
pesten. Címe: Konduktív nevelés a világ-
ban – Tudomány és minõség.

Részvételi díj: 420 euro.
Jelentkezés és információ: Petõ Intézet

titkársága; Pulay Éva, Földiné Németh
Gabriella.

Tel.: 224-1518, fax: 355-6649, con-
gress@peto.hu

Jelentkezés és elõadás kivonatok be-
nyújtásának határideje: 2004. január 31.

Várjuk a konduktív neveléssel és az
érintett határterületekkel foglalkozók és
érdeklõdõk elõadóként vagy résztvevõ-
ként történõ jelentkezését!

Hírek Gyõr-Moson-
Sopron megyébõl

A Dalton-terv néven ismert alternatív
pedagógiai módszer elterjesztésére, ho-
nosítására született kezdeményezés
Gyõrben. Darnózseliben a helyi kultúrát
feldolgozó helyi tantervet segítõ tan-
könyv készült el. Központot avattak a
Belsõ Gondozási Rendszer (BGR) nevû
innováció terjesztésére.

Veszprém
December 13-án az aktivizálódó Veszp-

rémi Akadémiai Bizottság elsõ ízben, kí-
sérletképpen megrendezi a Neveléstudo-
mányi Szakirodalom Napját, bemutatóval
és könyvvásárral.

Ózd
A Játszva Tanulás Központját avatták

fel a helyi József Attila Általános Mûvelõ-
dési Központban.

ERGY
Az Európai Régiók Gyûlése az EU-hoz

tartozó nemzetközi szervezet, mely a
regionalitás érdekeit hivatott  képviselni.
A képzéssel, kultúrával foglalkozó szakbi-
zottság Baranya és Pest megyék (mint ré-
gióközpontok) vendéglátásában a fõváros-
ban rendezett nagyszabású nemzetközi
konferenciát.

A téma szellemes munkacíme: „Homo
Ludens versus homo Economicus?” Azt
vizsgálták az egybegyûltek, hogy a mo-
dern gazdaság világában van-e szükség a
mûvészetek közvetítette értékekre, képes-
ségekre, hogyan segítheti a gazdaság a
kultúrát „cserébe”. Az egybegyûltek bíz-
nak a nemzetközi kulturális diplomácia 
sikerében.

Hagyományõrzés 
Szarvason

A Tessedik Fõiskola Pedagógiai Fõisko-
lai Kara reprezentatív kötetben adta ki a
névadó összegyûjtött írásait, valamint kö-
tetbe gyûjtötte a Kossuth-emlékév konfe-
renciájának anyagát. Ugyancsak Szarva-
son ,Diskurzus’ címen a tudomány és a
mûvészet világába kalauzoló periodikát
bocsátanak közre.

Kiss Árpád 
Konferencia

Harmadik ízben rendezték meg Debre-
cenben a jeles pedagógus emlékének szen-
telt konferenciát. Az aktuális kihívások pe-
dagógiai értelmezésére szánt rendezvé-
nyen fõvárosi, veszprémi, miskolci, szé-
kesfehérvári, nyíregyházi, szegedi, kecs-
keméti és helybeli szakemberek váltottak
szót. A rendezvényre jelent meg a két év
elõtti II. konferencia elõadásait tartalmazó
vaskos kötet is.
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