
Az átalakuló elsõoktatás

- konferencia
A Tempus Közalapítvány 2006. január

25-én konferenciát szervez ,Vállalati kap-
csolatok képzõk és munkáltatók szerepe az
új felsõoktatási szerkezet fejlesztésében’
címmel, Budapesten.

A Bologna folyamat megvalósításának
támogatására az Európai Bizottság tavaly
minden EU országban megalakította a Bo-
logna Tanácsadói hálózatot, amely konzul-
tációs lehetõségekkel, szakmai rendezvé-
nyekkel, honlap fenntartásával járul hozzá
Magyarországon is az Európai Felsõokta-
tási Térség továbbfejlesztéséhez.

A Bologna folyamat egyik következmé-
nye az intézmények munkaerõpiaci kap-
csolatainak megerõsítése, egy „társadalmi
bázis” kialakítása az intézmények stratégi-
ai döntéseiben. A munkaadók ezen válto-
zások miatt nagyobb szerepet vállalhatnak
az oktatási programok aktualizálásában,
ami különösen fontos a magyar felsõokta-
tás területén.

A szeminárium célja a diplomás mun-
kavállalók elhelyezkedési esélyeiben köz-
vetlenül érintett felsõoktatási intézmé-
nyek és munkáltatók tantervfejlesztésrõl,
képzési követelményekrõl, a felek között
fennálló kommunikációs csatornák szer-
eperérõl alkotott véleményének megisme-
rése. A szeminárium keretében lehetõsé-
get adunk a felsõoktatási intézmények és
munkáltatók véleménycseréjére az Euró-
pai Képesítési Keret 2006-os bevezetése,
illetve a kimeneti követelmények megha-
tározása kapcsán.

A délelõtti szekcióban vitaindító elõ-
adásokat gyûjtöttünk össze a téma sarkala-
tos pontjainak megismerésére, körüljárá-
sára. Az elõadásokat követõen kerekasz-
tal-beszélgetések formájában hallgatjuk
meg felkért beszélgetõ partnereink és a
résztvevõk véleményét, javaslatait az
egyes délutáni szekciókban.

Részvételi szándékát kérjük, hogy jelez-
ze a Tempus Közalapítvány honlapján el-
érhetõ on-line jelentkezési lapon legké-
sõbb 2006. január 19-ig.

A helyszín a Lánchíd pesti hídfõjénél ta-
lálható, a Dorottya és az Apáczai Csere Já-
nos utca keresztezõdésénél. Kapunyitás a
rendezvény kezdete elõtt fél órával, 9 óra-
kor lesz. 

A szeminárium idõpontja: 2006. január
25. 09.30–16.00

Helyszín: Sofitel Atrium Budapest 
1051 Budapest, Roosevelt tér 2. 
Honlap: http://www.tka.hu/pages/event/

event.php?page_id=11&event_id=195
(Educafe)

Toll és ceruza gyûjtõ

akció 

Már 2000-nél is több tollat, ceruzát
gyûjtöttek a Budapesti Corvinus Egyetem
hallgatói Afrika szegényeinek, hogy esélyt
adjanak a tanuláshoz, a fejlõdéshez. 

A Közgazdász, a Budapesti Corvinus
Egyetem diákújságja októberben ceruza és
tollgyûjtõ akciót hirdetett a szegénység el-
len és a fenntartható fejlõdésért folytatott
nemzetközi küzdelem részeként. Az Adj
esélyt! Adj egy tollat! akció kezdeménye-
zõje Vári Sára, a Közgazdász diákújság-
írója, a Fiatalok a Fejlõdésért Egyesület
alapítója, aki a 3. World Youth Congress
résztvevõjeként szembesült az afrikai gye-
rekek tanulását akadályozó íróeszköz hi-
ánnyal. 

December közepére több mint kétezer
új tollat, ceruzát dobtak az egyetem hall-
gatói a szerkesztõség ajtajára szerelt sárga
dobozba. Az elsõ íróeszköz szállítmányt a
szudáni gyerekeknek szánják, de a gyûj-
tést tovább folytatják. A cégeknél, intéz-
ményeknél arculatváltás miatt feleslegessé
vált egyéb reklámtárgyat is elfogadnak:
pólókat, sapkát is, hogy továbbítsák az ar-
ra rászorulóknak, a hazai hajléktalanok-
nak. A szerkesztõség a gyûjtés eredményé-
rõl a Közgazdász hasábjain folyamatosan
beszámol, és keresi a szállításban közre-
mûködõket, segítõket. Az adományokat is
a szerkesztõségben várják. (Educafe)
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