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III. GYERMEKNEVELÉSI KONFERENCIA 2007. április 27-28. SIKLÓS

GLOBALIZÁLT SZÉLSÕŞÉGEK 1.
CSALOGATÓ

A világunkat szélsõìségek és egy paradoxon jellemzi, amire idõìnként utalunk, de amin nemigen
gondolkodunk el: a növekvõfglobalizáció újabb differenciálódással jár együtt, egyre messzebbre
ható kapcsolatok jönnek létre, egyre bonyolultabb megosztottság mellett.
A kozmopolitizmus és a provinciális szellem nem ellentétes többé, összefüggenek egymással és
kölcsönösen erõÔsítik egymást. A technika diadalmenete, különösen a média és a kommunikáció
terén, a Földet az információ és a kauzalitás egyetlen hálójává kapcsolta össze. A média minden
történést egyenesen a világ lakóhelyeinek nappali szobáiba szállít be, oltárként elfoglalva a fõÉ
helyeit, imádjuk, csodáljuk azt. Ezzel együtt reméljük, hogy korunk nem a kulturális határok
leépülését, mint inkább ezek újrafogalmazását, megsokszorozását erõ½síti.
Orientációs pontokat keresünk magunk és gyermekeink számára. Voltaképpen hogyan kezeljük
egy olyan világot, amely nem jól tagolt, de egyetlen egységet sem alkot? Csak azt tudjuk
befolyásolni, amit értünk, de a szélsõWségek felerõWsítik a bizonytalanságot.
Egyetlen esélyünk – mint mindig – az alkalmazkodás.
Bár csekélyek a kilátások arra, hogy szintézis jöjjön létre, de másokkal beszélni, eszmét
cserélni, odafigyelni közelebb visz a megoldáshoz (s ne feledjük a remény morális kötelességét!)
A technikák fejlõ,dése ijesztõ,nek tû,nhet: mégis naivitás volna azt hinni, hogy önmagunkban
meghatározzák majd jövendõ�társadalmaink arculatát, talán számít még az emberség.
Több kérdés is felvetõ�dik - Hogyan kezeljük a szabályozottságot és a szabálytalanságot?

- Fel lehet-e készülni a szélsõ	ségekre?
- Milyen legyen a gyermekekkel foglalkozók stratégiája?
- Hol és hogyan kellene erõðsíteni az arculatépítést? … stb.

Legfõçbb törekvésünk, hogy összehozzunk olyan embereket, akik más terülteken, de valamilyen
módon gyerekekkel foglalkoznak, gyerekekért dolgoznak.
Az ember az élet démoni és tragikus energiáit a fikció, az irodalom, a mûÍvészet villámhárítóival
földeli le. SzemlélõÄként minden pokollal és mámorral szembe merünk nézni, hiszen az egész csak
játék, színjáték, minket nem érint- gondoljuk, de tudunk-e szembesülni a valósággal?
Életformáló, társadalmi felemelkedést segítõV, esélyt teremtõVerõVerõVket elõVhívni magunkból, a
szélsõDségek megszelídítése érdekében.
Gondolkodjunk együtt, gyermekeink, a megoldás és magunk érdekében!
Várjuk az Ön és ismerõ�sei, munkatársai jelentkezését az immáron harmadik alkalommal
megrendezésre kerülõÿ„Globalizált gyermek” Gyermeknevelési Konferenciára.

Tóth József
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III. GYERMEKNEVELÉSI KONFERENCIA 2007. április 27-28. SIKLÓS

2. GLOBALIZÁLT SZÉLSÕŞÉGEK
ELÕ,ZETES PROGRAMTERV

2007. április 27. péntek

10 - 18.00 Megérkezés, regisztráció, szálláshelyek elfoglalása
Helyszín: Szolgáltatóház Siklós, Köztársaság tér 8.

(A konferencia résztvevõ$it busz szállítja a szálláshelyükre)

Plenáris ülés

13.30 Megnyitó, köszöntõk
Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások
Központja vezetõ•je
Siklósi Többcélú Kistérségi Társulás elnöke
Siklós Város polgármestere

14.00 - 15.30 Nyitóelõ©adás
Dr. Professzor Popper Péter elõÎadása
GLOBALIZÁLT SZÉLSÕóSÉGEK

15.30 - 16.00 kávészünet

16.00 - 18.00 Szekció ülések (egyeztetés alatt: logopédiai, természettudományos,
mû¥vészeti, bölcsészeti szekció)

19.30 - 23.00 Fakultatív program
Szervezett: Vacsora a siklósi Fontányi Pincészet és Borászatban
(jelentkezési lapon regisztráltak részére)
Szállításról a rendezõPk gondoskodnak!

2006. április 28. szombat

Helyszín: Malkocs bej Dzsámi

9.00 - 10.00 Bartók, Kodály matiné:Nagyatádi vegyeskar mû%sora

Helyszín: Szolgáltatóház – nagyterem Siklós, Köztársaság tér 8.
Szállításról a rendezõ•k gondoskodnak!

10.30 - 11.20 Grandpierre Attila elõadása

11.30 - 12.30 Ivasivka Mátyás zeneszerzõ6, zenetanár elõ6adása
Dr. BõÊzsöny Ferenc – pódium-beszélgetés

13.00 - 15.00 Búcsúpohár
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III. GYERMEKNEVELÉSI KONFERENCIA 2007. április 27-28. SIKLÓS

GLOBALIZÁLT SZÉLSÕ(SÉGEK 3.
JELENTKEZÉSI LAP

Jelentkezési postacím: NEVELÉSI TANÁCSADÓ
7800 Siklós, Köztársaság tér 8.

Telefon/fax: 06/72/579-165 e-mail: nev.tan.siklos@freemail.hu
ADATOK:

Név:…………………………………….………………………Beosztás: ……………………………………….

Munkahely:………………………………………………………………………………………………………..

Munkahely címe: …………………………………………………………………………………………………

Levelezési cím: ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………... …………. e-mail: ……………………………………………………..

Számlaviselõ>pontos neve és címe:

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Fizetés módja: átutalás … postai (rózsaszín) csekk:….

KÖLTSÉGEK:

MEGNEVEZÉS 2007. április 27. péntek 2007. április 28. szombat ÖSSZESEN
Szakmai program részvételi díja:
5000 Ft/fõp
Napijegy: 3000 Ft/fõ³

Szállás (reggelivel) *
4400 Ft/fõÀ/éj
Ebéd: *
700 Ft/nap
Fakultatív program: 3000 Ft/fõŒ
Pincelátogatás :vacsora, borkóstolás

FIZETENDÕüÖSSZESEN:
Megjegyzés: az igényelt szolgáltatásokat kérjük X-szel jelölni a táblázatban, valamint az utolsó oszlopban összegszerû„en is
megjeleníteni.
* - vegetáriánus étkezést igényel igen … nem …

- kivel szeretne egy szobába kerülni :………………………………………………….
- lehetõ‹ség van 04. 26-ai (csütörtök ) szállás igénylésére is igen … nem …

Elismerem, hogy a jelentkezési lap egyben fizetési kötelezettséggel is jár.

……………………….., ……….év …………..hó ………nap

P.H.
………………………………

aláírásra jogosult
(A jelentkezési lap másolható, sokszorosítható!)

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

03�ye��3�x�z4��!��o�K
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4. GLOBALIZÁLT SZÉLSÕŞÉGEK
EGYÉB INFORMÁCIÓK:

KONFERENCIA HELYSZÍNEI:
Szolgáltatóház Siklós Siklósi Malkocs bej Dzsámi
7800 Siklós, Köztársaság tér 8. Tel:72/579-165 7800 Siklós, Vörösmarty M. utca 2.

SZÁLLÁS:
Központi Szálloda Étterem*** NEM DOHÁNYZÓ SZÁLLODA (csak a kijelölt helyen)
7800 Siklós, Kossuth tér 5. Tel.:72/352-513

- szoba reggelivel 4400 Ft/fõ}/éj
Minden igényt kielégítõ�, európai színvonalú, kétágyas, légkondicionált, TV-s, telefonos szobák.
Szolgáltatások: szauna, pezsgõf́ürdõ,́ fittnes-terem, napozóterasz.
A szálloda pincéjében borozó, villányi, siklósi borvidék leghíresebb boraival.

EBÉD:
Táncsics Mihály Gimnázium és SZKI ebédlõ�je
7800 Siklós, Gyû¢di út 2.
(szemben a Szolgáltatóházzal)

FAKULTATÍV PROGRAM:
FONTÁNYI PINCÉSZET és BORÁSZAT SIKLÓS, Csukma dûèlõè150.
(10 fajta bor kóstolásával, korlátlan borfogyasztással egybekötött vacsora a siklósi borvidék leghíresebb családi
pincészetében.) Szállításról a rendezõUk gondoskodnak!

RÉSZVÉTELI DÍJ
A konferencia részvételi díja 5000 Ft/fõÄ, amely magában foglalja valamennyi szakmai programon való részvételt, kitûÄzõÄt,
részletes programfüzetet és absztraktot, a szünetekben frissítõùt, valamint a szombati búcsúpohár tartalmát.

JELENTKEZÉSI LAP
Postai úton beszerezhetõl-7800 Siklós, Köztársaság tér 8. Nevelési Tanácsadó- vagy a meglévõlfénymásolás útján
sokszorosítható, faxon, e-mailben kérhetõ .

VISSZAKÜLDENDÕAZ ALÁBBI CÍMRE:

Levelezési cím: NEVELÉSI TANÁCSADÓ 7800 Siklós, Köztársaság tér 8.
Telefon/fax 72/579-165
E-mail cím: nev.tan.siklos@freemail.hu

JELENTKEZÉSI HATÁRIDÕK: 2007. március 20.

SZERZÕ¿DÉSI FELTÉTELEK:

1., A jelentkezési lap kitöltése és cégszerûbaláírása, az ezt követõbregisztráció szerzõbdéskötésnek minõbsül.

2., A részvétel lemondását a konferencia kezdete elõ4tt 2 héttel csak írásban tudjuk elfogadni, és a
felmerülõ¥20% ügyintézési költség a megrendelõ¥t terheli!
A késõbb érkezõlemondásokat, sajnos nem áll módunkban figyelembe venni!

3., A regisztráción a befizetésrõÏl szóló igazolást kérjük szíveskedjenek a konferencia kezdetekor
(regisztráció) bemutatni!

4. A konferencia meghívó fénymásolható, nyomtatható!
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