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MTA  

Pedagógiai Bizottság Didaktikai Albizottság  

 

ülésének jegyzőkönyve 
 

 

Helyszín: ELTE-PPK Kazinczy utca 23-27. Kari Tanács terem 

Időpont: 2012. szeptember 07. 10:30-12:00 

 

Jelen vannak: Szabó László Tamás, Vámos Ágnes, Réthy Endréné, Ollé János, Chrappán 

Magdolna, Dancsó Tünde, Fáyné Dombi Alice, Vidákovich Tibor, Pusztai Júlia 

 

Az ülés tervezett menete: 

1. az Albizottság céljai, feladatai  

2. az ebben a tanévben tervezett ülések programja 

3. az albizottsági honlap felépítésére, tartalmára vonatkozó tervek 

4. az albizottsági tagság megújításának módja, a regisztrációs űrlap 

5. egyebek 

  

Vidákovich Tibor: 

 Köszöntés 

 Új vezetők bemutatása 

 Témakörök ismertetése 

 

Jelenléti ívek kiosztása 

 

1. Az Albizottság céljai, feladatai 

 

Vidákovich Tibor: 

 A Didaktikai Albizottság feladatainak megvitatása, előzetes tervezet mentén. 

 

Dancsó Tünde: 

 Publikálási területek, szakmai vélemények eljuttatása. 

 Fel lehet-e vállalni a véleményeket? 

 A megfelelő helyen, és időben kell megjelenni 

 

Ollé János: 

 Érdemes lenne megfontolni azt, hogy a Pedagógiai Társaság, Didaktikai 

szakosztályával lehetne kapcsolatot teremteni, a civilek felé lehetnek jó csatornáik 
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 Akár nevesítve is megjelenhetne a tervek között 

 

Dacsó Tünde: 

 Jelenjen meg a vertikális és a horizontális terület 

 Ez a tagolás nagyon vertikális 

 

Chappán Magdolna: 

 Ahol oktatatóként, vagy civilként én jelen vagyok, a didaktikai albizottság érdekeit, 

véleményét képviselem 

 Regionálisan is meg lehet jelenni 

 

Vidákovich Tibor: 

 Nem szerettem volna nevesíteni ezeket a szervezeteket 

 

Chappán Magdolna: 

 Mondjuk-e a véleményünket, vagy csak megkeresésre reagáljunk? 

 

Vidákovich Tibor: 

 Erről még a pedagógiai bizottságban sincs konszenzus 

 Nem célszerű, ha túlzott aktivitást mutatunk. 

 Horizontális megjelenés sikeres lehet, ha van az adott témában konszenzus, ami az 

albizottság véleményét tükrözi 

 

Dacsó Tünde: 

 Ha van olyan tag, aki szeretne véleményt nyilvánítani az a didalbiz engedélyével a 

didalbiz nevében kijelentheti-e? 

 

Szabó László Tamás: 

 Mindenki képviselheti a saját véleményét 

 

Fáyné Dombi Alice: 

 Az albizottságnak át kell gondolni, mit bír el az albizottság, nem szabad túlvállalni 

magunkat 

 

2. Erre a tanévre tervezett ülések dátumainak témáinak megvitatása 

 

Vidákovich Tibor: 

 Ismerteti a még hátra lévő ülések lehetséges programjait, témaköreit, eseményeit 

 

Ollé János: 

 A november 23.-ai ülés, írásos formában jelenjenek meg az online folyóiratban 

 Videó felvételek formájában fel lehetne tölteni az üléseket az internetre 

 

Vidákovich Tibor: 

 Amennyiben az oktatók beleegyeznek a felvételbe, nincs akadálya 

 

Magdolna: 

 Vitaindítókat is fel lehet tölteni, utólag is lehet kommentelni, akár blogszerűen is 
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Vidákovich Tibor: 

 Ha nem is maga az előadás, de minimum a ppt-t fel lehet tölteni 

 

Szabó László Tamás:  

 Lehetne-e másol, vidéken ülésezni? 

 Gesztus értékű lenne a nem fővárosi kollégákhoz 

 

Ollé János: 

 Az IKT-a pedagógiában-albizottságban kialakult szokása van 

 Társas közösségi esemény 

 

Vidákovich Tibor: 

 Egyelőre az lenne jó, ha egyre többen lennénk az üléseken 

 Ki kell találni előadókat a tavaszi ülésre 

 

Chappán Magdolna: 

 Kutatásuk van, a kompetencia alapú oktatás iskolai megvalósulásáról 

 

Vámos Ágnes: 

 Interdiszciplinális témakörök behozatala az ülésekre jó lehet 

 A kompetencia alapú oktatás helyett, lehet akár más tudományterület 

 

Réthy Endréné: 

 Etológiai témák 

 

Dancsó Tünde: 

 Érdemes lenne Eu-s pályázatokat megnézni, és az elméleti oktatókat, és a gyakorlati 

megvalósítókat összehozni 

 

Vidákovich Tibor: 

 Maradjon-e a tavaszi első ülése a kompetencia, vagy legyen inkább 

interdiszciplinális témakör 

 Közösen eldöntötték, hogy váltás történik a témakörben 

 Pszichológus kognitív alapok 

 Szakmódszertanos 

 

Ollé János: 

 Szociálpszichológus  

 

3. Az albizottsági honlap felépítésére, tartalmára vonatkozó tervek 

  

Vámos Ágnes ismerteti a napirendi pontot 

 6-os pontot el lehet hagyni a tervezetből 

 

Szabó László Tamás: 

 A történeti áttekintés menüpont a legvégén legyen a honlapnak 
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Ollé János: 

 Még kérdéses, hogy, hogy néz ki a menürendszer 

 Nevelestudomany.hu/didaktika vagy didaktika.nevelestudomany.hu, vagy 

didaktika.hulehetséges honlapcímek 

 Munkahelyi elérhetőségeket nem kéne megadni 

 

Vidákovich Tibor ismerteti a honlapon megjelenő menüsort: 

 Albizottság feladatai 

 Éves program 

 Jegyzőkönyvek 

 Taglista (elérhetőségek nélkül) 

 Regisztráció  

 

4. Az albizottsági tagság megújításának módja, a regisztrációs űrlap 

 

Vidákovich Tibor: 

 Olyan pont kerüljön be, hogy a tagsági viszonyommal együtt a honlapon 

megjelennek információk rólam döntési lehetőség 

 

Vámos Ágnes ismerteti a regisztrációs lapot. 

 

Vidákovich Tibor: 

 Bizottsági tagság lehet pozitívum sok helyen (pl.: pályázatok) 

 Csak köztestületi tagok lehetnek tagok, a többiek pedig állandó meghívottak (a 

jelenlévők támogatják) 

 

Vámos Ágnes: 

 A honlapon megjelenhetnének az állandó meghívottak nevei 

 

Regisztráció után szűrőt kell bevezetni  utána lehet valaki tag, vagy állandó meghívott. 

 

Vidákovich Tibor: 

 Ollé János javaslatára a levelezőlista lesz, moderálással 

 A jelenlegi listára felhívást kell küldeni a regisztrációval kapcsolatban 

 

Következő ülés: A november 23. 

 

 

A döntések megszületése után az elnök az ülést bezárta. 

 

A jegyzőkönyvet készítette:Pusztai Júlia 

A jegyzőkönyvet hitelesítette: Vámos Ágnes 

Látta: Vidákovich Tibor 

 

 

 

 

 


