NEMZETI PEDAGÓGUS KAR GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI TERÜLETI KÜLDÖTTGYŰLÉS
ELNÖKSÉGE
9025 GYŐR, KOSSUTH LAJOS U. 7.

Beszámoló a Nemzeti Pedagógus Kar Győr-Moson-Sopron Megyei
Online Konferenciájáról
A konferencia ideje: 2021. március 03. 14,00 - 15,30
Résztvevők száma:

Regisztrált 98 fő
A felültre bejelentkezett 58 fő (de ismert, hogy több helyen egy bejelentkezéssel többen vettek részt az online
konferencián)

A konferencia szervezése előtt felmértük, hogy melyek azok a témák, amelyek közérdeklődésre tartanak számot. Ennek megfelelően az érettségi vizsga változásairól, a digitális munkarend tapasztalatairól és az online minősítések rendjéről szóló előadásokat terveztünk. Az előadókat a megye elismert pedagógusai közül kértük fel.
A konferenciát Kaukerné Kovács Edit területi elnök vezette. Köszöntötte a résztvevőket, majd
felkérte Horváth Pétert a Nemzeti Pedagógus Kar országos elnökét, hogy tájékoztassa a résztvevőket a Kar eredményeiről, és szóljon a közelgő választásokról is. Horváth Péter részletes
tájékoztatójához 3 pedagógus tett fel kérdést, adott javaslatot, kérte a Kar közbenjárását:


a vezetői életpályamodellből kimaradtak a tagintézmények vezetői, ami nagyon méltatlan,



a pedagógiai szakszolgálatok vezetői nem kapták meg a vezetői életpályamodell szerint őket megillető bérezést,



évek óta a pedagógus igazolvány egy 6 hónapra érvényes nyomtatott papíralapú dokumentum. Javasolt lenne pl. egy plasztik kártya, ami tartósan használható. Kérjük, hogy
a szakképzésben dolgozó oktatók is kapják meg ezt.

Ezt követően a február 15-i Magyar Közlönyben megjelent érettségi vizsgaszabályzat módosítása, és az általános vizsgakövetelmények változása apropóján Horváth Péter ismertette a változásokat, valamint azt, hogy ezzel kapcsolatban a Kar milyen feladatot végez.
Mindennapjainkat meghatározza a COVID19 okozta világjárvány. Ehhez kapcsolódóan Horváth Ernő Tamás a Győri Arany János Angol-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
igazgatója beszélt arról, hogy a tavaszi időszakban az általános iskola alsó tagozatán hogy oldották meg a digitális oktatást, milyen problémákkal szembesültek. Ezután Németh Tibor a
Kazinczy Gimnázium igazgatója ismertette, hogy olyan iskolában ahol jelenleg vegyes munkarend van, mert 8. osztályig jelenléttel tanítják a diákokat, a középiskolásoknak pedig digitális oktatás van, milyen tapasztalataik annak, mi okozza a legnagyobb problémát. A szakképzésben a digitális munkarendben a gyakorlati oktatás okozta a legnagyobb problémát a tavaszi
időszakban. Erről Kaukerné Kovács Edit a Győri SZC Kossuth Lajos Technikum és Kollégium igazgatója beszélt. Felvázolta a tavaszi és a jelenlegi digitális munkarend különbségeit a
szakképzésben. Szólt a megoldandó feladatokról, a nehézségekről.
A digitális munkarend miatt megismerhettük az online minősítés fogalmát is. A konferencia
utolsó előadásában ennek pontos lebonyolításáról Stelczer Csabáné szakértő tartott ismertetőt.
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A konferencia zárásaként Kaukerné Kovács Edit ismét felhívta a figyelmet a tisztújító választásokra. Kérte, hogy az oktatás minden területéről legyenek jelöltek, és kérte, hogy mozgósítsák a pedagógusokat/oktatókat, hogy minél többen vegyenek részt a szavazásban.
A konferenciát követő visszajelzések pozitívak, úgy gondolom sikeres konferencia volt.

Győr, 2021. március 4.

Kaukerné Kovács Edit
területi elnök

