
TANÁROK A GÖDÖRBEN.
VAN KIÚT!

2017. FEBRUÁR 19-én a GÖDÖR KLUB-ban, 15.00-18.00 – Budapest, Király u. 8-10.

Információk, véleménycsere, gondolkodtató színes élménydús forgatag a Civil Közoktatási  
Platform szíveslátásával. Bemutatkoznak a CKP-ban együttműködő szakmai, szülői,  
diákszervezetek, mozgalmak, a CKP munkacsoportjai, aktivistái. Moderátor: Ónody-Molnár Dóra

A PÓDIUMSZÍNPADON
15.00 – Mi az a Kockás Könyv? 
Röviden a politikacsinálás egészen új módszeréről: társadalmasí-
tás – Miért is kell, hogy mindenki informált legyen? Miért baj, ha 
a döntéseket elefántcsonttornyokban hozzák meg? Hogyan függ 
ez össze a jó intézkedések hatásosságával?
Résztvevők: Arató László - Magyartanárok Egyesülete, Nahalka 
István – oktatáskutató, Szebedy Tas – gimnáziumi igazgató, OKNT 
elnöke
16.00 – Szegregáció, kirekesztés – alternatív jövőképek
Hogy is élünk, amikor nem a belvárosban? Mi a probléma 
„képességbontásos” osztályokkal? Miről szól az integráció – ha 
jól és igazából csinálják? Mire ítélünk gyerekeket, ha a szülei nem 
középosztálybeliek? Min múlik?
Résztvevők: Csovcsics Erika - a pécsi Budai-Városkapu Iskolaköz-
pont vezetője, előtte 10 évig a Gandhi Gimnázium igazgatója
Daróczi Gábor – a Romaversitas Alapítvány igazgatója
Horgas Péter – tervező, a Nemzeti Minimum gyermekéhezés elleni 
mozgalom alapítója
17.00 – Szembenéz(z)ünk 
Mit csináltunk, mit csinálunk, mit nem – és miért?  
Tervek a jövőre nézve. Ide sok közönségkérdést várunk!
A Civil Közoktatási Platform és a Tanítanék Mozgalom képviselői 
el- és beszámolnak
Résztvevők: CKP: Ercse Kriszta – szóvivő, Juhász Ágnes  
 – az azonnali problémák/monitoring munkacsoport koordinátora, 
Nahalka István – a rendszerszintű problémák munkacsoportjának 
koordinátora, Tanítanék Mozgalom: Pilz Olivér, Sulyok Blanka, 
Törley Kata

AZ INTERAKTÍV (KIS)SZÍNPADON
15.00 – Független Diákparlament diákjogokról,  
demokráciáról interaktív beszélgetés 
vendégek: Molnár Lajos – KÜRT Gimnázium,
Radó Péter - oktatáskutató
15.50 – Sulyok Blanka irodalmat csinál 
– mert mindenki tud, és mindenkinek lehet:  
Versirda zene, kép, inspiráció
16.40 – Artemisszió Alapítvány: Klíma reggeli 
17.20 – Demokratikus Ifjúságért Alapítvány  
– Galambos Rita
Innovatív disputás módszerekkel vita a nap során felvetett 
kérdésekről, dilemmákról

Lesz CKP Moziterem – videók, képek, mókák

A GYEREKEK sem unatkoznak majd: 
ügyességi játékok, észforgató, vizuális majális, 
mesesarok

Meghívtuk és várjuk: 
Palkovics László - oktatási államtitkár, EMMI

Pölöskei Gáborné – szakképzésért és felnőttoktatásért 
felelős helyettes álamtitkár, NGM

CKPINFO.HU


