Közösségi képzési modellek határokon innen és túl
Ezzel a címmel rendezett nemzetközi konferenciát a PTE Kultúratudományi
Pedagógusképzõ és Vidékfejlesztési Kar 2015. október 16-17-én, a paksi Duna Hotelben.

Képgaléria
A tanácskozás fókuszában a felsõoktatás, a közösségi képzések hazai és nemzetközi
formái, gazdasági, társadalmi kapcsolatai, beágyazódása állt. Az elõadások ezen belül
hangsúlyozottan a PTE KPVK Tolna megyei, illetve Paks környéki képzési, gazdasági,
terület- és településfejlesztési innovációinak és hálózatfejlesztésének aktuális
lehetõségeirõl nyújtottak áttekintést. A tanácskozás esti programjában a térség
polgármesterei, gazdasági, területfejlesztõ szakemberei tekintették át a PTE KPVK
társadalmi környezetét az innovációs lehetõségek és hálózatfejlesztés tükrében.
A nagy érdeklõdéssel kísért eseményen külföldi vendégelõadók, Dr. Ludfüllah Turkmen (Usak
University,Törökország) és Marossy Zoltán Temes megyei alprefektus (Temesvár,
Románia) is megosztották hazájuk témával kapcsolatos tapasztalatait.
A tanácskozás résztvevõit a konferencia elsõ napján Dr. Zeller Gyula a Pécsi
Tudományegyetem stratégiai és kapcsolati rektorhelyettese, Fehérvári Tamás a Tolna
Megyei Közgyûlés elnöke és Süli János Paks város polgármestere köszönti.
A szakmai programban elsõként a törökországi Uºak egyetemérõl érkezett Dr. Lutfullah
Turkmen professzor The University's relationship with the community and the economy in
Turkey címû elõadását hallgathatták meg az érdeklõdõk. A Társadalmi Innováció és
hálózatépítés a Pécsi Tudományegyetem tudásbázisán a Dél-dunántúli régióban
projektet Dr. Takács András szakmai vezetõ, a PTE KTK oktatási és költségvetési
dékánhelyettese mutatta be, majd Dr. Vercseg Ilona az ELTE oktatója, a Civil Kollégium
Alapítvány képzési vezetõje, a Közösségfejlesztõk Egyesülete tiszteletbeli elnöke ismertette ?Az
egyetem és társadalmi környezete, kapcsolatrendszere" összefüggéseit.
?A gazdaság szerepvállalása a képzési, a terület- és településfejlesztési innovációban a
Paksi régió területén" témában Dr. Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerõmû Zrt.
kommunikációs igazgatója szólalt fel. ?Képzés és közössége Pakson, az alapítványi

fenntartású Energetikai Szakközépiskola és Kollégiumban" címmel Horváthné Szûcs
Marianna, a paksi ESZI Intézményfenntartó és Mûködtetõ Alapítvány ügyvezetõje tartott
elõadást.
A tudományos tanácskozás Fabro Pincében megtartott, szûkebb körû, esti
programjában, 18 órai kezdettel a PTE KPVK társadalmi környezetét az innovációs
lehetõségek és hálózatfejlesztés tükrében tekintették át a meghívott vendégek, a térség
polgármesterei, gazdasági, területfejlesztõ szakemberei:
Dr. Horváth Béla, a PTE KPVK dékánjának köszöntõje után Süli János, Paks
polgármestere, a Paksi Társadalmi Tanács elnöke ismertette ?A Paksi Társadalmi
Tanács, mint innovációs társadalmi és gazdasági hálózatfejlesztés" lehetõségét, illetve
Kováts Balázs térségi szakértõ, a PTE KPVK címzetes egyetemi docense mutatta be a
?Település- és közösségfejlesztés, hálózatosodás a paksi régióban" projekt eredményeit.
A konferencia második napján a vendégeket Dr. Horváth Béla, a PTE KPVK dékánja
köszöntötte, majd ?Képzés és közösség szerepe a szórványmagyarságban: a magyar nyelv
jelene és jövõje a Bánságban" címmel Marossy Zoltán Temes megyei alprefektus
(Temesvár, Románia) tartott elõadást.
Távol-keleti kitekintésként Vajda Norbert szociológus, a PTE KPVK Campus Hungary
ösztöndíjas oktatója mutatta be az Indonéz felsõoktatás helyzetét ?A (felsõ)oktatás szerepe a
társadalmi, gazdasági integrációban Indonéziában" címmel.
Prof. Dr. Horváth Béla DSc egyetemi tanár, a PTE KPVK dékánja ?A PTE KPVK
képzésfejlesztési innovációs tervei Paks térségében" címû elõadásában a szekszárdi
székhelyû egyetemi kar fejlesztésének terveit ismertette.
A társadalmi innovációs kutatások lehetõségeirõl Paks térségében Dr. habil. Nagy Janka
Teodóra PhD fõiskolai tanár beszélt, majd Dr. Kurucz Rózsa CSc fõiskolai tanár tárta a
hallgatóság elé a pedagógusképzés megújítási törekvéseinek tapasztalatait ?A
hálózatfejlesztés, mint térségi innováció a pedagógusképzésben" címmel.
A tanácskozás eredményeit mindkét napon Dr. Nagy Janka Teodóra a PTE KPVK
általános és tudományos dékánhelyettese foglalta össze zárszavában.

A konferencia eredményeként nemcsak a térség felsõoktatási, oktatási intézményei
közötti együttmûködés erõsödhetett, de kiteljesedett a régió települései, önkormányzat
gazdasági és társadalmi szervezetei közötti párbeszéd is.
A program a TÁMOP-4.2.1. ?Társadalmi innováció és hálózatépítés a Pécsi
Tudományegyetem tudásbázisán a Dél-dunántúli régióban" projekt keretében került
megrendezésre.

