PÉK 2008 – VI. PEDAGÓGIAI ÉRTÉKELÉSI KONFERENCIA

KÖSZÖNTŐ
A PÉK 2008 – VI. Pedagógiai Értékelési Konferencia Tudományos Programbizottságának és
Szervezőbizottságának nevében tisztelettel köszöntöm a konferencia résztvevőit. Az idén hatodik alkalommal rendezzük meg a Pedagógiai Értékelési Konferenciát. Örömünkre szolgál,
hogy az eltelt idő alatt sikerült a rendezvényt országosan ismertté és elismertté tenni, a nemzetközi tudományos normákat követő konferenciává alakítani.
Az Értékelési Konferenciát Csapó Benő alapította 2003-ban, amely kezdetben a Nagy József
nevéhez kötődő Szegedi Műhely empirikus pedagógiai kutatási hagyományaira épülő, a Szegedi Tudományegyetemen 1991-ben indult pedagógiai értékelési szakértő szakos egyetemi
képzés hallgatóinak kínált évenkénti szakmai találkozót, a meghívott előadók révén a hazai és
a nemzetközi kutatási eredmények megismerésének lehetőségét. Az értékelési konferenciák
évről évre formálódtak, változott a struktúrájuk, bővült a résztvevők, érdeklődők köre. 2006tól kezdve a plenáris előadások mellett lehetőséget biztosítottunk a pedagógiai értékeléssel
foglalkozó kutatóknak, értékelési szakértőknek, kutató tanároknak saját kutatási-fejlesztési
eredményeik bemutatására is. A nemzetközi tudományos normáknak megfelelően, a beérkezett prezentáció-terveket a szerzők nevét titkosan kezelő bírálati rendszerben értékeltük.
Az idei évben követtük a korábban kialakított normákat, értékelési szempontokat, a prezentációk elfogadásának feltételeit. A konferenciára elsősorban a pedagógiai értékeléshez
kapcsolódó empirikus vizsgálatokat, innovatív értékelési módszereket, a pedagógiai értékelést a közoktatásban vagy a felsőoktatásban alkalmazó vizsgálatokat, fejlesztő programokat
bemutató anyagokat vártunk három prezentációs műfajban: szimpózium, tematikus előadás,
poszter. A Tudományos Programbizottság 3 szimpóziumot, 35 tematikus előadást és 11 posztert fogadott el bemutatásra. A szimpóziumok és a témakörök szerint csoportosított előadások
párhuzamos szekciókban követhetők figyelemmel a konferencián.
A konferencia programjában három plenáris előadás szerepel neves külföldi és hazai kutatók részvételével. A konferencia nyitó előadásában Vidákovich Tibor, a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézetének docense a kompetenciaértékelési rendszerek értékeléselméleti szempontú elemzésére vállalkozik. A Luxemburgi Egyetem professzorai,
Martin Romain és Thibaud Latour a számítógéppel segített pedagógiai értékelés elméleti és
gyakorlati jelentőségének ismertetése során egy nyílt forráskódú szoftver előnyeit is fölvázolják. Eckhard Klieme, a frankfurti DIPF (Deutsches Institut für Internationale Pädagogische
Forschung) igazgató professzora az osztálytermi értékelés és osztályozás kérdéseivel foglalkozik elméleti és gyakorlati aspektusokból egyaránt.
A korábbi évekhez képest két jelentős változás figyelhető meg az idén. A helyszín most
a szegedi József Attila Tanulmányi és Információs Központ impozáns épülete, és a korábbi
években még három napos programot most két napba sűrítettük. Amiben viszont reményeink
szerint követjük a hagyományokat: lehetőséget teremtünk a pedagógiai értékelés aktuális kérdéseinek megvitatására, elősegítjük a tudományos párbeszédközösségek formálódását, a
szakmai kapcsolatok kialakulását, ápolását. A konferencia szervezői nevében tartalmas, hasznos tanácskozást és kellemes időtöltést kívánok.
Csíkos Csaba
a PÉK 2008 elnöke

5

