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Az ELTE TTK Oktatásmódszertani Centrumának a Magyar Pedagógiai Társaság 
Felsőoktatási Szakosztálya támogatásával szervezett konferenciája a PISA vizsgálat 
megismerését és eredményeinek a természettudomány szempontjából történő értékelését 
tekinti céljának. A természettudományos oktatásban résztvevő tanárok, egyetemi oktatók 
közvetlen részvételét igénylő szakmai megbeszélés sorozat célja   

a középiskolai természettudományos oktatás nemzetközi helyzetének áttekintése 
a tudásmérő nemzetközi vizsgálatok eredményeinek széleskörű  megismertetése 
 

A 2008 tavaszi konferencia megvitatásra javasolt műhelytémái: 
• A PISA vizsgálat természettudományi vonatkozásainak ismertetése, rendszere, 

céljai, eredményei 
• A PISA vizsgálat értékelése a tantárgyi oktatás szempontjai szerint 

a) fizika-kémia  („Fizikai rendszerek”) 
b) biológia-földrajz („Élő rendszerek”, illetve „Föld és csillagászati 

rendszerek”) 
• A PISA vizsgálat és az interdiszciplináris tantárgyi koncentráció szükségessége, a 

környezettan tanításának szerepe 
• A PISA vizsgálat és a tanárképzés 

 
A konferencia műhelyjellegének megfelelően a szervezők a fenti témák megvitatásának 
vezetésére egy-egy elismert szakembert kérnek fel. A vizsgálat általános ismertetését (első 
téma) Csapó Benő professzor, a PISA Igazgató Tanácsának magyar tagja vállalta. Az 
általános ismertetés után a műhelyvezetők l5 perces bevezető előadásait témánként 30 
perces diszkusszió követi, amelyben 3-5 perces szabad reflexiókra nyílik lehetőség.  
 
A megbeszélés összefoglaló megállapításait a szervezők nyilvánosságra hozzák: megküldik 
a felsőoktatási szakmai testületeknek, továbbá az államigazgatás érintett szervezeteinek. 
 
A konferencián a főiskolák és egyetemek módszertannal foglalkozó oktatóinak, a 
tanárképzésben résztvevő vezető oktatóknak és a középiskolák vezető tanárainak, továbbá 
a felsőoktatási kormányzat képviselőinek, összesen 50-70 aktív oktatási szakembernek  
részvételét várjuk. 
 
Részvételi díj: 1000 Ft (a helyszínen készpénzben fizetendő), amelyből a szervezők a 
folyamatos kávé-üdítő ellátást, valamint a déli szendvicsebédet biztosítják. 
   
A konferenciára tisztelettel meghívjuk. Jelentkezési határidő: 2008  május 9. 
További információkat az alakuló programról a csatolt jelentkezési lap kitöltésével és a címre 
való megküldésével igényelhet. 
 
2008. március 25. 
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