7. OLDAL

KERESZTESI HÍREK
„ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK”
(Konferencia Berettyóújfaluban)

A Biharkeresztesen is nagy sikerrel működő „Igazgyöngy” Alapítvány 2007-ben sikeresen pályázott a
„Civil szervezetek és az antidiszkriminációs törvény
végrehajtása” című kiírásra. Azóta a kistérség 23 településén felkeresték mindazon intézményeket és szervezeteket, melyek a törvény végrehajtásával kapcsolatba kerülhetnek. A projekt magvalósításában résztvevők korábban Berettyóújfaluban, Biharkeresztesen
és Komádiban workshopokon ismerkedtek meg az
egyenlő bánásmód törvényével. A projekt végrehajtásának zárásaképpen nagyszabású konferenciát szerveztek azok számára, akik a korábbi helyszíneken folyó
szakmai munkában részt vettek. A Bocskai István Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatot
Horváthné Márkus Eta, Kovácsné Balogh Tünde,
Bereczki Éva Emese és Hamarné Hangrád Éva képviselték Berettyóújfaluban, 2008.október 22-én.
Az programot L. Ritók Nóra nyitotta meg. Köszöntője
után a Komádiból érkezett Körözsi Gyöngyszemek
gyermektánccsoport kápráztatta el vidám hangulatú
cigánytáncával a megjelenteket
Elsőként Tunyoghi Katalin a nagyváradi Pertinax
Egyesület képviselője számolt be a magyarság identitás törekvéseiről Romániában, majd ugyanezt a témakört elemezték a Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetségétől érkezett előadók: Ádám Zita szakmai
alelnök, és Jókai Tibor titkár. A hazánkban élő nemzetiségek helyzetével is foglalkoztunk. Vmirjáncki József
nyugalmazott
tanár
mutatta
be
a
Körösszegapátiban élő román nemzetiség helyzetét.

Vekerdy Tamás pszichológus nagy átéléssel előadott
rendkívül humoros és tanulságos előadást tartott a
hátrányos helyzetről.
Lányi Marietta pedagógus a Gyermekek Háza programot vezeti Budapesten. Bemutatta, hogyan folyik a
tanítás ott, ahol többféle sérüléssel élő gyerekkel is
foglalkoznak nap mint nap.
Az SNI integráció nehézségeiről, az ezzel kapcsolatos
helyi tapasztalatokról számolt be Hodosán Csaba Berettyóújfalu vonatkozásában.
Hogy alakult ki egy szegregálódott oktatási intézmény
Hencidán? Mit tehet egy olyan iskola, ahol 100%-os a
roma tanulók aránya? – ezt a sajátos helyzetet mutatta
be Bagdi Erzsébet intézményvezető.
„Az esélyegyenlőséget csak intézményi együttműködésekkel lehet megvalósítani.” – hangzott a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet véleménye, melyet Mester
Zsuzsa ismertetett részletesen.
A civil szervezetek fontosságára, a bennük rejlő lehetőségekre mutatott rá előadásában Galambos Rita, a
Demokratikus Ifjúságért Alapítvány kuratóriumi elnöke. A Berettyóújfaluban működő Gyermekjóléti Szolgálat helyi tapasztalatairól Varga Julianna szakmai
egység vezető számolt be. A konferencia moderátora
Papp László budapesti oktatási szakértő volt.
Köszönjük az „Igazgyöngy” Alapítványnak, és L.
Ritók Nórának, hogy részt vehettünk ezen a jól szervezett, nagyon tanulságos, sokrétű ismeretet nyújtó konferencián.

A Polgármesteri Hivatal e-mail címe: hivatal@biharkeresztes.hu honlap: www.biharkeresztes.hu

