
A gyakorlóiskolák sajátos szerepet töltenek be a magyar közoktatási 
rendszerben, hiszen kettős feladatot látnak el, amikor részben a kor 
társadalmi kihívásait � gyelembe véve törekszenek a közoktatás ál-
tal előírt kötelezettségeik minél magasabb színvonalú teljesítésére, 
ugyanakkor a lehető legkiválóbb színvonalon készítik fel a pedagó-
gusjelölteket jövőbeli hivatásukra. 
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A Gyakorlóiskolák Iskolaszövetsége 2002-ben jött létre. 
Bácsi János elnök úr szavait idézve: „Célkitűzéseink között 
szerepelt, hogy az országos iskolafejlesztési elképzeléseket 
teszteljük és összehangoljuk, a gyakorlati képzés együtt-
működési formáit bővítsük, hatékonyságukat növeljük. 
A gyakorlati képzés sajátos nevelési-oktatási érdekeinek 
megjelenítését és azok képviseletét is vállaltuk az állami 
és a fenntartói szervezetekben. Célunk, hogy a szövetség-
hez tartozó intézmények átadják egymásnak tapaszta-
lataikat, módszereiket, a helyi és a már jól bevált kezde-
ményezéseket megismertessék egymással.” (http://www.
gyakorloiskolakszovetsege.hu/rolunk.html)

A szövetség eddig hat módszertani konferenciát szer-
vezett különböző helyszíneken. Szeged, Baja, Budapest, 
Szekszárd, Pécs és Debrecen után a hetedik konferencia 
megrendezési jogát a Nyugat-magyarországi Egyetem 
Öveges Kálmán Gyakorlóiskola kapta, így a vezetőtanítók 
és vezetőtanárok október 12–13-án Győrben ülésezhettek.

A konferencia – mely „A krétától a megabyte-ig” címet vi-
selte – két napja során 11 szekcióban, 21 gyakorlóiskola 
részvételével, 117 előadás hangzott el a neveléstudomány 
aktuális kérdéseiről, a pedagógusjelöltek gyakorlati kép-
zésével kapcsolatos feladatokról, valamint a NAT által 
megjelölt műveltségterületekhez kapcsolódó elméleti és 

gyakorlati munkáról. Az előadások anyaga tanulmánykö-
tet formájában, nyomtatásban is megjelent.

A rendezvény védnökei Prof. Dr. Faragó Sándor, a Nyu-
gat-magyarországi Egyetem rektora és Dr. Cseh Sándor, a 
Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar 
dékánja voltak.

A támogatók között szerepelt a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Pedagógiai Intézet és az Apáczai Kiadó is.

A konferencia résztvevőinek kényelméről és a vendéglá-
tásról a Hotel Famulus gondoskodott.

A kétnapos tanácskozás minden résztvevő és vendég 
számára értékes szakmai feltöltődést, hasznos ismereteket 
és sikeres eszmecserét nyújtott.
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