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A konferencia azzal a céllal került megrendezésre, hogy lehetőséget biztosítson 

oktatóink, hallgatóink és más érdeklődők számára, hogy megismerkedhessenek a Gazdaság- 

és Társadalomtudományi Karon tanuló külföldi diákok által képviselt közel 40 ország 

néhányának főbb jellemzőivel, oktatási sajátosságaival, valamint a diákok beszámolhassanak 

személyes motivációjukról, amely Magyarországra és a Szent István Egyetemre hozta őket.  

12 előadás hangzott el 12 országról (Nigéria, Afganisztán, Ghána, Mongólia, 

Palesztína, Myanmar, Kenya, Egyiptom, Pakisztán, Gambia, Somália, Szíria), melyeket 

képekkel jól illusztrálva, autentikus forrásból hallhatott a 21 érdeklődő. Annak ellenére, hogy 

12 különböző oktatási rendszerről hallhattunk jól szerkesztett és vizuális anyagokkal 

támogatott előadást, mégis találtunk közös pontokat az oktatási rendszereket illetően. 

Hallgattunk előadást olyan ország képviselőjétől, ahol az oktatási rendszer gyökeres 

átalakulása éppen ezekben a hónapokban zajlik, egy szigorú és régóta fennálló rendszert 

próbálnak teljesen átalakítani úgy, hogy a vizsgaközpontú oktatásról térnek át a tehetség-

központú oktatásra. Azonban hallgattunk előadást olyan országról is, ahol egyelőre a legfőbb 

cél az, hogy az írástudatlanok számát csökkentsék. Kíváncsiak voltunk arra, hogy a különböző 

országok eltérő oktatási rendszereiben mik a hasonlóságok és mik a különbségek. Próbáltunk 

közös pontokat keresni, és olyan tényezőket is, ahol meglehetősen nagy eltérések 

mutatkoznak. Büszkén állíthatjuk, hogy az interaktív konferencia egyértelmű siker volt, az 

előadók lelkesen mutatták be országaikat, és kíváncsian hallgatták társaik színes előadásait. 

Száámos kérdést tettek fel  egymásnak, és talán maradtak megválaszolatlan kérdések, ezért 

mindenképpen pozitív lenne egy hasonló jellegű konferencia megrendezése a jövőben, 

mintegy folytatásaként a mostani előadásoknak.  

Ez az esemény lehetőséget adott a résztvevőknek, hogy 4 óra alatt egy virtuális utazás 

keretein belül bejárhassák az egész világot, és megismerkedhessenek tőlünk távol eső 

országok kultúráival és a prezentációkat követően egy csésze kávé, tea, sütemény mellett 

kötetlen beszélgetéseket folytassanak egymással. Az előadók egy-egy VIP „Hop on hop off” 

tikettet kaptak ajándékba a Program Centrum Kft-tól.   



 

 

 

                                



 

 

 

 



 


