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„Az országoknak és városoknak sincs semmire nagyobb szükségük,
mint az apród-esztendősök jó nevelése. Mert sem az eláradott gonoszságnak kiírtására,
sem a jó erkölcsök béoltására, sem a bölcsességek és tudományok gyökerezésére,
sem a több belső csendes állapotok virágozására foganatosabb eszköz
nem találtatik a gyermekek oktatásánál;
miképpen ártalmasb és veszedelmesb dolog sincsen az ifjúságnak
vagy tudatlanságban, vagy vásott, feslett erkölcsökben nevelésénél.”
(Pázmány Péter)

Konferenciafelhívás
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János
Tanárképző Központ A tanítóképzés és a pedagóguspálya aktuális kérdései és kihívásai címmel
tudományos konferenciát rendez a „150 éves az állami tanítóképzés” rendezvénysorozat
keretében, melyre tisztelettel meghívja Önt!

A tanítóképzés és a pedagóguspálya aktuális kérdései és kihívásai
tudományos konferencia
A konferencia időpontja: 2018. november 16. (péntek) 10.00-18.00
A konferencia helyszíne: Esztergom, Majer István út 1-3.
Jelentkezési határidő 2018. szeptember 25.
Az egynapos tudományos eszmecserét elsősorban a tanítóképzés, de mellette az óvodapedagógia,
a tanárképzés, valamint a mentori és vezetőtanári munka aktuális kérdéseiről és problémáiról
kívánjuk lefolytatni.
A konferenciára valamennyi hazai képzőhely képviselőire számítunk, továbbá az elmélet és
gyakorlat kölcsönösségének jegyében a gyakorlati helyszínek, azaz az óvodák és az iskolák
képviselőinek bevonását is tervezzük. Kifejezetten várjuk tehát az egyetemeken, főiskolákon
oktató kollégák mellett a gyakorló pedagógusok, mentorok, vezető tanárok és
óvodapedagógusok szekció-előadásait is!
A konferencián a következő szekciókat tervezzük: tanítóképzés, a tanítóképzés története, tanítás
–és tanulásmódszertani, óvodapedagógus, tanári és mentori szekciók.
A konferencia napjának tervezett programja: 10 órától plenáris előadásokra kerül sor, ezt közös
ebéd követi. Az ebédszünetben az érdeklődőknek rövid sétára is lehetőségük nyílik az esztergomi
Várhegyen. A tanácskozás az ebédszünet után különböző szekciókban folytatódik, majd este 18
órára tervezzük a konferencia zárását.

Szeretettel várjuk jelentkezésüket tervezett előadásuk témacímével és rövid előadásösszefoglalóikkal 2018. szeptember 25-ig. A konferencián előadásra szánt téma összefoglalója
szóközökkel együtt legalább 1500, legfeljebb 2500 karakter terjedelmű szöveg. Az absztrakt
füzetbe való bekerülés feltétele a névvel és beosztással ellátott absztrakt 2018. szeptember 25-ig
történő megküldése a következő címre: esztergom@btk.ppke.hu
A konferenciára jelentkezni a PPKE BTK honlapján erre a célra létrehozott felületen található és
onnan letölthető (előadói és résztvevői) jelentkezési lapokkal lehet:
http://btk.ppke.hu/karunkrol/intezetek-tanszekek/vitez-janos-tanarkepzo-kozpont
A konferencián való részvétel díja előadóknak 8.000 Ft érdeklődőknek 4000 Ft amely magában
foglalja előadók esetén az előadás lehetőségét (kérdésekkel, válaszokkal együtt legfeljebb 20
percben) valamint a tanulmánykötetbe szánt tanulmány szakmai lektorálás utáni megjelentetését,
az összes résztvevő esetén a konferencia ideje alatt bármely szekció látogatását, az előadások
absztraktjait is tartalmazó jubileumi füzetet, a regisztrációs csomagot (mappa, lapok, toll), az ebédet
és a frissítőket. A részvételi díj befizetésével kapcsolatos tudnivalókat jelentkezésükre küldött
válaszunkkal egy időben kapják meg a jelentkezők. Az előadóként való részvétel Karunk hallgatói
és munkavállalói számára díjmentes, de a részvétel regisztrációhoz kötött.
A konferencia részvételi díjának befizetési határideje 2018 október 15. A részvétel lemondására
2018. október 14-ig van a jelentkezőnek jogosultsága, ezt követően a részvételi díj befizetése
kötelező. Ha a részvételi díjat a résztvevő helyett a munkáltató szeretné kifizetni, akkor a
konferenciához tartozó számlaigénylő nyomtatvány kitöltése kötelező. A számlaigénylő
nyomtatványok beérkezési határideje 2018. szeptember 25. Ha a számlaigénylő nyomtatvány a
megadott határidőre nem érkezik meg, akkor a számlát a résztvevő nevére állítjuk ki, módosításra
nincs lehetőség.
A konferenciához kapcsolódva egy lektorált tanulmánykötetet kívánunk megjelentetni, melyhez
várjuk a kollégák – lehetőség szerint konferenciánk címéhez is kapcsolódó – pedagógiai,
pszichológiai vagy módszertani témájú írásait.
A tanulmányok beküldési határideje 2018. december 1. az esztergom@btk.ppke.hu e-mail címre.
A tanulmány nem feltétele a jelentkezésnek, csak felkínált lehetőség. A tanulmánykötetbe szánt
tanulmány szóközökkel együtt legalább 20 ezer, legfeljebb 60 ezer karakter terjedelmű szöveg lehet.
A
tanulmányok
esetén
követendő
formai
előírásokat
szintén
a
http://btk.ppke.hu/karunkrol/intezetek-tanszekek/vitez-janos-tanarkepzo-kozpont
felületen
érhetik el.
A konferencia – erre az alkalomra használt – e-mail címe: esztergom@btk.ppke.hu. Tisztelettel
kérjük, hogy a jelentkezési lapokat, a tartalmi összefoglalókat, a publikálásra szánt tanulmányokat,
továbbá a konferenciával kapcsolatos kérdéseiket és észrevételeiket erre az e-mail címre küldjék!
Kérjük, hogy kollégáit is tájékoztassa az eseményről!
Szeretettel várjuk a tanácskozásra!
Esztergom, 2018. szeptember 05.

A konferencia szervezőbizottsága

