MEGHÍVÓ
II. Kárpát-medencei Nemzetközi Módszertani Konferencia
Módszervásár
Kaposvár, 2014. október 10.
A konferencia a „Pedagógusképzést segítő hálózatok továbbfejlesztése a DélDunántúl régióban”című, TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 azonosítójú projekt
keretében kerül megrendezésre.

A konferencia mottója:
"Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás
iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az
alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni
azt, amit szeretünk csinálni."/Szent-Györgyi Albert/
A konferencia célja:
A második nemzetközi módszertani konferencia célja, hogy lehetővé tegye a
tapasztalatcserét a pedagógusképzésben a határon túli intézményekkel. Olyan ismeretek
cseréjét szolgálja, amelyek tudományosan megalapozottak, azonban nem hagyják
figyelmen kívül a gyakorlat kiemelkedő szerepét sem. A rendezvényünkkel szeretnénk
megteremteni az alapját egy hosszú távú, eredményes együttműködésnek.
Szeretnénk mindenkinek felhívni a figyelemét arra, hogy a szakmai szereplésre
műhelymunka keretében biztosítunk lehetőséget az alábbi szekciókban. Ezen kívül
előadóink bemutathatják kutatómunkájukat poszter formájában is.
Szekciók-műhelymunkák:
1. Művészetekkel való készség- és képességfejlesztés
Szekcióvezető: Szombathelyiné Dr. Nyitrai Ágnes/Dr. Podráczky Judit
2. Élménypedagógia
Szekcióvezető: Bencéné Dr. Fekete Andrea/Walter Imola
3. Sajátos nevelési igényű gyermekek és felnőttek fejlesztésének módszertana
Szekcióvezető: Dr. Takács István/Szili Katalin
4. Hagyományos és innovatív módszerek a 21. század tanulóinak
Szekcióvezető: Kis Jenőné Dr. Kenesei Éva/Dr. Kovács Zsuzsa
5. Idegen nyelvű szekció (angol nyelv)
Szekcióvezető: Dr. Nagyházi Bernadette/Nagyné Árgány Brigitta
6. Hallgatói szekció
Szekcióvezető: Dr. Fináncz Judit/Rónai Gábor

A szekciókban műhelymunka zajlik, amely során az előadó választott témáját röviden
bemutatja, majd a résztvevőkkel interaktív módon eszmecserét folytat.
A feldolgozás módja kétféle lehet (melyet a jelentkezési lapon a megfelelő helyen kérünk
jelezni)
1. 10 perc előadás, melyet 10 perces megbeszélés követ a jelenlévők és a
szekcióvezető kérdései alapján.
2. 5 perc előadás, majd 25 perc az ismertetett módszertan bemutatására a résztvevők
bevonásával.
A poszterbemutató: egy kutatás eredményeinek, problématerületének átfogó
bemutatása egy posztertáblán. A poszter típusú szakmai bemutatóval készülők a poszter
absztraktjának elfogadása után lehetőséget kapnak a konferencián a poszter kiállítására és
10 percben történő szóbeli bemutatására. Ezután lehetőséget adunk a téma
megvitatására. A poszter bemutatóra hallgatók jelentkezését is várjuk.
A hallgatói szekcióba bármely egyetem, bármely szakos hallgatóját szeretettel várjuk.
Az absztrakt formai követelményei:
A műhelymunka, vagy poszter bemutatására minimum 2000 maximum 2500 karakteres,
magyar és emellett egy idegen nyelvű (angol) összefoglalóval lehet jelentkezni. A
műhelymunkaés
poszter-összefoglalók
tartalmazzák
a
bemutatásra
kerülő
módszertan/kutatás célcsoportját, célját, a célkitűzések elérésére választott utat,
eszközöket valamint az elért eredményeket, következtetéseket.
Az összefoglaló elején fel kell tüntetni az előadó nevét, munkahelyét, beosztását, e-mail
címét és a műhelymunka/posztercímét. Bármely elem hiánya az absztrakt elutasítását
vonja maga után.
A konferencián bemutatott műhelymunkák írott változatának formai követelményét később
küldjük azoknak az előadóknak, akiknek az absztraktját a két független bíráló elfogadta.
Tájékoztatásul közöljük a konferencia legfontosabb határidőit:
Jelentkezés és az absztrakt leadásának határideje: 2014. július 10-ig.
A poszter összefoglaló leadásának határideje: 2014. július 10-ig.
Értesítés a téma elfogadásáról, illetve elutasításáról: 2014. július 30.
A teljes, végleges előadás szerkesztésre és nyomtatásra történő leadásának
határideje 2014. október 10.
A konferenciakötet elektronikus formában jelenik meg a konferencia honlapján.

Tervezett program
9.00 – 10.00

Regisztráció

10.00
10.10
10.20 – 11.20
11.20 – 12.00
12.00
13.00 –

Köszöntőt mond:
Prof. Dr. Szávai Ferenc, a Kaposvár Egyetem rektora
Dr. Podráczky Judit, a Pedagógiai Kar dékánja
Plenáris előadások
Poszterbemutató szekciónként
Ebéd
Szekciók – műhelymunkák

A konferencia helyszíne:
Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar, 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
Új tanügyi épület
A konferenciára jelentkezni lehet: www.modszertanikonferencia.ke.hu oldalon.
Kapcsolattartó:
Bencéné dr. Fekete Andrea oktatási dékánhelyetes
e-mail: fekete.andrea@ke.hu
A konferencián a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A résztvevők száma
limitált. A jelentkezéseket a beérkezések sorrendjében fogadjuk el. Az előadók a
konferencia napján ebédet és a szünetekben frissítőt, illetve kávét kapnak. Többnapos
tartózkodás esetén a szállás és a fennmaradó étkezések költsége az előadókat terheli.
Kaposvár, 2014. május 19.

