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Közlemények

Az ELTE TÓK Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszék német szakcsoportja 2013. ápr. 26-án egy
napos továbbképzést szervez német nemzetiségi tanítók részére Deutsch und
deutschsprachige Fächer in der Grundschule címmel.

A továbbképzés helyszíne: ELTE TÓK, Kiss János altb. u. 40., 123. terem.

A továbbképzés programja:

Radvai Teréz (ELTE TÓK): Vizuális impulzusok a nyelvfejlesztés szolgálatában;
Dorothee Lehr-Balló (ELTE TÓK): A német mint tanítási nyelv - dicsérni, kritizálni,
segíteni, kijavítani ... németül;
Ibolya Hock-Englender (MNOÖ): Újdonságok és változások 2013. jan. 1. óta a
nemzetiségi oktatásban, valamint Nemzetiségi tankönyvkínálat az alsó tagozat számára;
Brabanti Barbara - Magyari Emese (ELTE TÓK): Játékos módszerek a népismeret
tantárgy oktatásában.

Jelentkezés e-mail-ben: szabo.eva@tok.elte.hu.

Részvételi díj: bruttó 6500 Ft.

Jelentkezési határidő: 2013. április 5.

*
Az ELTE TÓK Neveléstudományi Tanszék Informatika Oktatási Csoportja 2013. április 26-án
konferenciát szervez Multimédiás oktató és fejlesztő programok alkalmazása
kisgyermekkorban címmel. A konferencián való részvétel ingyenes. 
Bővebb információ >>>

*
Az ÓVÓ- ÉS TANÍTÓKÉPZŐK EGYESÜLETE Idegennyelvi Tagozata és az ELTE TANÍTÓ-
ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR Idegennyelvi és Irodalmi Tanszéke, a BRITISH COUNCIL és a GOETHE
INTÉZET támogatásával 2013. május 24-én szakmai konferenciát rendez "A KORAI
IDEGENNYELVI FEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA" címmel.

A rendezvény célja a korai nyelvi nevelés területéhez kapcsolódó kutatási eredmények és
gyakorlati tapasztalatok bemutatása.

A konferenciára szeretettel várjuk a 3–10 éves korosztály idegennyelvi fejlesztésének
elméletével és/vagy gyakorlatával foglalkozó szakembereket és a szakterület iránt érdeklődőket.
Előadónak invitáljuk a pedagógus(tovább)képzés vagy a közoktatás területén működő
kollegákat/kolleganőket eredményeik, tapasztalataik és elképzeléseik ismertetése céljából 15
perces előadás keretében vagy poszterbemutató formájában.

A részvételhez előzetes regisztráció szükséges a mellékelt jelentkezési lapon. Az elhangzott
előadások anyagából konferenciakötet készül. A konferencián való részvételről továbbképzési
tanúsítványt kapnak az azt igénylő kollégák. 
A konferencia munkanyelve magyar. A külföldi vendégelőadók plenáris előadásait igény szerint
szinkrontolmácsolással követhetik a résztvevők.

Helyszín: Goethe Intézet, 1092 Budapest, Ráday utca 58.

Időpont: 2013. május 24.

Részvételi díj: a szakmai programon a részvétel ingyenes.

Regisztráció: A nagy érdeklődésre való tekintettel, kérjük, minél hamarabb jelezze részvételi
szándékát az otetok.konferencia@gmail.com emailcímen.

Kiadja az ELTE TÓK.

Felelős kiadó:
Dr. Mikonya György dékán

Szerkesztőbizottság elnöke:
Dr. Mikonya György

Szerkesztőbizottság tagjai:
Dr. Donáth Péter

Dr. Hunyady Györgyné 
Dr. Kollár Katalin

Dr. Podráczky Judit 
Dr. Szabolcs Éva
Dr. Takács Márta

Főszerkesztő:
Dr. F. Lassú Zsuzsa

Szerkesztőség címe:
1126 Budapest,

Kiss J. altbgy.  u. 40.

Telefon: 487-81-00

Fax: 487-81-96

E-mail:
gyermekneveles@tok.elte.hu
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Jelentkezési határidő:
Előadóknak: 2013. 04. 15. 
Résztvevőknek: 2013. 05. 10.
További információ: Trentinné Benkő Éva (ELTE TÓK) tbenko.eva@gmail.com.

Sajnálattal közöljük, hogy további jelentkezéseket a nagy érdeklődés és a terem
befogadóképessége miatt már nem áll módunkban elfogadni.

*
ELTE Tanító- és Óvóképző Kar és a Kar Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszéke nemzetközi
konferenciát szervez Anyanyelv–olvasás–irodalom címmel, 2013. május 31-én, Budapesten,
az ELTE Tanító- és Óvóképző Karán.

A konferencia célja és témái:

a határainkon túli és a hazai óvó- és tanítóképző intézmények közötti folyamatos
munkakapcsolat építése;
az anyanyelvi és az irodalmi-esztétikai képzési célok, eszközök, tartalmak közelítése;
az anyanyelvi kultúra őrzésének lehetőségei és nehézségei a kétnyelvűség és
kettősnyelvűség körülményei között;
a magyar nyelvű irodalomnak az esztétikai nevelésben való alkalmazása, az esztétikai
érték közvetítésének elméleti és gyakorlati megközelítése.

Jelentkezési határidő a konferencián való részvételre: 2013. május 8.

Az előadás-rezüméket max. 1800 karakter terjedelemben szíveskedjenek emailben és postán is
eljuttatni a Kar címére 2013. május 13-ig.

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a konferenciát a Nemzeti Kulturális Alap
Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma Pályázata (száma: 3808/1304) támogatja,
így a részvételi és a regisztrációs díjtól eltekintünk.

*
Az ELTE TÓK Természettudományi Tanszéke Fenntarthatóságra nevelés a tanító- és
óvóképző intézményekben, valamint a külső oktatási helyszíneken címmel nemzetközi
konferenciát szervez.

A konferencia időpontja: 2013. október 4. péntek.

Helyszín: ELTE TÓK Természettudományi Tanszéke (1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40.)

A konferencia célja a hallgatók környezettudatos magatartás formálása, valamint jó szakmai
tapasztalatok bemutatása a fenntarthatóságra nevelésben dolgozó szakemberek körében. A
konferencia nem csak a címben említett intézmények oktatói számára kerül meghirdetésre,
hanem elsősorban a hallgatókról szól, és a hallgatókat orientálja.

A konferencia nyelve: kétnyelvű (magyar, angol).

A konferencia tervezett résztvevői: hazai pedagógiai intézetek, határon túli magyar tannyelvű
pedagógiai intézetek, osztrák és német pedagógiai intézetek oktatói és nem utolsósorban
hallgatói, valamint a külső oktatási helyszínek munkatársai.

A konferencia programja: plenáris előadások, tervezett szekciók:

1. Fenntarthatóságra nevelés az iskolában,
2. Fenntarthatóságra nevelés az óvodában,
3. Fenntarthatóságra nevelés a felsőoktatásban és a külső oktatási helyszíneken,
4. Poszter szekció.
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