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A MAGYAR TANNYELVŰ TANÍTÓKÉPZŐ KAR JUBILÁRIS 

KONFERENCIÁJA 

A konferencia időpontja: 2016. november 25-26. 

A konferencia helyszíne: Városháza díszterme, Szabadka, Szabadság tér 1. 

Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar épülete, Szabadka, Strossmayer u. 11. 

 

Az Újvidéki Egyetemhez tartozó szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar ebben az 

évben ünnepli fennállásának és működésének tíz éves évfordulóját. Az elmúlt tíz évben az 

oktatási tevékenység állandó minőségnövelése mellett a Kar folyamatosan a didaktikai-

módszertani tudományok elmélet újra- és átgondolásán fáradozott. Ennek 

következményeképen jött létre a nemzetközi tudományos konferenciák három sorozata: 

nemzetközi interdiszciplináris tudományos konferencia, amely 10. alkalommal kerül az idén 

megrendezésre; nemzetközi módszertani tudományos konferencia, amely 5. alkalommal kerül 

megrendezésre az idén és nemzetközi tudományos konferencia az IKT használatáról az 

oktatásban, amelyre harmadik alkalommal kerül sor. Ezen konferenicasorozatoknak is 

köszönhetően a Kar más kiadói tevékenysége mellett képes volt arra, hogy két tudományos 

folyóirat kiadását is elindítsa: Évkönyv, amely az első konferenciasorozatot követi, és 

amelynek ebben az évben jelent meg a 10. száma, és Módszertani Közlöny, amely a második 

konferenciasorozatot követi, és amelynek 5. számát adta ki a Kar tavaly. 

Ebben a jubiláris évben az a szándékunk, hogy egy egyedülálló jubiláris koferenciát 

szervezzünk, amelynek keretében különböző aspektusokból járnánk körül az alábbi témát: 

„VÁLTOZÉKONY ISKOLAI TUDÁSTEREK” 



 

A téma átgondolásának három szekció adna teret, amelyek tulajdonképpen az eddigi 

konferenciasorozat tematikái felelnének meg, vagyis általános interdiszciplináris 

átgondolások, módszertani elmélkedések és megoldások a korszerű IKT-eszközök távlataiból 

a korszerű oktatás és iskola megvalósításában. 

A konferencia zárt jellegű lesz, a részvétel meghívás alapján történik, vagyis azon oktatók és 

kutatók megszólításával, akik az elmúlt tíz évben kiemelkedő elköteleződést mutattak a 

konferenciákon kifejtett témák és maga az intézmény iránt, amelynek tíz éves jubileumát 

ünnepeljük. 

Minden kedves résztvevőnek eredményes munkát kívánok, és jelentőségteljes hozzájárulást 

az iskolai alkalmazkodásban a tudás világához. 
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Tisztelt Hölgyem/Uram! 

Örömünkre szolgál és megtiszteli Karunkat azzal, ha elfogadja szíves meghívásunkat a 

jubiláris konferenciára. Hisszük, hogy kiemelt előadóként expozéjának megtartásával 

emeli intézményünk konferenciájának tudományos fényét, szakmai hozzáértésével 

teljesebbé teszi az értekezést és személyes jelenlétével ünnepélyesebbé teszi 

rendezvényünket. 

 

Határidők: 

A jelentkezési lap online kitöltése és az összefoglalók elküldése: 2016. június 25. 

A tanulmány eljuttatása: 2016. szeptember 15. 

 

Részvételi díj: nincs. 

 

 

 

Szívélyes üdvözlettel, 

A jubiláris konferencia elnöke 

Dr. Josip Lepeš 

a Kar megbízott dékánja 


