Konferencia felhívás
I. Szakképzés és oktatás: Ma – holnap konferencia.
Fejlődés és partnerség
2019. november 20-21.

A Műegyetemen kialakult tanárképzés történetének kezdete egyértelműen Eötvös József
kezdeményezéséhez (1870) kapcsolódik, melynek eredményeként Európában az elsők között indult
meg másfél évszázada a szakmai tanárképzés. Folyamatos működése, valamint a legjelentősebb
hallgatói létszám, továbbá a mérnöki és gazdasági tanárképzés együttese miatt napjainkban is
legjelentősebb szakmai pedagógusképző intézmény a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem, annak Műszaki Pedagógia Tanszéke. A múlt kötelez, a jelen felelősséggel ruház fel, a jövő
pedig a távlatok mérlegelésére késztet. Ezért is kezdeményezzük, hogy a 150 éves szakmai
tanárképzés fejlődési tendenciáit elemezve, a jelenben megoldást igénylő szakmai kérdések és
lehetőségek megvitatásával olyan fórumot teremtsünk a konferencián, mely a szakképzés és oktatás
megújulási folyamatában újabb partnerek számára nyújt alkalmat a közös gondolkodásra és további
együttműködésre. A közoktatás, a szakképzés, a felsőoktatás és a pedagógusképzés napjainkban is
változás, átalakulás közben van.
Kiemelt küldetésünknek tartjuk teret adni a Kárpát-medencei magyar tannyelvű pedagógusképző
intézmények oktatóinak és kutatóinak, hogy bemutathassák legfrissebb kutatási eredményeiket.
Fontos feladatunknak tekintjük a doktoranduszok kutatómunkájának segítését, ezért lehetőséget
kínálunk arra, hogy vitára bocsáthassák legfrissebb kutatási eredményeiket, hozzájárulva ez által
tudományos fejlődésükhöz.
Egyetemünk 2019-ben adott otthont a SEFI éves konferenciájának, ami kiváló lehetőséget nyújt a
tapasztalatok megosztására, továbbgondolására konferenciánk keretében, erősítve ez által is
elkötelezettségünket a mérnökképzés pedagógiai, módszertani, kutatásalapú megközelítését illetően.
Szervezőbizottság:
Prof. Dr. Tóth Péter (elnök)
Prof. Dr. Benedek András
Dr. habil. Kálmán Anikó
Dr. habil. Szűts Zoltán
Szalóki Tiborné (titkár)
Mike Gabriella
Duchon Jenő

Tervezett szekciók, témakörök
A konferencia tervezett szekciói a következők (A regisztráció során az előadásokat e szekciókba kell
majd besorolni.):
 Fejlődési tendenciák
 Oktatáskutatások
 Partneri kapcsolatok
 Innováció a képzésben és az oktatásban
 Oktatás határok nélkül

Javasolt témakörök:
 Szakképzés-, mérnökpedagógia
 Felsőoktatás-pedagógia
 Tantárgy-pedagógiák, módszertanok
 Empirikus kutatások a szakképzés és oktatás legszélesebb spektrumán
 Pedagóguskutatások
 Oktatáskutatás a Kárpát-medencében
 A szakmai tanárképzési kutatások tendenciái
 A szakmai tanárképzés fejlődéstörténete
 IKT az oktatásban, IKT kompetenciák
 Összehasonlító pedagógia
 Kompetenciafejlesztés
 Interkulturális oktatás, kisebbségpedagógia
 Felzárkóztatás és tehetséggondozás
 Sajátos nevelési igények
 Oktatásszociológiai kutatások
Tracks in English (Upon registration, lecturers will have to be categorized into these sections.):
 New Endeavors
 New Trends in Teacher Training
 Innovations in Engineering Education
Topics in English:
 Engineering Education, Engineering and Economics Pedagogy
 Industry 4.0 and Diversity in Engineering Education (in connection with the 47th SEFI Annual
Conference)
 Effective Teaching and Learning
 New Methodologies in Teacher Training
 Effective Education
 Information and Communication Technologies
 Educational Issues and Problems in the Carpathian Basin
A végleges szekciókat a jelentkezések alapján alakítjuk ki.
A konferencia nyelve: magyar, angol
Az előadásokat ISBN számmal ellátott utókiadványban elektronikus formában jelentetjük meg. A
kiadványba csak azok a tanulmányok kerülnek, melyek előadása a konferencián elhangzott.

Időpontok
A konferencia időpontja: 2019. november 20-21.
Az absztraktok benyújtásának határideje: 2019. október 31.
Az absztraktok elbírálásának határideje: 2019. november 9.
Előadók és meghívottak regisztrációs határideje: 2019. november 16.
Teljes előadás beküldésének határideje: 2020. január 10.
A kiadásának tervezett időpontja: 2020. március 31.
Az absztraktokat feltölteni és regisztrálni a konferencia honlapján lehet:
http://www.mpt.bme.hu/konf.2019/

Regisztrációs díj nincs.
A konferenciával kapcsolatos információkkal Szalóki Tibornéhoz lehet fordulni
(maholnap@eik.bme.hu).

A konferencia helyszínei
Megnyitó: BME, 1111 Budapest, Egry József u. 20-22. A. épület
Szekcióülések: BME 1111 Budapest, Egry József u. 1. E. épület
Fogadás: BME 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. Q. épület, A. szárny, I. emelet

Reméljük, hogy Önt és kollégáit konferenciánk résztvevői, előadói között üdvözölhetjük.
Budapest, 2019. szeptember
Dr. Tóth Péter
a szervezőbizottság elnöke

