Meghívó
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar Hagyományőrző Alapítványa
és Természettudományi Tanszéke nemzetközi konferenciát szervez

Fenntarthatóságra nevelés a nevelési-oktatási intézményekben
címmel.
A konferencia időpontja: 2013. október 4. (péntek)
Helyszíne: ELTE TÓK, 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40.
A konferencia nyelve: magyar és angol
A konferencia védnöke: Dr. habil. Mikonya György egyetemi docens, a kar dékánja.
A konferencia témakörei:
• fenntarthatóságra nevelés az óvodában
• fenntarthatóságra nevelés a közoktatásban
• fenntarthatóságra nevelés a felsőoktatásban
• fenntarthatóságra nevelés óvodán, iskolán kívüli helyszíneken.
A konferenciára olyan oktatással és neveléssel foglalkozó szakembereket várunk, akik a saját
oktatási tevékenységük során a fenntarthatósággal, környezeti neveléssel foglalkoznak.
Elsősorban óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, múzeumpedagógusok, felsőoktatásban
dolgozók, egyetemi és főiskolai hallgatók jelentkezését várjuk, de minden érdeklődőt szívesen
fogadunk.
Pedagógusok továbbképzése esetén a konferenciával 5 óra teljesítése igazolható.
A későbbiekben a konferencia előadásaiból ISBN számmal ellátott tanulmánykötet készül,
ezért kérjük, hogy a publikációkat legkésőbb 2013. november 30-ig juttassák el részünkre.
Aki előadás-összefoglalóval jelentkezik a konferenciára (első szerzőként legfeljebb 1 előadás,
1 poszter), annak magyar vagy angol nyelven lehet bemutatnia az adott témát, jelentőségét a
fenntarthatóságra nevelésben, a probléma kérdéseit, a célcsoportot, az alkalmazott
módszereket, eredményeket, új lehetőségeket.
Az absztrakt formai követelményei:

Cím: Times New Roman, 14-es betűméret, vastagbetű, középre igazítva,
utána 1,0 sorköz;
szerző(k) nevei (Családi és utónév1; Családi és utónév2): Times New Roman, 12-es
betűméret, normálbetű, középre igazítva, utána 1,0 sorköz;
szerző(k) munkahelye: egyetem/intézet, kar, tanszék, város, ország, Times New Roman, 9-es betűméret, dőltbetű, középre
igazítva, utána 1,0 sorköz;

Bevezető: Times New Roman, 11-es betűméret, vastagbetű
Szöveg szöveg szöveg szöveg …………………………………………………………………………...
(Times New Roman, 11-es betűméret, normálbetű, sorkizárt);
Módszer: Times New Roman, 11-es betűméret, vastagbetű
Szöveg szöveg szöveg szöveg …………………………………………………………………………...
(Times New Roman, 11-es betűméret, normálbetű, sorkizárt);
Eredmények és azok megvitatása: Times New Roman, 11-es betűméret, vastagbetű
Szöveg szöveg szöveg szöveg …………………………………………………………………………...
(Times New Roman, 11-es betűméret, normálbetű, sorkizárt);
Összefoglaló: Times New Roman, 11-es betűméret, vastagbetű
Szöveg szöveg szöveg szöveg …………………………………………………………………………...
(Times New Roman, 11-es betűméret, normálbetű, sorkizárt);

Kulcsszavak: 3-6 szó, 10-es betűméret, dőlt betű, középre igazítva, utána 1,0 sorköz.
Az absztrakt legalább 1500, legfeljebb 2500 karakter terjedelmű, Times New Roman 12-es
betűmérettel, normálbetű 1,0 sorközzel írott szöveg.
Kérjük, a jelentkezési lapon jelölje, hogy a konferencián előadással vagy poszterrel kíván
részt venni.
A konferencia előadásai 10 percesek, amit 5 perces vita követ.
Poszter esetén a max. méret: 110x70 cm.
Az absztraktok és a jelentkezési lapok beküldésének határideje: 2013. augusztus 11.
A jelentkezés elfogadásáról, az összefoglalók elbírálásának eredményéről, valamint a
konferencia végleges programjáról minden jelentkezőt az általa megjelölt e-mail címen 2013.
augusztus 25-ig értesítünk. Az összefoglalók ISBN számmal ellátott absztrakt kötetben/CD
kerülnek megjelenésre.
A konferencián való részvétel díja 5000 forint, amely magában foglalja az ebédet, büfét, az
absztrakt kötetet/CD-t és a programot.
A részvételi díj befizetésének határideje: 2013. szeptember 2.
A részvételi díjat az ELTE TÓK Hagyományőrző Alapítványa bankszámlájára kell befizetni:
OTP Bank, számlaszám: 11712004-20189299-0000-0000.
Külföldiek esetén: IBAN: HU30 1171-2004-2018-9299-0000-0000. BIC (SWIFT) KÓD:
OTPVHUHB.
A megjegyzésbe kérjük a név feltüntetése mellett odaírni, hogy „KONF”.

A konferencia jelentkezési lapja az alábbi linken érhető el:
https://docs.google.com/forms/d/1JA6FAs5G8H7jcQi5Y9eo9zjmAx0lBITqTJfT16VWHyw/viewform

Az előadás-összefoglalókat az eltetokkonf2013@gmail.com e-mail címre kérjük elküldeni.
A konferencia részletes programja az ELTE TÓK honlapján szeptember második felétől
érhető el (http://www.tok.elte.hu/).

TERVEZETT PROGRAM

Fenntarthatóságra nevelés a nevelési-oktatási intézményekben
2013. október 4. péntek
Helyszín: ELTE TÓK Természettudományi Tanszék termei
délelőtt: regisztráció, poszterek kirakása, megnyitó, plenáris előadások (felkért előadók:
Prof. Dr. Hans-Martin Haase, Dr. Armin Baur, M.A. Martin Hartmannsgruber – Schwäbisch
Gmünd, Pädagogische Hochschule).
ebédszünet
délután: szekció előadások (szekciók: fenntarthatóságra nevelés az óvodában;
fenntarthatóságra nevelés a közoktatásban; fenntarthatóságra nevelés a felsőoktatásban,
valamint iskolán kívüli helyszíneken), kávészünet, poszterszekció, zárás.

Budapest, 2013. június 27.

ELTE TÓK Természettudományi Tanszékének
munkaközössége, a konferencia szervező bizottsága

