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Meghívó
Tisztelettel meghívjuk az ELTE BTK Szakmódszertani Központjában működő tantárgypedagógiai tudományos diákkör konferenciájára és az azt követő szakmai programra.
Időpont: 2018. január 11. (csütörtök) 16–19 h
Hely:
ELTE BTK Szakmódszertani Központ (Múzeum körút, Ifjúsági épület II/1.)

Program
− Tantárgy-pedagógiai tudományos diákköri konferencia
− Gonda Zsuzsa: Szövegfeldolgozás digitális eszközökkel a magyarórán egy iskolai kísérlet
tükrében
− Könnyű Laura: Hogyan készítsünk kvízt az interaktív táblán?
A tudományos diákköri konferenciára szakmódszertani, iskolai kommunikációs, a tanársággal és a
tanulással kapcsolatos, valamint IKT-témájú előadásokkal lehet jelentkezni. Olyan hallgatókat
várunk a januári konferenciára, akik dolgozatukkal elsősorban az OTDK Tanulás- és
Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekciójában szeretnének részt venni 2019 tavaszán, és
2018. január 11. után szerzik meg az abszolutóriumot azon a szakon, amelyen a tdk-dolgozatukat
készítik.
Az OTDT-vel egyeztettünk a januári konferenciáról, mivel a szekciófelhívás még nem jelent meg.
2018. január 5-ei javaslatuk alapján a szakdolgozat és a tdk-dolgozat viszonyában a 2017-es
OTDK Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekciójának a feltételeihez
igazodjunk, ez alapján a tdk-dolgozatnak és a szakdolgozatnak legalább 30%-ban kell eltérnie
egymástól.
Kérjük, hogy a tdk-konferencián előadó hallgatók jelentkezésüket január 10-ig küldjék el a
metodika@btk.elte.hu címre a következő adatokkal: a hallgató neve, ímélcíme, szakja,
telefonszáma, a dolgozat címe (idegen nyelvű esetén magyarul is), a témavezető neve,
munkahelye, beosztása, ímélcíme.
A konferencián 15 perces előadást kérünk tartani a saját kutatásról és a dolgozatról. Az idegen
nyelvű előadások esetén 5 perces magyar nyelvű összefoglaló is szükséges. Az előadást vita követi,
az OTDK-ra való továbbjutásról szakmai zsűri dönt. A központi felhívás itt olvasható:
http://www.otdt.hu/upload/files/XXXIV.OTDK_kozponti%20felhivas.pdf
A Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekcióba szánt pályamunkák tartalmi és
formai követelményei itt találhatók: http://otdk.hu/media/uploads/tanulas1melleklet.pdf
A jelenlegi pályázati szakaszban a konferencián részt vevő hallgatóknak a kész TDK-dolgozatokat
előreláthatóan február végén kell feltölteniük. A következő tantárgy-pedagógiai tdk-konferenciánk
időpontja 2018. március vége lesz, az őszi konferenciáé pedig 2018. október vége.
Szeretettel várjuk szakmai rendezvényünkön az érdeklődő oktatókat és hallgatókat.
Budapest, 2018. január 5.
ELTE BTK Szakmódszertani Központ

