TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR

Gyermekkép és oktatás Japánban című konferencia
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kara a Japán Alapítvánnyal közösen szakmai
tudományos konferenciát és témanapot szervez a 2017/2018. tanévben. A konferencia szervezőbizottsága
célul tűzi ki az összes hazai japanológiai egyetemi kutatóműhely, valamint szakmai szervezet felkérését a
részvételre.
A téma aktualitását az adja, hogy egyre népszerűbb az egyetemisták és a gyerekek körében is a japán
kultúra. Ahhoz, hogy a fiatalok megismerhessék a távol-keleti országot, szükségesnek érezzük a hazai
japanológiai kutatások átfogó bemutatását, ezért keressük azokat a kutatókat és doktoranduszokat, akik
kutatási témájukat szívesen mutatnák be a szakmai közösség előtt 15 perces előadás keretében. A japán
kultúra gyakorlati megismertetésére workshop lehetőségét is tudjuk biztosítani.
A konferencia időpontja: 2017. október 13. 9.00 – 14.00
Helyszín: Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar
1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 40.
A konferencia szervezőbizottsága:
Dr. habil Mikonya György az ELTE TÓK dékánja
Tada Sanae, a Japán Alapítvány igazgatója
Dr. Endrődy-Nagy Orsolya, egyetemi adjunktus ELTE TÓK
Dr. habil Gordon Győri János, egyetemi docens, ELTE PPK
Prof. Dr. Hidasi Judit, egyetemi tanár, Budapesti Gazdasági Egyetem
Sato-Stumpf Enikő, a Japán Alapítvány munkatársa
Dr. habil Umemura Yuko, egyetemi adjunktus, ELTE BTK
Dr. Vihar Judit, egyetemi docens, Károli Gáspár Református Egyetem
300 szavas absztraktját, 3 kulcsszó megjelölésével szeptember 15-ig, a tervezett előadás műfaját (előadás
vagy workshop-bemutató) megjelölve küldheti az endrody.orsolya@tok.elte.hu címre. Az előadás 15 perc
hosszúságú lehet, minden előadást 5 perces vita követheti. Az előadásokhoz a technikai igényeket kérjük a
jelentkezéssel egyidőben megjelölni szíveskedjenek! A workshopra jelentkezők a bemutatni kívánt terület
rövid vázlatával és a technikai igények megjelölésével jelentkezhetnek a jelölt címen.
A konferencia után az elhangzott előadásokat ISBN számmal ellátott szerkesztett kötetben három nyelven
tervezzük publikálni. Ehhez kérjük, hogy előadása anyagát maximum 20.000 karakter terjedelmű
szaktanulmány formájában magyar és angol nyelven, maximum 200 szavas japán nyelvű absztrakttal szintén
a fenti címre november 15-ig elküldeni szíveskedjen.
A formai elvárások megegyeznek a Magyar Pedagógia publikációs stílusával.
A szervezőbizottság nevében:
Dr. Endrődy-Nagy Orsolya
egyetemi adjunktus
Budapest, 2017. július 7.

