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Konferenciafelhívás 
 

Kedves Kolléga! 
 
A Szegedi Tudományegyetemen működő LoGoS kutatócsoport tisztelettel meghívja Önt és 
kollégáit a 2015. február 20-án megrendezendő Nyelvek−célok−stratégiák: fókuszban az 
osztatlan tanárképzés című ingyenes konferenciájára.  
 
A konferencia alapvető célja, hogy olyan beszélgetésekhez biztosítsunk fórumot, ahol a 
tanárképzésben szakmai tapasztalattal rendelkező, az évek óta tartó társadalmi, 
oktatáspolitikai, szervezési változásokat követni próbáló kollégák cserélnek eszmét, 
együttműködési ötleteket gyűjtenek, és a kihívásokra adott válaszokat beszélik meg. 
Bár még zajlik az osztott tanárképzés tapasztalatainak feltérképezése, bevezetésre kerültek a 
kétszakos, osztatlan programok és vele együtt megjelentek a szervezési és tartalmi dilemmák. 
Például mennyire sikeresen tudják az alapozó tárgyak a felzárkóztatás szerepét betölteni 
(nyelvszakok esetén mennyi jut a nyelvfejlesztésre)? Milyenek az új tanulói generációk 
(hallgatói felkészültség, elvárások, motiváció)? Beépíthető-e és hogyan a képzésbe a 
tanárságra való felkészítés a képzés elejétől fogva? Mennyire (lesznek) felhasználhatóak a 
BA/BSc és MA osztott képzéseken szerzett tapasztalatok? Az órák együtt vagy külön 
legyenek-e az alapképzéses órákkal? A különböző hallgatói létszámok mennyire 
befolyásolják a képzés gyakorlati megvalósítását? Hogyan lehet összeilleszteni a szakpárokat?  
 
Bár az eltelt három félév rövid idő, úgy látjuk, érdemes a kezdeti tapasztalatokat megosztani. 
Jelen eszmecserét azért kezdeményezzük, hogy feltérképezzük, hogy más bölcsész, 
természettudományi és egyéb karok tanszékein tapasztalhatóak-e hasonló jelenségek, illetve 
milyen megoldásokkal próbálnak válaszolni a különböző tanszékek és az ott oktató kollégák 
ezekre a kihívásokra. 
 
A konferenciára várunk  
(a) hagyományos, a témákhoz szorosan kapcsolódó, empirikus kutatáson alapuló 20 perces 
előadásokat,  
(b) a fenti fő kérdéskörök valamelyikéhez kapcsolódó, max. 15 perces vitaindító 
hozzászólásokat.  
 
A felvezető hozzászólásokat közös, hallgatóságot is bevonó kerekasztal-beszélgetések 
követik. A felszólalások ismertethetnek jó gyakorlatokat és/vagy helyi megoldásokat is. 
 
A konferencia helyszíne: Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar (Szeged, 
Egyetem u. 2). A konferencián való részvétel térítésmentes. Az esetleges utazás- és 
szállásköltségek a résztvevőket terhelik.  
 
Jelentkezéseket az előadások és vitaindító kerekasztal hozzászólások 150 szavas 
absztraktjával együtt 2015. január 15-ig várjuk a logos.szeged@gmail.com címre.  
Természetesen azokat is várjuk a közönség soraiba, akik nem jelentkeznek előadással, 
hozzászólással.  
 
A konferenciával kapcsolatos bővebb információért Doró Katalint kereshetik (dorokati@lit.u-
szeged.hu). 
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