
MEGHÍVÓ  

A VIII. KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓD NEMZETKÖZI INTERDISZCIPLINÁRIS 

KONFERENCIÁRA 

 

 

 

   A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar, valamint a Különleges Bánásmód 

Folyóirat Szerkesztősége tisztelettel meghívja Önt és munkatársait a VIII. Különleges Bánásmód 

Nemzetközi Tudományos konferenciára.  

 

A konferencia ideje: 2023. április 14.  

 

A konferencia helye:  

Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar  

(4220, Hajdúböszörmény, Désány István u. 1-9.)  

 

A konferencia támogatója:  

Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának Gyógypedagógiai Albizottsága 

 

A konferencia plenáris előadásának megtartására felkért előadó: 

 Dr. Radványi Katalin 

 gyógypedagógus, pszichológus, főiskolai tanár 

 Apor Vilmos Katolikus Főiskola 

 

A konferencia hivatalos nyelve:  magyar és angol.  

 

 



   A konferencia immár nyolcadik alkalommal 

kíván teret adni a különleges bánásmódot igénylő 

gyermekekkel/fiatalokkal/felnőttekkel foglalko-

zó szakemberek, kutatók tudományos, szakmai 

tanácskozásának, keresve és megalapozva a tudo-

mányos, szakmai útjait, lehetőségeit. 

   Konferenciánk közös szakmai teret kíván adni 

azoknak, akik megfogalmazzák és közreadják a 

különleges bánásmódot igénylő csoportok 

(sajátos nevelési igényűek; beilleszkedési, tanulás, 

magatartási nehézséggel élők; tehetségek) 

nevelésére, ellátására alapozott pedagógiai, 

pszichológiai illetve egyéb társtudománybeli 

tapasztalataikat, elképzeléseiket, kutatási ered-

ményeiket.   

   A plenáris előadásokat szekciók és/vagy 

poszter bemutatók követik.  

 

 

Jelentkezési határidő:  

• Előadás vagy poszter bemutatására:  

2023. március 25. 

Az absztrakt elfogadásáról visszajelzés: a benyúj-

tást követő 1 héten belül 

 • Érdeklődő résztvevőknek: 2023. április 10. 

 

 

Várható szekciók: 

1. Korszerű logopédiai és nyelvészeti kutatások, 

módszerek, jó gyakorlatok 

2.  Gyógypedagógia 

3. A tehetséggondozás elméleti és gyakorlati 

megközelítései 

4. Fejlesztési lehetőségek az óvodában és az isko-

lában 

5. A különleges bánásmód szociálpedagógiai 

vonatkozásai 

6. Kutatás közben (betekintés a tehetséggondozó 

programokban résztvevők/PhD hallgatók 

munkásságába) 

7. Kulturális sokszínűség, kulturális tudás 

 

A részvétel regisztrációhoz kötött, mely a 

részvételi díj átutalásával együtt érvényes! 

 

  Az előadások és absztraktok elkészítésének 

paraméterei  

   Az előadások időtartama 15 perc, amelyet 5 

perc vita követ. A konferenciára önálló kutatásra 

épülő, tudományos igényű előadásokat várunk, 

melyek a különleges bánásmód témaköréhez 

kapcsolódnak. Az előadáshoz szükséges technikai 

eszközöket (tábla, számítógép, projektor) 

biztosítjuk.  

 

Az absztrakt formai követelményei:  

 250-300 szó terjedelem.  

 A főszöveg Garamond betűtípussal, 11– 

es betűmérettel és 1,15 pt-os 

sortávolsággal. 

 

 

   A jelentkezéshez és az absztraktok 

beküldéséhez kérjük, töltse ki az alábbi 

űrlapot: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd

432Mc6tqd2f-

_haT69ikrETC8ytv0vTkmeh8ON5vdWTzXDw/

viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 

 

 

A konferencián való részvétel feltételei: 

Részvételi díj: 5000 Ft/15 Euro (mely 

tartalmazza: a konferenciarészvételt és a 

publikáció lehetőségét a Különleges Bánásmód 

MTA ’A’ kategóriás, DOI, DOAJ jegyzett  

folyóiratban. lásd.  

https://ojs.lib.unideb.hu/kulonlegesbanasmod). 

A részvételi díjat a Debreceni Egyetem számlájára 

kell átutalni:  

Név: Debreceni Egyetem  

Számlaszám: 11738008-21489815  

 

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel 

a RÉSZTVEVŐ NEVÉT, és a következő 

kódot:  

DEGYGYKgyogyped2023. 

5D5UBP00KONF/247  

 

Kérjük, hogy az átutalás befizetésének másolatát 

szíveskedjen átküldeni  Deák-Orosz Ildikó 

intézeti adminisztrátor, oroszi@ped.unideb.hu e-

mail címére! 
 

   Utazás és szállás egyéni szervezésben valósul 

meg (kedvezményes szállás kérhető a Kar 

kollégiumában).  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd432Mc6tqd2f-_haT69ikrETC8ytv0vTkmeh8ON5vdWTzXDw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd432Mc6tqd2f-_haT69ikrETC8ytv0vTkmeh8ON5vdWTzXDw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd432Mc6tqd2f-_haT69ikrETC8ytv0vTkmeh8ON5vdWTzXDw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd432Mc6tqd2f-_haT69ikrETC8ytv0vTkmeh8ON5vdWTzXDw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://ojs.lib.unideb.hu/kulonlegesbanasmod


A Konferencia végleges programjának kiírása 

április 1-én várható.  

 

Várjuk jelentkezését, és kérjük, hívja fel 

kollégái és tanítványai figyelmét is a 

konferenciára! 

 

 

Üdvözlettel: a konferencia szervezői 

   Bármilyen felmerülő kérdés esetén kérjük, 

forduljon a konferencia főszervezőjéhez az alábbi 

e-mail címen: 

Dr. Mező Katalin 

mezo.katalin@ped.unideb.hu 


