
KEDVES KOLLÉGÁK!

Újból eltelt egy év, ismét elérkezett a kongresszus időpontja. A MAGYIPETT 39. kongresszusát 
Egerben tartjuk, ahol a magas szintű tudományos program mellett a történelmi város és a finom 
borok garantálják a jó hangulatot.

Kongresszusunk témája idén a lelki egészség és az oktatás kapcsolata. Ez a viszony rendkívül 
sokrétű és bonyolult. Vizsgálhatjuk a pszichés problémáktól mentes gyermekek oktatással kapcso-
latos pozitív és negatív tapasztalatait, az iskolai beilleszkedés nehézségeit éppúgy, mint a kiemel-
kedően tehetséges gyermekek speciális gondozását vagy a teljesítmény vagy a teljesítménykény-
szer szerepét a gyermekek lelki egyensúlyában. A jobb jegyekért való versengés, az otthoni és az 
iskolai elvárásoknak való megfelelni akarás különböző lelki zavarokat idézhet elő. A mindenna-
pos testnevelés és a sport pozitív hatása a testi-lelki egészségre egyértelmű, azonban a szervezési 
nehézségek akadályt jelenthetnek a megfelelő eredmény elérésében. 

A pszichés zavarokkal küzdő gyermekek oktatása nehéz feladat elé állítja a pedagógusokat és 
szoros együttműködést igényel az egészségügyi szakemberekkel. A hiperaktív vagy magatartás- 
zavaros gyermek tanítása egy átlagos létszámú osztályban kihívást jelent a pedagógus számára. 
Az autizmussal élő fiatalok egy része a normál iskolai rendszerben jól tud tanulni, más részének 
viszont speciális oktatásra van szüksége. A közösségbe való beilleszkedés megsegítése szintén 
közös feladata a gyermekkel foglalkozó szakembereknek. Ezeknek a gyermekeknek az integrált 
vagy szegregált intézményben való oktatása hosszú múltra tekintő vitatéma. A játék határokkal 
cím arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy egyáltalán nem mindegy, milyen közegben és hogyan 
oktatják a gyermekeket, legyenek lelkileg egészségesek vagy betegek. 

Reméljük, hogy a téma sok érdeklődőt, előadót foglalkoztat. A társaság egyik célját, a társszak-
mák bevonását is szeretnénk elősegíteni, így kifejezetten örülünk annak, hogy az egri Eszterházy 
Károly Főiskola ad otthont a kongresszusnak. Sok szeretettel várjuk minden jelenlegi és leendő 
tagtársunkat és az érdeklődő kollégákat, pedagógusokat és szakembereket.

Kiss Enikő, a Társaság elnöke

VÉDNÖK
Habis László, Eger Város Polgármestere

A KONGRESSZUS HÁZIGAZDÁJA
Eszterházy Károly Főiskola
 
HELYSZÍN
Eszterházy Károly Főiskola, Leányka úti Campus – Eger 

SZERVEZŐ BIZOTTSÁG
Dr. Antal Márta Dr. Bugán Enikő Dr. Gallai Mária 
Dr. Kamuti Katalin Dr. Kapornai Krisztina Dr. Kiss Enikő
Dr. Kovács Emőd Dr. Nagy Péter Dr. Páli Eszter 
 Dr. Pősz Krisztina

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ
A második értesítőt a kongresszus részleteivel 2015. január végéig minden tagnak és érdeklődő-
nek megküldjük.
 
ELŐADÁS/POSZTER BEJELENTÉS HATÁRIDEJE
2015. február 1.     golob@congressline.hu email címen.
 
AKKREDITÁCIÓ
A kongresszus akkreditációja folyamatban van
 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MAGYIPETT TAGJAI RÉSZÉRE
A Társaság pályázatot ír ki tagjai számára, melynek nyertesei a konferencia regisztrációs díjának 
megfizetése alól mentesülnek.
Pályázati feltételek:
- A pályázó legyen a Társaság tagja, tagdíj-elmaradása a 2014. évig ne legyen
- A pályázó 2 oldalas részletes absztrakt beadásával mutassa be előadását
- Az absztrakt a formai követelményeknek feleljen meg
  (Bevezető, hipotézis vagy cél, módszer, eredmények, összefoglalás)
- Az absztrakt beadása a megadott határidő pontos betartásával történjen
- Az előadás elméleti információi a kurrens szakirodalmi adatokra támaszkodjanak,
  megfelelő hivatkozásokkal (bevezető)
Előnyben részesül az az előadás, amely értékes saját vizsgálatok, vagy tapasztalatok során szer-
zett eredményeket mutat be. Kérjük, hogy a pályázó olyan csatolmányban küldje el az absztraktot 
a konferencia szervezőinek, amelyben a pályázatra való jelentkezését egyértelműen jelzi.
A beérkezett pályázatokat egy háromtagú szakmai bizottság értékeli, rangsorolja. 
A legjobb 3 pályázat részesül támogatásban.
 

A kongresszussal kapcsolatos további információkkal 
a Szervezőiroda szívesen áll rendelkezésre: 
Benyhe Ildikó, Golovanova Bea
CongressLine Kft. 1065 Budapest, Révay köz 2., 
Tel: (1) 429-0146, Fax: (1) 429-0147


