
 

 

 

Nemzetközi konferencia segítő önkéntes 

 

Ha érdekel, hogyan zajlik egy nemzetközi konferencia… 

Ha szeretsz emberekkel kommunikálni és szervezkedni… 

Ha nem okoz gondot alapfokon angolul vagy németül is beszélni… 

Köztünk a helyed! 

 

A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kara, a KultúrÁsz Közhasznú 

Egyesület és az angliai székhelyű Centre for Research in Early Childhood közös 

szervezésében idén 2018. augusztus 28-31. között kerül megrendezésre az European Early 

Childhood Education Research Association (EECERA) nemzetközi koragyermekkori nevelés 

kutatók éves konferenciája.  

A konferencia idén 28. alkalommal kerül megrendezésre, helyszínéül minden évben más 

ország nagyvárosa, fővárosa szolgál. 2018-ban Budapest kapta a lehetőséget, hogy az Európa 

minden országából, valamint Európán kívül valamennyi földrészről érkező több mint 1200 fő 

oktatással, neveléstudománnyal foglalkozó szakembert vendégül lássa. A konferencia fő 

helyszínéül a Budapesti Műszaki Egyetem szolgál. 

A konferencia lebonyolítási munkálataiba való bekapcsolódáshoz várjuk olyan önkéntes 

segítők jelentkezését, akik szeretnének bepillantást nyerni egy ilyen nagyszabású, több mint 

1200 fős konferencia munkálataiba és készek kipróbálni magukat különböző, a 

konferenciához szorosan kapcsolódó feladatok ellátásában (pl. résztvevők regisztrálása, 

szekció koordinálása stb.) A hivatalos jelentkezéshez egy adatbekérő online jelentkezési lap 

kitöltése szükséges, amely az alábbi linken érhető el: 

https://goo.gl/forms/YIUcQTjSoPp1OCZy2 (max. 5 percet vesz igénybe a kitöltése). A 

jelentkezések alapján az ott megjelölt igények figyelembe vételével elkészítjük a konferencia 

önkéntes segítőinek pontos beosztását, amelyet mindenkinek kiküldünk július végéig.  

https://goo.gl/forms/YIUcQTjSoPp1OCZy2


 

 

A hatékony munkavégzéshez az önkéntes segítők előzetesen e-mailben kapnak egy 

feladatlistát és épülettérképet, egy angol/német nyelvű mondatjegyzéket a leggyakoribb 

konferencián szükséges kifejezésekkel, illetve egy jegyzetet a technikai tudnivalókról és az 

esetlegesen felmerülő problémák elhárításának, kezelésének módjairól. A helyszínen pedig 

felkészítést kapnak az épület megismeréséhez és a feladatok szakszerű ellátásához. 

A konferencia önkéntes segítői a szakmai előadásokat és a kedd esti ünnepélyes nyitó 

fogadást ingyenesen látogathatják, kapnak egy, a konferenciára készített egyen pólót, 

valamint ebédet és kávészüneteket biztosítunk számukra. A jelentkező segítők a konferencián 

végzett munkájukról igény esetén igazolást kapnak, amellyel akár szakmai gyakorlatukat is 

kiválthatják. Tekintve, hogy a konferencia Budapesten kerül megrendezésre, a vidékről 

érkező önkénteseknek szükség esetén utazási költségtérítést is biztosítunk. Szállásköltséget 

sajnos nem áll módunkban téríteni, így azt mindenkinek egyénileg szükséges megoldania.  

Amennyiben a konferencia munkálataiba való bekapcsolódás lehetősége felkeltette 

érdeklődésedet, vagy ismersz a környezetedben olyan személyeket, akiknek hasznos lehet ez a 

lehetőség, várjuk a jelentkezéseket 2018. május 31-ig. 

 

Jelentkezésedet előre is köszönjük! 

 

Dr. Juhász Erika szervezőbizottsági elnök nevében üdvözlettel, 

 

Osztermann Dorottya 

Önkéntes koordinátor 

 


