
Az autoritáshoz való viszony és a resztora4v szemlélet Kelet-Európában/Romániában 

Nemzetközi Konferencia 2021 

   
A Sapien)a EMTE Csíkszeredai Kara, a Hargita Megyei Nevelési és Erőforrás Központ, az 

Apáczai Csere János Pedagógusok Háza és a Caritas Eparhial Egyesület háromnyelvű nemzetközi 
konferenciát szervez Csíkszeredában 2021. szeptember 2-4-én, melynek témája az autoritáshoz való 
viszonyunk. 

Három év)zeddel a rendszerváltás után az autoritás, valamint a hozzá való viszonyulásunk 
még magán viseli a kommunista rendszerből hozoT félelem, bizalmatlanság és a hivatalos 
felszólításra való engedelmesség nyomait, egyéni és társadalmi szinten egyaránt. Miközben 
szeretnénk másként működni, a fiatalabb generációk másfajta viszonyulását sokszor nem értjük, 
olykor )szteletlennek érezzük. Mire lenne szükségünk ahhoz, hogy másképp működjünk? Más 
társadalmak milyen mintákat működtetnek? Hol kezdődik, hogyan nyilvánul meg a társadalmi szintű, 
emberhez méltóbb viszonyulás, mentalitásváltás? Mi az egyén, illetve az intézmények szerepe a 
társadalmi változás megvalósításában? A konferencián ilyen és hasonló kérdések mentén szeretnénk 
közösen gondolkodni, egymástól tanulni. Célunk, hogy hazai és nemzetközi formális és informális 
közösségek tagjaiként egymással találkozzunk, a resztoraWv szemléleTel ismerkedjünk, használatára 
inspiráljunk. 

A konferencián plenáris előadásokat és kiscsoportos műhelymunkákat tervezünk a hálózatok, 
oktatás-, igazságügy területén, három nyelven (angol, magyar, román). 

Plenáris előadóink:  

John Bailie: hTps://www.iirp.edu/administra)on/john-w-bailie-ph-d  

Sabine Bourgeois:  hTps://www.linkedin.com/in/sabine-bourgeois-56124131 

Tim Chapman: hTps://uniss.academia.edu/TimChapman 

Johan Deklerck:  hTps://www.johandeklerck.be/home-welcome 

Jukka Sinnemäki: hTps://www.youtube.com/watch?v=OTyFbwzuwxo  

Ted Wachtel: hTps://www.buildinganewreality.com/about-us/ 

Jelentkezés az alábbi linken:   

hTps://www.cognitoforms.com/HTsapien)a/Jelentkez%C3%A9s%C3%8EnscriereRegistra)on 

A konferenciával kapcsolatban további információkat kérni az alábbi email-címen lehet: 
restora)ve_conference@ccdhr.eu  

KapcsolaSartó személyek:  

magyar nyelv: Kui Enikő, Kósa István  

román nyelv: Kovács Dorina, Erősdi Edit  
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angol nyelv: Sólyom Andrea, Bakó Rozália, Negrea Vidia  

Jelentkezés határideje: június 20. 

Visszajelzés a jelentkezés elfogadásáról: június 21. 

Részvételi díjak:  

*Magas jövedelmű országok  / közepes jövedelmű országok / Más országok  

Az országok listája megtekinthető iS: hTps://drive.google.com/file/d/
1peUOFkMuMgfSNqycZuZpLSgTrqGbYZJg/view?usp=sharing 

A részvételi díjak befizetési módjával és határidejével kapcsolatban a konferenciaszervezők 
visszajelzését követően az első körlevélben tájékoztatják a résztvevőket. 

A résztvevők fizikai jelenléte a járványhelyzet alakulásának függvénye. Erről időben értesítjük az 
érdekelteket. 

SzereteTel várjuk Csíkszeredában! 
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