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A rendezvény szervezői: 
Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete 

(Hungarian Educational Research Association – HERA) 

Nyíregyházi Főiskola 

 

A rendezvény támogatói: 
Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok 

 

A rendezvényhez kapcsolódó projektek: 
Tanuló régiók Magyarországon: Az elmélettől a valóságig 

(Learning Regions in Hungary: From Therory to Realities - LeaRn) 

(OTKA K-101867) 

 

Tervezett program:  

Ünnepélyes konferencia megnyitó – Prof. Dr. Jánosi Zoltán a Nyíregyházi Főiskola 

Rektorának köszöntője 

Professor Ian Grosvenor (University of Birmingham) nyitóelőadása: 

"Spaces, senses and emotions in education: a historical perspective." 

Báthory Díjak és publikációs díjak átadása 

HERA közgyűlés 

HERA szakosztályok beszámolói 

Plenáris előadások, workshopok, poszter-bemutatók 

Szekcióülések a HERA szakosztályai és a LeaRn kutatás tematikájában magyar és angol 

nyelven   

Állófogadás – informális beszélgetés  

 

 

A konferencia programbizottsága: 

Kozma Tamás DSc, professor emeritus (Debreceni Egyetem), a HERA elnöke 

Fehérvári Anikó PhD habil, igazgató (Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet), a HERA 

alelnöke 

Juhász Erika PhD, tanszékvezető, főiskolai docens (Debreceni Egyetem), a HERA 

alelnöke 

Jenei Teréz PhD, intézetigazgató, főiskolai tanár (Nyíregyházi Főiskola) 

Kerülő Judit CSc, intézetigazgató, főiskolai tanár (Nyíregyházi Főiskola) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Az alábbi témakörökben várunk szekció-előadásokat és poszter-bemutatókat magyar vagy 

angol nyelven: 

 

 Állampolgári nevelés, oktatási jogok (szakosztályelnök: Jancsák Csaba PhD) 

 Felnőttkori és közösségi tanulás (szakosztályelnök: Juhász Erika PhD) 

 Felsőoktatás-kutatások (szakosztályelnök: Polónyi István CSc) 

 Gyermekvédelem és szociálpedagógia (szakosztályelnök: Gönczi Ibolya PhD 

habil.) 

 Katonapedagógiai kutatások (szakosztályelnök: Hajdicsné Varga Katalin PhD) 

 Környezetpedagógia (szakosztályelnök: Lükő István PhD habil.) 

 Közoktatási kutatások (szakosztályelnök: Chrappán Magdolna PhD) 

 Neveléstörténet és összehasonlító pedagógia (szakosztályelnök: Rébay Magdolna 

PhD habil.) 

 Oktatásszociológia (szakosztályelnök: Pusztai Gabriella DSc) 

 Romológiai kutatások (szakosztályelnök: Forray R. Katalin DSc) 

 Sportpedagógia (szakosztályelnök: Nagy Ágoston PhD) 

 Szakképzés és foglalkoztatás (szakosztályelnök: Erdei Gábor PhD) 

 Tantervkutatások (szakosztályelnök: Vass Vilmos PhD habil.) 

 

Lehetőséget biztosítunk az ECER 2015 konferenciára jelentkezettek számára, hogy 

szekció-előadásukat angol nyelven ezen a konferencián is előadják. 

 

A szekciók előadói és a posztert bemutatók max. 1500 karakteres absztraktban,  

3-5 kulcsszó megjelölésével együtt foglalják össze kutatásuk célját, módszereit, főbb 

eredményeit is az online felületen jelentkezésükhöz. 

A konferencia előadásai alapján készülő tanulmányok lektorált kötetben és folyóiratokban 

jelennek meg 2016 tavaszán. 

 

Online jelentkezési lap elérhető: http://goo.gl/forms/BEogXH3uqM 

 
További információk kérhetők a rendezvény szervezőitől az info@hera.org.hu e-mail 

címen.  

 

 

Várjuk az érdeklődők jelentkezését 2015. április 20-ig résztvevőként és/vagy szekciók 

előadóiként és/vagy poszterek prezentálóiként!  

 

 

Részvételi díj: 10.000 Ft/fő, 

amely az úti- és szállásköltségen kívül tartalmazza minden program, a kávészünetek és 

étkezések költségeit. 

Részvételi díj a HERA tagok részére 6.000 Ft, amennyiben a 2015. évi tagdíjukat a 

konferencia időpontjáig befizették, vagy legkésőbb a konferencia helyszínén befizetik. 

 

A konferencia felhívása és a jelentkezés lehetősége szabadon terjeszthető kollégák, 

tanítványok és érdeklődők körében! 

 

http://goo.gl/forms/BEogXH3uqM


 

Szálláslehetőségek a konferencia helyszínén, a Nyíregyházi Főiskolán: 

 

Bessenyei Hotel ** Nyíregyháza, Sóstói u. 31.b. 

 

Szobatípusok: 

2 ágyas apartman szoba: (közös zuhany és WC) TV, hűtőszekrény, légkondicionálás és 

ingyenes WIFI 

  1 fő részére: 4500 Ft +300 Ft (IFA) 

  2 fő részére: 7000 Ft + 600 Ft (IFA) 

2X2 ágyas apartman zuhanyozó és toalettel, légkondicionálás és ingyenes WIFI  

1 fő részére teljes apartman használattal: 9000 Ft + 300 Ft (IFA) 

2 fő részére teljes apartman használattal: 9000 Ft + 600 Ft (IFA) 

4 fő részére: 14000 Ft + 1200 Ft (IFA) 

 

A megadott árak reggelit nem tartalmaznak, igény szerint 990 forintért reggeli kérhető.  

 

Szállásfoglalás: bessenyeihotel.hu egyénileg,  

 

Kérjük feltüntetni, hogy „HuCER 2015” konferencia, mert a kedvezményes árak úgy 

élnek! 

 

 

Szandra Hotel  - Nyíregyháza, Sóstói u. 31.b. 

 

Szobatípusok: 

1 db 2 ágyas szoba 1 fő részére: 5.900.- Ft + 300 Ft. ( IFA) 

1 db 2 ágyas szoba 2 fő részére: 7.080.- Ft + 600 Ft (IFA) 

1 db 3 ágyas szoba: 10.620.- Ft + 900 Ft (IFA) 

 

Szállásfoglalás: hotelsandra.hu egyénileg 

A megadott árak reggelit nem tartalmaznak, a szálloda földszintjén van egy gyorsétterem, 

ahol reggelizni is lehet. 


