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Oktatás – gazdaság – társadalom  

HuCER 2018. 

Hungarian Conference on Educational Research 

Kodolányi János Főiskola 

8000 Székesfehérvár, Fürdő utca 1. 

2018. május 24-25. 

 

A rendezvény szervezői: 

Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete 

(Hungarian Educational Research Association – HERA) 

Kodolányi János Főiskola 

A rendezvény támogatói: 

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 

Nullpont Kulturális Egyesület 

 

Tervezett program: 

Ünnepélyes konferencia megnyitó 

Prof. dr. Joanna Madaliriska-Michalak|President, Polish Pedagogical Association (PTP), 

University of Warsaw Faculty of Education, Warsaw, Poland|angol nyelvű nyitóelőadása: 

Reimagine Education: Building Leadership Capacity for 21st Century Learning 

Báthory Díj, HERA-ért díj és publikációs díjak átadása 

HERA közgyűlés 

HERA szakosztályok beszámolói 

Plenáris előadások, workshopok, poszter-bemutatók 

Szekcióülések a HERA szakosztályainak tematikájában magyar és angol nyelven  

Állófogadás – informális beszélgetés 

 

A konferencia programbizottsága: 

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

Tóth Péter PhD habil, főigazgató, egyetemi tanár (Óbudai Egyetem), a HERA alelnöke 

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

Mrázik Julianna PhD habil, tanszékvezető, egyetemi docens (PTE BTK), a HERA nemzetközi koordinátora 

Szabó Péter PhD, rektor, főiskolai tanár, KJF 

Mócz Dóra PhD, tanszékvezető, főiskolai tanár, KJF 
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Az alábbi témakörökben várunk szekció-előadásokat és poszter-bemutatókat magyar vagy 

angol nyelven: 

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

Családi életre nevelés (szakosztályelnök: Engler Ágnes PhD) 

Felnőttkori és közösségi tanulás (szakosztályelnök: Juhász Erika PhD) 

Felsőoktatás-kutatások (szakosztályelnök: Polónyi István CSc) 

Gyermekvédelem és szociálpedagógia (szakosztályelnök: Gönczi Ibolya PhD habil.) 

IKT szakosztály (szakosztályelnök: Buda András PhD, Molnár György PhD) 

Katonapedagógiai kutatások (szakosztályelnök: Harai Dénes PhD) 

Koragyermekkori nevelés Szakosztály (szakosztályelnökök: Józsa Krisztián PhD, Podráczky Judit PhD) 

Környezetpedagógia (szakosztályelnökök: Mika János DSc) 

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: Fehérvári Anikó PhD habil.)  

Szakképzés-pedagógiai és Szakmai Tanárképzési Szakosztály (szakosztályelnök: Tóth Péter PhD habil.) 

Zenepedagógiai kutatások (szakosztályelnök: Duffek Mihály CSc) 

 

Lehetőséget biztosítunk az ECER 2018 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 témájukat a jelentkezésükhöz. Az absztrakt kötelező részei és 

értékelési szempontjai:  

1. a témaválasztás indoklása, a kutatás elméleti kereteinek a kidolgozottsága, a kutatási 

előzmények bemutatása, 

2. a kutatás céljának pontos meghatározása, a kutatási kérdések/hipotézisek újszerűsége, 

3. a kutatási módszer helytállósága, 

4. a kutatási eredmények megalapozottsága, újszerűsége, 

5. a kutatás elméleti, gyakorlati jelentősége, 

6. egyértelmű, világos és nyelvileg helyes megfogalmazás, 

7. a hivatkozott irodalom pontos felsorolása. 

A konferencia előadásai alapján készülő tanulmányok a HERA online évkönyvében és 

folyóiratokban jelenhetnek meg 2019 tavaszán. 

Online jelentkezési lap elérhető: https://goo.gl/forms/OkMv757B252ZB51a2  

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

 

Várjuk az érdeklődők jelentkezését 2018. március 31-ig résztvevőként és/vagy szekciók előadóiként 

és/vagy poszterek prezentálóiként! 

 

  

http://hera.org.hu/koragyermekkori-neveles-szakosztaly/
http://tmpk.uni-obuda.hu/kutatas-HERA-szpsztsz.php
https://goo.gl/forms/OkMv757B252ZB51a2
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Konferencia költségei 

 

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 2018. évi tagdíjukat a konferencia 

időpontjáig befizették, vagy legkésőbb a konferencia helyszínén befizetik, vagy legkésőbb a 

konferencia idején belépnek a HERA-ba. 

 

A regisztrációs adminisztráció megkönnyítése érdekében kérjük, hogy a konferencia részvételi díját 

a helyszínen, készpénzben fizesse be, átutalásos számlát 10 főnél nagyobb együttes számlázás 

esetén kérjenek előre e-mailben az info@hera.org.hu email címen.  

  

A konferencia felhívása és a jelentkezés lehetősége szabadon terjeszthető kollégák, tanítványok és 

érdeklődők körében! 

 

mailto:info@hera.org.hu

