Kedves Kollégánk!
2015. január 12-14-én (hétfő-szerda) „III. Neveléstudományi és Szakmódszertani
Konferencia” címmel magyar és szlovák nyelvű, nemzetközi konferenciát szervez a
szlovákiai International Research Institute s.r.o., amelyre Önt is tisztelettel hívjuk, várjuk.
A tervezett témák, szekciók felölelik a pedagógia minél teljesebb területét, különösen:
 Alternatív pedagógiák, reformpedagógiák
 Andragógia, felnőttoktatás, felnőttképzés, felnőttnevelés, távoktatás
 Egyházi nevelés, egyházi iskolafenntartás
 Erkölcsi nevelés, etika-oktatás
 Fejlesztő pedagógia, gyógypedagógia
 Felsőoktatás didaktikája és szakmódszertana
 Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet, gyermekvédelem
 Idegen nyelvi oktatás
 Info-kommunikációs technológiák az oktatásban, e-learning
 Iskolafenntartás
 Iskolaügy jogi szabályozása
 Környezetpedagógia
 Minőségfejlesztés, iskolai minőségpolitika, minőségbiztosítás
 Múzeumpedagógia
 Művészeti nevelés, dráma, tánc, zene
 Neveléstörténet
 Oktatás-gazdaságtan, oktatás-finanszírozás
 Oktatási módszerek
 Oktatáspolitika
 Óvodapedagógia
 Összehasonlító pedagógia, összehasonlító andragógia
 Pedagógiai értékelés
 Pedagógusképzés
 Speciális nevelési igények
 Sportpedagógia
 Szakképzés
 Szakmódszertanok, szaktárgyi didaktikák
 Személyiségfejlődés, személyiségfejlesztés
 Szociális képességek, szociális tanulás
 Tanítás, oktatás, nevelés
 Tankönyv, taneszköz, iskolai eszközök és felszerelések
 Tanulás, iskolai tudás, tanuló
 Tehetséggondozás
 Természettudományi oktatás, képzés, nevelés
 Vizuális nevelés
 Zenei nevelés, oktatás
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Helyszín: Konferencné centrum UJS – Selye János Egyetem Konferenciaközpontja,
Hradná 2, Komárno (Szlovákia).
Regisztrációs díj: személyenként 60,- Euro, amely magában foglalja:
 15 perces referátum (prezentáció) megtartását;
 a tartalmi összefoglalók két független szakértő által történő bírálatát;
 a szekciók szervezőbizottság általi összeállítását és a konferencia-programot;
 regisztrációs csomagot (mappa, lapok, toll, kitűző);
 ISBN-számmal ellátott, a referátumok tartalmi összefoglalóit tartalmazó konferenciakiadványt;
 opcionálisan egy 10.000 és 20.000 karakter közötti tanulmány publikálását tematikus,
szerkesztett, lektorált kiadványban (amennyiben a tanulmány 2014. december 15-ig
beérkezik – ezt is a szerzők kezébe kívánjuk adni a konferencián);
 a referátumok megtartásához laptopot és projektort, a számítástechnikai eszközökön
vagy Windows-os operációs rendszerrel és legalább magyar nyelvű Open Office-szal
(lehet használni saját eszközöket is).
Jelentkezés: a mellékelt regisztrációs adatlap kiküldésével, továbbá egy szóközökkel
1500-2500 karakter közötti terjedelmű tartalmi összefoglalóval lehet. Egy szerző csak egy
referátumnál lehet első helyen.
Határidők:
 jelentkezési határidő: 2014. október 31.
 elbírálás: 2014. november 15.
 fizetési határidő: 2014. december 10.
 opcionális tanulmány beküldésének határideje: 2014. december 15.
 konferencia időpontja: 2015. január 12-14.
A regisztrációs díj nem tartalmaz étkezési-, utazási-, valamint szállás-költséget. A
programban és a konferencia-kiadványban csak azok szerepelhetnek, akik után a díj
beérkezett. A regisztrációs díjakat személyenként értjük. Beérkezett összeg visszautalására
nincs lehetőség. A díj tartalmazza az adókat.
A konferencia – erre az alkalomra használt – e-mail-címe: torgyikjudit@edusciences.hu.
(Alternatív e-mail-cím: eduscience.hu@gmail.com.) Tisztelettel kérjük, hogy a jelentkezési
lapokat és a tartalmi összefoglalókat, továbbá a konferenciával kapcsolatos kérdéseiket erre az
e-mail-címre küldjék.
Budapest, 2014. szeptember 30.
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Bírálati szempontok
KÓD:
Értékelési szempontok nullától-ötig (0-5) terjedő skálán (ha két bíráló között legalább
tíz pont a különbség, harmadikat is fel kell kérni):
1.
A referátum céljainak és/vagy kérdéseinek világos meghatározása
2.
Elméleti és/vagy gyakorlati jelentőség
3.
Módszertani megalapozottság
4.
Struktúra, belső logika
5.
Szöveg koherenciája, nyelvi megformáltsága
6.
Általános minőség és tudományos eredetiség
Összpontszám
Szöveges értékelés, tanácsok (tetszőleges terjedelemben):

Bíráló

0

Két független szakember anonim módon értékel. Az a jelentkező fogadható el, akinek tartalmi
összefoglalója a pontszámok legalább 60%-át megkapta (azaz átlagosan 20 pontot a
lehetséges 30-ból).

Tudományos bizottság
Bencéné Dr. Fekete Andrea, Kaposvári Egyetem, Kaposvár, Magyarország
Dr. Horváth H. Attila, Veszprémi Egyetem, Veszprém, Magyarország
Dr. Karlovitz János Tibor, International Research Institute sro, Komárno, Szlovákia
Dr. Kovács Zoltán, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia
Dr. Molnár Béla, Nyugat-magyarországi Egyetem, Szombathely, Magyarország
Dr. Molnár György, Budapesti Műszaki Egyetem, Budapest, Magyarország
Dr. Olasz Lajos, Szegedi Tudományegyetem, Szeged, Magyarország
Dr. Pukánszky Béla, Szegedi Tudományegyetem, Szeged, Magyarország
Dr. Reho Anna, Transcarpathian Teacher’s Training Institute, Ungvár, Ukrajna
Dr. Szekeresné Kegyes Erika, Miskolci Egyetem, Miskolc, Magyarország
Dr. Szóró Ilona, Könyvtárellátó Nonprofit Kft., Budapest, Magyarország
Dr. Torgyik Judit, Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, Magyarország

