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IV. PEDAGÓGIAI ÉRTÉKELÉSI KONFERENCIA
2006. április 20-22.
Szeged, Rendezvényház, Közép fasor 1-3.
Kedves Kollégák!
A Szegedi Tudományegyetem és a Csongrád Megyei Szak- és Szakmai Szolgáltató Intézet 2006
tavaszán negyedik alkalommal rendezi meg pedagógiai értékeléssel foglalkozó konferenciáját. A
PÉK 2006 - IV. Pedagógiai Értékelési Konferenciára ezúton szeretnénk felhívni minden
érdeklődő figyelmét.
Ez évtől a konferencia struktúrája lényegesen megváltozik. Az egyre nagyobb érdeklődésre való
tekintettel egy nyílt, minden szakmailag színvonalas előadásnak teret adó konferenciát szervezünk.

A meghívott előadók mellett mindenkinek szeretnénk lehetőséget nyújtani saját kutatási-fejlesztési
eredményeinek bemutatására. A konferencia szakmai színvonalát a prezentációk bírálati
rendszerének bevezetésével kívánjuk biztosítani.
A konferenciára elsősorban a pedagógiai értékeléshez kapcsolódó elméleti előadások, empirikus
kutatások, innovatív értékelési módszerek, pedagógiai értékelést a közoktatásban és
felsőoktatásban alkalmazó vizsgálatok, fejlesztő programok, pedagógiai kísérletek, innovatív
oktatási módszerek eredményeinek bemutatásával lehet jelentkezni. A rendezvény profiljába
illeszkedő témákban poszter, tematikus előadás és szimpózium kategóriákban várjuk az anyagok
benyújtását. A szimpóziumok 4-5 előadásból szerveződhetnek; a szimpózium elnöke opponenst kér
fel.
A konferencia
weboldala: www.edu.u-szeged.hu/pek
e-mail címe: pek@edu.u-szeged.hu
A prezentációk absztraktját elektronikus úton, a konferencia weboldalára lehet
feltölteni 2006. január 15. és 2006. február 15. között. Szimpózium esetében az elnök
egyben nyújtja be az előadásokat. A beérkezett anyagok értékelését a Tudományos
Programbizottság által felkért két független bíráló végzi, az alábbiakban megadott
szempontrendszer szerint.
HATÁRIDŐK
Előadóként jelentkezni a prezentáció absztraktjának elküldésével 2006. február 15-ig lehet. A
jelentkezők poszterük, előadásuk vagy szimpóziumuk elfogadásáról 2006. március 10-ig kapnak
értesítést.
REGISZTRÁCIÓS DÍJAK
A konferencia regisztrációs díja 18000 Ft, doktorandusz hallgatóknak és nappali tagozatos
diákoknak 9000 Ft. A regisztrációs díj tartalmazza a konferencián való részvételt, valamint az
ebéd és vacsora költségét.

A konferenciával kapcsolatos tudnivalók, további részletek (részvételi díj befizetése, szállás
költsége, stb.) a konferencia honlapján (www.edu.u-szeged.hu/pek) lesznek elérhetők 2006.
január 15-től.
ABSZTRAKT

Az absztrakt a benyújtott prezentáció rövid tartalmi összefoglalója, terjedelme szóközökkel együtt
2500-3000 karakter, melynek tartalmaznia kell: (1) a prezentáció címét, (2) műfaját (poszter,
tematikus előadás, vagy szimpózium előadás), (3) a szerző(k) nevét, (4) három kulcsszót és (5) a
bekezdésekre tagolható szöveget. Az összefoglaló javasolt tartalmi egységei: rövid szakirodalmi
háttér, a kutatás célja, módszerei, fontosabb eredmények, az eredmények értékelése, a kutatás
pedagógiai relevanciája. Az absztraktnak szakirodalmi hivatkozásokat nem kell tartalmaznia.
Szimpózium részeként benyújtott előadások absztraktja a fent leírtakkal azonos. Emellett a
szimpózium szervezője a teljes szimpózium absztraktját is benyújtja, mely ugyancsak 2500-3000
karakter és tartalmazza (1) a szimpózium előadóinak nevét és az előadások címét, (2) a felkért
opponens nevét, (3) a szimpózium tartalmi összefoglalóját.
A POSZTEREK ÉS A TEMATIKUS ELŐADÁSOK ABSZTRAKTJÁNAK BÍRÁLATI
SZEMPONTRENDSZERE

1.
2.
3.
4.
5.
6.

A kutatás elméleti háttere (0-5)
A kutatási kérdések megfogalmazása (0-5)
Alkalmazott módszerek: minta, mérőeszközök (0-5)
Az eredmények bemutatása és értelmezése (0-5)
Elméleti, gyakorlati és oktatáspolitikai jelentőség (0-5)
Általános minőség, szerkezet, stílus (0-5)

A SZIMPÓZIUMOK BÍRÁLATI SZEMPONTRENDSZERE
A szimpózium előadásainak bírálata a fent leírt szempontrendszer szerint történik. Emellett a
szimpózium egészének értékelése a szimpózium szervezettsége, belső logikája alapján kerül
megítélésre.
Jelentkezését várva és a konferencia sikerében bízva tisztelettel üdvözlik Önt a Tudományos
Programbizottság és a Szervezőbizottság tagjai!
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