V. PEDAGÓGIAI ÉRTÉKELÉSI KONFERENCIA – PÉK 2007
FELHÍVÁS
Kedves Kollégák!
A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Neveléstudományi Tanszéke, a
SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, az Inovex Továbbképző, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.,
valamint a Dél-alföldi Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 2007. április 12-14-én az MTA
Szegedi Biológiai Központjában
V. Pedagógiai Értékelési Konferencia – PÉK 2007
címmel tudományos tanácskozást rendez, amelyen való részvételi lehetőségre ezúton szeretnénk
felhívni minden érdeklődő figyelmét.
A meghívott előadók mellett a pedagógiai értékeléssel foglalkozó kutatóknak, pedagógiai
szakértőknek, kutató pedagógusoknak szeretnénk lehetőséget nyújtani saját kutatási-fejlesztési
eredményeik bemutatására.
A konferencián elsősorban pedagógiai értékeléshez kapcsolódó empirikus kutatások, innovatív
értékelési módszerek, a pedagógiai értékelést a közoktatásban vagy a felsőoktatásban alkalmazó
vizsgálatok, fejlesztő programok, pedagógiai kísérletek, innovatív oktatási módszerek, illetve azok
eredményei mutathatók be, továbbá az e területekhez kapcsolódó elméleti előadások tarthatók.
Szimpózium, tematikus előadás vagy poszter kategóriákban, az alábbiakban meghatározott
kritériumoknak megfelelő, rövid tartalmi összefoglaló (absztrakt) elektronikus úton történő
előzetes benyújtását várjuk azoktól, akik a rendezvény profiljához illeszkedő témával szerepelni
szeretnének a konferencián.

HATÁRIDŐK
Az absztraktokat – hozzáférési jelszó birtokában – 2007. január 29. és 2007. február 21.
között lehet a konferencia weboldalára feltölteni. Szimpózium esetében az elnök egyben nyújtja be
az előadásokat.
A jelentkezők poszterük, előadásuk vagy szimpóziumuk elfogadásáról 2007. március 15-ig emailben kapnak értesítést.
A résztvevők a regisztrációt és az igényelt szolgáltatásokat 2007. március 23-ig rendelhetik meg
a honlapról letölthető megrendelőlapon. A szimpóziumok elnökeinek, opponenseinek és
előadóinak ugyancsak regisztrálniuk kell.
A határidőre beküldött regisztráció a részvétel, a programba és a konferenciakötetbe való bekerülés
feltétele.

KÖLTSÉGEK
A konferencia regisztrációs díja a szakmai anyagot bemutató résztvevőknek 20.000 Ft, más
résztvevőknek (akik szakmai anyagot nem mutatnak be) 25.000 Ft. A regisztrációs díj nem
tartalmazza az egyéb szolgáltatások díját. Az étkezési és szálláslehetőségekről, ezek költségeiről a
konferencia honlapján tájékozódhatnak.
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INFORMÁCIÓFORRÁS, KAPCSOLATTARTÁS
A konferencia weboldala:

http://www.edu.u-szeged.hu/pek2007/

A Tudományos Programbizottság e-mail címe:

pek@edu.u-szeged.hu

A Szervezőbizottság e-mail címe:

pek2007@inovex.hu

SZIMPÓZIUM
A szimpóziumok tervezett időtartama 100 perc. Az egyes szimpóziumok keretében 4-5 hasonló
témájú előadás megtartására van lehetőség. A szimpóziumot az elnök szervezi, és gondoskodik a
résztvevők informálásáról, segíti a jelentkezést, regisztrációt. A szimpózium elnöke kéri fel az
opponenst is.

ELŐADÁS
A plenáris előadások tervezett időtartama 40-45 perc, a szekciókban és a tematikus blokkokban
elhangzó előadások 15-20 percesek. A háromnapos konferencián (a plenáris előadásokon túl) 7080 előadás megtartására lesz lehetőség. Az előadások tartalmi kivonatai (az absztraktok) a
konferenciakötetben megjelennek, a konferenciakötet felkerül a konferencia honlapjára is.
Lehetőséget biztosítunk továbbá arra, hogy az MS PowerPoint (ppt) formátumú prezentációk pdfbe konvertált változatai a szerző kérésére felkerüljenek majd a konferencia honlapjára.

POSZTER
A poszterek elhelyezésére 1 m magas és 2 m széles felületű paravánok állnak rendelkezésre. A
kétoldalas paravánok a konferenciahelyszín reprezentatív aulájában körbejárhatók. Ily módon akár
60-80 poszter bemutatása is megoldható. A poszterszekcióban a poszterekről való beszélgetést a
levezető elnök moderálja. A konferencia időtartama alatt a poszterek fent maradhatnak.
ABSZTRAKT

Az absztrakt a benyújtott prezentáció rövid tartalmi összefoglalója. Tartalmazza: (1) a prezentáció
címét, (2) műfaját (poszter, tematikus előadás, vagy szimpóziumi előadás), (3) a szerző(k) nevét,
(4) három kulcsszót és (5) a bekezdésekre tagolt, szóközökkel együtt 2500-3000 karakter
terjedelmű szöveget.
Az absztrakt javasolt tartalmi egységei: szakirodalmi háttér, a kutatás célja, módszere, fontosabb
eredmények, az eredmények értékelése, a kutatás pedagógiai relevanciája. (Az absztraktnak
szakirodalmi hivatkozást nem kell tartalmaznia.)
Szimpózium részeként benyújtott előadások absztraktja a fent leírtakkal azonos. Emellett a
szimpózium szervezője a szimpózium absztraktját is benyújtja, amely tartalmazza (1) a szimpózium
előadóinak nevét, előadásaik címét, (2) a felkért opponens nevét, (3) a szimpózium tartalmi
összefoglalóját, amelynek terjedelme szóközökkel együtt 2500-3000 karakter.
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TEMATIKUS ELŐADÁSOK, POSZTEREK ABSZTRAKTJAINAK BÍRÁLATI
SZEMPONTRENDSZERE

A beérkezett anyagok értékelését a Tudományos Programbizottság által felkért két független bíráló
végzi az alábbiakban megadott szempontrendszer szerint.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

SZIMPÓZIUMOK BÍRÁLATI SZEMPONTRENDSZERE
A szimpózium előadásainak bírálata a fent leírt szempontrendszer alapján 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!

Tudományos Programbizottság:

Szervezőbizottság:

Korom Erzsébet (elnök), SZTE

Borbola István (vezető), Inovex, DAPI

Balázsi Ildikó, Sulinova

Kelemen Rita, SZTE

Brassói Sándor, OKM

Pap-Szigeti Róbert, KF

Csapó Benő, SZTE
Csíkos Csaba, SZTE
Horváth Zsuzsa, OKI
Józsa Krisztián, SZTE
Ollé János, ELTE
Sarusi Etelka, CsMSzSzI
Tóth Zoltán, DE
Vass Vilmos, PE
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