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Az Országos Neveléstudományi Konferenciák szervezésének alapelvei
1
 

 1. A MTA Pedagógiai Bizottsága 2001-ben elindította az Országos Neveléstudományi Konferencia (ONK) 

évenkénti megszervezését. Az első kilenc konferencia után áttekintette a konferenciák tapasztalatait, és fi-

gyelembe véve a tudományos közéletben, a nemzetközi konferenciák szervezésében, továbbá a technikai 

infrastruktúra fejlődése terén bekövetkezett változásokat, az alábbiak szerint újrafogalmazta a konferenci-

ák megszervezésének alapelveit. 

 2. A konferenciák szervezésének felügyeletével kapcsolatos operatív feladatokat a Pedagógiai Bizottság az 

első hét ONK elnökéből álló testületre (Elnöki Testület – ET) delegálja. Ez a testület saját hatáskörében 

kialakítja működésének szabályait, és gondoskodik a konferenciák alábbi alapelvek szerinti megszervezé-

séről, beleértve a következő konferenciák elnökeinek kiválasztását, a tudományos programbizottságok jó-

váhagyását. Gondoskodik a határidők betartatásáról, a konferenciák minőségellenőrzéséről és minőségfej-

lesztéséről. Szükség esetén pontosítja, operacionalizálja az itt megfogalmazott alapelveket. 

 3. Az ONK a magyar neveléstudomány reprezentatív rendezvénye. Megszervezésére minden év őszén októ-

berben vagy novemberben, az MTA székházában kerül sor. 

 4. Az ONK célja a tágan értelmezett neveléstudomány és határterületei keretében elért tudományos eredmé-

nyek bemutatására, széles körű szakmai megismertetése és megvitatása. 

 5. Az ONK követi a nemzetközi tudományos konferenciák formai kereteit és kialakult szokásait, feladatának 

tekinti, hogy segítse a résztvevőket eredményeik nemzetközi megmérettetésére való felkészülésben. 

 6. A konferencia megszervezéséért és lebonyolításáért a konferencia elnöke felel. A konferencia elnökét az 

Elnöki Testület kéri fel. A konferencia elnöke hazai és külföldi elismertséggel rendelkező, a nemzetközi 

konferenciák lebonyolításának rendjét ismerő, széles körű tudományos kapcsolatokkal rendelkező kutató 

lehet. 

 7. A konferencia döntéshozó szerve a hét főből álló Tudományos Programbizottság. A Tudományos Prog-

rambizottság elnöke a konferencia elnöke, hivatalból tagja a Pedagógiai Bizottság elnöke, az előző és a 

következő konferenciák elnökei. További három tagra a konferencia elnöke tesz javaslatot. A tagok kivá-

lasztásánál lehetőség szerint törekedni kell a tudományterületi reprezentativitásra. 

 8. A konferencia munkaformái: 

a) Plenáris előadások, meghívott előadókkal (keynote speaker, invited lecture). A felkért előadó általában 

külföldi, a nemzetközi tudományos közélet ismert szereplője. A felkért előadók személyéről a program-

bizottság dönt. 

b) Meghívott szimpóziumok. Minden aktív albizottságnak joga van egy szimpózium javaslására. A meghí-

vott szimpózium benyújtásáért az albizottságok elnökei felelősek. A meghívott szimpóziumok a többi 

szimpóziummal azonos bírálati folyamaton mennek keresztül. 

c) Szimpóziumok. Egy vagy két szervező által benyújtott négy-öt azonos tematikájú előadás együttese. El-

bírálásuk egyben (csomagban) történik. Elfogadásukról a Tudományos Programbizottság dönt. 

d) Tematikus előadások. Önállóan benyújtott előadások, melyeket a Tudományos Programbizottság tema-

tikus csoportokba szervez. Elfogadásukról a Tudományos Programbizottság dönt. 

e) Poszterek. Elfogadásukról a Tudományos Programbizottság dönt. 
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 9. Az ONK szervezése, a tervezett prezentációk benyújtása és bírálata az erre a célra készült elektronikus 

rendszeren keresztül történik. 

10. Az ONK a nemzetközi tudományos konferenciák gyakorlatának megfelelő bírálati rendszert működtet. A 

bírálatok szempontrendszerét az ET hagyja jóvá. A szempontrendszer a konferenciák tartós eleme, bizto-

sítja az egyes konferenciák azonos értékrendjét és egységes minőségét. Az esetleg szükségessé váló változ-

tatásokat az ET végzi el. 

11. A bírálati folyamat titkos. Sem a bíráló nem ismeri a bírált munka szerzőjét, sem a bírált munka szerzője a 

bírálót (double-blinded reviewing). A szerzők megismerhetik a bírálat eredményét és indoklását. Nyilvá-

nosságra csak az elfogadott prezentációk listája kerül. 

12. Bíráló az a tudományos fokozattal rendelkező kutató lehet, akinek a megelőző öt ONK-n legalább három 

elfogadott prezentációja volt. A bírálatot végzők listáját a bírálati folyamat lezárása után nyilvánosságra 

kell hozni. 

13. Az ONK a neveléstudományi kutatók szakmai közéletének vezető fóruma. A konferencia idején kerül sor 

a Köztestület tagjainak és a Pedagógiai Bizottság tagjainak találkozására, melyen a Bizottság beszámol 

éves tevékenységéről. 

14. A tudományos prezentációk mellett a konferenciák állandó programelemei: 

a) A konferencia megnyitása, üdvözlő beszédek (1 óra). 

b) Fogadás (az első nap estéjén). 

c) A Köztestületi tagok ülése, a Pedagógiai Bizottság elnökének beszámolója (2 óra). 

d) Konferencia vacsora (bankett). 

e) A konferencia zárása, eredményeinek értékelése (1 óra). 

15. A konferencia munkanyelve a magyar és az angol. A prezentációk mindkét nyelven benyújthatók. A bírá-

latok szöveges értékelő része azon a nyelven készül, amelyen az benyújtották. A konferencia információs 

anyagai magyarul készülnek, az előadások (poszterek) nyelve lehet magyar vagy angol. Nem magyar 

anyanyelvű meghívott szakemberek esetében a konferencia szervezői gondoskodnak a megfelelő tájékoz-

tatásáról. A konferencia alkalmat adhat nem magyar anyanyelvű résztvevők aktív (angol nyelvű) szereplé-

sére is. Tolmácsolás egyik esetben sincs. 

16. A konferenciák időbeli ütemezése. 

Október - november: A konferencia megtartása; zárásán a következő konferencia meghirdetése, konkrét 

időpontok megjelölésével. Az új programbizottság bejelentése, munkájának megkezdése. 

December 30.: A Tudományos Programbizottság dönt a konferencia fő kereteiről, a meghívott előadókról. 

Január 30.: A konferencia első felhívásának (elektronikus) kiküldése, az elektronikus rendszer elindítása. 

Június 30.: Jelentkezési határidő, prezentáció összefoglalók benyújtása. 

Szeptember 1.: A beérkezett prezentáció-tervek elbírálása, a jelentkezők értesítése a bírálat eredményéről. 

Szeptember 15.: A konferencia részletes programjának elkészítése. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Az ET saját hatáskörében az alábbi szempontok alapján választja ki a konferenciák elnökeit. 

Két anyagot kér be a lehetséges jelöltektől: 

(1) Részvétel bírált (peer reviewed) tudományos konferenciákon 

(a) Bírált prezentációk nemzetközi konferenciákon az utóbbi 5 évben vagy az egész életpálya során 

(b) ONK prezentációk az utóbbi 5 évben 

(c) Meghívott (keynote) előadások nemzetközi konferenciákon 

(d) Részvétel nemzetközi tudományos konferenciák programbizottságában 

(2) Rövid életrajz (lexikon stílus, „short biography”, max. 1 old.) 


