Emlékeztető
HERA előkészítő ülés, 2011, febr 18
Jelen: Forray R Katalin (alapító), Ollé János (alapító), Kozma Tamás (alapító), Németh Nóra,
Pataki Gyöngyvér, Gál Attila (virtuálisan)
Kimentette magát: Perjés István (alapító), Vass Vilmos
HERA honlap
• Elfogadtuk O János ajánlatát egy lényegében statikus, de dinbamizálható honlapra,
amelynek elhelyezését és üzemeltetését János vállalta.
• Nóri segít Jánosnak a honlap struktúrájának kialakításában (a meglévő Google honlap
alapján).
• A honlap nyelve vegyes – vagyis magyarul és angolul is lesznek rajta infók, néhány
csak az egyik vagy csak a másik nyelven; egyesek azonban min dkét nyelven.
Online folyóirat
• Elfogadtuk János ajánlatát, hogy a HERA töltse föl tartalommal a már megalapított, de
egyelőre nem üzemelő Pedagógia c. online folyóiratot.
• Szükség volna egy szerkesztő bizottságra; erről legkjözelebb beszélünk. Ugyanakkor
alakítjuk ki a folyóirat arculatát (tudományos? Vagy a meglévők közt valami új?)
• János megkéri a folyóirat ISBN számát.
• Tamás: az ÚKN lehetne a HERA éves kiadványa, esetleg az MTA Nevtud Biz-gal
(vagy anélkül), esetleg az EERA emblémája alatt (Gyöngyvér)
EERA
• A HERA-t feb 7-8-án meglátogatta az EERA elnöke (Leif Moos), valamint
elnökhelyettese. Szűk körű, előbb formális, később informális megbeszélésen
tájékozódtam a HERA szervezéséről, valamint tagfelvételének lehetőségéről. (A
megbeszélést P István szervezte, és Vass Vilmos vezette, az ELTE PPK dékáni
tanácstermében – köszönjük).
• Ennek alapján megérkezett az EERA tanácsülésére a meghívó, kérik a regisztrációt.
Tamás Gyöngyvért jelölte, hogy részt vegyen a 2011. évi berlini EERA tanácsülésen.
Gyöngyvér már 2010-ben is részt vett, ismeri a helyet, időt és a procedúrát. A
megbízás ideiglenes lenne. Gyöngyvér köszönettel elfogadta a jelölést- A részt vevők
egy tartózkodással megszavazták Gyöngyvért mint a (leendő) HERA képviselőjét az
EERA 2011. tanácsülésén.
Különfélék
• Tamás megérdeklődi, hogyan áll a HERA bejegyszése, hogy megindítsuk a
tagfelvételt.
• Kati igyekszik bekapcsolni a pécsi neveléstudományi intézet és doktori iskola
érdeklődőit a HERA pártoló tagjai közé.
• Tamás javasolja, hogy kb havonta gyűljünk, lehetőleg Budapesten (országos
szervezetet csak innen lehet szervezni). Ennek ehylét és idejét később jelöljük ki.
Összeállította. Kozma Tamás

