
Emlékeztető 
HERA megbeszélés 2011, május 18. PAB-székház, 11:30–14:30 
 
Jelen vannak: Forray R Katalin (alapító), Ollé János (alapító), Kozma Tamás (alapító), helyi 
szervezők: Dancsó Tünde (Székesfehérvár), Jancsák Csaba (Szeged), Vass Vilmos (Budapest), 
Mrázik Julianna, (Pécs), Gál Attila, (Debrecen), Szűcs Eszter Cecília (Kaposvár), továbbá a helyi 
szervezetek tagjai: Dezső Renáta (Pécs), Németh Nóra Veronika, Ceglédi Tímea, Bordás Andrea 
(Debrecen) 
 
Hivatalos elfoglaltság miatt nem volt jelen: Fehérvári Anikó (Budapest, OFI), Pusztai Gabriella 
(Debrecen) 
 
A kaposvári helyi szervezet bemutatkozása 

• Szűcs Eszter Cecília bemutatta a kaposvári hely szervezet terveit, kutatási potenciálját 
 
Online folyóirat 
 
 

• Attila beszámolt a tanácsadó testület jelenlegi tagjainak személyéről, és az OFI–helyi 
szervezet felajánlásáról a lektorálás ügyében 

• János röviden vázolta, milyen lehetőségeket nyújt a folyóirat elektronikus formában 
történő megjelenése 

• Eszter javaslatát elfogadtuk arra vonatkozóan, hogy az elektronikus megjelenést egészítse 
ki évente egy nyomtatott szám, mely az év végén jelenik meg a szerkesztőbizottság által 
elfogadott válogatott írások közlésével. A számot könyvtáraknak, kutatóhelyeknek, a 
neveléstudományi kutatásokban résztvevő intézményeinek küldjük. 

• János javaslatára e-book formában is megjelenik a lap 
• a lap arculatáról a következőkben egyeztünk meg:  

– cím: Pedagogia–online, alcím: Hungarian Educational Research Journal 
– angol és magyar nyelvű írások jelennek meg a lapban (a szerző dönti el), angol 
absztraktokkal 
– érzékeltetjük az szakmai EERA–kötődést a lapban: a megjelenő írásokat (lehetőség 
szerint) illesztjük valamely EERA-networkhöz. Így nyomon követhető a hazai 
szervezetek/networkök szerveződése is 
– a tanulmányok szakmai színvonalra két független lektor ügyel. 
– a tanulmányokon kívül a következő rovatokat tervezzük: ismertetések 
(könyvszemle, konferencia-beszámolók, események), interjúk – lehetőség szerint 
nemzetközi interjúvoltakkal. Megkérjük az EERA illetékeseit, ajánljanak 
recenzálandó műveket. 
– a vizuális megjelenítés részletkérdéseivel (logó, színvilág) kapcsolatosan a 
lapalapító és a főszerkesztő egyeztet, majd kikérik a szerkesztőbizottság tagjainak 
véleményét. 

 
• a személyi kérdésekről a következő döntések születtek:  

– a főszerkesztő Gál Attila, a szerkesztőségi titkárok Dancsó Tünde és Szűcs Eszter 
Cecília. A szerkesztőbizottság tanácsadó testületének elnökét a későbbiekben választja 
meg a tanácsadó testület.  
– A lektori tevékenységre az alapítók közül jelezték többen szándékukat, a pécsi helyi 
szervezet és az OFI-ban működő helyi szervezet is vállalkozott lektorálásra. További 
lektorok kérhetők fel a neveléstudományi doktori iskolákból. Ez elősegíti a lap 
elismertetését. 



– felvetődött a nemzetközi tanácsadó testület létrehozása. Elhatároztuk, hogy az 
EERA kutatói közül is kérünk fel a testületbe tagokat (EERA-Council Meeting, 
június, Gyöngyvér) 
– megerősítettük azt a törekvést, hogy a nem magyarországi magyar kutatókat is 
igyekszünk bevonni a HERA tevékenységébe. 
 

• elfogadtuk azt a javaslatot, hogy évi 5–6 szám jelenjen meg. A nyitó számba a helyi 
szervezetek egy–egy tudományos publikációt (lásd: rovatok) küldenek. Az írások első 
változatának beérkezési dátuma: 2011. június 19. Lektorálás és szerkesztés után az első 
szám megjelenési dátuma terveink szerint 2011. július 10. Terjedelmi korlátot nem 
határoztunk meg (nem került szóba). 

 
 

 
Egyéb 
 

• Tímea bemutatta az eddig feltöltött adatbázist, vállalja a további elektronikus egyeztetést a 
helyi szervezetekkel. 

• megállapodtunk hogy a következő találkozó (szerkesztőbizottság, helyi szervezők) 
időpontja: 2011. 06. 24 (péntek), 11 óra. Helyszín: Tamás felvetését elfogadtuk, így a 
helyszín: 1055 Budapest, Szalay 10-14., 633. szoba. 

 
Összeállította. Gál Attila 
  


