
CSÜTÖRTÖK (NOVEMBER 3.) 

8.30-10.30 Regisztráció  
10.30-11.00 Ünnepélyes megnyitó  C/105. terem 
11.00-12.00  Marc Depaepe: More than an antidote against amnesia...  

Some historiographical, theoretical and methodological 
reflections on the History of Education as a field of 
research and as a teaching subject (Plenáris előadás) 

C/105. terem 

12.00-13.00 Szendvicsebéd  
   

CSÜTÖRTÖK (NOVEMBER 3.) 13.00–14.45 

Helyszín Szimpóziumok  
B/301. terem − Képességfejlesztő programok eredményessége 
B/306. terem − A dualizmus-kori pedagógiai sajtó kutatásának új lehetőségei 
B/302. terem − Az iskolaépület múltja és jövője 
B/401. terem − A felsőoktatás szerepe a regionális társadalmi kohézió 

erősítésében 
B/406. terem − Pedagógiai kultúraváltás tantestületi szinten 
 Tematikus előadások 
A/18. terem − A gyógypedagógia aktuális elméleti kérdései 
Folyosó Poszterek 
 

CSÜTÖRTÖK (NOVEMBER 3.)  15.00 – 16.45 

Helyszín Szimpóziumok 
B/301. terem − Művészetpedagógia és életreform 
B/306. terem − Kognitív és affektív területek diagnosztikus mérése az 1-6. 

évfolyamon 
B/302. terem − Hazai deszegregációs lehetőségek és tapasztalatok 
B/401. terem − Családi és intézményes nevelés, szülői bevonódottság 
B/406. terem − A gyógypedagógus-képzés szintjeinek szerkezeti és tartalmi 

jellemzői a hazai egyetemeken és egy nemzetközi 
tananyagfejlesztő program tapasztalatai 

 Tematikus előadások 
A/18. terem − Új kutatási aspektusok a neveléstudományban 
B/402. terem − Oktatás-politika európai dimenziói 
B/206. terem − Nevelésügy a két világháború közötti Magyarországon 

 



 

CSÜTÖRTÖK (NOVEMBER 3.)  17.00–18.45 

Helyszín Szimpóziumok 
B/301. terem − Tanulást támogató eszközök hazai fejlesztése és alkalmazásuk 

esélyei 
B/306. terem − A digitális nemzedék tanulási stratégiája és tanulási 

környezete az iskolában és online közösségi felületeken 
B/302. terem − Új elméleti és kutatásmódszertani megközelítések a 

professziótörténeti és elitkutatásokban 
B/401. terem − Tanulásra vonatkozó tanulói és szülői meggyőződések 

vizsgálata 
 Tematikus előadások 
B/406. terem − Kihívások és stratégiák a pedagóguspályán 
A/18. terem − Fogalmazástanítás és pedagógiai vonatkozásai 
 Referátumok 
A/202. terem − Filozófiától a pedagógiáig 
  

CSÜTÖRTÖK (NOVEMBER 3.) 

18.45-19.15  Könyvbemutató A/202. terem 
19.30-21.30  Állófogadás C/105 és C/107. terem 

 

PÉNTEK (NOVEMBER 4.) 8.30-10.15 

Helyszín Szimpóziumok 
B/301. terem − Akciókutatás – résztvevői kutatás – professzionális tanulás-

alapú innováció a felsőoktatásban a pedagógia Ba 
Bevezetéséhez kötődően; a BaBe 

B/306. terem − Újabb kutatások a táncpedagógiában 
B/401. terem − Mobil infokommunikációs támogatás autizmussal élő tanulók 

számára: módszertanok és eredmények a HANDS projektből 
 Tematikus előadások 
A/202. terem − Új témák és módszertani törekvések a neveléstörténeti 

kutatásokban 
B/406. terem − A tanári professzió napjainkban 
A/18. terem − A tanulás új formái a XXI. században 
B/402. terem − Tanulás, tudás, informális tanulási formák 
 



 

PÉNTEK (NOVEMBER 4.) 10.30–12.15 

Helyszín Szimpóziumok 
A/202. terem − Teacher Education in Europe – Developmental Tendencies 

and Reforms 
B/401. terem − Szocializáció és kultúrák párbeszéde a pedagógia és a 

történetiség dialógusában 
 Tematikus előadások 
B/301. terem − Gyermek- és ifjúságvédelem a közoktatás szemszögéből 
B/306. terem − A magyar óvodai nevelés múltja és jelene 

 
 

12.15-13.00 Szendvicsebéd C/105 és C/107. terem 
   

PÉNTEK (NOVEMBER 4.) 13.15-15 

Helyszín Szimpóziumok 
B/301. terem − Tanítóképzés és tanítói hivatal a 19-20. század fordulóján 

Pécsen 
B/306. terem − Egy önkormányzat iskoláinak minden diákjára kiterjedő 

online felmérés tanulságai 
A/202. terem − Elvárások, szükségletek, szolgáltatások a fogyatékos 

személyek integrációs folyamatában 
B/401. terem − Kulturális és társadalmi tőke: versengő tőkék a 

felsőoktatásban? 
 Tematikus előadások 
A/18. terem − Módszertani sokféleség a felsőoktatásban 
B/406. terem − Fejezetek a nagy szocialista pedagógia történetéből 
Folyosó Poszterek 
  

PÉNTEK (NOVEMBER 4.) 15.15-17 

Helyszín Szimpóziumok  
B/301. terem − Prevenció, együttnevelés és szakemberképzés a 

gyógypedagógiai többletszolgáltatást igénylő gyermekek, 
tanulók társadalmi integrációjáért 

B/306. terem − A pedagógusképzés regionális expanziója a 20. századi 
északkelet-magyarországi térségben 

B/302. terem − Társadalmi nem az iskolában 



B/406. terem − Regionalitás és szakképzés: új kihívások, új lehetőségek a 
szakképzésben és felnőttoktatásban 

B/401. terem − Szabályozás és valóság 
 Tematikus előadások 
A/18. terem − Fejezetek a magyar iskolaügy és pedagógusképzés 

történetéből 
B/206. terem − Középpontban az egészségnevelés 
  

PÉNTEK (NOVEMBER 4.) 

17.00-18.30  MTA Neveléstudományi Bizottság ülése A/202. terem 
19.15-20.15 Hangverseny és táncbemutató ELTE ÁJK Aula Magna 
20.45-23.00 Társas vacsora Trófea Grill 
 

ELTE ÁJK: 1053 BUDAPEST, EGYETEM TÉR 1-3 

TRÓFEA GRILL: 1061 BUDAPEST, KIRÁLY U. 30-32. 

 

SZOMBAT (NOVEMBER 5.) 8.30–10.15 

Helyszín Szimpóziumok 
B/301. terem − A szociális viselkedés különböző aspektusainak vizsgálata 
B/306. terem − Új trendek a nyelvtudás mérésében 
B/302. terem − A pedagógusképzés és továbbképzés gyakorlata 
B/406. terem − Kultúra, család, iskola 
 Tematikus előadások 
B/401. terem − Természettudományos nevelés 
A/202. terem − Reformok és reformpedagógiai törekvések a 20. század első 

felében 
Folyosó Poszterek 
  

SZOMBAT (NOVEMBER 5.)  10.30–12.15  

Helyszín Szimpóziumok 
B/301. terem − Gyermekek, fiatalok, gyermekvédők perspektívái 
B/306. terem − Szakképzés és munkapiac szimpózium 
B/302. terem − Classmate PC beválásvizsgálat 
B/406. terem − Andragógiai Szimpózium 
B/401. terem − Adatokra, tényekre alapozott oktatás (evidence-based 

education) 



 Tematikus előadások 
A/202. terem − Mérés és értékelés az iskolában 
A/18. terem − Az IKT iskolai alkalmazásának lehetőségei 
  

SZOMBAT (NOVEMBER 5.) 

12.15-13.15 Szendvicsebéd C/105 és C/107. terem 
   

SZOMBAT (NOVEMBER 5.) 13.15–15.00  

Helyszín Szimpóziumok 
B/406. terem − A környezetpedagógia fókuszában a fenntarthatóság 
A/202. terem − Homofóbia az iskolában: jelenségek és pedagógiai 

kezdeményezések 
B/401. terem − A felsőoktatás világa a társadalmi nemek aspektusából egy 

határmenti régióban 
 Tematikus előadások 
B/301. terem − A művészeti nevelés és a vizuális kultúra aktuális kérdései 
B/306. terem − Fókuszban a kompetenciafejlesztés 
B/302. terem − A nyelvpedagógia aktuális kérdései 
 

SZOMBAT (NOVEMBER 5.) 

15.00-15.30 Záróünnepség  A/202. terem 
 

 


