Konferencia-beszámoló
(20. ECER: The Past, Present and Future of Educational
Research in Europe, Porto, 2014. 09. 02. – 05.)
Beszámoló a „Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális
hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-alföldi régióban” c.
TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0009. számú pályázat keretében megvalósult
portói konferencián való részvételről

Az ECER (European Conference on Educational Research) az EERA (European
Educational Research Association) húsz év óta évenként megrendezett nemzetközi
konferenciája. A hatalmas – több mint háromezer fős – konferencia meglehetősen
demonstratív jellegű. Az idei konferencián 14 szekcióban, 2 keynote szekcióban, valamint
poszterszekcióban mutatták be eredményeiket a résztvevők. A prezentációk témái az
oktatáskutatás minden területét lefedték. A szekciók a különböző networkök szerint
szerveződtek. Az EERA-nak pillanatnyilag 32 networkje van. A konferencián kiállítóként
megjelentek a legjelentősebb könyv- és folyóirat-kiadók is, demonstrálva, hogy milyen
elképesztő számú tudományos folyóirat és szakkönyv jelenik meg az oktatáskutatás
területén.
A konferencián népes hazai küldöttség vett részt. A SZAKTÁRNET anyagi támogatásával
utazott ki Dr. Tóth Zoltán egyetemi docens, szakmai vezető; Prof. Dr. Pusztai Gabriella
egyetemi tanár, alprogramvezető; Dr. Fónai Mihály egyetemi docens; Dr. Csernoch Mária
egyetemi docens; Dr. Bocsi Veronika, főiskolai docens; Kovács Klára predoktor.
A Szaktárnetes küldöttség a következő előadásokat mutatta be:
Pusztai G. – Kovács K.: Indicators and explanations of student achievement in higher
education. Comparision of data from two countries.
Csernoch M.: Digital competency and digital literacy is at
stake.
Pusztai G. – Fónai M. – Bocsi V. – Engler Á.:
Institutional capital and the questions of the
professionalization among teacher education
students.

A konferencia – mérete ellenére – kiváló lehetőséget teremtett a szakmai konzultációkra
és a kapcsolatépítésre. A tapasztalatok abból a szempontból is fontosak, hogy jövőre
Budapesten lesz a következő konferencia a Debreceni Egyetem szervezésében.
A jól szervezett konferencia társasági programjában egy fogadás és egy „születésnapi”
ünnepség – 20 éves az ECER – is helyett kapott.
A viszonylag rövid ott tartózkodás – és a zsúfolt konferenciaprogram – csak egy röpke
bepillantást engedett Portó szépségeibe.
Dr. Tóth Zoltán
szakmai vezető

