POSZTEREK, POSZTER SZEKCIÓ
Tudnivalók és javaslatok
A poszter-prezentáció, mint konferencia műfaj az új kutatási eredmények bemutatásának egyik
elsődleges, írásbeli-interaktív formája. Jellemzője, hogy főszerephez jut benne a vizualitás, vagyis a
rendelkezésre álló területen a kutatási eredmények térben elrendezett, sűrített bemutatására nyújt
lehetőséget. Előnye, hogy kötetlen interakció alakul ki a posztert bemutató kutató és az összes
potenciális érdeklődő között.
A posztereket a résztvevők a Tudományos Programbizottság által szervezett poszter szekcióban
mutatják be.
A poszter szekcióra a XVII. Országos Neveléstudományi Konferencia első napján, 2017.
november 9-én (csütörtökön) 13.45-től kerül sor a Nyíregyházi Egyetem D. épületének
kerengőjében.
A poszter szekciót Prof. Dr. Kozma Tamás nyitja meg és vezeti.
A megnyitó után a résztvevőknek lehetőségük van kb. 5 percben összefoglalni kutatásuk
leglényegesebb jellemzőit. Javasoljuk, hogy a szerző(k) ne elsősorban a kutatásról beszéljen
(beszéljenek), hiszen annak szokásos szerkezeti egységeinek egymondatos jellemzésére sincs
elegendő idő. Sokkal fontosabb arról tájékoztatni az érdeklődőket, mit hol találnak a poszteren,
mely terület(ek)re érdemes figyelmüket fókuszálni és mely részét tartják különösen fontosnak,
érdekesnek. Természetesen az érdeklődőknek kérdések feltevésére, észrevételek
megfogalmazására is lehetőségük van. Ezért arra kérjük a poszter szekció résztvevőit, hogy
13.45-től kb. 90 percig álljanak az érdeklődők rendelkezésére.
Minden résztvevő számára egy paraván egyik oldalát (190 cm x 90 cm-es) kb. 1,7 m2 területet
biztosítunk. Javasoljuk, hogy a poszterek fölerősítéséhez gyurmaragasztót vagy gombostűt
használjanak. Kérjük, hogy ezeket a kellékeket a résztvevők hozzák magukkal.
A kutatás jellegétől függően (empirikus vagy elméleti) a poszterek elkészítéséhez kétféle szerkezeti
felosztást javaslunk.
Az empirikus kutatást bemutató poszteren a következő, vizuálisan is jól megkülönböztethető
részeket ajánlatos feltüntetni.
.
1.Cím, szerzők, elérhetőségek, kutatási támogatás feltüntetése
2. Elméleti háttér
3. Kutatási kérdések, hipotézisek
4. Módszerek
5.Eredmények
6.Diszkusszió, következtetések, rövid irodalomjegyzék
Elméleti irányultságú kutatás esetén a következőket javasoljuk:
1.Cím, szerzők, elérhetőségek, kutatási támogatás feltüntetése
2.Az elméleti probléma relevanciája; szakirodalmi áttekintés
3. A szerző álláspontja a vizsgált elméleti kérdésben
4. Érvek a szerző álláspontja mellett
5. Az álláspont relevanciája az elmélet, a gyakorlat és/vagy az oktatáspolitika számára
6. Diszkusszió, következtetések, irodalomjegyzék

A posztereket szakmai zsűri értékeli és ezek alapján „A XVII. ONK legjobb posztere díjat" ítéli
oda.
A poszterekről a konferencia résztvevői is véleményt alkothatnak, úgy, hogy a regisztrált
résztvevők 1-1 szavazattal támogatják az általunk legjobbnak tartott posztert. A legtöbb
szavazattal rendelkező poszter a " A XVII. ONK legjobb posztere közönségdíjat" kapja meg.
Szavazni a poszter szekció megnyitásától 2017. november 9. 13.45-től -2017. november 11. 11.30ig lehet.
Ezért arra kérjük a poszter szekció résztvevőit, tegyék lehetővé, hogy posztereik a konferencia
végéig láthatóak legyenek.
A szakmai zsűri által díjazott és a közönségdíjas poszter szerzője (szerzői) a jövőre megjelenő
konferenciakötetbe felkérést kap(nak) egy-egy tanulmány megírására.
A díjak átadására a konferencia zárásakor kerül sor.
A szakmai zsűri tagjai: Kozma Tamás az MTA Pedagógiai Bizottság Doktori Munkabizottság
elnöke, Takács Géza az Új Pedagógiai Szemle főszerkesztője, Kerülő Judit az ONK Elnöke.

