
KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT  2016. 14. ÉVFOLYAM 3−4. SZÁM. 

7 

Szerkesztői köszöntő 
 

„A pedagógusnak új művészetet kell megtanulnia,  

azt, hogy a gyermek segítőtársa és vezetője legyen…” 

 Maria Montessori  

 

Tisztelettel köszöntöm az Olvasókat Maria Montessori gondolataival, és továbbra is biztatom 

Önöket, hogy tartsanak velünk egy utazásra az elkövetkezendő években a neveléstudomány 

nemzetközi világába. Köszöntöm a hazai, határon túli és külföldi neveléstudomány jeles kuta-

tóit és oktatóit, akik továbbra is segítik munkánkat a folyóirat hazai és nemzetközi tanácsadó 

testületében. Kérem, hogy továbbra is tartsanak velünk!  

Szerkesztőtársaimmal együtt arra törekszünk, hogy betekintést nyújtsunk a neveléstudo-

mány legújabb kutatási eredményeibe, illetve bemutassuk a legsikeresebb jó gyakorlatokat. 

2013-ban 10. születésnapot ünnepeltünk, ekkor került megrendezésre a VII. Képzés és Gya-

korlat Konferencia Sopronban. Ezen ünnepélyes alkalommal került át, egy korábbi közös 

megegyezés értelmében a szerkesztőbizottsági munka, Varga László főszerkesztő vezetésével 

a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karára.  

Ezúton szeretnék köszönetet mondani az új Szerkesztőbizottság nevében a kollégáknak áldo-

zatos munkájukért, hogy folyamatos innovatív szakmai tevékenységükkel arra törekedtek, 

hogy a Képzés és Gyakorlat nemzetközileg is elfogadott, színvonalas folyóirattá válhasson. 

Az idei tanévben, az alapító és az elődök emlékét őrizve ismét egy fontos mérföldkőhöz érke-

zett a neveléstudományi folyóirat. A két pedagógusképző egyetemi kar továbbra is közösen 

gondozza a neveléstudományi periodikát, de a szerkesztőbizottsági munka az elkövetkezendő 

három esztendőre ismét Kaposvárra került.  

Közös célunk, hogy teljes alkotói-szellemi szabadságot vigyünk tovább, érvényesüljön az 

interdiszciplináris szemléletmód, műfaji sokszínűség. A tanulmányok megjelentetésekor ki-

emelten ügyelünk az első megjelenésre, az eredetiségre, a szakmai minőségre és az aktualitás-

ra. A folyóiratban olyan publikációkat közlünk, melyek megjelentetésére a két független 

szakmai lektor javaslatot tesz.  

Újra jubileumi rendezvényre készülődünk, ahol találkozik a múlt és a jövő a jelenben. El-

érkezett a X. Nemzetközi Képzés és Gyakorlat Konferencia ideje, mely 2017 tavaszán kerül 

megrendezésre Sopronban. A neveléstudományban, a köznevelésben folyamatosak a változá-
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sok, szemléletmódváltások annak érdekében, hogy a tanítás-tanulás folyamata egyre hatéko-

nyabbá, eredményesebbé váljon. A folyóiratban továbbra is a hagyományok tiszteletben tartá-

sára törekszünk. Négy rovat folytatódik tovább: A „Tanulmányok” között a humán tudomá-

nyok körébe tartozó, kimagasló tudományos értékkel bíró értekezések olvashatók. A „Képzés 

és gyakorlat” rovatban a neveléstudomány legújabb gyakorlati, módszertani eredményei ke-

rülnek bemutatásra. A „Szakmai pedagógusképzés” részben olyan írások jelennek meg, ame-

lyek a képzés múltját és jelenlegi helyzetét tárják fel, mutatják be. Az „Angol nyelvű” tanul-

mányok között több külföldi tapasztalaton alapuló írás kerül bemutatásra. Új rovatot indítot-

tunk útjára, a „Konferenciaszemlét”, ahol a jövőben rövid összefoglaló lesz olvasható a meg-

rendezésre került neveléstudományi konferenciákról. Szeretettel ajánlom ezt a dupla számot 

minden érdeklődő Olvasónknak, aki betekintést szeretne nyerni a neveléstudomány világába, 

szívesen tájékozódik a legújabb kutatásokról és a módszertani megújulás eredményeiről.  

 

       BENCÉNÉ FEKETE ANDREA  

       főszerkesztő 

 

Kaposvár, 2016. november. 03. 


