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A szám alcíme: A fenntarthatóságra nevelés aktuális kérdései az oktatásban. 
Az aktuális szám vendégszerkesztője: Barnkopfné Zsoffay Klára.  

 

 
A fenntarthatóságra nevelés ott kezdődik, hogy megtanulunk újra kapcsolódni a 

természethez, egymáshoz, önmagunkhoz. A környezeti nevelés vagy fenntarthatóságra nevelés 

célja azoknak az emberi képességeknek és magatartásformáknak pozitív formálása, amelyek 
egy ökológiailag, szociálisan, gazdaságilag és politikailag fenntartható társadalom létrejöttéhez 
szükségesek. Ebben a folyamatban a felsőoktatás és a közoktatás közvetítheti a közös felelősség 
megtapasztalását a felnövekvő nemzedékek számára. 

A Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat 2020/ 3. száma a fenntarthatóság eléréshez 
nélkülözhetetlen természeti és társadalmi környezetvédelem szemléleti alapjait, valamint az 
oktatási rendszer ezzel kapcsolatos általános és nagyon is kézzelfogható feladatait fogalmazza 
meg 264 oldal terjedelemben, tizenkettő tematikus írással.  

A folyóirat gyakorlatának megfelelően a tematikától eltérő, kora gyermekkori 
neveléssel kapcsolatos írások egyaránt helyet kaptak a számban. Található két angol nyelvű 
tanulmány Wendy Russel (Exploring the Dilemma of Planning for Play in Schools) University 
of Gloucestershire professzora, valamint Bagota Mónika, Csíkos Csaba és Szitányi Judit az 

ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Matematika Tanszékének munkatársai (Introductory 
placement tests of students with primary school teacher major in Hungary) tollából. Az írások 
kiváló tartalmaikon túl azért is jelentősek, mert először járták végig az angol nyelvi lektorálás 
folyamatát és algoritmusát a Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat történetében 

 
A 2020/ 3. szám tematikus Szerzői az ELTE Tanító- és Óvóképző Karról:  

Mészárosné Darvay Sarolta, Vitályos Gábor Áron, Barnkopfné Zsoffay Klára, Hill Katalin, 
Bauer Zita, Márkus Éva, Kulman Katalin, Venyingi Beáta . 

 
A 2021/ 1. számunk tavasszal jelenik meg, tematikája a gyermekirodalom, ez a számunk 

„betelt”. A 2021/ 2. számunk a COVID járvány oktatásra, nevelésre, családi életre gyakorolt 
hatásait járja körül írásaival. Ebbe a tematikus számba várjuk minden kutató, illetve gyakorló 

pedagógus írását! http://ojs.elte.hu/gyermekneveles/about/submissions Az írásokat lektoráljuk, 
a Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat hivatkozási és publikációs stílusa az APA (American 
Psychological Association, 2020) nemzetközi stílusát követi, mely egységességével 
megkönnyíti szerzőinknek és olvasóinknak a társadalomtudományi folyóiratok többségében 

való eligazodást. Az ELTE TÓK oktatóinak a szám megjelenésekor automatikusan megjelenik 
a publikáció az MTMT-ben, amit az ELTE TÓK Könyvtár pontosít. 

Az MTA Pedagógiai Bizottsága a Gyermeknevelés Tudományos Folyóiratot felvette az 
Akadémia folyóiratlistájára. A folyóirat platformja kíván lenni a tudományos teljesítmény 

támogatásának, várjuk az írásokat. 
 
Kolosai Nedda 
főszerkesztő 
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