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Előszó 
 

 

A Felnőttképzési Szemle IX. évfolyamának 1. száma 9 szerző tanulmányait és kutatási 

eredményeit mutatja be 8 publikációban. A Felnőttképzési Szemle ezen száma is azzal a 

céllal jelenik meg, hogy felvállalja a szakmai és tudományos párbeszéd alapját jelentő 

felnőttképzési témájú elméleti tanulmányok és empirikus kutatási eredmények 

bemutatását.  

Folyóiratunk továbbra is online formában jelenik meg, ezáltal az itt közölt tudományos 

írások megfelelnek a ma már rendeletben is szabályozott tudományos művek nyílt 

hozzáférésű közzétételére vonatkozó irányelveknek (A Magyar Tudományos Akadémia 

elnökének 27/2012. számú határozata). Szerzőinknek ezáltal javasoljuk. hogy a nyílt 

hozzáférésű elérhetőséget (URL címet) a publikálás adatai mögött tüntessék fel 

önéletrajzukban és publikációs adatbázisaikban (pl. Magyar Tudományos Művek Tára), 

hogy minél több érdeklődő tudomást szerezhessen a folyóiratunkban bemutatott 

szakmai és tudományos eredményekről. 

Jelenlegi számunkban egy tapasztalt kutató (Pajor Enikő, főiskolai tanár) írása mellett a 

junior kutatók írásai dominálnak. Ezek nagyobb része a XXXII. Országos Tudományos 

Diákköri Konferencia 13. tagozatában, a Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógia és 

Könyvtártudományi Szekcióban bemutatásra is került. Öröm ez számunkra szakmailag 

is, mivel a tudományos utánpótlás így jól látható a felnőttképzés szakmai-tudományos 

területén. A tanulmányok rovatban elhelyezett írások is két fiatal kutató munkáját 

mutatják be. Barta Fruzsina az európai felnőttképzési statisztikák egy részének 

elemzéséről készítette tanulmányát. Ennek bővített változatával az említett OTDK 

Szekcióban I. helyezést ért el a felnőttképzési témájú dolgozatok között. (Témavezetője 

dr. Márkus Edina, egyetemi adjunktus.) Mászlai Olga az idősek tanulási sajátosságait 

vizsgálja, amely korábbi kiváló BA szakdolgozata témája is volt, és ennek eredményeit 

érdemes a szélesebb szakmai-tudományos közösséggel is megismertetni. 

A kutatási eredményeket bemutató rovatban Pajor Enikő egy fontos szakmai 

kezdeményezést, a Dél-Alföldi Felnőttképzési – Szakképzési Tudástárat mutatja be. Ezt 

követően mesterszakos és doktorandusz hallgatók kutatási eredményeit olvashatjuk. 

Szücs Szabina az akkreditált hazai nyelvi programokat elemzi (munkájával az említett 

OTDK Szekcióban különdíjas lett), Kovács Anett Jolán a támogatott képzéseket, Nyilas 

Orsolya a gyógyszertári asszisztens képzés tapasztalatait. Molnár Attila Károly az OTDK 

Felnőttképzési zsűrijében III. helyezett dolgozatának publikációs változatában a 

fogvatartottak reintegrációs módszerei egyikét mutatja be. 
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A recenzió rovatban Deák Orsolya és Kovács Zsuzsanna a „Közösségi művelődés – 

közösségi tanulás” tanulmánykötetet mutatja be, amely a felnőttképzés és 

közművelődés, közösségi művelődés számos hazai kutatójának munkáját mutatja be. 

Köszönjük a szerkesztőbizottság, az on-line szerkesztőnk, a lektoraink és a 

tanulmányírók munkáját! 

Kellemes és hasznos olvasmányélményeket kívánunk Egyesületünk tagjainak és 

folyóiratunk további olvasóinak is! Reméljük, haszonnal tanulmányozzák az írásokat, és 

ajánlják kollégáiknak, ismerőseiknek, tanítványaiknak és tanáraiknak egyaránt! 

 

Dr. Juhász Erika 

főszerkesztő


