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Bevezető 

A Szerkesztőbizottság nagy örömmel és bizakodással bocsájtja kedves olvasói elé 

folyóiratunk nyolcadik számát, mert a tudományosság mellett lektorált folyóirattá 

nyilvánították az EDU Szakképzés és Környezetpedagógiai Elektronikus Folyóiratunkat. 

Ez azt is jelenti, hogy a színvonalat, a cikkek, tanulmányok tartalmi és formai követelményeit 

még nagyobb figyelemmel tartjuk, illetve követeljük. Reméljük, hogy a bizalommal felénk 

fordulók köre is bővülni fog. 

Ebben a mostani, a 2015. év utolsóként megjelenő számában vegyesen jelennek meg a 

gondozott szakterületeink, tudományterületeink cikkei. Vagyis a szakképzés-pedagógia és a 

környezetpedagógia területéről válogattuk a most megjelenő számunkat. 

A Tanulmányok kategóriájában egy tekintélyes méretű, de új részletekkel és nézetekkel 

szolgáló munkát ismerhetnek meg Tóth Péter írása révén. A tanulókhoz adaptált szakoktatás 

ismeretelméleti alapjairól szóló munka a didaktika és a logika résztudományok nézőpontjait 

egyesítve a modellalkotás fontosabb teoretikusait, hazai feldolgozóit és fejlesztőit 

sorakoztatja fel az első fejezetben. Az ismeretelméleti alapok újszerű bemutatása mellett az 

induktív és a deduktív érvelés és gondolkodás,- mi több módszertani alapelv,- didaktikai 

vonatkozásait is megismerhetjük. A gépészet területéről pedig számos példa keretében e két 

gondolkodáson alapuló módszertani alkalmazásokat ismerhetünk meg nagyon gazdag 

irodalmi forrás beépítése, felhasználása segítségével. 

Belső Tibor mérnöktanár kiválóan sikerült diploma munkáját alakította át szakcikké. A XI. 

Villamos ipar és elektronika ágazat képzésének jelene és jövője Zala megyében címmel 

nagyszerű történeti összefoglalást és a regionális léptékű szakoktatás irányításának a 

bemutatását ismerhetjük meg. A cikk írója elsősorban a jelenlegi szakképzési és köznevelési 

változásokra reflektál, fókuszálva a vizsgált szakmacsoportra és földrajzi lefedettségre. 

Vagyis a cikk inkább egy gyakorlati tapasztalatokon nyugvó vitaindító anyag, sok helyes 

meglátással és gondolattal, többek között a duális szakképzés szervezési kérdéseire is keresi a 

választ, de a történeti szálakat megtalálta ezen a téren is.  

Vámosiné Rovó Gyöngyvér német nyelven írt egy cikket a magyar-horvát projekt 

eredményeiről. A Zusammenfassung der Interviews mit ungarischen und kroatischen 

Arbeitgebern zum MDWD Projekt című írásban egy rövid projektcél ismertetés után a szerző 

ismertet egy 129 fős mintával készült interjút a munkatanácsadással kapcsolatban. Hasznos és 

érdekes cikk. 

Nagy Edit cikke a környezetpedagógiához sorolható, bár pedagógiai vonatkozása nincs a 

tartalmi kifejtésnek, de –s ezzel szakítottunk az eddigi hagyománnyal,- a tartalma egy igazi 

szaktudományi (erdővédelem, biológia) kategóriájú. A fénycsapdázásról szóló cikk tehát az 

empirikus kutatási eredményeken keresztül ismertet meg minket a bogarak és a fény 

viszonyának sajátos viszonyával. 

Kollarics Tímea nemrégen védte meg doktori értekezését az NYME-n a tanösvények 

komplex vizsgálatáról szóló témában. Rendhagyó az ő mostani „cikke” is, mert nem az 

értekezésből mutatunk be részleteket, hanem a Tézisfüzetet ismertetjük. Vélhetően ez a 

sajátos „tömörítés” is hűen érzékelteti a téma lényegét, tartalmi-tudományos és módszertani 

dimenzióit. 
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Tisóczki József elsősorban az oktatók szemszögéből nézve írta meg cikkét az IKT 

eszközökről és rendszerekről. Mint mérnöktanár a felnőttképzésben való IKT használatra is 

fókuszált a vizsgálataival. Az elvi-elméleti összefüggések megkeresése és rövid ismertetése 

mellett egy kisebb empirikus vizsgálatot is végzett, aminek az eredményeit így összegezte: 

„Az elmúlt évben elvégzett vizsgálódásom eredménye arra mutatott rá, hogy egyértelmű 

kapcsolat mutatható ki a pedagógus életkora és az IKT eszközhasználat között, de ez a 

kapcsolat/korreláció közel sem lineáris”. 

 

 

 

Bízva abban, hogy a mostani számunk is kiváltja az érdeklődésüket és figyelmüket bocsájtjuk 

kedves olvasóink és leendő szerzőink elé a mostani számunkat. 

 

 

Sopron-Budapest, 2015. október 20. 
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