A KÉZIRATOKKAL SZEMBEN TÁMASZTOTT TARTALMI KÖVETELMÉNYEK
Milyen tartalmú, témájú munkákat várunk?
• Olyan keresztény szellemiségű, tudományos igényű írásokat, amelyek akár az elmélet,
akár a gyakorlat felől közelítve tárgyalják a pedagógia, a pszichológia, a szaktárgyi
oktatás és a kapcsolódó tudományágak, illetve az oktatáspolitika különböző kérdéseit
és történéseit.
• Pedagógiai-szakmódszertani tárgyú dolgozatokat (pl. egy-egy tantárgy keresztény
szellemiségű tanításához, vagy a hitoktatás kérdéseihez kapcsolódó tudományos
igényű tanulmányokat).
• Katolikus (vagy keresztény szellemiségű) gondolkodók, szentek pedagógiai
gondolatainak bemutatását, elemzését, továbbá recenziókat, ajánlókat. Intézmények
pedagógiai programját, tevékenységét bemutató, ismertető dolgozatokat.

TERJEDELEMI KÖVETELMÉNYEK:
A kézirat típusa:
1. Elméleti jellegű, tudományos igényű írások,
tanulmányok
2. Az oktatás-nevelés gyakorlatához kapcsolódó írások
3. Könyvismertetések, ajánlók
4. Intézmények bemutatása, pedagógiai programokról
készült beszámolók
Az (1., 2., 4. csoportba tartozó) írások végére magyar és
angol nyelvű összefoglaló szükséges

Karakterek száma
(szóközökkel):
15-30 ezer
15-30 ezer
3-5 ezer
10-20 ezer
1000-1200

A KÉZIRATOKKAL SZEMBEN TÁMASZTOTT FORMAI KÖVETELMÉNYEK
Szerzőink figyelmébe
Az 1-2. pontba tartozó írásokat lábjegyzetekkel és a tanulmány végén még külön
irodalomjegyzékkel ellátva tudjuk elfogadni.
Kérjük minden esetben feltüntetni:
• a tanulmány címét (és alcímét);
• a szerző(k) nevét, tudományos fokozatát (dr., PhD.);
• a munkahely pontos megnevezését;
• a szerző levelezési és e-mail címét, illetve telefonszámát.
Szívesen fogadjuk a szerző rövid szakmai életrajzát.
A teljes kéziratot elektronikus úton kérjük a szerkesztőségbe megküldeni a következő
e-mail címre: katolikuspedagogia@gmail.com
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Egyéb formai követelmények
• A tanulmányok fő betűtípusa word dokumentumban Times New Roman legyen, 12-es
betűmérettel, másfeles (1,5) sorközzel, a kiemelések is ennek a betűtípusnak változatai
(félkövér, dőlt, aláhúzott) legyenek. Idegen karaktereket tartalmazó szövegek esetén a
szerző által használt (pl. görög, orosz, héber stb.) betűtípust is kérjük elküldeni..
• Ha a tanulmány grafikus objektumot (pl. fotó, ábra, grafikon, diagram, kotta stb.)
tartalmaz, ezeket kérjük külön is mellékelni a tanulmányokhoz, minimálisan 300 DPI
felbontásban. Kérjük a szerzőket, hogy az ábrákat, grafikonokat, diagramokat
excelben, szürke árnyalatos, vagy fekete-fehér módon alkossák meg. Színes ábrákat
nem tudunk elfogadni. A grafikus objektumok esetében pontos forrásmegjelölést
kérünk.
• Kérjük, hogy a lábjegyzeteket és az irodalomjegyzék tételeit az alábbiakban
meghatározott formában legyenek szívesek megadni:

Könyvre való hivatkozás:
• NAGY J., Korszerű pedagógia, Reménység Kiadó, Budapest 2004.
• SMITH, J., A PC használata – Haladók kézikönyve, Reménység Kiadó, Budapest 2004.
Tanulmánykötetben megjelent tanulmányra való hivatkozás:
• NAGY P. - MOSOLY É., Bátorság, in FUSZBERGER P., Erények könyve, Reménység
Kiadó, Budapest 2001, 320-345.
• FALUS I., Gondolkodás és cselekvés a pedagógus tevékenységében, in BÁTHORY Z. FALUS I. (szerk.), Tanulmányok a neveléstudomány köréből 2001, Osiris Kiadó, Budapest
2001, 213-234.
Folyóiratban (periodikában) közölt tanulmányra való hivatkozás:
• NAGY-MOSOLY A. M., Ennyi névvel élni, in Magyar Folyóirat, 2004/5, 15-16.
Internetes hivatkozás:
• www.echr.coe.int/Convention/webConvenHUN.pdf (Utolsó megtekintés: 2013. június 23.)
• http://tudashalo.com (Utolsó megtekintés: 2013. június 23.)
A szerzőktől rövid angol és magyar nyelvű összefoglalót kérünk, amely a tanulmány
tartalmának lényegét mutatja be.
A recenziókhoz szívesen várunk képet a bemutatott kiadvány borítójáról.
Máshol már publikált anyagokat is elfogadunk, ez esetben kérjük megjelölni az első kiadás
helyét és idejét.
A kéziratokat két független bíráló értékeli.

A beküldött kézirat elfogadásáról szakmai bizottság dönt, a döntésről a szerzőt e-mailben
értesítjük.
A szerzők a folyóirat megjelenésekor az adott lapszámból egy-egy tiszteletpéldányt kapnak.

2

