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Előszó 
 

 

A Felnőttképzési Szemle VIII. évfolyamának 1. száma 8 egyesületi tagunk tanulmányait és kutatási 

eredményeit mutatja be 7 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 a tanulmányok rovatban elhelyezett írások átfogó bemutatását tartalmazzák a 

felnőttképzés aktuális teoretikus kérdéseinek. A felvezető gondolatokat egyesületünk örökös 

tiszteletbeli elnöke, Maróti Andor tanár úr tollából olvashatjuk, aki a jelenlegi tanulmányában a 

pedagógia és andragógia különbségének néhány kérdését taglalja. Ezt követően három országból is 

olvashatunk felnőttképzési kitekintést: a Debreceni Egyetem andragógia mesterszakos hallgatói 

közül Tóth Aliz Spanyolország, Deák Aliz pedig Németország felnőttképzéséről készített áttekintést. 

Ezt követően pedig Benkei-Kovács Balázs, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem adjunktusa mutat 

be egy mintaként szolgáló validációs eljárási eszközt Franciaországból. 

A kutatási eredményeket bemutató rovatban a Nemzeti Kiválóság Programban ösztöndíjas 

kutatóként is tevékenykedő Márkus Edina, a Debreceni Egyetem adjunktusa az általános célú 

felnőttképzés fontossága mellett teszi le a voksát, és ennek országos adatait áttekinti, majd 

összehasonlítja az Észak-Alföldi régió és a Közép-Dunántúli régió adatait. Ezt követően két kutatási 

összefoglalót olvashatunk a „Tanuló régiók Magyarországon: Az elmélettől a valóságig” című OTKA 

által támogatott kutatás eredményeiből. Kenyeres Attila Zoltán és Szabó József a helyi televíziók 

tanulási funkcióit vizsgálja országos adatokkal alátámasztva, míg Szűcs Tímea a zene tanulási 

funkcióit elemzi az Észak-alföldi régióban készített esettanulmányai alapján. 

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! 
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