Információk szerzőinknek

SZOCIÁLPEDAGÓGIA
nemzetközi szaklektorált folyóirat

A folyóirat a szociálpedagógia és határterületeinek elméleti, módszertani, oktatási és
gyakorlati problémáinak elemzésére vállalkozik. Fontos céljának tekinti a tárgyterület
oktatásához nélkülözhetetlen írások és a hallgatók kiemelkedő munkáinak közreadását is.

Rovatok
Tanulmányok: Elméleti és empirikus tanulmányok, 15-40 000 karakter terjedelemben.
Mappa: Rövidebb esszék és empirikus vizsgálatok, 10-20 000 karakter terjedelemben,
amelyek témája eltérhet a tematikus szám tartalmától.
Műhely: Beszélgetések, modellértékű programok a gyakorlat felől közelítve, valamint
hallgatók kiemelkedő diplomamunkáinak, TDK dolgozatainak közlése, 10-20 000 karakter
terjedelemben.
Recenziók: A szociális szakmákhoz kapcsolódó hazai és külföldi publikációk ismertetése és
elemzése, 5000-10 000 karakter terjedelemben.

Kézirat megjelentetése
- A kézirat tartalmáért a szerző személyes felelősséget visel. A publikálás során betartja a
vonatkozó jogszabályokat és etikai normákat. A benyújtott kéziratokat szerkesztői bizottság
bírálja el, két független bíráló véleménye alapján.
- A kéziratokat magyar (illetve angol vagy német nyelven), Word formátumban, másfeles
sorközzel, 12-es betűvel, a rovatnak megfelelő (de maximum 50 000 karakter) terjedelemben
várjuk.
- A „tanulmányok” és a „mappa” rovatok esetében 2000-3000 karakternyi angol
összefoglalót is kérünk mellékelni.
- Ha a tanulmány grafikus objektumokat is tartalmaz, ezeket kérjük szürkeárnyalatosan
elkészíteni és külön mellékelni, minimálisan 300 DPI felbontásban.
- Kivételes esetben máshol publikált tanulmányt, illetve egy nagyobb írás részletét is be lehet
küldeni. Ez esetben kérjük az eredeti megjelenés helyét és idejét feltüntetni.

Hivatkozás és Irodalom
A kéziratot az APA (American Psychological Association, 1984) előírásainak megfelelően
kérjük beküldeni.
Példák a szövegközi hivatkozásokra
Egy szerzős műveknél:
– Piros (1992) szerint …
– (Piros, 1992)
– „Ha az ember a színek történetéről érdeklődik, gyakran kapja azt a választ,
hogy minden nagyon rég kezdődött el” (Piros, 1992, p. 5.)
Két szerzős műveknél:
– Kék és Sárga (2005) kimutatta …
– (Sárga és Kék, 2008)
3-5 szerző esetén:
– első előforduláskor: (Kék, Piros, Sárga és Zöld, 2008), későbbi előforduláskor:
(Kék és mtsai, 2008)
A kézirat végén Irodalom cím alatt felsorolásra kerül az összes hivatkozott szakirodalom.
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Kéziratok fogadása
A kéziratokat kizárólag elektronikus formában fogadja a szerkesztőség.
E-mail cím: szocialpedagogia@avkf.hu

