Szerkesztőség: Református Pedagógiai Intézet –
1042 Budapest, Viola utca 3-5.
Főszerkesztő: Dr. Szontagh Pál
Szerkesztőségi titkár: Bajnokné Vincze Orsolya
E-mail: mrn.szerkesztoseg@reformatus.hu

Kedves Szerzőnk!
A Magyar Református Nevelés folyóirat szeretettel várja a református köznevelésben érintett vagy az iránt
érdeklődő szerzők kéziratait. A folyóirat 2019-től online és nyomtatott formában egyaránt megjelenik. A
szerzőknek tiszteletdíjat nem tudunk felajánlani, a megjelent írásukat tartalmazó lapszámból
tiszteletpéldányt kapnak.
Az MRN 2019. évi tematikus számainak tervezett címe és megjelenési határideje a következő:
Lapszám

Tematikus cím

2019/1
(köznevelési
szám)
2019/2
(katechetikai
szám)
2019/3
(köznevelési
szám)

VezetŐ

2019/4
(katechetikai
szám)

„Engedjétek
hozzám…”

Középiskolai
katechézis
Iránytű

Tematika
Keresztyén
iskolavezetés,
vezetéselmélet
Középiskolai
katechézis elmélete
és módszertana
A
keresztyén
nevelés nemzetközi
elmélete és jó
gyakorlatai
Gyógypedagógiai
kérdések
a
katechézisben

Kézirat leadási
határidő
2018.11.30.

Megjelenés
tervezett dátuma
2019.01.31.

2019.01.31.

2019.04.30.

2019.06.30.

2019.09.30.

2019.10.10.

2019.11.30.

Kérjük, hogy kéziratuk megküldésekor jelezzék, hogy melyik szám rovatába szánják írásukat!
Folyóiratunk állandó rovatai, melyekbe írásaikat várjuk:
TANULMÁNYOK – ide az adott szám tematikájához illeszkedő, szabályos jegyzetapparátussal és
irodalomjegyzékkel ellátott, szaktudományos szempontból releváns írásokat várunk. A tanulmányok
minden esetben lektorálásra kerülnek. (A lektori értékelőlap sablonját tájékoztatásul mellékeljük.)
Irányadó terjedelem: minimum ½, maximum 1 szerzői ív (szóközökkel együtt 20.000-40.000 leütés).
MŰHELY – ide az adott szám tematikájához illeszkedő, a tanulmányok rovathoz képest gyakorlatiasabb,
adott esetben jegyzetapparátust nélkülöző, kifejezetten gyakorlati szempontú írásokat, jó gyakorlatok
megosztását várjuk. Irányadó terjedelem: minimum ½, maximum 1 szerzői ív (szóközökkel együtt 20.00040.000 leütés).
SZEMLE – Ide az adott szám tematikájához illeszkedő könyvek, kiadványok ismertetését (recenzióját)
várjuk. Minden esetben kérjük a recenzált kiadvány pontos könyvészeti adatainak feltüntetését és a

kiadvány borítóképének minél nagyobb felbontású megküldését. Irányadó terjedelem: szóközökkel együtt
kb. 10.000 leütés.
Folyóiratunkban szívesen adunk helyet a felsőoktatásban készült, témába vágó szakdolgozatok, TDKdolgozatok, doktori értekezések részleteinek vagy kivonatának is. Ilyen kéziratok megküldésekor minden
esetben kérjük a témavezető írásos ajánlását is mellékelni.
Kérjük, hogy a kéziratok elkészítésénél vegyék figyelembe a mellékelt Stíluslapban felsorolt formai
szempontokat!
A kéziratokat az mrn.szerkesztoseg@reformatus.hu címre várjuk.
A kéziratok elfogadását követően minden egyéb technikai részlettel kapcsolatban Bajnokné Vincze
Orsolya szerkesztőbizottsági titkár keresi majd a szerzőket.

Áldás, békesség!

Budapest, 2018. november 8.

Dr. Szontagh Pál s.k.
főszerkesztő

Bírálati adatlap az MRN tanulmányainak lektorálásához - Részletező vélemény (1-től 7-ig)
A téma aktualitása, relevanciája, érdekessége
1

2

3

4

5

6

7

Az írásban megjelenített elméleti megközelítés igényessége, koherenciája
1

2

3

4

5

6

7

Eredeti eredmények, tudományos újdonságok megjelenése a közlésben
1

2

3

4

5

6

7

Az alkalmazott kutatási megközelítés, módszerek és eszközök adekvát jellege,
kidolgozottsága, korrektsége
1

2

3

4

5

6

7

A felhasznált szakirodalom relevanciája, adekvát jellege és újdonsága
1

2

3

4

5

6

7

A szövegben szereplő ábrák, táblázatok minősége, relevanciája, magyarázata
1

2

3

4

5

6

7

5

6

7

Mennyire igényes a nyelvhasználata?
1

2

3

4

Összbenyomás a kéziratról (Szolgálja-e a dolgozat a református pedagógia/katechézis
színvonala emelésének ügyét? Segíti egy gyakorló pedagógus/hitoktató és a kutatói közösség
munkáját?)
1

2

3

4

5

6

7

A fentiek összesítése (átlagpontszám – a szerkesztőségi titkár számítja ki): ___________

Rövid szöveges értékelés (ha a közléshez változtatást javasol, a változtatások irányának,
módjának minél pontosabb megjelölésével):

Közlési javaslat (a kívánt rész aláhúzandó):
(1) Gyenge színvonala miatt nem alkalmas közlésre.
(2) A Tanulmány rovat által megkívánt színvonalat nem éri el, de más rovatban közölhető.
(3) Alapos átdolgozás után közölhető.
(4) Kisebb változtatások után közölhető.
(5) Jelenlegi formájában, változtatás nélkül közölhető.
Dátum:

Bíráló neve, aláírása

234562578
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