Körmöci Katalin, főszerkesztő
Óvodai Nevelés
Nyílt levél az Olvasóink megelégedettségéről

Örülünk, hogy az Óvodai Nevelés című folyóirat megjelenési formájával: oldaltükreivel, vizuális
esztétikájával elégedettek a kedves Olvasók. Valóban nagy és örömteli változások sora történt 2011 óta a
kiadvány életében.
Magam 2007 óta vagyok szakmai-módszertani folyóiratunk, az Óvodai Nevelés főszerkesztője, ennek
folyományaként a következőket szeretnénk megosztani a Kollégákkal. A folyóirat szerkesztésénél, a
beküldött cikkek kiválasztásánál és a szerzők körének kialakításánál engem a következők vezérelnek:





mindenekelőtt a gyermekek érdekei, amelyet immár 47 éve képviselek az óvodai nevelés
valamennyi területén;
az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának szellemisége megvalósításában való szolgálat,
hiszen ez a dokumentum az óvodapedagógusok mindennapi nevelőmunkájának hivatalos vezérelve;
az előzőek szintézisében a korszerűségre való törekvés, amely a boldog gyermekkor és a jövő
nemzedékének konstruktív életvezetését segíti elő;
és az ebbéli törekvésekben segítséget adása a Kollégák számára.

Ezért a fenti vezérelvekben való szolgálat nemcsak az Óvodai Nevelés szakmai-módszertani
folyóiratban valósul meg, hanem:





kiadványainkban, így az óvodapedagógiai kézikönyvekben is, amelyek gyűjteménye már 12
kötetből áll;
valamint az óvodai mindennapok gyakorlatát bemutató DVD-kben;
az eddigiekben a 18. alkalommal szervezett konferenciáink szellemiségében, célkitűzéseiben,
problémafelvetéseiben és az ezekről készített DVD-kben;
honlapunkon: www.ovi-suli.hu;

mindezek – az eddigi bátorító visszajelzések alapján – kiegészítik, teljessé teszik és árnyalják törekvéseinket.
A többes szám azért indokolt, mert a lap kiadója, a SPRINT Kft. elkötelezetten nyújt anyagi és erkölcsi
támogatást ebben a magas színvonalú szolgálatban, szolgáltatásban.
Az óvodapedagógus kollégák véleménye, a konkrét, mindenképpen előremutató és feltétlenül korszerű
javaslataik írásban megfogalmazva kétségtelenül előre vihették további főszerkesztői, természetesen jobbító
szándékaimat. Ezen a téren rendkívül fontos volt eddig és lesz a továbbiakban is az, hogy a szervezett
konferenciáinkon – évente kétszer – a résztvevők kérdőíveken megfogalmazott megelégedettségük mellett az
egyértelmű javaslataik, igényeik is folyamatosan megjelennek, és ki is egészítik mind a főszerkesztői
célkitűzéseket, mind a lapgazda elvárásait.
Mindezekért bátorkodom a kedves Kollégákat biztatni, hogy az Óvodai Nevelés című szakmaimódszertani folyóirat olvasói nyilvánvalóan örülnének, ha a kollégák saját jónak vélt óvodai gyakorlataikat
megosztanák velük, mindannyiunkkal.
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