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   KÖSZÖNTŐ 
   Tisztelettel köszöntjük a Különleges Bánásmód interdiszciplináris szakmai folyóirat Olva-
sói, Szerzői, Lektorai körében! A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési 
Karának Pszichológiai és Gyógypedagógiai Tanszékén 2014. decemberében vetődött fel a 
gondolat, hogy a Nemzeti Köznevelésről szóló CXC. törvényben a különleges bánásmódot 
igénylő gyermekeknek, tanulóknak nevezettek köre iránt több diszciplina felől is kutatói, 
szakmai érdeklődés mutatkozik, ám e diszciplinák képviselői nem feltétlenül ismerik egymás 
fogalomhasználatát, kutatási gyakorlatát, s tudományos, illetve módszertani eredményeit. E 
felismerés jegyében fogalmazódott meg a gondolat, hogy létrehozzunk egy olyan szakmai 
lapot, amire jellemző, hogy: 

• a különleges bánásmódot igénylőkre fókuszál; 
• interdiszciplináris olvasóközönségnek és szerzői közösségnek szól; 
• lehetővé teszi az intézményközi kooperációt (a szerkesztők között nemcsak a Debreceni 

Egyetem munkatársait üdvözölhetjük, hanem más felsőoktatási intézmények, kutató- és 
gyakorlóműhelyek, szervezetek kollégáit is); 

• nemzetközi kapcsolatokat, párbeszédet és együttműködéseket generálhat (a folyóirat 
szerkesztőségének és szerzői körének már az első évben sikerült nemzetközi jelleget 
adni – így a hazai kollégákon túl köszönthetünk köztük Ausztrália, Anglia, Románia, 
Szerbia, Szlovákia, Ukrajna intézményeivel kapcsolatban álló munkatársakat); 

• teljesít olyan akadémiai követelményeket, mint: tudományos igénnyel megírt, lektorált 
szakmai írásokat (empirikus tanulmányokat, módszertani cikkeket, recenziókat, kutató 
műhely bemutásokat, konferenciafelhívásokat) tartalmazó ISSN számmal rendelkező 
lap legyen; 

• széleskörben terjeszthető (erre az internetes folyóirat jelleg ad lehetőséget, illetve a 
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárán keresztül igényelhető digitális objektum 
azonosítóval – DOI számmal – rendelkeznek a lapszámok és az egyes tanulmányok is, s 
hazai repozitúriumon, illetve a Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományos 
Művek Tárában – az MTMT-ben – is megtlálhatók); 

• hosszú távon fenntartható (például nem igényel nehezen előteremthető nyomda-
költséget); 

• nem ró pénzügyi terheket a Szerzőkre (azaz a Szerzőknek nem kell fizetnie azért, hogy 
publikációjuk megjelenjen); 

• Olvasóközönsége számára is ingyenesen elérhető (open access, vagyis nyílt hozzáférés 
biztosítja ezt a lehetőséget). 

   A folyóirat bejelentését követően a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz még 2014. 
decemberében nyilvántartásba vette a lapot, így vált lehetővé, 2015-ben megjenhessen az I. 
évfolyam 1. száma – jelen kiadvány. A megjelenésre kerülő tanulmányok a különleges 
bánásmódot igénylő gyermekek, fiatalok és felnőttek nevelési, oktatási programjairól, e 
programok tapasztalatairól, hozadékairól, előnyeiről-hátrányairól, esetleges nehézségeiről, 
ígéretesnek tűnő továbbfejlesztési javaslatairól, ötleteiről szólnak.  
   Bízunk benne, hogy a közzé tett ismeretek hasznosak és továbbgondolásra érdemesek 
lesznek a legülönbözőbb diszciplinák felől közelítő olvasóközönség számára is. Kívánjuk, 
hogy tudjanak a sorainkból magukkal vinni egy-egy darabkát, s kérjük, hogy hozzanak 
nekünk új gondolatokat! Legyen a mi munkánk által is egy kicsit jobbá (vagy 
különlegesebbé?) a világ!  
                                               Üdvözlettel a Szerkesztőség nevében is:  
 
                         Mező Ferenc 
         alapító főszerkesztő 
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