
sajátosságokat, segíti megérteni a múltat,
a jelent; 

– Szakmai információáramlást biztosít az
iskoláskor előtti nevelés minden területén,
kiszolgálja az új és más iránt érdeklődök
igényeit, szemléletváltás és formálás
érdekében is szerepet tölt be a kiemelt
innovációk közvetítésével; 

– Megerősíti a szakmai értékeket, és
továbbadja, valamint szélesebb körben ad
lehetőségeket a vitákra, és szakmai
továbbképzést is vállalva segíti a
szakinformáltságot. 

A Magyar Pedagógiai Társaság Szakmai
Kollégiumi ülésén (2018 őszén) szó volt a
pedagógiai szaksajtó fontosságáról.
Megállapítottuk, hogy nyomdai és online
megjelenítésre egyaránt szükség van. 

A lap elkészítése, megjelentetése és
eljuttatása pénzbe kerül. A Kisgyermek
lap szerkesztői ingyen dolgoznak. Eddig
sikerült biztosítani a lap fenntartását. A
Kisgyermek 2007 óta  rendszeresen, kis
csúszásokkal, de megjelenik. (Elődei:
1992-ben az Óvodai Élet, még előtte
1990-ben az Óbudai Óvodák). 

Mindegyik pénzbe került, kerül. Ki fizeti?
Az előfizetők, néha egy-egy hirdetés, egy
– egy támogató (régebben voltak
pályázatok). Ez sajnos kevés így. 

Ha felkerül a honlapra az újság tar -
talomjegyzéke, a facebook visszajelzése
alapján több mint 400-an jelzik

tetszésüket. És érdekes módon mindig
mások, és csak nagyon kis részük fizet
elő. A pedagógusképző felsőoktatási
intézmények mindegyike előfizető.
Tiszteletpéldányt 150-en kapnak. A
számítások szerint kétezer előfizetővel el
tudja magát tartani a lap, de ez csak az
Óvodai Élet fénykorában volt, 2005-ben. 

2019-től nem tudunk ingyenes pos -
tázással ingyenes lapot küldeni (egy lap
feladási ára: 160.-Ft). 

Ha gyermekeink jó és boldog
gyermekkora fontos számodra, ha
elkötelezett gyermeknevelő vagy, ha a
jövő nemzedékének nevelése fontos
számodra, fizessed elő az újságot,
terjesszed kollégák, szülők, nagyszülők
körében! 

Csak a gyerekek körül élő felnőttekkel
együtt tudjuk megteremteni a gyer mek -
szerető világot összefogással! Ehhez
szükség van A Kisgyermek szakmai
folyóiratra, korszerű honlapra, és online
megjelenésre, fórum szervezésére, a
párbeszédek erősítésére. A lap eddig is és
továbbra is felvállalja az értékek köz -
vetítését.

Legyünk együttműködő partnerek a
sikeres gyermeknevelés érdekében! 

Postacím, megrendelő megtalálható a
lapban, és a honlapon.
www.akisgyermek.hu

Villányi Jutka felelős szerkesztő  n

Vezércikk
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