Rumeli Eğitim Araştırmaları Dergisi 2021.1 (Aralık)/ XI

EDİTÖRDEN
Kıymetli okuyucu,
Rumeli Eğitim Araştırmaları Dergisi (READ), eğitim araştırmaları alanında disiplinler arası bir
bakış açısı ve bilimsellik ölçütleri çerçevesinde hazırlanacak akademik çalışmaların ilgililerle
buluşabileceği nitelikli ve kapsamlı bir yayın ağı oluşturarak evrensel bilgi birikimine katkıda bulunmak
amacıyla Aralık 2021’de ilk sayısıyla yayın hayatına başlamıştır.
Rumeli Eğitim Araştırmaları Dergisi, değerli yardımcı editörlerimizle birlikte, alanlarında
uzman kıymetli alan editörleri, yayın kurulu, yurt dışı temsilcileri, danışma kurulu ve hakemlerle,
uluslararası nitelikte ve objektif bir yayın organı olarak bilim dünyasında yerini almıştır.
Dergimizde, sınır tanımaksızın eğitim araştırmalarının bütün alt disiplinleriyle ilgili hazırlanmış tüm
nitelikli çalışmalar; gerekli ön inceleme, hakem incelemesi ve genel değerlendirme süreçlerinde kabul
gördükten sonra, Türkçe veya İngilizce olarak, altı ayda bir (Aralık ve Haziran) elektronik ortamda
(www.rumelieducation.com) yayımlanacaktır.
İlk sayımızda Türkçe Eğitimi, Felsefe Eğitimi, Eğitim Yönetimi, Okul Öncesi Eğitimi ile Eğitim
Programları ve Öğretimi alanlarında değerli çalışmalarıyla bizlerle olan kıymetli yazarlarımıza ve
çalışmaların yayımlanması sürecinde katkıda bulunan alan editörlerimiz ve hakemlerimize teşekkür
eder, makalelerin okuyuculara faydalı olmasını dileriz.
Rumeli Eğitim Araştırmaları Dergisi’nin kuruluşunda ve bilimsel yayın camiasında yerini
almasında, gerek bilimsel katkıları gerekse manevi destekleriyle yanımızda olan tüm değerli bilim
insanlarına teşekkürü bir borç biliriz.
İyi dileklerimizle…
READ Yayın Editörleri
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EDITOR’S NOTE
Dear readers,
Rumeli Journal of Education Studies (READ) started its publication life in December 2021 with its first
issue in order to contribute to the universal knowledge by creating a qualified and comprehensive
publication network where academic studies to be prepared within the framework of an interdisciplinary
perspective and scientific criteria related to educational research are offered to interested parties.
Rumeli Journal of Education Studies (READ) has taken its place in the scientific world as an
international and objective publication with our valuable assistant editors, valuable field editors who
are experts in their fields, editorial board, and foreign representatives, advisory board and referees.
In our journal, all qualified studies prepared in all sub-disciplines of educational research, without any
limitations, will be published in Turkish or English, every six months (December and June) in electronic
environment (www.rumelieducation.com) provided that they are eligible and acceptable based on the
necessary preliminary assessment, referee and general evaluation processes.
We would like to extend our thanks to our valuable authors for their valuable work in the fields of
Turkish Education, Philosophy Education, Educational Management, Preschool Education, Curriculum
and Teaching in our first issue, and also to our editors and referees who have greatly contributed to the
publication of the studies, and hope that the articles will be useful to the readers.
We would like to thank all the valuable scientists who have been highly generous to offer us their
scientific contributions and moral support in the introduction of the Rumeli Journal of Education
Stgudies (READ) into the scientific publishing community.
With our best wishes…
READ Publication Editorial Team
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