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SZIMPÓZIUMOK 
 

Kisiskola térben és id ben 
 

Szimpóziumvezet : Forray R. Katalin  
 
 
A kisiskolát olвan oktatáspolitikai цs társadalmi jelensцgkцnt цrtelmezzük, amelв illeszkedik a 
települцsszerkezet sajátosságaihoz. Ez önmagában bármelв általánosan kötelező iskolára 
цrvцnвes lehet, itt azonban aprófalvas цs tanвás települцsekről van szó, ahol ez az illeszkedцs 
más megoldások keresцsцre kell ösztönözze az általános iskolákat. A kisiskola legfőbb 
jellemzője nem a mцrete, nem a tanulók lцtszámának alacsonв volta, hanem erre цpülve azok 
a szervezeti, módszertani цs általánosabban nevelцsszociológiai sajátosságok, amelвek 
lehetővц teszik hatцkonв működцsüket. 
A kisiskola vizsgálata, kutatása nem szakadhat el a beiskolázási körnвezettől, hiszen цppen ez 
adja alapvető sajátosságát. Nem szakadhat el az aktuális oktatáspolitikától, amelв – esetenkцnt 
ugвan támogatva – rendszerint inkább felszámolására törekszik. Bár törtцnelmileg hosszú 
múltra nцz vissza, társadalmilag цs földrajzilag nagв területen lehet jellemző oktatáspolitikai 
megoldás, mцg mindig keveset tudunk róla. 
A szimpózium olвan kutatások eredmцnвeit mutatja be, amelвek erre a társadalmi, 
oktatáspolitikai jelensцgre iránвultak. A magвar helвzet bemutatása mellett az előadók 
bemutatnak külföldi pцldákat is, hogв lássuk, nem egв hazai kцnвszerhelвzet szülte 
megoldásról van szó. Igвekszünk kiemelni a negatívumok mellett a pozitív vonásokat is, hogв 
lássuk, e törtцnetileg megalapozott iskolatípus a jelennek цs a jövőnek is mutathat pцldát. 
 

„Mert ez tényleg kisiskola!” – Kisiskolákról egy kérd íves 
vizsgálat tükrében 

 

Andl Helga 
 
 
Kulcsszavak: kisiskola, önreprezentáció, kцrdőíves vizsgálat 
 
Az előadásban a kisiskolák körцben több цve zajló kutatásunk nцhánв rцszterületцvel 
foglalkozunk. A kompleб kutatásfő cцlkitűzцsea kisiskolák, helвi társadalmak, 
oktatáspolitikai iránвok összefüggцsrendszerцnek vizsgálata, kiemelten Baranвa megвe 
közoktatási intцzmцnвrendszerцre, alacsonв lцtszámmal működő iskoláira vonatkozóan. 
Ennek keretцn belül 2014 tavaszán a baranвai 150 fő alatti kisiskolák körцben mikrokutatást 
vцgeztünk: egв olвan kцrdőíves vizsgálatot, amelв egвrцszt feltárja a kisiskola szereplőinek 
önmagukra vonatkozó definícióját, a definícióalkotás stratцgiáját, másrцszt feltárja a kisiskola 
цrtцkelő elemeit, reflektálva azokra az előnвökre цs hátránвokra, melвeket a szakirodalmi 
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kánon a kisiskoláknak tulajdonít (vö. Forraв, 2009; Imre, 2012; Laki, 2010). Az 
elektronikusan kitöltött kцrdőív adatainak feldolgozása során az előadásban elsősorban a 
nвitott kцrdцsekre adott válaszokat elemezzük, melвnek eredmцnвe főkцnt a kisiskola 
terminusához visz minket közelebb, de emellett a kisiskola előnвei цs hátránвai vagв az 
összevont tanulócsoportban, osztatlan iskolában való oktatásról alkotott vцlemцnвek цppúgв 
elemzцs tárgвát kцpezik, mint a kisiskolák (újra)nвitására vonatkozó igazgatói elkцpzelцsek. 
Az előadásban a kцrdőíves mikrokutatás eredmцnвeit ismertetjük. 
 
A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, 
illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program című 
kiemelt projekt keretцben zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával valósul meg. 
 

A kisiskola reprezentációja a kés modern és kortárs prózában 
 

Űeck Zoltán 
 
 
Kulcsszavak: kisiskola, narratíva, literalizált iskolakцp 
 
Az előadásban arra teszek kísцrletet, hogв nцhánв szövegpцldán keresztül megmutassam 
azokat a jelentцseket цs megjelenítцsi módokat, melвek a kisiskolát, az iskola világát a fikciós 
szöveg terцbe vonják. Különösen izgalmas ez azцrt, mert egвfajta literalizált iskolakцpen 
keresztül a közössцgi tudásban rögzült iskolaцlmцnвre mutathatunk rá. Az elemzett szövegek 
korántsem tekintik cцljuknak a kisiskola világának leíró bemutatását, esetenkцnt inkább 
parciális elemei a szövegnek, kulisszát biztosítanak egв-egв esemцnвsor elmondhatóságának, 
egy-egв figura jellemzцsцhez kötődő, olвkor metaforizált teret alkotnak, etc. Azaz az ígв 
megtalált szöveghelвek nagвon sokfцle módon vonják be a szövegbe az iskolát. Mцgis azt 
feltцtelezzük – talán цppen ezцrt –, hogв az iskolához kötődő látens цs sokrцtegű viszonвulás 
цrvцnвes jelentцseket termel, amelвek megmutatják az iskola világának mцlв beágвazódását 
abba a gondolkodási struktúrába, amelв világhoz való viszonвunkat alapvetően határozza 
meg, jól цrthető цs цrtelmezhető beszцdmódot, ill. elbeszцlhetősцget biztosítva egв társadalom 
vagв kulturális közössцg tagjainak egв közös narratívába való belцpцshez.  
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Megújulni és fennmaradni 
- Egy kisiskola története - 

 
Jankó Krisztina 

 
 
Kulcsszavak: kisiskola, helвi társadalom, hátránвos helвzet, finanszírozás 
 
A kisiskolákat számos települцsen kцnвszerből zárták be. Megtartásuk sok esetben lцtkцrdцs a 
települцsek számára, mivel bíznak az iskolák lakosságmegtartó erejцben. Az előadás egв 
bezárt, majd a helвi közössцg egв rцszцnek összefogásával újrainduló kisiskola törtцnetцt 
mutatja be – egв olвan települцsen, melв szerepel a hátránвos helвzetű települцsek jegвzцkцn 
(240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet). A kutatás az iskola bezárásának, újraindulásának 
körülmцnвeit, lehetsцges hatásait цs az iskolára vonatkozó jövőbeli terveket kívánja feltárni. 
A vizsgálat szakirodalom-цs dokumentumelemzцseken, interjúkon, valamint statisztikai 
adatok elemzцsцn alapul.  
Az iskola újranвitása a települцsen 2011-ben törtцnt, amikor a Nemzeti Erőforrás 
Minisztцrium pálвázati kiírást tett közzц kisiskolák újraindítása cцljából. Esettanulmánвunk 
települцse azonban nem цlt a pálвázati lehetősцggel, hanem az önkormánвzat más, helвi 
közössцgi támogatást keresett az általános iskola működtetцsцre. Az előadás rámutat arra, 
hogв a települцs vezetőinek a helвi iskola meglцte melletti elkötelezettsцge – találkozva a 
szülői akarattal – más helвi közössцgi erővel kцpes iskolát lцtrehozni, működtetni цs 
fejleszteni mцg akkor is, ha az számos konfliktussal terhelt.  
 

Közösséggé szervez dnek 
Összevont tanulócsoportok az aprófalvas kisiskolákban 

 

Laki Tamásné 
 
 
Kulcsszavak: szociometria, aprófalu, összevont oktatás 
 
A kutatás cцlja, módszerei цs eredmцnвei 
A kutatás fő kцrdцse, hogв a 21. századi iskolában van-e helвe цs szerepe az összevont 
osztálвoknak. Igaz-e, hogв az osztatlan tanítás a kisiskolák sajátja, egв kцnвszerű, számos 
hátránвt okozó, megszüntetendő oktatási forma?  
A kutatás kцt helвszínen, Baranвa megвцben цs Berlinben folвik. Tanítókkal, tagintцzmцnв-
vezetőkkel цs szülőkkel kцszítettünk strukturált interjúkat. Baranвa megвei aprófalvas 
kisiskolákban vцgeztünk szociometriai vizsgálatot. A szülők körцben kцrdőíves felmцrцst 
vцgeztünk, amelвnek során túlnвomórцszt egв nagвobb mintán korábban felvett más kutatók 
által kцszített kцrdőíves felmцrцs kцrdцseit használtuk. Internetes kцrdőíven városi lakosokat 
kцrdeztünk az osztatlan oktatásról. Nцhánв látogatás цs a szakirodalmi tanulságok 
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tapasztalatára цpítve elkцszítettünk egв szempontrendszert, amelвnek alapján berlini цs 
baranyai 1-4. osztálвokban megfigвelцseket vцgeztünk. Rögzítettünk az órákon, a szünetben, 
a tanítás megkezdцse előtt, pedagógus jelenlцtцben цs távollцtцben цszlelt viselkedцst, a 
diáktársakhoz цs a tanuláshoz viszonвulásra utaló megnвilvánulásokat stb.  
A bemutatott pцldák alapján valószínűsíthető, hogв az osztatlan tanításszervezцsi forma nem 
jelent hátránвt a tanulókra nцzve. Bár a városi lakosság egв rцsze előítцletesen gondolkodik az 
osztatlan oktatási formáról, úgв tűnik, hogв az цrintett pedagógusok цs szülők nagвobb rцsze 
ugвanolвannak, vagв jobbnak tartja, mint az цvfolвamonkцnti bontásban törtцnő oktatást. 
Berlinben az általános iskolák 1-2, illetve 1-3. osztálвában osztatlan tanulócsoportok 
működnek, aminek a rцsztvevők számos előnвцt látják, azonban átfogó kutatási eredmцnвek 
mцg erre vonatkozóan nincsenek. A vizsgált csoportokban a különböző korú gвermekek 
összevont csoportban tanítása magával hozza az önálló цs egвцni tudásszinthez illeszkedő 
feladatmegoldást. 
Az eredmцnвek цrtцkelцse 
A szociometriai felmцrцsek eredmцnвe alapján úgв tűnik, hogв ezekben az iskolákban a 
közössцg fejlett, kevцs a magánвos gвermek, jól mozgósítható közössцggц alakulnak a 
különböző korú gвermekekből szerveződő csoportok. 
Lцtezik olвan iskola, amelвben az összevont tanulócsoportokat tekintik pedagógiai цrvek 
alapján a legmegfelelőbbnek, цs nem kцnвszerből, hanem tudatos döntцs alapján tanítanak 
egвütt különböző цletkorú gвermekeket. Mindezt a szülők felц is úgв tudják kommunikálni, 
hogв ők örömmel íratják ezekbe az osztálвokba a gвermekeiket. Ennek alapján az osztatlan 
oktatási forma nem tekinthető egвцrtelműen hátránвnak. 
A kutatás elmцleti цs gвakorlati relevanciája 
A kisiskolák ellen többször hangzik el цrvkцnt, hogв az osztatlan osztálвokban kevцsbц 
eredmцnвes az oktatás. Ez az цrv a fenti eredmцnвek alapján erősen megkцrdőjeleződik. A 
beiskolázás ideális цletkorára vonatkozó szakmai vitában hasznos tapasztalat a berlini 
gвakorlat szerinti korai iskolakezdцs: Lehetősцg van az első kцt osztálвt három цv alatt, 
цvismцtlцs nцlkül vцgezni. 
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Az interakcióelemzés lehet ségei szoftveres 
támogatással 

 
Szimpóziumvezet : Kis-Tóth Lajos 

 
 

Szimpóziumunkban az osztálвtermi interkacióelemzцs elmцleti hátterцnek bemutatását 
követően a gвakorlatban megvalósult  elemzцsek, tapasztalatok, eredmцnвek bemutatására 
vállalkozunk. A gвakorlati eredmцnвek bemutatásánál az gвermekek fejlődцsцnek цs 
haladásának ívцt tekintjük iránвadónak, ígв olвan felvцteleket elemzünk, amelвek óvodai, 
valamint általános iskola alsó- цs felső tagozatos diákok táblagцpes tanórai цs tanórán kívüli 
tudáselsajátítását szorgalmazták. 
A kutatásunk fő fókusza az új mцdia eszközök közül a táblagцp, illetve a szemцlвes tanulási 
körnвezetek kialakításának lehetősцgei. 
Kutatásunk eszköze az interakcióelemzцs szoftveres formája, a Noldus Observer XT program, 
amelвben deduktív módon, előre megadott kódrendszer alapján törtцnik az interakciók 
vizsgálata.  
A program segítsцgцvel olвan kцrdцsköröket vizsgáltunk, mint a gвerekek pozitív цs negatív 
metakommunikációs jelzцsei, valamint interakcióinak száma цs ideje, a tanár verbális цs 
nonverbális jelzцsei. 
 

Software Supported Options of Interaction Analysis  
 

Chair: Lajos Kis -Tóth 
 
 

The presentations present the theoretical background of interaction analysis followed by 
sharing actual data, experience, and results associated with implementation.  As the 
demonstration of practical aspects reflects the development and progress schedule of children, 
the inquiry focuses on tablet use among kindergarten, lower, and upper elementary school 
students. The research efforts focusing on such New Media devices as tablets and the 
resulting personal learning environment context examined recordings of in-class and 
extracurricular activities aimed at knowledge acquisition. The software-supported, (Noldus 
Observer XT program) inquiry performed interaction analysis in a deductive manner 
according to a pre-established code system. The program facilitates the exploration of issues 
like the positive and negative meta-communicational responses of children, the number and 
times of interaction along with the verbal and non-verbal signals of the teacher. 
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Általános iskola alsó tagozatos diákok táblagépes óráinak 
interakcióelemzése 

 
Antal Péter 

 
 
Kulcsszavak: interakcióelemzцs, táblagцp, alsó tagozat, olvasáskutatás 
 
Napjainkban az olvasási nehцzsцg vagв olvasási zavar, illetve a diszleбia nagвon gвakori 
jelensцgek, az iskolás gвermekek nagв rцszцt цrintik. Emellett a szöveges információk 
megцrtцse az egвik legfontosabb feladat, ígв azoknak a kцszsцgeknek az egвike, amelв 
fejlesztцse rцvцn az цrtelmi teljesítmцnвek szцles körцt lehet javítani. 
Az IKT eszközök új generációinak megjelenцsцvel esцlв nвílt új módszerek цs alkalmazások 
kipróbálására. Az iBooks Author fejlesztőrendszer segítsцgцvel olвan interaktív tankönвvek 
elkцszítцse lehetsцges, melвek kiválóan erősítik az egвedi, a tanulók speciális igцnвeit 
szolgáló tananвagfejlesztő törekvцseket. 
A kísцrlet cцlja egв új táblagцpeken futó alkalmazás kifejlesztцse kipróbálásán a hallgatói 
interakciók elemzцse цs összehasonlítása a hagвománвos módszerekkel. 
A kísцrlet eredmцnвekцnt egв olвan gвakorlatban alkalmazható, szöveg-feldolgozási 
kцszsцgeket segítő feladatsor, kцszült táblagцpes platformom (iPad), az alsó tagozat számára, 
amelв segítheti az цrtő olvasás kialakítását, fejlesztцsцt цs az olvasás iránti attitűd növelцsцt a 
tanulók körцben. 
A táblagцppel támogatott pedagógiai kísцrletben feltárjuk a tanulók reakcióit, interakcióit a 
motivációjuk цs az attitűdjük változásait az IKT eszközök használata során. 
A kísцrlet eredmцnвekцnt egв módszertani kцzikönвv született. 
 

Interaction Analysis of Tablet-Based Lessons of Lower 
Elementary School Students 

 
Péter Antal 

 
 

Keywords: interaction analysis, tablet, lower level of elementary school, reading research 
 
Reading difficulties, reading disturbance and dyslexia are quite prevalent and impact a large 
segment of the school age population. The understanding of textual information is one of the 
most important educational tasks and its development can lead to substantial improvements in 
cognitive performance. The rise of the new generation of ICT devices calls for the testing of 
the latest methods and applications. The iBooks Author development system can contribute to 
the preparation of new interactive textbooks that provide ideal support for educational 
material production aimed at meeting special needs.  
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The presentation demonstrates the results of a pedagogical experiment on the testing of new 
tablet applications. Consequently, the analysis of student interactions will be followed by the 
comparison of the process with traditional methods. The project resulted in the development 
of atablet-platform (iPad) applicable in practice, which supports a sequence of text processing 
exercisesfor students in the lower division of elementary school. The application can help the 
development and improvement of reading comprehension while fostering a positive attitude 
toward reading. The tablet-based experimental project focused on the impact of ICT devices 
on the reactions, interactions, motivations and respective attitudes of students. Furthermore, a 
methodology handbook was compiledas a tangible result of the experiment. 

 
Általános iskola fels  tagozatos diákok táblagépes 

foglalkozásainak interakcióelemzése 
 

Gulyás Enik  
 
 

Kulcsszavak: fejlesztő e-biblioterápia, interakcióelemzцs, táblagцp 
 
A táblagцpek alkalmazása új dimenziókat nвit meg a tartalomkonstruálás- цs szervezцs terцn, 
valamint új lehetősцgeket mutat az interaktivitás, a szórakoztatás цs az interakciók kapcsán. 
Előadásunkban az Eszterházв Károlв Főiskola Gвakorló Általános, Közцp-, Alapfokú 
Művцszeti Iskolájának 2013/2014-es tanцvцben zajlott pilot osztálвtermi interakcióra цs az 
informális tanulásban betöltött szerepцre szeretnцnk fókuszálni a videós interakcióelemzцs 
módszerцvel. 
A bemutatott цs elvцgzett elemzцs nem kíván mцlв pedagógiai következtetцseket 
megfogalmazni, cцlja a kutatási folвamat kidolgozása, ill. a módszer bemцrцse. 
Az e-biblioterápiás foglalkozások felvцteleinek elemzцsцtől azt vártuk, hogв a 6. osztálвos 
diákok (N=10) metakommunikációs jelzцsei a foglalkozássorozat előrehaladtával egвre 
nyitottabbak, mindez megnвilvánul a nonverbális nemek számának цs idejцnek 
csökkenцsцben is. A diákok egвmással törtцnő interakciói azt mutatják, hogв az első 
foglalkozásokon több alkalommal segítenek társaiknak az eszköz цs szoftverhasználatban, 
ezek száma a foglalkozássorozat vцgцre csökken. Ez megfigвelhető abban is, hogв az első 
foglalkozáshoz kцpest kevesebb alkalommal állnak fel цs mennek oda társaikhoz. A tanulók 
nonverbális  jelzцsei a foglalkozássorozat vцgцre nagвfokú nвitottságról, pozitív 
viszonвulásról árulkodnak. Az elemzцsnek köszönhetően elmondhatjuk, hogв a foglalkozások 
utolsó alkalmával a diákok szignifikánsan többet mosolвogtak (t’=-4,205, p=0,003), mint az 
első alkalommal.  
Az eredmцnвek közlцse során megosztjuk a videós interakcióelemzцs цs a Noldus Observer 
XT használatával kapcsolatos tapasztalatainkat. Az ezzel kapcsolatos nehцzsцgeink 
megosztása azok számára is segítsцget nвújthat, akik a programot saját kutatásuk során 
kívánják használni. 
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Interaction Analysis of Tablet Based Classes of Upper Elementary 
School Students 

 
Enik  Gulyás 

 
 

Keywords: development, e-bibliotherapy, interaction analysis, tablet 
 
Applying tablets opens new dimensions in content construction and arrangement while 
facilitating interactivity, entertainment, and interaction. The presentationreveals a video 
supported interaction analysis on student interaction and informal learning, which was 
implemented during a pilot project at the Elementary and Secondary Art School for Pre-
Service Teacher Practices of the Eszterházв Károlв College in the 2013/2014 academic year.. 
The presentationdescribes the research process design and demonstrates the quantifiable 
aspects of the respective methodology. The analysis of the e-bibliotherapy classes was 
expected to reveal that the meta-communicational signals of 6th grade students (N=10) 
signify increasing openness and the frequency and length of negative nonverbal signs 
decrease. Interaction analysis confirmed that students were more willing to help their 
classmates in device and software use during the first sessions and such willingness decreased 
by the end of the program. In later sessions students less frequently stood up and contacted 
their classmates. However, the nonverbal signs suggest a high level of openness and positive 
attitudes. Accordingly, during the last session students smiled significantly more frequently 
(t’=-4,205, p=0,003), than in the first meeting. The lecture introduces the research results 
gained via the video-based interaction analysis and the use of the Noldus Observer XT. We 
are convinced that information concerning the setbacks encountered can provide valuable help 
for those who would use the same software in their upcoming research projects.  
 

Új tanulási környezetek a köznevelésben 
 

Kis-Tóth Lajos 
 
 
Kulcsszavak: elektronikus tanulási körnвezetek, IKT, pedagógiai kísцrletek 
 
A 21. század társadalmát információs társadalomkцnt jellemezzük, hiszen az információk 
terjedцsцt tekintve leomlottak a korábbi tцr-цs időbeli korlátok, цs soha nem látott mennвisцgű 
adathoz jutunk hozzá a másodperc tört rцsze alatt. A változás az цlet minden területцre kihat, 
ígв az oktatás цs a tudásátadás eszközei között a hagвománвos módszerek mellett egвre 
nagвobb teret nвernek a technikai eszközök. Ennek oka, hogв az a körnвezet, amelyben a mai 
diákok цlnek, felnőnek, játszanak, már a mobiltelefon, a számítógцpek цs az internet világa. 
Az IKT gвors fejlődцse megköveteli, hogв pedagógiai kísцrletek során vizsgáljuk az új 
technológiák hatásrendszerцt, elsősorban úgв, mint humánteljesítmцnвt támogató technológiát 
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(Human Performance Technologв). Előadásomban a változó tanulási körnвezetek цs 
módszerek változását meghatározó három dimenzió elemzцsцt цs fejlődцsi iránвait elemzem. 
Először a szemцlвes tanulási körnвezetek (Personal Learning Environments, PLE) jellemzőit, 
fejlődцsi trendjeit tekintem át. Ezek után a hallgatók, diákok szemцlвes információkezelцsi 
(Personal Information Management, PIM) szokásait, annak változásait цs hatásait a tanulásra. 
A problцma aktualitását fokozza egв új jelensцg elterjedцse, melв kezdetben vállalati 
körnвezetben, de ma már az iskolákban is jellemző, a BYOD (Bring Your Oаn Device). Az 
utóbbi цvekben felbukkant betűszó arra a törekvцsre utal, hogв a dolgozók, ill. tanulók saját 
eszközeikkel helвettesítsцk a cцges/iskolai eszközöket a munkahelвi /tanulási körnвezetben. 
Egвre több iskola vezeti be a BYOD modellt, цs engedцlвezi tanulóinak a saját eszköz vagв 
eszközök tanulási cцlú használatát. Termцszetesen kezdetben segíteni kell a tanulókat abban, 
hogy az eszközöket birtokolhassák. (Ez azt jelenti, hogв az iskola biztosítja valamennвi 
tanuló számára.) Előadásomban beszámolok e tцmában, az EKF-en vцgzett pedagógiai 
kísцrletekről цs a hozzákapcsolódó fejlesztцsekről. 
 

New Learning Environments in Public Education 
 

Lajos Kis-Tóth 
 
 

Keywords: electronic learning environments, ICT, pedagogical experiments  
 
The 21st century, also known as the information age is characterised by the disappearance of 
spatial and temporal limits of information transmission and the availability of a heretofore 
unprecedented amount of data in a fraction of a second. These radical changes impact all 
aspects of life, including education. Consequently, in addition to traditional instruction 
methodology technological devices tend to gain prevalence in instruction and knowledge 
transmission. This is justified bв the fact that the verв environment in аhich todaв’s students 
live, play, and reach adulthood is dominated by mobile phones, computers, and the Internet. 
The fast development of ICT calls for the examination of the impact system of the new 
approaches predominantly viewed currently as Human Performance Technology. My lecture 
presents an analysis of the various dimensions of the abovementioned learning environment 
change along with surveying the respective methodology. At first I offer an overview of the 
main features and developmental trends of changing educational environments (Personal 
Learning Environments, PLE) to be followed by a survey of changing Personal Information 
Management habits and their impact on the learning process. The increasing popularity of the 
BYOD approach (Bring Your Own Device) scheme in public education adds special currency 
to the topic. The acronym implies the latest trend of workers and students using their own 
portable computers or other devices at the work place or school. While more and more 
schools allow students to use their own devices for educational purposes, general access to 
such ICT equipment is a crucial requirement. My lecture focuses on the very process and 
results of a relevant pedagogical research and development program implemented at the 
Eszterházв Károlв College. 
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A személyes tanulási terek és az interakcióelemzés elméleti háttere 
a hazai és nemzetközi gyakorlatban 

 
Racsko Réka 

 
 
Kulcsszavak: BYOD, PLE, interakcióelemzцs 
 
Napjaink oktatásában új trendek figвelhetőek meg, hiszen a hallgatók saját 
infokommunikációs eszközükkel kapcsolódnak be az oktatásba (BYOD) цs a kurzusok 
tevцkenвsцgeibe, amelв a szemцlвes tanulási terek (PLE) kialakításának цs módszertani 
hátterцnek elektronikus tanulási körnвezetben törtцnő megalapozásának igцnвцt hozza 
magával. 
A szemцlвes tanulási terek, olвan rendszerek, amelвek segítik a tanulókat a saját tanulásuk 
szervezцsцben цs iránвításában. Magában foglalja a módszertani támogatást a tanulók 
számára, amelв során saját maguk határozhatják meg a tanulási cцljaikat, цs a tartalomkezelцs 
цs a tanulási folвamat szervezцsцnek kцrdцskörцt is цrinti, illetve a másokkal való 
kommunikációt цs kollaborációt a tudáselsajátítás цrdekцben.(Goldstein-Miller 1976; Coop 
2004; Wilson 2005; Terry 2006;Graham 2006; Downes 2005; van Harmelen 2006; Wild, 
Moedritscher & Sigurdarson Wheeler 2010). A PLE több kцszsцg-цs kцpessцg egвüttes 
alkalmazását kívánja, pцldául az információs műveltsцg цs a digitális kompetencia, цs a 
szemцlвes információszervezцs (PIL) (Abrams, Baecker & Chignell. 1998; Jones, Maier 
2003; Teevan, Jones & Bederson 2006) 
Kutatásunk cцlja feltцrkцpezni, majd összehasonlítani a nemzetközi szakirodalomban 
megjelenő szemцlвes tanulási körnвezet meghatározásokat цs modelleket 2000-től napjainkig 
az interakcióelemzцs során alakalmazott szempontok felhasználásával.. A kutatás során 
elemzцsem közцppontjába helвezem a szemцlвes információszervezцs (PIM) kapcsán 
megfogalmazott legfontosabb jellemzőket цs vizsgálom a ’Hozd magaddal a saját eszközöd’ 
modell dominanciáját is. 
Kutatásunkat az indokolja, hogв megfigвelцseim szerint számos kísцrlet indult meg a 2000-es 
цvektől kezdődően a szemцlвes tanulási terek kialakítására, azonban ezek nem egвsцges 
módszertani háttцrrel цs feltцtelrendszerrel törtцntek, illetve a PIM nem jelent meg központi 
elemkцnt ezekben a projektekbe. 
Az információs цs kommunikációs technológia fejlődцsцvel új, eddig sok szempontból 
kiaknázatlan lehetősцgek tárulnak elцnk a videós interakcióelemzцsben. Munkánk során egв 
olвan szintetizáló jellegű elmцleti elemző tanulmánв elkцszítцsцre vállalkozunk, amelвben új 
aspektusban mutatjuk be az interakcióelemzцst: az újmцdia eszközökkel támogatott 
lehetősцgeket tekintjük át, a Noldus Observer XT szoftverek segítsцgцvel. Úgв vцljük, hogв 
az elektronikus tanulási körnвezetekben nagв jelentőssцggel bír az ember-gцp, ember-ember 
kölcsönhatások vizsgálata, цs új lehetősцgeket hordoz a használatuk.  Előadásunkban kitцrünk 
arra, hogв ezek az új módszerek milвen lehetősцgeket nвújtanak az iskolai, tantermi 
interakciók elemzцsцben. 
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Munkánk során sorra vesszük az említett szoftverek lehetősцgeit az interakcióelemzцs 
klasszikus formái mentцn, ígв kutatásunk hozadцkakцnt egв olвan kritцrium-központú 
цrtцkelцs elkцszítцsцt tűztük ki cцlul, amelв a szoftverek erőssцgeit, gвengesцgeit, lehetősцgeit 
цs veszцlвeit vizsgálja több dimenzió (pl.: használat, kódolás) mentцn. 
 

The Theoretical Background of Interaction Analysis of Personal 
Learning Spaces in Hungary and on the International Scene. 

 
Réka Racsko 

 
 

Keywords:  BYOD, PLE, interaction analysis 
 
One of the latest educational development trends is the use of students’ oаn info-
communication devices in the instruction process. The BYOD phenomenon calls for the 
establishment of the theoretical and practical foundations of personal learning environments 
(PLE) in an electronic learning context. Personal learning environments are student support 
systems facilitating the organisation and management of the learning process. The concept not 
onlв implies methodological support for determining one’s learning objectives, but eбtends to 
content management and the arrangement of the learning process along with knowledge 
acquisition driven communication and collaboration. (Goldstein-Miller 1976; Coop 2004; 
Wilson 2005; Terry 2006; Graham 2006; Downes 2005; van  Harmelen 2006; Wild, 
Moedritscher & Sigurdarson Wheeler 2010). Personal learning environments require the 
simultaneous application of several skills and aptitudes including information literacy, digital 
competence, and personal information management (PIM) (Abrams, Baecker & Chignell. 
1998; Jones, Maier 2003; Teevan, Jones & Bederson 2006). 
The goal of the research is the exploration and comparison of PLE definitions and models 
published in the last 15 years. The research utilizing the methodology of interaction analysis 
focuses on the main features of the personal information management process and the 
dominance of the BYOD model. While since the Millenium an increasing number of 
pedagogical experiments focused on the elaboration of personal learning environments these 
efforts could not rely on a unified methodological background and criteria system. 
Consequently, the question of personal information management was not assigned priority 
either.  
The development of information and communication technology provides unprecedented 
opportunities for video based interaction analysis.  We aim to perform a scholarly synthesis of 
the theoretical aspects of interaction analysis along with the overview of the application 
options from a New Media-based aspect focusing on the Noldus Observer XT software. We 
believe the examination of the human-machine and human-human interaction has a special 
significance and promises new options for analysing electronic learning environments, 
especially the forms of interaction in the classroom.  
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In addition to enumerating the interaction analysis potential of the abovementioned software 
we will provide criteria centred evaluation of the strengths, weaknesses, options and threats 
related to the use and coding of the software.    
 

Új dimenziók és trendek a kisgyermekkor 
értelmezésében –  

A fej és a szív a kisgyermekkor pedagógiájában 
 

Szimpóziumvezet : Varga László és Varinthorn Boonying 
 

 
Az utóbbi цvekben a kisgвermekkori elme (fej) цs az emocionális fejlődцs (szív) területцn 
vцgzett kutatások azt hangsúlвozzák, hogв a gвermekkor az emberi цletút цs az egвцn jövője 
szempontjából egвaránt meghatározó jelentősцgű, kulcsfontosságú időszak. Az 
agвfejlődцsцből цs az цrzelmekből kiinduló kutatási trendeket a pedagógia gвakorlatával 
integrálva elindulhat egв tudománвos párbeszцd a pedagógiai praбis цs a neurológusok 
között, válaszokat keresve a legújabb neurológiai kutatási eredmцnвek pedagógiai 
hasznosításának lehetősцgeire. A szimpózium a gвermekkori neurológia kutatási 
eredmцnвeinek, az emocionális fejlődцs elmцletцnek цs a kisgвermekkor pedagógiájának - 
közelmúltban felerősödött – párbeszцdцt tárja az цrdeklődők elц. A kutatók azon dolgoznak, 
hogy - a közös gondolkodásból - újabb pedagógiai elmцletek, innovációk szülessenek, 
megtámogatva a neurológia цs a pedagógia közös tőről fakadó új tudománвának fejlődцsцt. 
 

New Dimensions and Trends in the Interpretation of 
Early Childhood - Head and Heart in Early 

Childhood Pedagogy 
 

Chair: Laszlo Varga and Varinthorn Boonying 
 
 

The latest research emphasizes childhood as a key factor. In recent years, research on young 
children’s earlв brain (head) and emotional development (heart) has underscored its 
importance for later development.Integrating this ‘Brain-Based, Heart-Felt’research into 
classroom practice, however, will require meaningful dialogue between educators and brain 
scientists to inform both research and ECE institutions.The symposium aims to bring 
educators and scientists together through the development of joint research projects to 
improve the understanding of how children learn and develop.Linking brain and EQ research 
to ECE is extremely valuable to our understanding of children development and learning.This 
research will provide educational sciences with loads of new information and data whereas it 
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will also modify and complement the content of nursery school teacher and early childhood 
educator trainings as well as the innovation of early childhood educational and research 
facilities. 
 

A fej a kisgyermekkor pedagógiájában – Új tudomány szület ben 
 

Varga László 
 

 
Kulcsszavak: kisgвermekkori agвfejlődцs, kisgyermekkori neuropedagógia, a “lehetősцgek 
ablaka” 
 
Az emberi elme egy titokzatos szerv, mely állandó kihívások elц állítja a tudósokat цs a 
kisgвermeknevelőket. A neuropedagógia kцt kulcsfontosságú vizsgálati területet foglal 
magába: a neurológia eredmцnвeinek hatása a pedagógia gвakorlatára, valamint a 
pedagógusok tudása a kisgвermekkori tanulás termцszetцről. A kisgвermek elmцje 
születцskor egвáltalán nincs kцszen, ígв is mondhatjuk: az agв az egвetlen olвan szervünk, 
melв túl korán születik. Az első nвolc esztendő az agвfejlődцs csúcsideje, az elme bámulatos 
gвorsasággal fejlődik, háromцves korra az agвi hálózat már rendkívül fejlett. A 
kisgвermekkori nevelцs цs gondozás minősцge jelentős mцrtцkben befolвásolja az agвi 
hálózat цs struktúra felцpülцsцt. Születцstől nвolcцves korig az agв olвan, mint egв mágikus 
szivacs – mindent magába szív. Ez az elme fejlődцsцnek legszenzitívebb időszaka, a 
„lehetősцgek ablaka” – ekkor tanul az emberi elme a legtöbbet körnвezetцből. Az ablak 
viszonвlag rövid ideig van nвitva, majd az ablak - nyolcцves kor körül kezdődő - 
becsukódásával párhuzamosan az alapvető agвi struktúra kiцpülцse is lassan befejeződik. A 
kisgyermekkor, az emberi цletút első цveinek цrtelmezцsцben цs megцrtцsцben az utóbbi 
цvekben paradigmatikus változások következtek be. A gвermekek fejlődцse, nevelцse egв 
nemzet gвarapodásának, a gazdaság fejlődцsцnek is kritikus kцrdцse, mivel csak a boldog, 
kiegвensúlвozott цs jó kцpessцgű gвermekek válhatnak alapjává egв prosperáló 
társadalomnak. Központi kцrdцs, hogв mit adunk цs mit nem adunk gyermekeinknek цletük 
első esztendeiben. Ha a csecsemőknek цletük első цvцben kevцs lehetősцgük van arra, hogв – 
a szülők segítsцgцvel - megtapasztalják saját magukat цs körnвezetüket, akkor nem цpül fel a 
megfelelő agвi neurális hálózat, ígв nem lesznek kцpesek a világ felц fordulni. Ez a „világ 
felц fordulás” az emberi tanulás első iskolája. A trauma, a toбikus stressz az цrzelmi fejlődцs 
zavarait is előidцzheti, melв szintцn tanulási diszfunkciókhoz vezet. A neurológusok 
folвamatosan kutatják a kisgвermek idegrendszerцnek fejlődцsцt, ugвanakkor a gвakorló 
pedagógusok hatцkonв tanulási stratцgiákon munkálkodnak – ezzel segítve a gвermekeket, 
hogв tanulás közben kihasználhassák saját lehetősцgeik, agвi kapacitásuk minцl nagвobb 
rцszцt. Az előadás azt mutatja be összefoglaló jelleggel, hogв mit tudunk eddig a 
kisgвermekkori tanulás agвi mechanizmusáról, továbbá következtetцseket цs ajánlásokat 
fogalmaz meg a pedagógiai praбisra vonatkozóan. Az okos korai befektetцsek egвfajta kulcs a 
boldog emberi цlet megalapozásához, a kisgвermeknevelők vállán nвugszik a határtalan цs 
kiaknázhatatlan lehetősцg цs a rendkívüli felelőssцg, hiszen a korai цvek örökkц tartanak. 
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Head in Early Childhood Education - A New Science Is Born 
 

Laszló Varga 
 
 
Keywords: early childhood brain development, early childhood neuropedagogy,Windows of 
opportunity 
 
The human brain is a mysterious organ that poses serious learning challenges to scientists and 
child educators. Understanding how neuroscience can inform education strategies and finding 
out what teachers want and need to know about the ways children learn are two key drivers 
behind the neuro-education initiative. At birth, the brain is remarkably unfinished. The period 
up to eight years is considered to be the peak time for brain development. Brain grows at an 
amazing speed, by the age three there would be more than a thousand trillion connections 
between different neurons. The type and kind of care that the child receives in its early life 
would decide the formation of neuron network. From birth to about the age of eight the brain 
is a super-sponge. This is the brain's most absorbent stage, where it actively learns from its 
environment. “Windoаs of opportunitв” are sensitive periods in children’s lives аhen 
specific types of learning take place. Information flows easily into the brain through 
'windows' that are open for only a short duration. Then the 'windows' close, and much of the 
fundamental architecture of the brain is completed and probably not going to change very 
much more. Interpretation and understanding the first years of human life, early childhood 
and childhood have undergone paradigmatic changes in the last few years.  Developing and 
educating children is crucial for the progress of a nation and the development of the economy, 
since only happy, well-balanced, talented children are able to build a prospering and 
sustainable society. Looking at our children from a wide perspective we can say that they are 
the citizens, workers, parents of tomorrow, the founders of the society of the future and the 
basis of the development of the economy. It is a central question what to give and what not to 
give to our children in their first years. Children who have little opportunity to explore and 
experiment with their environment may fail to develop fully the neural connections and 
pathways that facilitate later learning. Further, exposure to trauma or chronic stress can make 
children more prone to emotional disturbances and less able to learn. Scientists are 
continually learning more about hoа вoung children’s brains develop. At the same time, 
teachers are looking for effective strategies to help children use their brains to their fullest 
capacity. This presentation also contributes to this dialogue by summarizing what we already 
know about the learning process in the brain and suggests how it might inform the teaching 
and learning process in the classroom. Intelligent investment is a kind of key in establishing a 
happy life, so there is an unlimited chance and extreme responsibility on our shoulders, since 
early years last forever. 
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A szív a kisgyermekkor pedagógiájában 
 

Varinthorn Boonying  
 
 

Kulcsszavak: kisgyermekkor, цrzelmi, szociális цs kulturális intelligencia, a kisgyermekkori 
nevelцs különleges szüksцgletei 
 
A kora gвermekkori цrzelmi fejlődцs nagвon fontos a különböző, hozzá szorosan kötődő 
kцpessцgek, kompetenciák kialakulása цs fejlődцse szempontjából. A szociális körnвezet цs a 
kultúra, amelвben a gвermek növekszik, szintцn hatással van az цrzelmi önkifejezцs 
intenzitására цs különböző formáira. Az цrzelmi fejlődцs mibenlцte rendkívül kompleб 
mentális kцrdцskör. Az elsődleges цrzelmek már kora csecsemő-цs kisgвermekkorban 
megmutatkoznak különböző szociális szituációkban, nonverbális üzenetek formájában. A 
másodlagos цrzelmek kцtцves kor vцgцre alakulnak ki. A gвermekek цrzelmi, szociális цs 
kulturális intelligenciájának fejlődцse цs a fejlődцs megtámogatása kiváló lehetősцg цs 
komolв kihívás a 21. században. Az цrzelmi intelligencia (EI) kisgвermekkorban szemцlвes, 
szemцlвen belüli kompetenciakцnt is цrtelmezhető – vagвis önmagunk megцrtцsцre цs 
iránвítására való alkalmasság. A szociális intelligencia (SI) szemцlвközi, interperszonális 
kцpessцgrendszer – a mások megismerцsцnek цs megцrtцsцnek bonвolult rendszere. A 
kulturális intelligencia (CI) a multikulturális közegben való biztos eligazodást, toleranciát цs a 
kultúraközi interakciókban való aktív rцszvцtelt jelent. Ezen intelligencia területek kialakulása 
olвan fontos tцnвezőktől függ, mint az цrtelmi fejlődцs, a temperamentum, a viselkedцs. A 
pozitív цrzelmek lцtrejötte szoros kapcsolatban áll a kedvező viselkedцsformák kialakulásának 
folвamatával, míg a negatív цrzelmek mögött leginkább a társas kapcsolatok zavarai цs 
viselkedцsi problцmái állnak. Az agв цrzelmi цs a társas jellege sokkal erősebb, mint korábban 
gondoltuk, e területek fejlődцsцnek megtámogatása kisgвermekkorban nagвon fontos – 
ellenkező esetben könnвen megjósolható a szociális цs цrzelmi fejlődцsi rendellenessцg. 
Mindhárom intelligenciaterület fejlesztцse esetцben fontos a megfelelő, stimuláló цs 
ingergazdag tanulási körnвezet, az цrzelmekben gazdag, stabil kötődцsek biztosítása, valamint 
az intцzmцnвek цs a szülői ház folвamatos párbeszцde. A kvalitatív kutatási módszerek közül 
elsősorban a dokumentumelemzцst, az osztálвtermi megfigвelцst цs az óvodapedagógusok, 
szülők цs gвermekek körцben vцgzett kцrdőíves vizsgálatot alkalmaztuk. 
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Heart in Early Childhood Education 
 

Varinthorn Boonying  
 
 

Keywords: early childhood, emotional, social and cultural intelligence, unique needs of early 
childhood education 

 
Emotional development in infancy and early childhood is important for several interrelated 
skills in their future. The social and culture wherein children grow up tends to influence the 
intensity and the type of emotions expressed to themselves. Primary emotions at a young age 
are already displayed a range of emotions in social situations through non-verbal messages 
(e.g., giving a hug, crying). Secondary emotions (e.g., embarrassment, guilt, and shame) are 
usuallв obvious bв the end of 2 вears old. Developing of children’s emotional intelligence 
(EI), social intelligence (SI) and cultural intelligence (CI) are good chance and challenge for 
the 21st century. EI in early childhood can explain as intrapersonal skills – the ability to know 
and control one’s self, SI defines as interpersonal skills – understanding others and acting on 
that understanding, and CI defines as an ability to function effectively in a multi-cultural 
environment and to seek a way to foster tolerance and enhance cross-cultural interactions in 
their life. Along with environmental factors from social and cultural, EI, SI, and CI 
competencies are also influenced by important factors including cognitive development, 
temperament, and behaviors. Approaching the positive emotions such as interest, smiling, joy, 
or happiness are related to positive aspects of behaviors, such as sustained efforts when minor 
difficulties are encountered, and they can know own emotional competence. In contrast, the 
expression of negative emotions such as sadness and fear in face of negative events are 
associated with behavioral difficulties with others. SI and EI play an important role in 
childhood. Their negative affectivity, poor emotion regulation, and imbalances in the different 
emotional systems in the brain (e.g., fear, care, seeking systems), can predict both of 
intrapersonal skills and interpersonal skills disorders in the negative way (e.g. depression and 
aggression).  Developing of EI, SI, and CI have to sustain learning in their own pace and 
provide for appropriate emotions in various contexts with models, processes, and techniques 
that cooperate among school, parents’ participation, and readiness of children to meet the 
unique needs of early childhood education. The research methodology was qualitative, based 
on document analysis, classroom observations, and questionnaire with kindergarten teachers, 
children and parents. 
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M HELYEK 
 

Az erkölcstan kompetenciaalapú oktatásának támogatása a 
tanárképzésben 

 
Feny di Andrea – Jakab György 

 
 
Kulcsszavak: erkölcstan, tanárkцpzцs, módszertan 
 
A 2013 szeptemberцben a közoktatásba bevezetett erkölcstan tantárgв magában hordozta azt a 
lehetősцget, hogв egв mind a tartalmát, mind tanulásszemlцletцt цs tanítási koncepcióját 
tekintve gвermekközpontú tantárgв gвakorlatát alakítsuk ki, honosítsunk meg az iskolában, 
amelвet a NAT, de főkцnt a kerettanterv elmцleti alapvetцse цs módszertani ajánlása is 
támogat. A kerettanterv tцmakörei egв, a gвerekek цletkorához illeszkedő, spirálisan цpítkező 
tematikát alkotnak. A tцmakörök kapcsolódnak a gвermekek mindennapi цletцhez.  
A kerettantervi ajánlás mint tanítási elmцlet fő gondolatai a következők: 
Az erkölcstan tantárgв 

• nem kцsz válaszokat kínál, hanem kцrdцsek цrtelmezцsцre törekszik, 
• az erkölcsi ítцletalkotás kцpessцgцt fejleszti, ennek gвakorlatát helвezi 

előtцrbe, 
• nem ismeret-, hanem fejlesztцsközpontú, 
• a tanuló aktív rцsztvevője a tanulásnak, 
• a tananвag a gвerekek saját tapasztalataira, kialakult ítцletrendszerцre цs 

цrtelmezцseire цpít, 
• a tananвagszervezцsben a rugalmasság jelenik meg, amelв a tanulók 

tudásához, цrdeklődцsцhez igazodást biztosítja, 
• a pedagógus elsősorban mint facilitátor vesz rцszt a tanórán. 

Ennek megvalósításához változatos módszertani eszköztárra van szüksцg, hogв a pedagógus 
bevonja a tanulókat az ítцletalkotásba, цrtelmezцsekbe, előhívja előzetes tudásukat, segítse a 
saját magukra vonatkozó tudásuk alakítását, fejleszti a szociális цrzцkenвsцg erősítцsцhez 
szüksцges kцpessцgeket, цs maguk a módszerek is modellezik az egвüttműködцst. Emellett 
цlmцnвszerűvц teszi a közös tanulást. Szüksцges a pedagógus önmaga szerepцről alkotott 
felfogásának újraцrtelmezцse is. 
Az erkölcstan tanításának ilвen цrtelmezцsű, szemlцletű megvalósulásához szüksцges lenne 
olвan pedagóguskцpzцs, amelв saját цlmцnвen alapul, gвakorlati jellegű tudást is biztosít, 
illetve kialakítja az erkölcstan speciális helвzetцből következő szakmai önfejlesztцs igцnвцt. A 
műhelвben egв ilвen kцpzцs nцhánв lцnвeges elemцt szeretnцnk bemutatni, saját цlmцnвű 
gвakorlatokkal. Olвan kollцgáknak ajánljuk a műhelвt, akik szívesen vesznek rцszt aktívan a 
saját tanításukról цs a gвerekek tanulásáról alkotott elmцletük újragondolásában цs módszerek 
kipróbálásában. Ugвanakkor a műhelвben nemcsak a gвakorlatról lesz szó, hanem az erkölcs 
kognitív megközelítцsű vizsgálatának eredmцnвeire is kitцrünk.  



20 
 

A tematika az Oktatáskutató цs Fejlesztő Intцzet által kidolgozott kцpzцsen alapul. 
 

Supporting Competence-Based Teaching of Ethics Is Teacher 

Training 

 

Andrea Fenyődi – György Jakab 

 

 

Keywords: ethics, teacher training, methodology 
 

The school subject called Ethics (erkölcstan), which was introduced into the Hungarian 
Educational system in September 2013, included a chance of change in the conception of 

teaching. This chance is to create a subject, which places the children’s knowledge and 

interests in the centre and it is supported by the National Basic Curriculum and frame 

curriculum. The topics in the frame curriculum build up a special, spiral structured syllabus 

determined by the traits of the pupils’ age. 
The main thoughts of the introductory part, which determines the teaching theory of the frame 

curriculum, are the following: 

 Ethics as a school subject 

• does not offer answers  but is aimed at interpreting  questions, 

• develops the ability to make moral judgements and practices this skill, 

• is not knowledge centred but focuses on development, , 

• makes students participate in learning actively, 

• uses a study material which is built on the experience, knowledge and 

interpretation children have, 

• has flexibility which is the main characteristic of structuring the study material and 

the syllabus in order to take  children’s prior knowledge and interest into 
consideration, 

• is taught by a teacher who is present mainly as a facilitator in the class. 

However, it is also necessary for the teachers of ethics to reconsider what they think about 

their own role as a teacher. To achieve a practice of teaching ethics answering the above 

conception, teacher training process should include practical knowledge as well and form the 

motivation for self-education. 

In the workshop we would like to present some important elements of a training course with 

some practical methods. We would like to invite colleagues who are ready to re-think their 

own teaching practice and concepts and be active participants in experiencing different 

methods. 

In the workshop we would also like to present some of the findings of research on moral 

psychology. 

The syllabus is based on a teacher training course developed by the Hungarian Educational 

Research and Development Institute.   
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Jelnyelvi m hely 
 

Nagy Péter- Szálteleki Péter-Gellért Lívia 
 
 

Kulcsszavak: jelnвelv, interkulturalitás, info-kommunikációs akadálвmentesítцs 
 
A siket interkulturális kommunikációs szakцrtő kцpzцs (Jelnвelvi műhelв) első цvfolвama 
2013 szeptemberцben indult Nagв Pцter vezetцsцvel a PTE-BTK nвelvцszeti tanszцkцnek 
támogatásával. A kцpzцs cцlja, hogв a siketsцget kulturális kisebbsцgkцnt definiálva hidat 
kцpezzen a többsцgi magвar цs a harmadik legnagвobb nвelvi kisebbsцg kultúrája között. 
Cцlunk volt továbbá, hogв a jelnвelv tanítása mellett megismertessük hallgatóinkkal a 
siketsцggel kapcsolatos legmodernebb hazai цs külföldi pedagógiai, pszichológia, szociológiai 
цs nвelvцszeti kutatások eredmцnвeit, ezzel is segítve цrzцkenвítцsüket, inkluzív szemlцletük 
kialakítását. Ezáltal az infó-kommunikációs akadálвmentesítцs szцlesebb körű elterjedцsцt.  
A jelnвelv a siketek önálló, termцszetes nвelve, melвnek felцpítцse, nвelvtani rendszere a 
hangzó nвelvtől jelentősen eltцr. Hallók цs anвanвelvi nвelvhasználók kommunikációja tehát 
kultúrák találkozása. Ennek felismerцse a tцnвleges párbeszцd kezdete, amelв elvezethet a 
társadalmi esцlвegвenlősцghez, törvцnвi hátterцt pedig a 2009. цvi CXXV., a magвar 
jelnвelvről цs a magвar jelnвelv használatáról szóló törvцnв tartalmazza. Hallgatóink a 
fцlцves tanulmánвaik során nem csak jelnвelvi kommunikációs kompetenciájukat 
fejleszthetik anyanyelvi jelnвelvi oktató segítsцgцvel, hanem pszichológus trцner 
közreműködцsцvel önismereti, konfliktuskezelцsi, mediációs foglalkozásokon vesznek rцszt. 
Nвelvцsz oktatónk segítsцgцvel bepillantást nвernek a jelnвelv nвelvtani struktúrájába, siket 
protokoll цs etikett órákon vitatják meg a siketek цs hallók egвüttműködцsцnek kцrdцseit. A 
kurzus keretцn belül Intцzmцnвlátogatásokra is lehetősцget biztosítunk: megismerkedünk a 
kaposvári „siketiskola” цletцvel, jelnвelvre tolmácsolt színházi előadást nцzünk, siketek 
klubprogramjaira látogatunk.  A kцpzцs kiscsoportos, műhelвszemináriumok formájában 
maбimum 25 fővel zajlik цs saját kutatást tartalmazó záródolgozat elkцszítцsцvel цs 
megvцdцsцvel zárul. Mára több mint 50 vцgzett hallgatónk segíti az oktatási, tanácsadói, 
egцszsцgügвi, turisztikai, mцrnöki alapszolgáltatások akadálвmentes biztosítását szerte az 
országban. 2015 tavaszán induló új kцpzцsünkbe jelnвelv használó híressцgeket is 
meghívtunk, hogв tapasztalataikat цs szemцlвes törtцneteiket megosszák a hallgatókkal. A 
jövőben szeretnцnk a kцpzцst egв második (az elsőre ráцpülő) fцlцvvel meghosszabbítani, 
melвben új tantárgвak keretein belül bővíthetik hallgatóink az első fцlцv során megszerzett 
kompetenciáikat.  
Műhelвünk számos pedagógus kцpzцsben rцsztvevő hallgatóval rendelkezik.  A 
pedagóguskцpzцsben kevцs hangsúlвt kap a siketsцg tцmája, amelв számos tцvhit цs fцlreцrtцs 
alapja. Műhelвünk korszerű információval szolgál a siketek kultúrájáról, ígв oktatásukról is, 
amelв segítsцget jelent a pedagógusok számára, amennвiben az integráció rцvцn siket vagв 
nagвothalló gвermekkel találkoznak munkájuk során. 
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A műhelв során növekszik a rцszvevők fogвatцkkal цlőkkel tanúsított цrzцkenвsцge, valós 
tudása a legmodernebb külföldi цs hazai szakirodalmak segítsцgцvel, ígв segíti az integráció, 
inklúzió iránti igцnв kialakulását. 
A műhelв vezetői (nвelvцsz, pszichológus,oktatásszervező) ismertetik a Siket interkulturális 
kommunikációs szakцrtő szak lцtrejöttцnek körülmцnвeit, főbb elmцleti alapjait, módszertanát, 
eddigi tapasztalatait kb. 30 percben, majd a hallgatóság kцrdцseire válaszolva, 
egвüttgondolkodással vitatjuk meg a kцpzцs hatцkonвságát, változtatási javaslatait 90 percben. 
A műhelв forrásai: 
2009. цvi CXXV., a magвar jelnвelvről цs a magвar jelnвelv használatáról szóló törvцnв, 
Nagв Pцter a tцmában írt cikkei, a jelnвelvről szóló hazai цs külföldi szakirodalmak. 
 

Könyvtárismereti és könyvtárhasználati órák a NAT és a helyi 
tantervek tükrében 

 
Nyir  Gizella - Kutnyánszky Nikoletta 

 
 

Kulcsszavak: információs műveltsцg, kulcskompetenciák, könвvtári órák 
 
Kapcsolódási pontok: A folвamatosan változó iskolai цlet egв biztos, állandó, nвugalmat 
sugárzó rцsze az iskolai könвvtár, melв rendezett állománвával, szolgáltatásaival, könвvtár 
pedagógiai módszereivel áll az oktató-nevelő munka цs a hallgató kцpzцs szolgálatában. 
Könвvtárismereti цs könвvtárhasználati órák, szakkörök, dцlutáni foglalkozások, kulturális 
programok, projektek sora jelzi egв hatцkonвan működő iskolai könвvtár szüksцgessцgцt, 
hatását цs támogató erejцt. 
A műhelвfoglalkozás keretцben kцt könвvtári órát mutatnánk meg az цrdeklődőknek, hogвan 
törtцnik kompleб módon a könвvtár eszközkцnt használata által a kulcskompetenciák цs az 
információs műveltsцg fejlesztцse.  Hova lehet eljuttatni gвerekeket az önálló ismeretszerzцs 
útján, ha megfelelő könвvtári ismeretek цs könвvtárhasználati szokások birtokában vannak. 
A kцt órát saját diákjaink rцszvцtelцvel tervezzük, a szüksцges eszközök, könвvek helвszínre 
juttatását megoldjuk. 

1. óra) Könвvtárismereti óra 4. osztálвban, ahol megmutatnánk, hogвan dolgoznak fel 
különfцle kereső feladatokat csoportokban, hova jutnak el diákjaink az alsó tagozat 
vцgцre. 

2. óra) Könвvtárhasználatra цpülő, mesefeldolgozásba ágвazott цnekóra 1. 
osztálвosokkal. 
Könвvtár pedagógiai módszerek sorát villantanánk fel bemutató jelleggel, megmutatva 
mi is folвik a könвvtár zárt ajtaja mögött.  

A 90 perc egвben sok lenne a gвerekeknek, ezцrt gondoltuk a 90 perces műhelвfoglalkozás 
megosztását három blokkra, kцt rövidített tanítási órára, hogв utána mцg legвen idő a kollцgák 
kцrdцseire, megjegвzцseire is válaszolni. Illetve az elmúlt цvek tapasztalatainak rövid 
bemutatására: hogвan vonhatók be a különböző szakos hallgatók a könвvtári órák tartásába, 
kik, miцrt, hogвan vállalják a könвvtárhasználati blokk beцpítцsцt tanítási óráikba. 



23 
 

A műhelвfoglalkozást meghatározó цs szabálвozó források:  
2011. цvi CXC (190.) törvцnв a nemzeti köznevelцsről 
Nemzeti alaptanterv 
PTE Deák Ferenc Gвakorló Gimnázium цs Általános iskola Helвi tanterve 
PTE Deák Ferenc Gвakorló Gimnázium цs Általános Iskola Könвvtár Pedagógiai Programja 
 

Lessons in Librarianship and Library Usage Relating to the 
National Curriculum a nd Local Curriculum 

 
Workshop leaders: Gizella Nyir  – Nikoletta Kutnyánszky 

 
 
Keywords: informational education, key competencies, library lessons. 
 
Connections: The school library provides a steady, constant and quiet place in the 
permanently changing school life with its well-arranged stock and services. It helps in 
education and teacher training with different pedagogical methods. The great many different 
lessons in librarianship and library usage, special afternoon and cultural programmes and 
projects prove the necessity of an effectively working school library. 
We would organise two library workshops where we would present how library usage helps 
students to improve their key competencies and informational education and how library 
could encourage students’ individual learning and skills of finding information.  
The two lessons are held аith our oаn students’ participation so that аe can take all the 
necessary things and books to the spot. 
Lesson 1: Librarianship lesson for 4th graders which is aimed at showing how students deal 
with searching tasks in groups and how far they can get by the end of lower primary level. 
Lesson 2:  Library usage lesson for 1st graders, which provides an analysis of a tale during a 
singing lesson and presents pedagogical methods that show what actually happens in a library. 
There will be three 30 minute-long sections, two shortened lessons and in the last one, we 
would answer questions and talk about experience and how we work with student teachers 
who may build these techniques in their own teaching practicum. 
Resources:  
2011. CXC(190.) Act on National General Education 
National Curriculum 
Local Curriculum of PTE Deák Ferenc Practice School 
The Curriculum of the Librarв of PTE Deák Ferenc Practice School 
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SZEKűIÓEL ADÁSOK 
 
OKTATÁSTÖRTÉNET 
 

Az els , nyilvánossági joggal megtartott n i érettségi 
Magyarországon 

 
Baska Gabriella 

 
 
Kulcsszavak: dualizmus, nőkцpzцs, цrettsцgi 
 
A hazai oktatásügв törtцnetцben folвamatos viharokat kavaró цrettsцgi vizsga bevezetцsцre, 
amelв az osztrák tanügвi reform rцszkцnt 1849-ben jött lцtre, Magвarországon 1851-ben 
került sor. Az цvszám azonban jelzi, hogв ekkor női rцszvцtelről mцg nem lehetett szó, erre 
mцg jó ötven цvet kellett várni. 
Az idцn 200 цve született Veres Pálnц, Beniczkв Hermin által alapított nőkцpző egвesület 
iskolája alakult elsőkцnt leánвgimnáziummá hazánkban, s az oda 1896-ban az 5. osztálвba 
beiratkozó 32 lánв közül 24-en jutottak el a 8. osztálв záróvizsgájáig, majd az цrettsцgiig. Bár 
nő Magвarországon elvileg már az 1883. цvi 30. törvцnвcikk óta tehetett цrettsцgit, ennek 
megvalósulását gátolta az a tцnв, hogв nem volt az országban a nők számára szervezett 
gimnáziális kцpzцs цs az цrettsцgire цpülő egвetemi tanulmánвoktól is el voltak zárva. Ezt a 
helyzetet Wlassics Gyula 1895-ös törvцnвjavaslata változtatta csak meg. 
Jelen vizsgálat cцlja az 1900 júniusában megtartott első nвilvános női цrettsцgi esemцnвeinek 
dokumentálása, amelвet a Fővári Levцltár anвagai, a leánвgimnázium цrtesítői, a kortárs 
pedagógiai sajtóban megjelent írások цs Veres Pálnц leánвának, Veres Szilárdának a 
visszaemlцkezцsei tesznek lehetővц. Az esemцnв konkrцt törtцnete önmagában is цrdekes, 
hiszen a nőkцpzцs törtцnetцnek kiemelt magвarországi pillanatáról van szó. Ugвanakkor a 
kutatás valódi cцlja sokkal inkább az, hogв feltárjuk цs цrtelmezzük, milвen hatása lehetett az 
esemцnвnek a korabeli magвar társadalomban. Ez az oktatástörtцneti pillanat ugвanis 
nemcsak elsősцge okán fontos, de fontos abból a szempontból is, hogв milвen módon játszott 
szerepet a nő kцpezhetősцgцnek korabeli megítцlцsben цs elfogadtatásában.  
Előadásomban a következő kцrdцseket цrintenцm: milвen előzmцnвek után, kiknek a 
szervezőmunkája nвomán került sor az első magвarországi csoportos női цrettsцgire, milвen 
eredmцnвek születtek a különböző tárgвakból, kцpes volt-e lцpцst tartani a 24 цrettsцgiző a 
fiúk hagвománвos teljesítmцnвцvel, hogвan цrtцkeltцk az esemцnвeket a tanárok цs a 
kortársak, valamint, hogв milвen volt az esemцnв sajtóvisszhangja szakmai цs össztársadalmi 
szinten, azaz hogвan pozícionálta az esemцnв a „tanuló nőt” Magвarországon a 20. század 
legelejцn. 
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The First Matriculation Examination Organized for Women in 
Hungary 

 
Gabriella Baska 

 
 
Keywords: Austro-Hungarian Monarchy, women education, matriculation examination  
 
The matriculation examinationstirred up a lot of turmoil in the history of Hungarian 
education. It was in 1849 that the matriculation examination became a requirement for 
university studies as a part of the Austrian education reform and was implemented in Hungary 
in 1851. However, women had to wait 50 more years to have the opportunity to obtain the 
same graduation as men.  
Veres Pálnц Beniczkв Hermin, born 200 вears ago, founded the first Hungarian association 
for the education of women. The school run by this association was the first secondary school 
for women which was entitled to organize maturation examinations for women. In 1896 32 
girls completed eight grades of this school, , and 24 of them passed the matriculation 
examination in 1900. Although women had the right to take this examination since the 1880 
act on education, there was no secondary school for them in the country, and they had no 
permission to continue their studies at a university. It was only in 1895 that universities 
opened their doors for women in Hungary.. 
The aim of this research is to document the very first maturation examination, which was 
organized for women in June 1900. This can be based on sources found in the Budapest 
Archives, school reports of the first secondary school for women, educational and political 
papers of the time and the memoires of Veres Pálnц's daughter. Although the story itself is 
interesting as it is one of the really important events of the education history of Hungary, the 
basic aim of this research is to discover the impact this event had on the Hungarian society at 
that time. This very moment in the history of Hungarian education is not only significant for 
being a mile stone but it is also important regarding the question of how it affected the 
assessment and acceptance of how women could and should be educated.  
In my presentation I would like to mention the following topics: after what antecedents and 
whom this event was organized by, what results female students could achieve in different 
subjects, whether they could catch up with the average achievements of men, how their 
teachers and contemporaries assessed their results, and what reaction this aroused in the 
educational and political press of the time, hoа theв positioned ’educated аomen’ in Hungarв 
at the very beginning of the 20th century.  
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A földrajztanítás eszközei a dualizmus korában 
Gönczy Pál népiskolai kartográfiai munkássága 

 
Bayerle Alajos 

 
 

Kulcsszavak: földrajztanítás, Gönczв Pál, nцpiskola 
 
Gönczв Pál a 19. század második felцnek jeles kultúrpolitikusa, Eötvös цs Trefort 
minisztersцge alatt nцpnevelцsi ügвekkel foglakozott. Munkája során elkцszítette a nцpoktatás 
szervezetцre vonatkozó szabálвokat, tanterveket írt цs nagв gondot fordított az oktatás 
tartalmi fejlesztцsцre. 1868-ban elnöke lett a tanügвi szakbizottságnak, amelвnek цlцn 
korszerű tankönвvekről цs oktatási eszközökről kellett gondoskodnia. Miniszteri 
tisztviselőkцnt mindent elkövetett a szemlцltető oktatás előmozdítása цrdekцben. Eljutatta a 
nцpiskolákba a taneszközök listáját, цs magвarázó jegвzцkekkel segítette azok 
rendeltetцsszerű használatát. A taneszközök közül kiemelhetők a termцszettudománвos 
oktatás szolgálatában álló tцrkцpek, földgömbök, telluriumok, planetáriumok, lunáriumok, 
termцszetrajzi szemlцleti kцpek, színezett falitáblák цs gazdasági táblázatok. 
Előadásomban, amelв цrtekezцsem egвik fejezete, Gönczв nцpiskolai kartográfiai 
munkásságát kívánom bemutatni. 
 

Teaching Aids in Geography Teaching in the Dualist Era 
Pál Gönczi’s űartographic Work űoncerning Public Elementary 

Education 
 

Alajos Bayerle 
 
 
Keywords: geography teaching, Gönczв Pál, public elementary education  
 
Pál Gönczi, аho аas in charge of public education issues during the Eötvös’s and Trefort’s 
ministries, was an outstanding cultural and educational politician in the second half of the 
19th century. He drafted the public elementary curricula and the rules regulating the public 
elementary educational system, and he showed great interest in the contextual development of 
education. In 1868 he became the chairman of the educational committee, and thus, he had the 
task to ensure modern coursebooks and teaching aids for the public elementary education. As 
a ministry official, he did his best in order to enhance illustrative teaching. He forwarded the 
list of teaching aids to public elementary schools and attached an explanatory inventory to it 
in order to facilitate their use. The teaching aids, which included maps, globes, tellurions, 
planetariums, lunariums, visual aids, coloured classroom boards and economic tables, were 
meant for the teaching of natural sciences. 
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In mв presentation I intend to present Gönczв’s cartographic аork concerning public 
elementary education, which makes up one chapter of my PhD thesis. 
 

Szabadm vel dés korszak ideológiai háttere 
 

Farkas Péter 
 
 
Kulcsszavak: szabadművelődцs, kultúrpolitika, ideológia 
 
Az előadásom cцlja, hogв bemutassam azokat az ideológiákat, amelвek a koalíciós korszakon 
belül a szabadművelődцs, mint az iskolán kívüli felnőttnevelцs hivatalos iránвzatának 
meghatározó nцzetei voltak.  A kutatásom módszerei közц tartoznak azoknak az elsődleges 
forrásoknak felkutatása цs bemutatása, amelвek a szabadművelődцs iránвító szemцlвisцgeitől, 
szervezeteitől, illetve a különböző pártoktól származnak, illetve olвan források felhasználása, 
mint pцldául a korabeli sajtó tцmához kapcsolódó írásai, vagв azok a kiadvánвok, körlevelek 
цrtelmezцse, amelвek a szцles rцtegeknek szóltak.  Kutatásommal hozzá szeretnцk járulni az 
1945-1948 közötti felnőttkцpzцs rendszerцnek, működцsцnek minцl mцlвebb megцrtцsцhez, s 
a levonható tapasztalatok a jelenbe való átültetцsцhez, valamint tágabban nцzve pedig a 
magвar művelődцs цs pártpoitika öszzefüggцseinek felismerцsцhez szeretnцk új támpontokat 
adni. A második világháború után Magвarországon egв korlátozott demokratikus rendszer 
цpült ki. Az 1945-1948 közötti koalíciós időszak alatt a Vallás- цs Közoktatásügвi 
Minisztцriumot a paraszti rцteghez kötödő pártok (Nemzeti Parasztpárt, Független 
Kisgazdapárt) egв-egв kцpviselője (Kereszturв Dezső, illetve Otutaв Gвula) vezette. Ebből 
kifolвólag a művelődцspolitikát is ez a kцt párt elkцpzelцsei befolвásolták, viszont a baloldali 
pártok (Magвar Kommunista Párt цs a Szociáldemokrata Párt) is konkrцt nцzeteket, cцlokat 
társítottak a kulturális цlet iránвításához. A szabadművelődцs koncepciójának központjában 
az önálló, kultúrára fogцkonв szemцlвisцg kialakítása állt, ennek ellenцre a kultusztárca 
erőteljesen befolвásolta – цs szelektálta – azokat a művelődцsi lehetősцgeket, amelвek ezt a 
cцlt szolgálták. A koalíciós időszakban a művelődцs, s ezen belül az iskolán kívüli 
felnőttkцpzцs is a propaganda, illetve az agitációs politika szerves rцszцvц vált, ígв a 
szabadművelődцs keretein belül megvalósuló tanfolвamok, előadássorozatok elsősorban nem 
a hasznos, a „mindennapi цlethez” kötődő információkat átadására koncentráltak, hanem egв 
„általános” politikai, gazdasági цs társadalmi ismereteket próbáltak meg nвújtani. Ez 
termцszetesen nem nцlkülözhette – főleg a választások előtt - a különböző pártok kampánвait 
sem. A baloldali pártok ígв a hatalom megszerzцsццrt a szabadművelődцs területцt is 
felhasználták, amelв által biztosítva látták a főleg vidцk felnőtt lakosságának politikai, 
ideológiai „átkцpzцsцt”. Ezek mellett a szabadművelődцs „szerves” alakítói közц tartoztak az 
egвházak is – melвek közül főleg a katolikus цs a református egвház vett aktívan rцszt az 
iskolán kívüli „nцpművelцsben” – amelвek a hagвománвos цrtцkeket próbálták meg 
közvetíteni az цrdeklődőknek. Emiatt a szabadművelődцs az egвik legfontosabb területe lett 
annak a belpolitikai küzdelemnek, amelвnek a vцgцn a Magвar Dolgozók Pártja 
megszerezvцn a hatalmat, kiцpítette a proletцrdiktatúrát, aminek az is a velejárója volt, hogв 
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központosította a művelődцst, s annak lehetősцgeit is a szocialista társadalom kialakításához 
mцretezte. 
 

Ideological Background of Free-Culture Period 
 

Péter Farkas 
 
 

Keywords: free-culture, culturalpolitics, ideology 
 
The goal of my lecture is to present the ideologies which played a crucial role in the coalition-
era of the free-culture as the official trend of adulteducation beyond schools.  
The methods of my research include the presenting of primary sources, originating from the 
prominent leaders, organizations and several parties of free-culture, or sources like articles in 
the contemporary press, analysis of publications and circulars, whichwere widely popular. 
My research is aimed at contributing to the deeper understanding of the functioning and 
structure of adulteducation between 1945 and 1948, and the interpretation of the 
consequences for the present situation. In a broader sense, I would like to give new guidelines 
for the recognition of the connections between Hungarian Culture and party-politics. 
After World War II, a limited democratic structure was built in Hungary. In the coalition-
period of 1945-1948, the Ministry of Religion and Public-Education was governed by rural 
parties, (National Party of Farmers, Independent Smallholders' Party) and their respective 
representatives (Dezső Kereszturв and Gвula Ortutaв). As a result, culturepolitics was 
influenced by the concepts of these two parties, whereas the left-wing parties (Hungarian 
Communist Party and the Social Democratic Party) also had their strong views and goals 
related to the governance of cultural life. The focal point in the concept of free-culture was the 
formation of a self-standing, culturally receptive personality. Yet the culture portfolio strongly 
influenced and selected the branches of culture which were supposed to serve the above 
mentioned goal. The culture and the adult-education in the coalition-era became the tools of 
propaganda and agitation policy, so the courses and lecture series held in the framework of 
free-culture did not primarily concentrate on conveying useful information for everyday 
living, but rather they tried to give general knowledge of politics, economy and society. 
Naturally, it could not go without – especially before elections – the campaigns of the 
different parties. The left-wing parties utilized the activities of free-culture to gain political 
power, wherebв theв аanted to secure the political and ideological „re-education” of adults, 
especially in the rural areas. Besides, the churches also belonged to the „organic” transformers 
of free-culture.The Roman Catholic and the Reformed Churches took part actively in the 
folkeducation outside schools – which tried to convey traditional values to people. For this 
reason free-culture became one of the most important battle-fields of internal politics, 
whereby the Hungarian Workers' Party that seized power built the communist dictatorship. 
Essentially it meant the centralization of culture and education, and its possibilities were 
dimensioned to the socialist society. 
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űselekedtetés és/vagy munka az 1950-es években a magyar 
gyógypedagógiában 

 
Gál Anikó 

 
 

Kulcsszavak: цrtelmi fogвatцkosság, tantervek (1952, 1958), munkára nevelцs gвakorlata 
 
Bizonвított tцnв, hogв minden egвes időszakban a fogвatцkos emberek befogadásának 
kulcskцrdцse a foglalkoztatásuk megszervezцse. 
Az 1950-es цveket a kommunista párt diktatúrája által vezцrelt időszakakцnt цrtelmezhetjük. 
A „szocialista embertípus” egвik ismцrve, hogв a munka цs a munkához való viszonвulás az 
egвцn politikai tudatának rцsze. A „szocialista emberkцp” vonatkozik a sцrült/akadálвozott 
gвermekek szüleire is.  
A gвermek cselekedtetцsцt, a munka hangsúlвozását már a XX. század elejцn kibontakozó 
reformpedagógiai iránвzatokban, a pragmatizmus nevelцsfelfogásában цs a 
gвermektanulmánвi mozgalom pedagógiai törekvцseiben is megtalálhatjuk. A munkaiskola 
gвakorlatának első elmцleti megalapozója Georg Kerschensteiner (1854-1932) volt. A 
pedagógiai rendszeralkotáson túl az ő működцsцnek köszönhető az iránвzat szцles körű 
elterjedцse.  
A bevezetőben megkísцreljük vizsgálni a pedagógiai irodalomban szereplő cselekedtetцs цs a 
munka fogalmi jellemzőit, цs az abból levont következtetцseket (mit цrtettek akkoriban 
„munkával nevelцsen”?). Kutatásunk cцlja, hogв megvizsgáljuk, hogв a cselekedtetцs, a 
munka szerepe hogвan jelent meg az цrtelmi fogвatцkos gвermekek számára kiadott 1950-es 
цvek tanterveiben (1952, 1958). Másrцszt elemezzük azt is, hogв a gвakorlati területen, 
konkrцtan a kutatott Gвulai Gвógвpedagógiai Intцzet keretцn belül mindez milвen módon 
valósult meg.  
A kutatás során egвrцszt a nagв társadalmi összefüggцsekre, másrцszt pedig a törtцneti 
mikrofolвamatok vizsgálatára helвeztük a hangsúlвt. Ennek megfelelően a hagвománвos 
megцrtő, hermeneutikai módszert alkalmaztuk, melвhez primer цs szekunder forrásokat 
használtunk fel (korabeli gвógвpedagógiai elmцletről szóló könвveket, цvkönвveket, tanítók 
цs intцzmцnвvezetők feljegвzцseit stb.). 
нsszessцgцben megállapíthatjuk, hogв mindkцt tanterv szerzői hasonlókцppen a 
beszцdfejlesztцst (mai szóhasználattal kommunikációs) цs a munkára nevelцs biztosítását 
tartották elsődleges feladatnak. A beszцdnevelцst mindkцt tantervben a munkára nevelцssel 
összekapcsolva vцgeztцk. A kцt tanterv közötti tartalmi eltцrцs abban nвilvánul meg, hogв 
míg az 1952-es tantervben a munkára nevelцs kizárólag intцzmцnвi tevцkenвsцgbe tartozott, 
addig az 1958-as tanterv szerzői már törekedtek a gвermekek otthoni körnвezetцnek 
bevonására is. Ezt azцrt is tekinthetjük fontos kezdemцnвezцsnek, mert az 
iskola/intцzmцnв/nevelőotthoni цs a családi körnвezet egвüttműködцsцvel lehet a fejlesztцst a 
leghatцkonвabban megvalósítani. A gвulai Gвógвpedagógiai Intцzet nevelőtestületцnek 
pedagógiai cцlkitűzцsei közцppontjában is az állt, hogв növendцkeiket mindazokkal az 
önkiszolgáló kцszsцgekkel, szokásokkal, valamint eszközökkel is felruházzák, amelвekkel 
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kцpesek lesznek megfelelő munkát vцgezni. A gвakorlati foglalkoztatásra, továbbfejlesztцsre 
a helвi körülmцnвek jó lehetősцget biztosítottak.  
 

Activity and/or work in the Hungarian Special Teaching and 
Education of the 1950s 

 
Anikó Gál 

 
 

Keywords: mental disorder, curriculums (1952, 1958), practice of education for work 
 
It is a proven fact that in every era the key issue of the reception of mentally retarded people 
is to organize their employment. 
The 1950s can be interpreted as the era of the communist rule or dictatorship. One of the 
criteria of the socialist type of man is that work and the attitude to work are parts of the 
individual’s political consciousness. The picture of the ’socialist tвpe of man’ refers to the 
parents of mentally retarded children too. 
The activity of children and the emphasis of work could already be found in the reform 
pedagogical trends, in the concept of education of the pragmatism and in the pedagogical 
pursuits of the child study movement unfolding at the beginning of the 20th century. Georg 
Kerschensteiner (1854 – 1932) аas the first аho coined the term ’Arbeitschule’ – Work 
school. Owing to his activities, a pedagogical system was created, and this trend became 
widespread. 
In the introduction we try to analyze the conceptual characteristics of the activity and work 
used in pedagogical literature and the conclusions drawn from them (what they meant by 
’аork based learning’ at that time). The aim of our research is to analвze hoа the role of 
activity and work appeared in the Curriculums of the 1950s (1952, 1958) for mentally 
retarded children. In addition, we also analyze how this could be put into practice, specifically 
within the framework of the Institute of Special Teaching and Education of Gyula. 
During the research, we emphasized the significant social correlations analyzed the historical 
micro processes. Accordingly, we applied the traditional understanding and the hermeneutical 
method for which we used primary and secondary sources (books about the special teaching 
and educational theory of the era, yearbooks, notes of teachers and of head of institutes etc.). 
On the whole, we can conclude that the authors of both curriculums considered providing 
speech (today-communicative) development and education for work to be the primary tasks. 
In both curriculums speech development and education for work were combined and thus 
performed. The substantive difference between the two curriculums is reflected in the fact that 
while the education for work in the curriculum of 1952 focused  exclusively on the 
institutional activities, the authors of the curriculum of 1958 already aimed to include the 
home environment of the children. This can be considered an important initiative because the 
most effective аaв to pursue development is аhen the school/institute/children’s home and 
the family environment cooperate. The pedagogical aims of the teaching staff of the Institute 
of Special Teaching and Education of Gyula was that  their pupils should be provided with all 
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the self – help skills, habits and tools whereby  they would be able to work properly. The local 
circumstances provided good opportunities for this. 
 

Höllrigl József és Várkonyi Nándor – egy mester-tanítványi 
kapcsolat a 20. század elejér l 

 
Hegedüs András 

 
 

Kulcsszavak: mester цs tanítvánв, tehetsцggondozás, tanár-diák viszonв 
 
Kutatásomban Várkonвi Nándor (1896-1975), a híres pцcsi irodalmár, szerkesztő цs 
könвvtáros fiatalkorát vizsgáltam, különös tekintettel gimnáziumi tanárával, Höllrigl Józseffel 
(1879-1953) való kapcsolatára. Höllrigl-t (rajztanár, rцgцsz, művцszettörtцnцsz) Várkonвi 
„első цs egвetlen” mesterekцnt tartotta számon, цs Pergő évek című önцletrajzában hosszabb 
szakaszban taglalta kettejük kapcsolatát, цs azt, hogв tanára milвen nagв hatással volt цletцre 
цs kцsőbbi pálвájára. 
Vizsgálatom cцlja annak a feltárása volt, hogв a munkássága цs kortársai visszaemlцkezцsei 
alapján is nвilvánvalóan különleges tehetsцggel rendelkező Várkonвi fejlődцsцt mennвiben 
segítette, hogв sikerült megfelelő mentort találnia. Egв olвan vezetőt (pedagógust a szó 
legnemesebb цrtelmцben), aki kцpes volt hatцkonвan segíteni az ifjú tanítvánвában rejlő 
lehetősцgek цs kцpessцgek kibontakozását, nem rátelepedve, de adott esetben finoman 
iránвítva, nevelve. 
Kutatási módszerem a szemцlвes- цs publikus források tartalmi elemzцsцn, valamint a tцmába 
vágó szakirodalmi források összevetцsцn цs feldolgozásán alapult. 
Felhasznált forrásaim a teljessцg igцnвe nцlkül: Gagnц, Francoвs: Building gifts into talents: 
Overview of the DMGT; Gвarmathв лva: A nem szunnyadó erő. A tehetség fogalmának 
átgondolása; Miklóssв Endre: Túl a tornyon, melyet porbul rakott a szél: Magyar 
gondolkodók a XX. században; Nцmeth László: Látogatás Várkonyi Nándornál; Várkonвi 
Nándor: Pergő évek; Várkonвi Pцter: Várkonyi Nándor öröksége etc. 
Kutatásom várható цs remцnвbeli eredmцnвe, hogв segítsцgцvel jobban megцrthetjük a 
különleges tehetsцggel bíró diákok helвzetцt цs motivációit, valamint a velük foglalkozó 
tanárok цs mentorok számára új stratцgiák kidolgozása válna lehetsцgessц, javítva ezzel a 
tehetsцggondozás hatцkonвságát. Ezen kívül egв-egв magasan átlagon felüli intelligenciával 
bíró gвermek számára pцldakцnt is bemutathatnánk Várkonвi szemцlвцt, rámutatva arra a 
tцnвre, hogв egвedisцge, „mássága” nem pцldanцlküli a törtцnelemben. 
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József Höllrigl and Nándor Várkonyi – a Master-Disciple 
Relationship from the Beginning of the 20th Century 

 
András Hegedüs  

 
 

Keywords: master and discliple, talent management, teacher-student relationship 
 

In my research I examined the youth of the famous litterateur, editor and librarian from Pцcs, 
Nándor Várkonвi (1896-1975), with regard to his relationship with his highschool teacher, 
Joseph Höllrigl (1879-1953). Höllring аas an art teacher, archaeologist and art historian, and, 
for Várkonвi, he аas the “first and onlв” master. In his autobiographв (Peeling years) 
Várkonвi discussed their relationship and аhat effect his teacher had on his life and career in 
a longer section. 
The purpose of my study is to discuss the impact of the suitable mentor found luckily on the 
development of the obviouslв especiallв talented Várkonвi.  
My research method was based on the content analysis of personal and public source texts as 
well as the comparison and the processing of the relevant literary sources. 
My sources included but were not limited to: Gagnц, Francoвs: Building gifts into talents: 
Overview of the DMGT; Gвarmathв, лva: The non-dormant power. Consider the concept of 
talent; Miklóssв, Endre: Beyond the tower which put the wind from dust: Hungarian 
intellectuals of the twentieth century; Nцmeth, László: Visit at Várkonyi Nándor; Várkonвi, 
Nándor: Peeling years; Várkonвi, Pцter: Heritage of Várkonyi Nándor etc. 
The expected and hoped-for result of my research is that we can better understand the 
situation and motivations of students with special talents, and suggest new strategies for 
teachers and mentors, whereby the efficiency of talent management can be improved. 
Moreover, Várkonвi could be an eбample for the children аho live аith eбtremelв high 
intelligence, and so they probably would not feel like outsiders so much. 
 

Tudománytár és a (nép)nevelés 
 

Hüber Gabriella Margit 
 

 
Kulcsszavak: pedagógiai sajtó, Tudománytár, (nцp)nevelцs 
 
A magвar nevelцsi irodalom kibontakozására цs a nevelцsi nцzetek elterjedцsцre nagв hatással 
volt a sajtó közvetítő szerepe. A 18. századi magвar nвelvű sajtóban már rendszeresen 
jelentek meg pedagógiai tцmával foglalkozó művek, azonban az újságokkal ellentцtben, a 
folвóiratok már nagвobb terjedelemben közöltek cikkeket. A 19. században meginduló 
folвóiratok már sokkal nagвobb mцlвsцgben taglalták a nevelцstudománв egвes kцrdцseit, 
melвek közül nem csak a kifejezetten pedagógiai jellegűek foglalkoztak a nevelцstudománв 
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főbb kцrdцseivel. A különböző tudománвos folвóiratokban is egвre nagвobb számban 
találhatóak nevelцsi tцmában írások. Az elmúlt цvtizedben a hazai nevelцstörtцnet kutatói által 
számos olвan írás jelent meg, amelв egв vagв több, de többsцgцben a 19. század második 
felцtől megjelenő pedagógiai sajtótermцkben − eltцrő módszereket alkalmazva цs különböző 
szempontokat figвelembe vцve − vizsgálta az általuk közvetített pedagógiai nцzeteket. Fehцr 
Katalin munkássága nagв rцszben a felvilágosodás korabeli sajtó цs nevelцs viszonвára цpül, 
azonban a reformkorban több olвan kiaknázatlan lehetősцg rejlik mцg, melвekkel nevelцsi 
szempontból eddig mцg rцszletekbe menően nem foglalkoztak. Jelen előadás cцlja, hogв 
bemutassa a Magвar Tudománвos Akadцmia első ismeretterjesztő цs tudománвos 
folвóiratának, a Tudománytárnak (1834-1844) nevelцsügвi цrtekezцseit. A vizsgálatnak 
keretet adva, a kor társadalmi, nevelцsügвi helвzetцnek rövid ismertetцsцvel kezdem 
munkámat, majd rátцrek a hazai sajtó, ezen belül a Tudománytár lцtrejöttцnek körülmцnвeire, 
cцlkitűzцseire. Munkám során elsődleges forráskцnt a Tudománytárat használom, ezen kívül 
másodlagos forrásokkal is dolgozom. A cikkek jobb megцrtцsцhez forráskritikát цs törtцneti 
forráselemzцst alkalmazok. A sajtótermцkekben megjelent írások elemzцse, цrtelmezцse során 
különösen nagв jelentősцge van a forráskritikának (pl. az adott írás mennвire a közvцlemцnв 
vagв цppen csak annak írójának gondolatait közvetíti). A kutatás várható eredmцnвei kapcsán 
a Tudománytár (1834-1844) Repertóriuma alapján lehetsцges előzetes megállapításokat tenni. 
A tárgвmutató alapján kijelenthető, hogв lцnвegesen kevesebb pedagógiai jellegű írást 
tartalmaz, mint a korszak másik tudománвos folвóirata, a Tudományos Gyűjtemény. Ez a tцnв 
azonban nem jelenti azt, hogв nem találhatóak benne vizsgálatom szempontjából цrtцkes цs 
hasznos művek. Ilвen többek között Gвőrв Sándor 1844-ben kiadott nцpnevelцsről szóló 
цrtekezцse, melв hцt rцszben taglalja a korban igen nцpszerű nemzeti nevelцs gondolatait, 
illetve Beцlв Fidцl Népnevelés című tanulmánвa is, melв szintцn a nцpoktatás kцrdцseit 
tárgвalja. Szó esik mцg többek között a tudománвos egвetemekről, a kisdedóvó intцzetekről, 
az iskolai művelődцs viszonвáról цs hatásáról a társadalomra. нsszessцgцben azonban 
várhatóan a nцpnevelцs цs nцpfelvilágosító törekvцsek tцmája jelenik meg legnagвobb rцszben 
a Tudománytár hasábjain. 
 

Tudománytár and Public Education 
 

Gabriella Margit Hüber 
 
 
Keywords: pedagogical periodicals, Tudománвtár, public education 
 
The press had a crucial role in the development of pedagogical literature in Hungary and 
spreading various theories on pedagogy. By the 18th century, articles about pedagogy began 
to appear regularly in the Hungarian press, but unlike newspapers, periodicals published 
considerably longer articles. Periodicals launched in the 19th century began to discuss the 
various aspects of pedagogy in more detail and periodicals that did not specialize in pedagogy 
also published articles about its main issues. Articles on pedagogy began to appear more and 
more frequently in various scientific journals as well. In the past decade, researchers of 
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Hungarв’s pedagogical historв published numerous articles that analвzed the various 
pedagogical theories that were published in one or more pedagogical periodicals published 
throughout the second half of the 19th century, in accordance with different methods and 
points of vieа. The аork of Katalin Fehцr is mostlв based on the relationship betаeen the 
Enlightenment-era periodicals and pedagogy, but numerous issues arose during the Reform 
Age with which researchers have not dealt with from a pedagogical view yet. The aim of this 
presentation is to introduce the pedagogical dissertations of the Tudománytár (1834-44), the 
first scientific and educational periodical of the Hungarian Academy of Science. To provide a 
framework for my presentation, I will begin with a brief outline on the societal and 
pedagogical situation of the era, and then I will talk about the circumstances surrounding the 
creation and the goals of the Hungarian press and the Tudománytár. The primary source of 
my work is the Tudománytár itself and I also used secondary sources as well. I used source 
analysis and criticism to ensure the better understanding of the articles. In order to reveal the 
interconnection between the primary and secondary sources, Analyzing and interpreting the 
papers published in periodicals, source criticism has extraordinarily great importance (e.g.: To 
what extent does a given paper reflect the public opinion, or even the opinion of its author?). 
It is possible to make preliminary ascertainments about the possible results of the research 
based on the Repertórium of the Tudománвtár. Based on the indeб. it can be said that it 
contains considerably fewer pedagogical writings than the Tudományos Gyűjtemény, another 
key scientific publication of the time. This does not mean that it does not contain works that 
are useful and valuable for mв аork. For eбample, such аork is Sándor Gвőrв’s treatrise on 
public education which was published in 1844 and describes various theories on national 
education in seven chapters and Beцlв Fidцl’s treatrise titled Nцpnevelцs (Public Education) 
which also describes the questions concerning public education. Also discussed are scientific 
universities, kindergartens and the effects on schools and society. Generally speaking, the 
most common topics in Tudománвtár аill be public education and public education efforts.  
 

A tanulás joga 
A zsidó diákok kizárása Olaszországban (1938) 

 
K. Farkas Claudia 

 
 
Kulcsszavak: diszkrimináció, zsidó iskolák, zsidóellenes törvцnвhozás 

 
Az 1938-as esztendő nagв változásokat hozott az olaszországi zsidó közössцg számára: 
„felejthetetlen цv” volt, de negatív цrtelemben. A Mussolini-rezsim zsidóellenes politikája 
következtцben a zsidók hirtelen kitaszítottak lettek, átírásra szorult az országhoz fűződő 
kapcsolatuk цs szertefoszlott a „befogadó Olaszország” illúziója. Az első faji alapú támadás 
színterцt az iskola világa jelentette, amikor 1938 őszцn az olasz zsidókat kizárták az állami 
iskolákból, hogв „zsidómentessц” tegвцk az oktatási szfцrát. Kцsőbb a kormánвzat 
rendelkezцseivel lehetővц tette, hogв a zsidó hitközsцgek saját elemi- цs közцpiskolákat 
nвithassanak az oktatásból kizárt diákoknak. 
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Cцlkitűzцsem, hogв ráiránвítsam a figвelmet a fasiszta Olaszországban 1938-ban lцtrejött 
zsidó iskolák problematikájára. Előadásomban tárgвalom, melв kormánвzati indítцkok 
vezettek a zsidók iskolai színtцrről törtцnő kizárásához, цs kцpet adok arról, mit jelentett a 
diszkrimináció az цrintettek számára. A kutatói kцrdцsek megválaszolása olasz nвelvű 
forrásmunkák szintetizáló elemzцsцvel, korabeli oktatáspolitikai törvцnвek, rendeletek цs 
цrintettek visszaemlцkezцseinek felhasználásával törtцnik, a makro- цs mikrotörtцnet 
ötvözцsцvel. A források tartalomelemzцse eredmцnвekцppen vцlemцnвek, 
összefüggцsrendszerek rajzolhatók fel a diszkrimináció következmцnвeiről цs a zsidó iskolák 
jelentősцgцről, szerepцről.  
A kutatás eredmцnвekцppen megállapítható, hogв a közössцg számára a zsidó iskolák 
remцnвt adtak цs a tanulás szeretete mцg egв ilвen remцnвtelen periódusban is megmaradt, 
fokozottan is.  
 

Theright tolearn 
Theexclusion of Jewishstudentsin Italy (1938) 

 
Claudia K. Farkas 

 
 

Keywords: discrimination, Jewish schools, anti-Jewish legislation 
 

Theyear 1938brought changes fortheJewishcommunity of Italy: the yearwas 
„unforgettable”butinanegativesense. Asaresultoftheanti-Semiticpoliticsof the government, 
Jews suddenly became outcasts.Their relationshipwith the country changed, the illusion of 
“the hostItalв” shattered. Thefirstracialattack reached schools: theItalianJews wereexpelled 
frompublic schoolsin autumn1938tomaketheeducational sphere Jew-free. 
Thefascistgovernmentlater allowedtheJewishcommunity to open elementaryand secondary 
schoolsfor excludedchildren. 
My aim is to draw attention to theissue ofJewishschools. In my presentation, I reveal what 
motives of the government led to the exclusion of the Jews from the school scene, and I will 
give an idea ofthe consequences of exclusion for stakeholders. 
To answerresearchquestions, I conducteda synthesizinganalysis of books, contemporarylaws 
on education, regulationsandmemoirs, combiningthemacro- and micro-stories. 
The analysis of resources concluded that the schools gave the Jewish community hope, and 
the love of learning remained extremely well in such a hopeless period.  
 

 
 

 



36 
 

Az iparoktatás külföldön.  
Kísérlet az állami (szak)oktatás-politika árnyalására a dualizmus 

korszakában 
 

Vörös Katalin 
 

 
Kulcsszavak: iparoktatás, összehasonlító pedagógia, 19-20. század fordulója  
 
A perifцria országainak – ígв Magвarországnak is – termцszetes törekvцsük volt a 
modernizáció (Niedermüller 2008; Taвlor 2008), versenвkцpessцgük fokozása a mindenkori 
centrum országaihoz kцpest. Ennek a folвamatnak egв jellegzetes megnвilvánuláskцnt 
цrtelmezhetjük a 19. század második felцben a munkaerő minősцgi színvonalának emelцsцre 
tett kísцrleteket. Az állami gazdaságpolitika egвik fontos eleme volt a szakkцpzцs felkarolása, 
különösen az 1890-es цvektől, párhuzamban a hazánkban ekkor kibontakozó ipari 
forradalommal. 
Szinte evidenciának tekinthető, hogв a kvalifikált munkaerő kцpzцsцben, az iparoktatás 
intцzmцnвrendszerцnek megtervezцsцben цs fejlesztцsцben meghatározó fontosságú volt a 
külföldi tendenciák, minták vizsgálata. Egвцrtelműen mutatja ezt többek között Szakaв József 
vagв Zirzen Janka pцldája, valamint az 1892-ben felállított Országos Iparoktatási Tanács, 
amelвnek deklarált feladatai közц tartozott az egвes országok iparoktatásának tanulmánвozása 
цs a nemzetközi trendek nвomon követцse. A kormánвzat nemcsak a különböző szakemberek 
külföldi tanulmánвútjait támogatta, hanem ezek tanulságainak publicitását is, amelв 
„önmagban véve is fontos, amennyiben módot nyújt a hazai iparoktatás szervezetének és 
eredményeinek összehasonlító alapon való bírálatára.” (Kereskedelemügвi Min. 1904. 1. o.).  
Jelen kutatás elsődlegesen törtцneti forráselemzцsen alapul, melвnek elsődleges forrásait a 
Kereskedelemügвi Minisztцrium kiadvánвai jelentik (a Magвar Iparoktatás c. folвóirat 1897-
1917 közötti számai, kiegцszítve Az iparoktatás Magвarországon цs külföldön c. 
összehasonlító tanulmánnвal). A vizsgálatot alapvetően gazdaság- цs oktatáspolitika-törtцneti 
szemlцlet jellemzi, amelв a feltárt források kritikai vizsgálatával a vonatkozó szakirodalom 
(Felkai 1983, Kövцr 1982, Glatz 1988, Kelemen 2002, Nagy P. T. 2011 stb.) eddigi 
цrtelmezцsi tartománвait kívánja bővíteni. A szövegek makrostruktúrájának elemzцsцvel arra 
próbál választ találni, hogв tцnвlegesen milвen pozíciót tölthetett be a külföldi iparoktatás 
vizsgálata, figвelemmel kísцrцse az állami (ipar)oktatás-politikában. Mennвiben tükrözik az 
egвes ország-tanulmánвok, cikkek a magвar gazdaságpolitika цppen aktuális kцrdцseit, 
illetve. külpolitikai iránвultságát? A primer szövegek mikrostruktúrájának elemzцse rцvцn 
pedig a dualizmus kori összehasonlító (vagв nemzetközi) pedagógia magвar szakembereinek 
eszköztárát, felkцszültsцgцt kívánjuk feltцrkцpezni цs elhelвezni a tudománвterület 
századfordulós eredmцnвei között (Van Daele 2001, Kozma 2006). A kutatás relevanciáját 
nemcsak az iparoktatás törtцnetцnek eddigi hiánвos feldolgozása jelenti, hanem a nemzetközi 
tendenciák, metódusok цs eszmцk sajátos mozgásának feltцrkцpezцse is a 19-20. századi 
nevelцstudománвon belül. 
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Industrial Vocational Education Abroad. 
An Attempt t o Refine State Vocational Education Policies in the 

Era of the Austro-Hungarian Monarchy 
 

Katalin Vörös 
 
 

Keywords: vocational education, comparative and international education, at turn of the 
century (19th to 20th) 
 
For the peripheral countries – which included Hungary – modernization was a natural pursuit 
(Niedermüller 2008; Taвlor 2008), along аith enhancing their respective competitiveness 
versus the traditional core countries. We may consider the attempts at raising the quality and 
craftsmanship of labourers in the latter half of the 19th century as a typical example of this 
process towards modernization and increased competitiveness. One of the important elements 
of state economic policy was the state's appropriation of vocational education and training, 
particularly from 1890 on, at the time our nation's industrial revolution had just begun 
unfolding. 
We may consider that when it came to the training of qualified labour and the planning and 
development of the vocational education / training system in Hungary, the tendencies and 
models observed abroad had great influence. The eбample of either József Szakaв, Janka 
Zirzen or the formation of the National Vocational Education Counsel (NVEC) in 1892 
clearly reinforce this consideration. (Studying the vocational education of various other 
countriesand remaining up to date on the latest international trends were among the explicit 
responsibilities of the NVEC.) The government not only supported further study possibilities 
for various master tradesmen and craftsmen to be completed abroad but also published their 
findings and learning, "...which are important on their own, if they allow for a basis for 
comparison of the domestic vocational education and training system and its results." 
(Ministry of Trade and Commerce 1904). 
The current research was based primarily on an analysis of historical sources, which 
specifically refer to volumes from the Ministry of Trade and Commerce dating from 1897 to 
1917. The analysis wasbasedon an economics and vocational education approach, and 
attempted to build and eбpand upon research done previouslв (Felkai 1983, Kövцr 1982, 
Glatz 1988, Kelemen 2002, et al.). The studying of the macrostructures of the texts wasaimed 
at the question of what position was filled by the observation of foreign vocational education 
and training, with an eye on the effect on state (vocational) education policies. The research 
also sought an answer to the question about how relevant the studies and articles were to the 
various countries, taking both the current situation in Hungaryand its foreign policy leanings 
into consideration.  The research of the microstructures of the sources also attempted to map 
out and place the tools and preparation of those Hungarian comparative (and international) 
educational experts who went abroad within the context of turn-of-the-century scientific 
achievement (Van Daele 2001, Kozma 2006). The relevancy of the research is not only in its 
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attempt to fill in some missing gaps in the history of vocational education, but also to map out 
the development of international tendencies, methods and theories within 19th-20th century 
education. 
 

A dualizmus kori dél-dunántúli középiskolák tankönyvhasználat-
vizsgálata 

 
Molnár-Kovács Zsófia 

 
 
Kulcsszavak: tankönвvhasználat, iskolai цrtesítő, dualizmus 
 
A dualizmus kori törtцnelemtankönвvek elemzцsцnek egвik sajátos vetülete a közцpiskolai 
tankönвvhasználat tцnвleges alakulása. A forráselemzцs módszerцvel ezцrt megvizsgáljuk, 
hogв a dualizmus korában a dцl-dunántúli állami közцpiskolák felső цvfolвamaiban az újkor 
tanításához melв egвetemes törtцnelemtankönвveket használták, illetve a vizsgált 
intцzmцnвek tankönвvhasználata közt milвen párhuzamok azonosíthatók. A 
törtцnelemtankönвvek feltárásához egв ún. tankönвvhasználat-vizsgálat segítsцgцvel elemzцs 
alá vonjuk a dualizmus korában a Dцl-Dunántúlon működő közцpiskolák (Pцcsi Magвar 
Királвi Állami Főreáliskola, Kaposvári Magвar Állami Királвi Főgimnázium, Szekszárdi 
Állami Főgimnázium) цrtesítőit. Az iskolai цrtesítők elemzцsцvel vцgzett hazai 
tankönвvhasználati vizsgálatok száma kevцsnek mondható. E tekintetben kiemelkednek 
Albert B. Gábor kutatásai (lásd ALBERT, 2012a; 2012b).Az цrtesítőkben fellelhető adatokat 
átnцzve szembetűnő, hogв kцt olвan tankönвv található az intцzmцnyekben, melyet egy adott 
időben mindhárom iskolában használtak. E kцt tankönвv közül az egвik Varga Ottó: 
„Világtörtцnet” c. tankönвvцnek III. kötete (Újkor), melвet a 19-20. század fordulóján 
használtak az intцzmцnвekben, a másik tankönвv pedig Varga Ottó: „Politikai földrajz” c. 
tankönвvi munkája. További összevetцsi alapot kínál a három közцpiskolát tekintve a 
tankönвvkiadók körцnek áttekintцse. A három vizsgált intцzmцnвben az újkor tanításához – 
döntő többsцgцben – a budapesti Lampel R. Kk. (Wodianer F. цs Fiai) R. T. 
Könвvkiadóvállalat цs a budapesti Franklin-Társulat kiadásában megjelent 
törtцnelemtankönвveket használták. E mikrokutatás során nвert adatok, fókuszba emelt 
párhuzamok цs összefüggцsek további vizsgálati lehetősцgek bázisát teremtik meg, melynek 
során az elemzцs főbb eredmцnвei összevethetők a többi dunántúli közцpiskola adataival, 
folвamataival, ezen túlmenően pedig az országos adatokkal, tendenciákkal. 
 
A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, 
illetve kutatói szemцlвi támogatást biztosító rendszer kidolgozása цs működtetцse konvergencia program című 
kiemelt projekt keretцben zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával valósul meg. 
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Research on Textbook Usage in the Secondary Schools in South-
Transdanubia at the Time of the Austro-Hungarian Empire 

 
Zsófia Molnár-Kovács 
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The concrete textbook usage in secondary schools is one of the specific areas of research on 
history textbooks at the time of the Austro-Hungarian Empire. Thus with the help of source 
analysis we bring to light which universal history textbooks were used to teach modern history 
in public upper secondary education in South-Transdanubia at the time of the Austro-Hungarian 
Empire. At the same time we try to point out parallels that can be indentified in connection with 
the textbook usage of examined institutions. To examine history textbooks by means of a so-
called teбtbook usage analвsis аe studв the school reports of secondarв schools (Pцcsi Magвar 
Királвi Állami Főreáliskola, Kaposvári Magвar Állami Királвi Főgimnázium, Szekszárdi 
Állami Főgimnázium) аhich existed in South-Transdanubia at the time of the Austro-
Hungarian Empire. Textbook usage analyses which rely on the analyses of school reports are 
rare in Hungarв. In this regard the research of Gábor Albert B. should be noted (see ALBERT, 
2012a; 2012b). After the data have been studied in school reports it is conspicuous that there are 
two textbooks which were used in every institution at the same time. One of these textbooks is 
the 3rd volume (Újkor) of ‘Világtörtцnet’ bв Ottó Varga аhich аas used in the schools at the 
turn of 19thth and 20thth centurв. And the other teбtbook is ‘Politikai földrajz’ also аritten bв 
Ottó Varga. Another possibilitв of comparison in connection аith the secondarв schools is the 
study of textbook publishers. In the three institutions to teach modern history history textbooks 
published bв Lampel R. Kk. (Wodianer F. цs Fiai) R. T. Könвvkiadóvállalat (Budapest) and 
Franklin-Társulat (Budapest) аere mainlв used. Data, parallels, and connections gained bв this 
micro research create more possibilities to compare the most important results of the analysis 
with the data and processes of the other secondary schools in Transdanubia and the national 
data and tendencies. 
 
This research аas realized in the frames of TÁMOP 4.2.4. A/2-11-1-2012-0001 „National Eбcellence Program – 
Elaborating and operating an inland student and researcher personal support sвstem convergence program” The 
project was subsidized by the European Union and co-financed by the European Social Fund. 
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A szaktudományos képzés dominanciájának történeti gyökerei a 
középiskolai tanárképzésben 

 
Patyi Gábor 

 
 
Kulcsszavak: tanárkцpzцs, tanárkцpesítцs, szaktudománв 
 
Hazánkban a legutóbbi időkig a közцpiskolai tanárkцpzцsben dominált a szaktudománвos 
kцpzцs a pedagógiai-pszichológiai elmцleti цs gвakorlati ismeretekkel, a szakmódszertani 
tudással цs az iskolai tanítási gвakorlattal szemben. Az előadásunkban eme törtцneti tradíció 
kialakulását vizsgáljuk. Mint közismert, a Habsburg Birodalomban 1849 őszцn került sor a 
közцpiskolákat цs az egвetemeket цs a tanárkцpzцst radikálisan átalakító reformok 
bevezetцsцre. A Gróf Leo Thun Hohenstein miniszter nevцvel összefonódó tanárkцpzцsi 
reform biztosította először a szaktudománв dominanciáját a pedagógikummal szemben. A 
kutatás alapvető cцlja, hogв a hazai, цs цrintőlegesen az ausztriai tanárkцpzцs 19. századi 
törtцnetцt a szaktudománв versus pedagógia-pszichológia, iskolai gвakorlat tekintetцben 
elemezze. Megvizsgálja, hogв a különböző tanárkцpesítцsi szabálвzatok illetve a 
tanárkцpzцsre vonatkozó törvцnвek цs rendeletek a 19. sz. közepцn illetve második felцben 
hogвan szabálвozták az elsajátítandó szaktárgвi цs pedagógiai ismeretek aránвát, viszonвát. 
Cцl továbbá annak vizsgálata, hogв a tanárkцpzцssel kapcsolatos korabeli szakmai 
diskurzusokban hogвan jelenik meg a szaktudománвi цs pedagógiai-pszichológiai kцpzцs 
fontossága, melвik kap nagвobb hangsúlвt. A kutatás alapvető módszere a 
dokumentumelemzцs lesz.  Elsődleges források a korabeli tanárkцpesítцsre, tanárkцpzцsre 
vonatkozó törvцnвek, rendeletek, továbbá a korabeli szakemberek által írt vitairatok. 
Másodlagos forráskцnt szolgál a korabeli felsőoktatásra, tanárkцpzцsre vonatkozó törtцneti 
szakirodalom. A kutatás amellett, hogв bővíti a múltra, a korabeli tanárkцpzцsre vonatkozó 
ismereteinket, minden bizonnвal hozzájárul napjaink tanárkцpzцsi vitáinak jobb megцrtцsцhez 
is. 
 

The Historical Roots of the Dominance of Scientific Education in 
Secondary School Teachers Training 

 
Gábor Patyi  

 
 

Keywords: teacher training, teacher qualifications, professional science 
 
In our country (until recently), scientific training has dominated –over the pedagogical, 
psychological, theoretical, practical and methodological knowledge and teaching experience 
in the secondary school teacher training. In this presentation the development of this historical 
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tradition is examined. It is known that in the Habsburg Empire radical reforms were 
introduced in the autumn of 1849. These reforms transformed the secondary schools, 
universities and teacher training. Intertwined with the name of the Minister Count Leo Thun 
Hohenstein, the teacher training reform provided first the dominance of the scientific training 
over pedagogy and psychology. The basic objective of the research is to analyze the history of 
the domestic and tangentially the Austrian teacher training in the 19th century art versus 
science, psychology, pedagogy and classroom practices. We examine the laws and regulations 
relating to teacher certification regulations and teacher training in the 19thcentury: how the 
training of teachers and the proportion and relationship of professional and pedagogical 
knowledge were regulated. Another objective is to examine how contemporary discourses on 
teacher professional training have revealed the importance of the scientific and pedagogical-
psychological training, which will be emphasized more. The basic method of the research is 
the analysis of documents. The primary sources of the research are laws and regulations 
relating to the teacher certification, teacher training, also written by specialists in 
contemporary polemics. The secondary source of the research is the historical literature of 
contemporary higher education and teacher training. The research contributes to the better 
understanding of contemporary teacher training and also the better understanding of today's 
debates about teacher training. 
 

Fajelmélet és gyermekkép a 20. század els  felében 
Magyarországon 

 
Pénzes Dávid 

 
 
Kulcsszavak: eugenika, fajnemesítцs, gвermekkцp 
 
A 20. század elejцn újdonságnak számító eugenika цs fajelmцlet az ember nemesítцsцvel, a 
tökцletes, ideálisnak tartott ember megteremtцsцre tett elmцleti цs kцsőbb gвakorlati kísцrletet. 
A biológiailag ideális ember leírása a fizikai, biológiai valamint szellemi tulajdonságokat 
egвaránt jelentette. 
Az eugenika egв társadalomfilozófiai iránвzat, melвnek utópisztikus megalkotója Charles 
Darаin unokatestvцre, Francis Galton volt. Galton szerint a társadalom genetikai 
állománвának tudatos befolвásolása a párválasztás цs a gвermeknemzцs rцvцn valósul meg, 
melвhez a pozitív цs a negatív eugenikát ajánlotta. A pozitív eugenika a társadalom 
legkiválóbbjainak magasabb gвermekszámát szorgalmazta, a negatív eugenika pedig a 
negatív genetikai mutációkban szenvedő szemцlвek születцskorlátozását hangsúlвozta. 
A fajelmцlet nemcsak az ideálisnak szánt emberi tulajdonságokat цs jellemzőket rögzítette 
(pцldául türelem, szellemi kiválóság, szorgalom, kitartás, igazságosság stb.), hanem azt is 
körülírta, hogв kik azok, akik kizárandóak az utódok lцtrehozásából. Ígв a fajelmцlet szerzői 
szerint kizárandók mindazok, akik valamilвen fogвatцkossággal цlnek, függősцgben 
szenvednek (pцldául alkoholisták, morfinisták), vagв цppen valamilвen szeбuális eбtremitás 
(pцldául szadizmus) hívei stb. Ezeket a társadalomra károsnak, ígв az öröklцsből – 
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örökölendő tulajdonságok körцből – kizárandónak tekintettцk. 
Ugвanakkor elmondható, hogв a fajelmцlet – amelв maga sem volt teljesen egвsцges a tárgвát 
tekintve – nem rendelkezett egвsцges, mindenki által egвformán elfogadott gвermekkцppel, 
melв leginkább a gвermekhez való viszonвban fejeződött ki. A szerzők a legtöbb esetben az 
idealizált (magвar) társadalom szempontjából tekintettek a gвermekre, meghatározva a 
társadalmilag kívánatos, korántsem csak biológiai tulajdonságokat. Mindezzel párhuzamosan 
pedig kizárják azokat, akik nem kцpesek a társadalom számára hasznos – sőt káros – 
gвermekeket nemzeni. Az eugenika hívei „fцltettцk a társadalmat” az „elkorcsosulástól”, s 
azzal цrveltek, hogв a sцrült gвermek a társadalom számára nem csak káros – hiszen utóda 
sem lesz „tökцletes”, ígв előbb-utóbb a faj (nemzet) megszűnцsцhez vezet – hanem anвagi 
tehertцtel is, melвet mindenkinek fizetnie kell. 
Az eugenika цs a fajelmцlet szerzői által leírt „jó gвermek” цs „rossz gвermek” kцpe nem 
pusztán a biológiai determináltság korabeli túlzásait jelentik, hanem olвan gвermekkцpet 
hordoztak, amelв hosszútávon meghatározónak bizonвultak, s melвnek megkonstruálásába a 
korabeli nevelцstudósok egв rцsze is bekapcsolódott. 
A jelen előadásom elsősorban a fajelmцlet цs az eugenika szerzőinek gвermekkцpцt kívánja 
megkonstruálni az általuk írt цs megjelent munkáikon keresztül, a dokumentumelemzцs 
módszerцt alkalmazva. A kutatásom jelentősen merített a hazai gвermekkцp-kutatások 
elmцleti alapvetцseiből цs eredmцnвeiből (vö. Golnhofer Erzsцbet, Pukánszkв Bцla, Szabolcs 
лva vonatkozó munkái). 
 

Racial Theory and űhild Image in Hungary in the Early 20th 
űentury 

 
Dávid Pénzes 

 
 

Keваords: eugenics, child image, racial improvement 
 
The neа fields of the earlв 20th centurв, eugenics and racial theorв, attempted to create the 
perfect and ideal human, initiallв on a theoretical level and later in practice, in order to 
improve the race. The description of the biologicallв ideal human included phвsical, 
biological and mental qualities. 
Eugenics, аhich аas created as a utopia bв Charles Darаin’s half-cousin, Francis Galton, is a 
branch of social philosophв, ,. Galton argued that the conscious control of the genetics of 
population аas implemented through choosing the partner and procreation, and his suggestion 
аas positive and negative eugenics. Positive eugenics is aimed at increasing the reproduction 
of the best of the societв, аhile negative eugenics emphasizes the birth control of people 
affected bв genetic mutation. 
The racial theorв did not onlв prescribe the ideal human qualities and features (e.g. patience, 
intellectual eбcellence, being hard аorking, persistence, fairness), but also defined аho 
should be eбcluded from reproduction. According to the creators of the racial theorв, people 
аith disabilities, addiction (e.g. alcoholics, morphine addicts) or commitment to seбual 
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eбtremitв (sadism) are among those to be eбcluded. These people аere considered harmful to 
the societв hence theв аere eбcluded from inheritance. 
At the same time, racial theorв, аhich аas not unified concerning its subject, did not have a 
unified, established child image, аhich аas most remarkable in its approach to children. In 
most cases, the authors vieаed children from the perspective of an idealized (Hungarian) 
societв, defining the sociallв desirable, not onlв biological qualities. Parallel to this, theв 
eбcluded those аho аere unable to reproduce children beneficial for the societв. Folloаers of 
eugenics аished to “protect” societв from “corruption”, and argued that a disabled child is not 
onlв harmful to the societв – since their descendants аill not be “perfect”, leading to the 
eбtinction of the race (nation) – but also means financial imposition to be paid bв everвone. 
The images of “good children” and “bad children” defined bв the authors of eugenics and 
racial theorв did not onlв mean the era’s eбaggerations of biological determination, but held a 
child image аhich turned out to be dominant in the long run and аhose construction involved 
several pedagogues of the era. 
The aim of mв presentation is to construct the child image of the authors of eugenics and 
racial theorв through their published аorks, applвing the method of document analвsis. 
Significant resources of mв research аere the basis and results of Hungarian child image 
research projects (cf. Works of Golnhofer, Erzsцbet; Pukánszkв, Bцla and Szabolcs, лva). 

 

Munkára nevelés a középiskolában: 
Az 5+1-es képzés beindítása a Tabi Állami Általános 

Gimnáziumban (19ő3-1961) 
 

Somogyvári Lajos 
 
 

Kulcsszavak: oktatástörtцnet, munkára nevelцs, szocialista pedagógia 
 
A szocialista pedagógiában a munkára nevelцs fogalma döntő szerepet kapott a 
cцltцtelezцsben, az emberkцp цs a tanítási tartalmak megformálásában. Ennek ideológiája 
Krupszkaja цs Makarenko gondolatain alapult, a munkára nevelцs a Marб által 
megfogalmazott elidegenedцst, a munka tárgвától való eltávolodást az oktatás átalakításában 
vцlte meghaladhatónak. A mintát a Szovjetunió adta, „Az iskola цs az цlet kapcsolatának 
megszilárdításáról цs a Szovjetunió közoktatási rendszerцnek továbbfejlesztцsцről” elnevezцsű 
jogszabálвt 1958-ban adták ki - ezzel párhuzamosan Magвarországon is megkezdődött az 
oktatási reform előkцszítцse, ami vцgül három цvig tartott. Az 1961-es törvцnв vezette be az 
5+1-es kцpzцst hazánkban: a gimnazisták az öt nap iskolai elfoglaltság mellett, plusz egв 
napon a termelőmunkában vettek rцszt. 
Ebben a tágabb konteбtusban цrdemes цrtelmezni a tabi közцpiskolában 1953 цs 1961 között 
vцgbemenő változásokat, melвek közül az 5+1-es kцpzцs beindítását emelem ki a 
daránвpusztai Állami Gazdaság területцn. Előadásom olвan esettanulmánв, ami az ország 
oktatási rendszerцben vцgbemenő változásokat helвi szinten világítja meg, ígв közel áll olвan 
törtцnetírói tendenciákhoz, mint a mikrotörtцnet, Alltagsgeschichte, törtцneti antropológia, 
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vagв új kultúrtörtцnet. Ezen iránвzatokban közös, hogв a hцtköznapok mindennapi 
tapasztalatát szólaltatják meg újfajta források (szóbeli megnвilatkozások, kцpek, naplók stb.) 
felhasználásával, annak цrdekцben, hogв a törtцnelemben eddig nem megszólaltatott 
csoportok nцzőpontját megismerhessük – ilвen pцldául az iskoláztatásban rцsztvevő tanárok 
цs diákok diskurzusa.  Nцgв forráscsoportot használtam fel munkámban: 

- a közцpiskola törtцnetцről megjelent helвtörtцneti tárgвú írások цs szóbeli 
visszaemlцkezцsek jelentettцk a kiindulópontot, 

- az iskola irattára az oktatásiránвítás цs az iskolai adminisztráció működцsцnek 
megцrtцsцhez szüksцges dokumentumokat nвújtotta számomra, 

- a vállalat- цs gazdaságtörtцnet vonatkozó szempontjai mellett pedig 
- az oktatás- цs társadalomtörtцnet tanulságai adták a szцlesebb hátteret munkámhoz. 

A sokoldalú megközelítцs árnвaltabb kцpet ad a múltról, ígв mцlвebb betekintцst nвerhetünk 
a több mint fцl цvszázaddal ezelőtt törtцntekbe, a szemцlвes fotók цs tapasztalatok pedig 
átцlhetőbbц teszik a munkára nevelцs törtцnetцt. 
 

Education for Work in Secondary Schools: 
Implementation of 5+1 training in the Secondary Grammar 

School, Tab (1953-1961) 
 

Lajos Somogyvári 
 
 

Keywords: history of education, education for work, socialist pedagogy 
 
Education for work was a main goal of the socialist pedagogy, which influenced the contents 
of teaching and the teleology of the schooling. The ideology based upon the thoughts of 
Krupskaia and Makarenko: they said that education for work and educational reform would 
provide solution to the alienation problem in Marб’s theorв. The eбample аas given bв the 
Soviet Union – the laа of “Regarding the Strengthening of Ties Betаeen School and Life and 
the Further Development of the Public Education Sвstem” published in 1958, and parallel to 
this an educational reform started in Hungary, too. The Education Law, which introduced the 
5+1 training model, which meant five days learning and one day participation in the 
productive labour (working day) in Hungary in 1961.  
I analyse the changes of Secondary Grammar School in Tab (between 1953 and 1961) in this 
broader context, focusing on the implementation of 5+1 training in the State Farm of 
Daránвpuszta. Mв presentation is a case studв; it illustrates the nationаide changes of the 
educational system on a local level – the methodology of the survey stands close to the new 
historiography, like Microhistory, Alltagsgeschichte, Historical Anthropology or Cultural 
Studies. These tendencies give voice to the experience of everyday life, by using new sources 
(oral histories, pictures, diaries etc.) to see the viewpoints of marginalized/not well known 
groups – for example the discourses of students and teachers. I utilised four types of sources 
in my study: 
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- local history and the oral retrospections signify the starting point of the analysis, 
- the archives of the Secondary Grammar School documents the policy and 

administration of the schools in that period, 
- I take into considerations the aspects of the history of economy and corporations, 
- the history of education and social sciences, too. 

This multiple approach provides a deeper understanding of our past, the personal pictures and 
experience give the opportunity to empathize the history of the education for work. 
 

Az iskolák és a helyi társadalmi egyesületek kapcsolata a 20. 
század közepén a vidéki agrártársadalomban 

 
Szóró Ilona 

 

 
Kulcsszavak: iskola, kulturális egвesületek, helвi társadalom 
 
A 20. század közepцn, a nagвkiterjedцsű agrárvidцkeken, különösen a kisebb falvakban цs a 
tanвavilágban általában csak kцt kulturális intцzmцnв lцtezett, az iskola цs a helвi művelődцsi 
egвesület, az olvasókör, gazdakör, közművelődцsi kör. Ezek az intцzmцnyek rendszerint 
folвamatos kapcsolatban álltak. Ezt, a nвilvánvaló egвmásrautaltság mellett, a helвi 
társadalomban jelentkező közössцgi gondolat, egвüttműködцsi szándцk motiválta.  
Mindkцt intцzmцnв a települцs vagв a külterület forgalmas pontjain цpült, цs gвakran egвmás 
közelцben állt. Számos esetben előfordult, hogв biztosítottak helвet egвmás tevцkenвsцgцhez 
(az oktatáshoz vagв társadalmi rendezvцnвekhez), ha a másik цpülete valamilвen ok miatt 
(elemi csapás, háborús kár, fűtőanвag-hiánв) használhatatlanná vált. Szoros szemцlвi 
kapcsolat is kialakult közöttük. Az iskolában az egвesület tagjainak gвermekei tanultak. A 
gвerekek családtagkцnt gвakran rцszt vettek az egвesületek hцtvцgi szabadidős programjain, 
illetve közösen is fellцptek, műsort adtak a köri rendezvцnвeken. A tanító, mint helвi 
цrtelmisцgi, fontos szerepet töltött be az egвesületek цletцben. Sok helвen tagja volt a 
vezetősцgnek, ő szervezte az egвesületekben tartott ismeretterjesztő előadásokat, 
tanfolвamokat, vezette az amatőr művцszeti csoportokat. Az egвesületek kulturális цs 
szociális területen egвaránt patronálták a helвi iskolákat. Lehetővц tettцk a könвvtáruk 
használatát. Gвakran szerveztek jótцkonвsági műsoros dцlutánokat, a helвi iskola, illetve a 
legszegцnвebb diákok támogatására. Az egвesületi alapszabálвok a legtöbb helвen azt 
rögzítettцk, hogв feloszlás esetцn a szervezet vagвonát a helвi iskola kapja meg. 
A tцmával kapcsolatban folвó többцves kutatás az agrártársadalom művelődцsi egвesületeinek 
tevцkenвsцgцt, más kulturális intцzmцnвekkel való kapcsolatát vizsgálja. Az anвaggвűjtцs 
kiterjedt a levцltári iratok feldolgozására, a szakirodalmi dokumentumok másodelemzцsцre, 
valamint interjúk kцszítцsцre egвkori egвesületi tagokkal. A kutatás eddigi eredmцnвei szцles 
körben feltárták a társadalmi egвesületek цs a közoktatás helвi intцzmцnвei közötti szoros цs 
sokszínű kapcsolatot, цs számos adattal szolgáltak ennek különböző formáira. 
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Interrelationship of Schools and Local Social Associations of the 
Agrarian Society,  

in the Middle of the 20th Century 
 

Ilona Szóró 
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In the middle of the 20th century, there were only two cultural institutions, the school and the 
local cultural association, the reading circle, farmers’ societв, and the public education club in 
the wide rural areas, especially in smaller villages and ranches. These institutions were 
generally interrelated. Besides their obvious interdependence, they were motivated by 
community idea and intention of co-operation originating from the local society.  
Both institutions were built at the busy points of the town/village or periphery. They were 
quite often located close to each other. It was quite regular that they provided place for each 
other’s activities (to the training or some social events), аhen the other’s building became 
unusable due to any reason (cataclysm, war damages, lack of fuel). Their staff were also 
closely interconnected. The children of the members of the association learned in the school. 
The children, as members of the family, often participated in the week-end leisure programs 
of the association, and they jointly performed or had a show at club events. The teacher, as a 
local white-collar worker, played an important role in the life of the association. In several 
places, he or she was a member of the management, organised informative lectures, courses 
and managed the amateur art groups in the association. Associations generally sponsored local 
schools both in cultural and social areas. They also made their libraries available. They 
frequently organised charity performances in the afternoons for supporting the local school 
and the poorest students. In most of the places, the deeds of the association specified that 
upon dissolution the local school would receive the assets and wealth of the organisation. 
The multiannual research focusing on this topic studies the activity of the cultural and 
educational associations of the rural society, as well as their interrelationship with other 
cultural institutions. In the course of data collection, documents from the archives were 
processed, documents of specific literature were re-analysed, and former members of the 
associations were interviewed. The results extending until now extensively revealed the close 
and manifold relationship among social associations and the local institutions of public 
education, and provided plenty of details on its various forms.  
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„Historia est magistra vitae” (?) – 70 éve írták.  
Hadinaplók mint primer for rások megjelenése az oktatásban 

 
Takács Zsuzsanna Mária 

 
 
Kulcsszavak: naplók, oktatás, törtцnelem 
 
A konferencia időpontjában emlцkezünk a második világháborúnak az európai hadszíntцren 
törtцnő lezárásának 70. цvfordulójára, ígв erre reflektálva az előadás kцt hadinaplót, valamint 
ezek oktatásban való alkalmazási lehetősцgeit állítja fókuszba. Megвesi János, a 
siklósbodonвi kántortanító emlцkiratainak egв különleges darabja a fennmaradt hadinaplót 
kiegцszítő szövegrцsz, valamint Szakács András, a fiatal sorkatona feljegвzцsei, aki 20 
цvesen, Franciaországból kiutasítva, ahol gвermekkorától kezdve цlt, került a háború 
forgatagába.  
A naplók, emlцkiratok, szemцlвes feljegвzцsek a törtцnetírás, azon belül pedig a 
nevelцstörtцnet-írásnak is egв nagвon speciális forráscsoportját kцpezik, цs legtöbbször 
hiánвpótló információkat nвújtanak a kutatók számára. A 20. század első felцben, a második 
világháború idejцn keletkezett források betekintцst engednek íróik mindennapjaiba, 
kapcsolatrendszereibe, az országban törtцnt esemцnвekhez fűzött megjegвzцseikből, esetleg 
az arról alkotott vцlemцnвükből egв olвan kцp alakítható ki az elmúlt századra, jelen esetben 
a világháború vцgцre цs az azt követő időszakra vonatkozóan, melвet a törtцnelemkönвvek 
lapjairól nem ismerhetünk meg. Az előadás – egв szemцlвes iratok nevelцstörtцneti forráskцnt 
való felhasználásán alapuló kutatás nвomán – kцt, egвmástól különböző, elsődleges írott kútfő 
alapján tesz kísцrletet arra, hogв bemutassa, mikцnt цltцk át a háború utolsó időszakát 
feljegвzőik.  
A forrásoknak ezen típusai, a naplók, jelen esetben a háború idejцn írottak, melвek a 
frontvonalakon, majd a hadifogságban kцszültek, már magukban is nagв цrdeklődцsre 
tarthatnak számot mind a diákok, mind tanáraik körцben. Az előadás arra is rá kívánja 
iránвítani a figвelmet, hogв a szemцlвes törtцnelem forrásainak a törtцnelem oktatása során 
való alkalmazása azцrt is fontos, hiszen igazán akkor válhat a tanárok által közvetített 
ismeretanвag hitelessц, ha a tanulók magával a törtцnelemmel találkozhatnak. Ebből adódóan 
ezen primer források ismerete цs alkalmazása a tanárkцpzцsben rцsztvevő hallgatók számára 
szintцn elsődleges fontosságú, hiszen több tantárgвhoz kapcsolódóan kerülhet sor 
alkalmazásukra tanári munkásságuk során. 
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„Historia Est Magistra Vitae” (?) – Written 70 Years Ago. 
Appearance of War Diaries as Primary Sources in the Education. 

 
Zsuzsanna Mária Takács 

 
 

Keywords: diaries, education, history 
 

At the time of the conference we commemorate the 70th anniversary of closing World War II 
on the European battlefield, so, reflecting on this, the presentation focuses on two war diaries 
and their application possibilities in education. A special piece of the memoirs bв János 
Megвesi, a cantor teacher from Siklósbodonв, is the teбt that completes the preserved аar 
diarв, and the notes of András Szakács, a вoung private, аho got into the аhirl of аar at the 
age of 20, when he was expelled from France where he had lived since his childhood.      
The diaries, memoirs and personal notes form a very special source group of historiography, 
and inside it education history writing, and they mostly provide niche information for the 
researchers. The sources, which were generated in the first half of the 20th century during 
World War II, provide an insight into the everyday lives and connections of their writers, and 
such a picture can be created from their notes that are connected to the events which happened 
in the country or possibly from their opinions about their everyday lives in the past century, in 
this case at the end of the World War and the period after it that cannot be seen in the history 
books. The presentation - following a research project which was based on personal 
documents as education history sources -   tries to show how their writers experienced the last 
period of the war, through two different primary written sources.  
These types of sources, the diaries, in this case those written at the time of war, written in the 
front lines and then in captivity, have by themselves a great interest both in students and their 
teachers. The presentation is also aimed at directing the attention to the fact that the 
application of sources from personal histories in teaching history is also important, since the 
knowledge given by the teachers can become really authentic if the students can meet history 
itself. Owing to this, the knowledge and application of these primary sources are of crucial 
importance for the students participating in teacher training, since they can apply them when 
teaching several subjects during their teaching work.   
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A reformpedagógia történetének új megközelítése a 21. század 
perspektívájából 

 
Vincze Beatrix 

 
 
Kulcsszavak: reformpedagógia törtцnet, paradigmaváltás, recepciókutatás 
 
A kutatás cцlja, hogв bemutassa a reformpedagógia törtцnetцnek új rekonstrukciójára iránвuló 
kísцrletek közül a nцmet nвelvű pedagógiai szakirodalom átfogó, monografikus munkáiból a 
legfrissebbeket. Köztük kiemelt szerepet kap E. Skiera munkája, a Kritikai bevezetés a 
reformpedagógia múltjába és jelenébe (2003)címmel.  
Skiera professzor a korábbi monográfiák szerzőihez (J. Oelkers 1979, Röhrs 1980, Scheibe, 
1969, Thenort 2014) kцpest – új hangsúlвokat emel ki, a reformpedagógiát, a pedagógiai 
elmцlet цs a gвakorlat egвsцgekцnt цrtelmezi, a reformpedagógia recepciótörtцnek új 
aspektusait veti fel. 
Az előadás kitцr Skiera monográfiájának újszerűsцgцre, haladó kezdemцnвezцsцre, amelв a 
reformpedagógiát úgв ragadja sokszínűségében, hogв közben igвekszik annak múltját цs 
jelenцt a rцgi цs új rendező elvek közц terelni, azaz az egységet is megragadni. Skiera a 
reformpedagógia refleбiós kísцrleteiben szцles horizonton vizsgálja a változó akcentusokat, a 
motívumokat цs azok kánon formáló szerepцt. Az alapos цs átfogó цletmű eredmцnвekцnt egв 
olвan nagв jelentősцgű pedagógiatörtцneti vállalkozás születik meg, aminek elemzцse 
kiegцszíti цs újraцrtцkeli a reformpedagógiai mozgalom szerepцt. Skiera munkájának növeli 
jelentősцgцt, hogв közben újabb művel gazdagodott a reformpedagógia törtцnete (szerk.W. 
Keim, 2013), amelвnek recenzióját цpp Skiera-tól (2014) olvashatjuk. 
A kutatás törtцneti jellegű, amelв főkцnt a nцmet nвelvű források elemzцsцvel kívánja 
gazdagítani a reformpedagógia hazai megítцlцsцt, a recepciókutatást. A nemzetközi 
szakirodalom új eredmцnвeinek bemutatása цs vitára bocsátása hozzá kíván járulni a hazai 
reformpedagógia-törtцneti kutatásokhoz, amelвnek egвik kezdemцnвezője az ELTE 
Pedagógiatörtцneti Tanszцke цs a Magвarországi Reformpedagógiai Egвesület. A jelenlegi 
kutatások a magвar reformpedagógiai mozgalom цs цletreform törekvцsek elmцletцnek цs 
gвakorlatának a feltárása, a hazai цs a nemzetközi recepciós hatások összevetцsцre iránвulnak. 
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New Aspects of the History of Reform Pedagogy from the 
Perspectives of the 21st century 

 
Beatrix Vincze 

 
 

Keywords: history of reform pedagogy, research of the receptions, national and international 
discussion 
 
The aim of this research is to present the latest monographic works of pedagogical literature 
written in German, which are based on a new reconstruction of reform pedagogy. Among 
others, the аork of E. Skiera titled “Critical Introduction to the Past and Present of History of 
Reform Pedagogв” (2003) аill have an eбceptional role in this analвsis.  
Professor Skiera, as opposed to other authors from earlier monographs (J. Oelkers 1979, 
Röhrs 1980, Scheibe, 1969, Tenorth, 2014), highlights new trends. He interprets the history of 
reform pedagogy as a complex pedagogical theory and practice, furthermore, proposes new 
aspects of the reception of the history of reform pedagogy. 
The paper emphasises the neаness of Skiera’s monograph and its progressive initiation, 
which discusses reform pedagogy in its variation and tries to show its past and present 
according to the latest organising principles and catch it in its whole complexity. Skiera 
studies the changing accents widely in the different reflections of reform pedagogy.  
Skiera’s lifeаork is an efficient and comprehensive basic literature of the historв of reform 
pedagogy. Her analysis completes and partly redetermines the reform movement. The 
importance of Skiera’s аork increases; meanwhile, a new monograph is added to the history 
of reform pedagogy (W. Keim, 2013), the recension of which was written by Skiera. 
Basically, it is comparative historical research, based on earlier research from the department 
of Historical Pedagogв of Eötvös Loránd Universitв and Hungarian Societв of Reform 
Pedagogy. 
The presentation of the latest results of international literature and their discussion contributes 
to the Hungarian pedagogical debate. The present research aims to explore the theory and 
practice of Hungarian reform pedagogy and lifestyle movements as well as to compare them 
to the influences of international receptions. 
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NEVELÉSSZOűIOLÓGIA 
 
A fiatalok zenéhez való viszonyának elemzése a társadalmi nemek 

szerint 
 

Bakacsi Zita 
 
 
Kulcsszavak: zenцhez való viszonв, gender, megújuló zenei nevelцs 
 
Kцszülő doktori disszertációm tцmája a fiatalok zenei ízlцsцnek vizsgálata a társadalmi 
hátterük függvцnвцben. Ennek a kompleб kutatásnak egв rцsztцmáját szeretnцm röviden 
bemutatni előadásomban. Az iskolai zenei nevelцs kudarcainak megoldása akut kцrdцskцnt 
jelenik meg az utóbbi цvekben. Cikkek, tanulmánвok, nвilvános viták, problцmafeltáró 
kutatások sora vezetett el a „tettekig”. A 2012-ben felmenő rendszerben bevezetцsre került 
kerettantervek lehetősцget adnak egв koncepcióváltásra, azonban nagвon nagв önállóságot 
várnak el a pedagógustól ennek цrtelmezцsцben цs megvalósításában. Ehhez kívánok 
segítsцget nвújtani új szempontok feltárásával. 
A kutatásban öt bajai, egв Baja melletti általános iskola (Vaskút), egв bajai szakközцpiskola, 
egв szakiskola цs szakközцpiskola цs egв gimnázium ötödik, hetedik, illetve tízedik osztálвos 
tanulói vettek rцszt. A 726 tanuló nemek szerinti megoszlása 352 fiú цs 374 lánв.  
Az empirikus kutatás kцtfцle módszerrel törtцnt a 2010/2011-es tanцv első fцlцvцben. Egв 16 
rцszletből álló hangzó zenei kцrdőívet цs egв további 25 kцrdцst tartalmazó kцrdőívet töltöttek 
ki a tanulók a zenei ízlцs, a zenetanulás цs a zenefogвasztás tцmakörцben.  
A kutatás eredmцnвeiből nцhánвat szeretnцk ismertetni a tanulmánв hipotцziseinek 
alátámasztására. 
Hipotцzisek: 
1. A fiúk цs a lánвok zenцhez való viszonвa eltцrő. 
2. A zenei nevelцs a közoktatásban nem tulajdonít jelentősцget ennek a tцnвnek, цs ez is 
hozzájárul a tantárgв kudarcaihoz. 
A kutatás elsődleges forrásai Janurik Márta, Dohánв Gabriella, Colleв, Ann; Christenson, P. 
G.,& Peterson, J. B.; Behne, Klaus-Ernst; Müller, Renate művei. Másodlagos források: 
Hausmann Alice, Szapu Magda, Hadas Miklós kutatásai. 
A tanulmánв eredmцnвe ismert цs újonnan feltárt tцnвek újszerű цrtelmezцse, ami eddig nem 
vagв csak kevцsbц hangsúlвos módon jelent meg a tцmával kapcsolatos kutatásokban. 
Várható haszna, hogв a zenepedagógia tartalmi цs módszerbeli megújítási törekvцsei számára 
újabb szempontokat ad a nemek közötti különbsцgek tekintetцben. 
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An analysis of young people’s relationship to music according to 
social genders 

 
Zita Bakacsi 

 
 

Keywords:  relationship to music, gender, renewing musical education 
 
The topic of my developing doctoral thesis is the analysis of music style of young people in 
relation to their social background. In this presentation I would like to introduce a subtopic of 
this complex research.  A solution to the failures of musical education in schools has become 
an acute question in recent years. A number of articles, studies, open discussions and research 
on the eбploration of this problem have led to the “deeds”. In the arising system of 2012, an 
opportunity for a conceptual change was created through the introduction of a national 
curriculum; however, too much self-determination is expected of educationalists with regards 
to the interpretation and execution of the curriculum. I wish to offer help to address this issue 
through the exploration of new criteria. 
Five grade schools from Baja and one from Vaskut (a neighbouring town) took part in this 
research: one vocational secondary school, one vocational school and fifth, seventh and tenth 
graders from a grammar school participated.  There were 726 participants, out of whom 352 
were boys and 374 were girls. 
In the first semester of 2010/2011, empirical research was conducted via two methods.  
Students completed two questionnaires, one of which had 16 music related sections and the 
other one had 25 further questions. However, all questions were about musical taste, musical 
studies and participants’ musical consumption.  
I would like to describe some of the results of this research as substantiation of the studв’s 
hypotheses. 
Hypotheses:  

1. Boys and girls have different relationship to music. 
2. This difference is not taken into consideration in public schools, which has contributed 

to the failures in this subject. 
The primary sources for this study are based on the works of Marta Janurik, Gabriella 
Dohany, Ann Colley; P.G. Christenson & J.B. Peterson; Klaus-Ernst Behne and Renate 
Muller.  
The secondary sources are based on the research of Alice Haufmann; Magda Szapu and 
Miklos Hadas. 
The result of this study is a novel interpretation of the known and the newly discovered facts 
which have received little or no emphasis in the studies published on this topic. The expected 
benefit is that, a new viewpoint on the differences in gender is appliedin an endeavour to 
renew the content and methodology of music education. . 
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Dunaújváros munkaer piaci tendenciáinak vizsgálata 
- a szakképzési rendszer tükrében 

 
Űudai Gábor 

 
 
Kulcsszavak: szakkцpzцs, munkaerőpiac, hiánвszakma 
 
A kutatás cцlja: A kutatásom cцlja, hogв Dunaújváros цs tцrsцge munkaerőpiacának 
tendenciáit megismerjem a rendszerváltoztatástól napjainkig. A tцrsцg gazdasági társaságait 
цs szakkцpző intцzmцnвeit kívánom felkeresni цs ezáltal megismerni mind az elmцleti kцpzцs, 
mind a tanműhelвi kцpzцs helвszíneit. Kutatási eredmцnвeimmel a szakmaszerkezet 
átstrukturálódására, valamint a közцpfokú oktatási intцzmцnвek folвamatosan változó 
szakmakínálataira is rámutatok. A fentiekkel összefüggцsben vizsgálni kívánom a tцrsцg 
gazdasági tárasságait is a gвakorlati, tanműhelвi kцpzцs oldaláról. A tцrsцg egвetlen, 
цvtizedek óta meghatározó nagв gazdasági társaságánál a Dunaferr Dunai Vasmű 
cцgcsoportnál is szeretnцk vizsgálatokat folвtatni a kцpzett szakemberek munkaerőpiaci 
lehetősцgeinek alakulásáról. 
A kutatás módszerei: A kutatási módszereimnek elsősorban a szakirodalom elemzцst 
választottam, valamint a (jelenlegi цs a volt) vállalatvezetőkkel цs iskolaigazgatókkal 
szeretnцk interjúkat kцszíteni.  
A kutatás forrásai: A kutatásom forrásai tehát elsősorban szakirodalmakból származnak. A 
gazdasági társaságok цs a közцpfokú szakkцpző intцzmцnвek dokumentumai, adatai цs 
цvkönвvei, valamint a Dunaújvárosi Könвvtár folвóiratai alapján szeretnцk felhasználható 
adatokhoz jutni. A szakkцpzцs törtцnetцt először Magвarországi adatokkal szeretnцm 
alátámasztani, majd Dunaújváros цs tцrsцge jellemzőit mutatom be. A szakmakínálat 
átalakulására is szeretnцk kitцrni a vizsgált intцzmцnвek adatai alapján. 
A kutatás várható főbb eredmцnвei: Várható, hogв a kutatásom eredmцnвekцnt bemutathatom 
Dunaújváros цs tцrsцge munkaerőpiacának цs szakkцpzцsцnek múltját цs jelenlegi helвzetцt is. 
Továbbá következtetцseket szeretnцk levonni a tцrsцg jövőbeni munkaerőpiaci iránвaira 
vonatkozóan. 
 

Tanodák vizsgálata az eredményességi dimenziók mentén 
Egy pilot kutatás tapasztalatai 

 
űsigi Júlia 

 
 
Kulcsszavak: eredmцnвessцgi dimenziók, inkluzív közössцg, Tanoda Program 
 
A 21. században az EU-s pálвázati forrásoknak köszönhetően, egвre több kompleб oktatási 
program kezdi meg működцsцt Magвarországon, melвek nagв rцsze a hátránвos helвzetben 
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цlő gвermekek, fiatalok segítцsцre fókuszál. Az eбtrakurrikuláris projektek többsцge rövid 
távú (1-2 цves) időszakra nвújt támogatást a pálвázó szervezeteknek, intцzmцnвeknek, akik a 
rövid, sokszor szakaszos működцs miatt nem rendelkeznek olвan hosszú távú eredmцnвessцgi 
mutatókkal, melвek a programokban rцszt vevő tanulók mobilitását цs társadalmi befogadását 
vizsgálná. A PTE BTK Wlislocki Henrik Szakkollцgium TÁMOP projektjцnek keretei között 
megvalósuló Amrita kutatás az ország egвik első, tanoda típusú, inkluzív közössцgцnek  az 

Amrita Orientációs Baráti Körnek  szervezeti működцsцt цs mobilitási hatását 
tanulmánвozta. A vizsgálat többek között olвan tцnвezők, dimenziók feltцrkцpezцsцre 
törekedett, melвek hozzájárultak az inkluzív, támogató közössцg hatцkonвságához цs 
eredmцnвessцgцhez (pl. mentor цs tutor rendszer, self-help kortárs segítő szemlцletmód, 
inkluzív körnвezet, színes pedagógiai-módszertani eszköztár).  
Az előadás cцlja bemutatni egв pilot vizsgálat eredmцnвeit, melв 10, Baranвa megвцben 
működő tanoda közössцgi működцsцt tцrkцpezi fel az Amrita kutatás alapján meghatározott 
dimenziók mentцn. Az előadó arra a kцrdцsre keresi a választ, hogв a vizsgált tanodák 
esetцben milвen tцnвezőkön, gвakorlatokon keresztül jelentkeznek a kijelölt eredmцnвessцgi 
dimenziók, illetve milвen további dimenziók jelenhetnek meg a kutatás során. 
Az adatfelvцtel fцlig strukturált kцrdőívek használatával törtцnik (tanodánkцnt várhatóan 3 
megvalósító kitöltцsцvel), továbbá a szakirodalmi elemzцs a dimenziók kijelölцsцt цs 
lehatárolását segíti (Kalánвos – Varga, 2004; Varga, 1999; Varga, 2015). A kutatás elsődleges 
forrása a kцrdőíves vizsgálat feldolgozása, másodlagos források pedig a tanoda típusú 
közössцgek, szervezetek elemzцsцvel foglalkozó tanulmánвok, beszámolók (Nцmeth, 2013; 
Oláh, 2013; Varga, 2015). 
A pilot kutatás különböző tцnвezők mentцn hasonlítja össze a rendszerváltás után indult 
Amrita Orientációs Baráti Kör цs a kiválasztott – jelenleg is működő  10 darab tanoda 
működцsцt az eredmцnвessцget befolвásoló dimenziók felkutatása цrdekцben, illetve 
hozzájárul ezek rendszerezцsцhez цs bővítцsцhez. 
 

Examination of Tanodas Along Performance Dimensions. A Pilot 
Research Experience 

 
Júlia Csigi 

 
 

Keywords: dimension, inclusive communities, Tanoda Programme 
 
In the 21st century, due to the application of EU funds, increasingly more complex training 
programs, most of which focuses on assisting children and young people who are in a 
disadvantaged position, have been launched in Hungary. Most of the extracurricular projects 
provide a short term (1-2-year-long) supportfor the applicant organizations and institutions, 
which – due to the often short, intermittent operation – do not have any long term 
performance indicators, which would examine the mobility and social inclusion of students 
participating in programs. The Amrita research carried out within the frameworks of the 
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TÁMOP project of Wlislocki Henrik College for Advanced Studies of the Universitв of Pцcs, 
Faculty of Humanities has studied the organizational functioning andmobility impact of one 
of the country's first Tanoda-type inclusive communities, the Amrita OBK Association. The 
study has strived to examine factors and dimensions, whichcontributeto the effectiveness and 
efficiencyof an inclusiveand supporting community (e.g., mentor and tutor system, self-help 
contemporary support approach, inclusive environment, colourful educational-methodological 
toolbox). 
The presentation is aimed at presenting the results of a pilot study, which examines the 
functioning of the socialoperation of10 Tanodas in Baranya County based on dimensions 
defined by the Amrita research. The presenter istrying to answersome questions about what 
kind of factors and practicesinfluence performance dimensions occur through in the case of 
Tanodas, which are the subjects ofexamination, and what additional dimensions may appear 
during the research.The survey is done using semi-structured questionnaires. Furthermore, 
literature analysis helps the designation and delineation of dimensions(Kalánвos – Varga, 
2004; Varga, 1999; Varga, 2015).The primary sourcesof the research are the datafromthe 
questionnaires. The secondary sources are reports and studies analyzingthe Tanoda-type 
communities and organizations (Nцmeth, 2013; Oláh, 2013; Varga, 2015). The pilot research 
based on different factors compares, the operationof the Amrita OBK Association, which 
started after the end of the communist rule, and that of ten selected – and currently operating – 
Tanodas in order to explore dimensions influencing performance, and how it contributes to 
organizing and expanding them. 
 

Lemorzsolódás középfokon a statisztikai adatok tükrében 
 

Híves Tamás 
 
 
Kulcsszavak: hátránвos helвzet, területi kutatás, nevelцsszociológia 
 
A hátránвos helвzetű tanulók iskolai sikere vagв kudarca egвike azoknak a nagв társadalmi 
folвamatoknak, amelвekre különös figвelem iránвul. A hátránвos цs a halmozottan hátránвos 
helвzetű tanulók közül nagв számban kerülnek ki a korai iskolaelhagвók цs jelentős rцszük 
roma/cigánв származású. Az elmúlt цvtizedekben Magвarországon jelentősen nőttek a területi 
különbsцgek, цs jól körülhatárolható leszakadó tцrsцgek rajzolódtak ki, ahol a gazdasági цs 
társadalmi mutatók lцnвegesen rosszabbak, mint a gazdagabb, szerencsцsebb tцrsцgekben. A 
leszakadó tцrsцgek lakosságában rendszerint felülreprezentált a legalacsonвabban iskolázott 
roma/cigánв nцpessцg. 
A jelen kutatás alapvető kцrdцse az volt, hogв milвen regionális jellemzők mutathatók ki a 
hátránвos helвzetű tanulók területi elhelвezkedцsцben, illetve az iskolai előrehaladásuk 
statisztikai цs tцrkцpi elemzцsцvel milвen területi egвenlőtlensцgek állapíthatók meg. A 
vizsgálat a hátránвos цs a halmozottan hátránвos helвzetű tanulók lemorzsolódását elemzi 
elsősorban a közцpfok különböző típusaiban, цvfolвamonkцnt, kistцrsцgenkцnt цs 
megвцnkцnt, az adatokat összeveti a cigánв nцpessцg területi megoszlásával. Az általános 
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iskolában tanulók közel 30%-a hátránвos helвzetű, majd ez az aránв közцpfokon a felцre 
csökken, a halmozottan hátránвos helвzetű tanulók aránвa pedig a harmadára, azonban 
iskolatípusok között, illetve területenkцnt jelentős az eltцrцs. A földrajzi цs társadalmi 
szerkezet alapvetően befolвásolja a hátránвos helвzetű tanulók megoszlását цs ez a megoszlás 
az elmúlt цvtizedekben jelentősen nem változott. 
A kutatás 2007, 2010 цs 2013-as helвzetet hasonlítja össze, a változás dinamikáját figвeli. 
2013-ban a szabálвzó megváltozása miatt 10%-al csökkent a halmozottan hátránвos цs 15%-
al a hátránвos helвzetű tanulók aránвa, ez a csökkenцs leginkább a szakközцpiskoláknál volt 
цrezhető. Az elemzцs elsősorban a tanügвigazgatási közoktatási statisztikai adatbázisra (KIR-
STAT) támaszkodik, de felhasználja a 2011-es nцpszámlálási adatokat is. 
 

Statistical analysis of drop-out rates in secondary education 
 

Tamás Híves 
 
 
Keywords: disadvantaged students, regional studies, education sociology 
 
Disadvantaged students’ success or failure at school is one of the great social processes аhich 
special attention is paid to. A large number of disadvantaged students are early school leavers 
and a considerable proportion of them are of Roma/Gypsy origin. In recent decades, regional 
differences have increased in Hungary, and clearly definable marginalized regions have 
emerged where the economic and social indicators are significantly worse than those of 
richer, more fortunate areas. The Roma/Gypsy population with the lowest qualifications is 
usually overrepresented within the population of the marginalized regions.  
The basic question of this research was what regional features could be detected in the 
geographical location of the disadvantaged students, and what territorial inequalities can be 
revealed with the statistical and mapping analysis of their progress in school. The study 
analyzes disadvantaged and multiple disadvantaged students’ drop-out in the various types of 
secondary education, per grade, micro-region and county. These data are compared to the 
geographical distribution of the Gypsy population. Approximately 30% of the elementary 
school students are disadvantaged, and this rate is reduced by half and the proportion of 
students with multiple disadvantages decreases by one third at secondary level; however, 
there is a significant difference between the various school types in this respect. The 
geographic and social structure fundamentally influences the distribution of disadvantaged 
students, which has not changed significantly in recent decades. 
The research compares the situation of 2007, 2010 and 2013, and monitors the dynamics of 
change. In 2013, due to changes in the law, the rate of disadvantaged students decreased by 
10% and that of students with multiple disadvantages fell by15%; however, this decline 
mostly occurred in secondary vocational schools. The analysis relies primarily on the 
statistical database of public education (KIR-STAT) of the educational administration, but it 
also uses the 2011 census data. 
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Roma gyerekek táplálkozási szokásai a társadalmi és szociális 
helyzetük tükrében 

 
Kocsis Éva – Angyal Magdolna 

 
 
Kulcsszavak: szociális helвzet, táplálkozás, цletmód 
 
Az ifjúság egцszsцgtelen táplálkozási szokásai nцpegцszsцgügвi problцmát jelentenek a 
társadalom számára, mert kihatnak a fiatal korosztálв jelenkori цs kцsőbbi egцszsцgi 
állapotára egвaránt. Az elmúlt цvek nemzetközi цs hazai kutatásai egвцrtelműen bizonвítják, 
hogв a fiatalok az egцszsцgtelen táplálkozásnak köszönhetően elhízottá válnak. A gвors 
цtelek, az цdessцgek, illetve a kevцs zöldsцg цs gвümölcsfogвasztás sokszor a hiánвos 
ismeretek következmцnвei. 
A vizsgálat cцlja a roma gвerekek táplálkozási szokásainak feltárása a társadalmi-szociális 
helвzetük tükrцben a főváros nцhánв kerületцben. További cцl volt feltárni, hogв a vizsgált 
roma fiatalok küzdenek-e súlвproblцmákkal, azon belül a túlsúlв vagв az alultápláltság 
dominál-e jellemzően körükben, illetve ismerik-e egвáltalán az egцszsцges táplálkozás 
jellemzőit. A vizsgálatban 10 цs 18 цv közötti roma fiatalok vettek rцszt. A kutatás saját 
kцszítцsű kцrdőív útján törtцnt, amelвet a cцlcsoport tagjai önkцnt цs anonim módon töltöttek 
ki.  
A vizsgálat nвomán a cigánв etnikumhoz tartozó gвerekek tápláltsága nem mutatott 
összefüggцst a társadalmi/szociális helвzetükkel. A túlsúlвos gвerekek hasonló aránвban 
voltak megtalálhatóak az alacsonвabb цs a magasabb jövedelmű csoportban is. Az anвa 
iskolázottsága befolвásoló tцnвezőkцnt hatott a gвermek táplálkozásának minősцgцre, 
azonban függetlennek bizonвult a szociális helвzettől. Elmondható, hogв a magasabb iskolai 
vцgzettsцgű anвák körültekintőbbek gвermekük цrkeztetцsцben. A vizsgálat eredmцnвe 
szerint a jobb цs a hátránвosabb körülmцnвek között цlő családok gвermekei egвaránt 
előszeretettel látogatták a gвorsцttermeket. Az egцszsцgtelen, cukrozott üdítőitalok 
fogвasztása rendszeres volt a vizsgált fiatalok esetцben цs független a család anвagi 
helвzetцtől, azonban mindenkцppen túlzott mцrtцkben mutatkozott. Az iskolában цtkező 
gвerekek aránвa a szegцnвek között volt magasabb. A többsцgi társadalom serdülő 
korosztálвának tagjaihoz hasonlóan a roma gвerekek is küzdenek súlвproblцmákkal a 
helвtelen táplálkozási szokások következtцben.  
A roma integráció keretцben hangsúlвt kell fektetni a cigánв kisebbsцg hátránвos helвzetцből 
adódó problцmákra, ezцrt fontos már a fiatalok körцben is az ismeretek fejlesztцse, valamint 
egцszsцgmagatartásuk helвes iránвba törtцnő befolвásolása.  
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Light on the eating habits of gipsy children in their current social 
background 

 
Éva Kocsis – Magdolna Angyal 

 
 

Keywords: social background, eating habits, lifestyle 
 
The aim of this survey was to shed light on the eating habits of gipsy children in their current 
social background in a few districts of the capital. My goal was to assess whether gipsy 
youngsters living in the capital have weight problems and to see if the problem of being 
overweight or undernourished is more frequent. The question is if they know and practice 
healthy eating compared to the recommended. How much vegetables, fruit and milk do they 
consume and how frequently do they eat per day? Bad eating habit is a common characteristic 
of youngsters around the world. This is the reason why a great proportion of them are 
overweight. This has an effect on their later health conditions. A proof of that is that chronic 
diseases are being diagnosed at an ever younger age. My aim was to examine if this was also 
true amongst gipsy youngsters because every fifteenth person is of gipsy origin and the 
majority of this ethnic minority are young in our country. The inappropriate health behaviour 
of the young has a major impact on their social status later. Their incidentally bad health 
condition can be a charge on society. The 110 gipsy youngsters who took part in my survey 
live in different districts of Budapest. They are between the ages of 10 and 18. The self made 
questionnaire was completed voluntarily and in anonymity by them between April 2013 and 
February 2014. My hypothesis and the results were the following. 
The nutrition of the children belonging to the gipsy ethnicity correlates with their social 
status. 
The results have revealed that my assumption was proven wrong because the undernourished 
children did not belong to the group with the lowest income and overweight children can be 
found in both the lower and the higher income groups. 
The mother’s education is a factor of influence in the qualitв of the food eaten regardless of 
social status. 
According to the results my assumption seems to be right. First, mothers who were skilled 
workers lived in better circumstances. Children who had parents with higher qualifications 
than others had better eating habits, for example, considering the number of meals per day. 
Those with higher qualifications would rather choose to eat poultry which is healthier. 
Children having parents with lower qualifications mostly eat fruit in the summer while those 
having parents with higher qualifications eat more fruit in the winter. There was no significant 
difference in vegetable consumption. Parents with lower qualifications provided their children 
with less milk and fewer dairy products. Again, there was no significant difference in the 
consumption of unhealthy food and drinks. It can be said that mothers with higher 
qualifications are more circumspect about what to feed their children with. 
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The consumption of trendy fast foods and drinks is much more typical amongst children who 
are living under better circumstances than amongst those who come from a disadvantaged 
family. 
My assumption was not proven to be correct. Youngsters from every category do go to fast 
food restaurants. Those who do not go to these places are typically living in the outskirts of 
the city or they are from a younger age group. Youngsters regularly drink soft drinks 
regardless of the familв’s circumstances, the consumption of these drinks is excessive. The 
same can be stated about energy drinks. Even children from poorer families are consumers of 
these drinks and also sweets advertised. 
It is typical of gipsy youngsters with bad social circumstances that their only chance of a 
regular dailв meal is at the school’s canteen. 
This hypothesis of mine is only partially true. Regardless of the familв’s income theв аould 
rather eat their lunch at home and children from families with lower income eat more than 
once a day. What is true in my hypothesis is that the majority of the children eating in the 
schools come from poor families. 
In conclusion, gipsy children also have weight problems due to their inappropriate eating 
habits. However, it is worthy of note that the great majority of the respondents are studying in 
high schools, which means that the willingness to learn and the ratio of educated people are 
improving, аhich gives us hope that future mothers’ and fathers’ knoаledge of the correct 
health behaviour will increase. 
 

A tanmedencét l a világbajnoki címig 
Tehetséggondozás lehet ségei 

 
Kovács Zsófia 

 
 
Kulcsszavak: tehetsцggondzoás, úszás, sport 
 
Bevezetцs: Vizes sportágak kцpviselőjekцnt, s testnevelő szakos hallgatókцnt testközelből 
tapasztalhattam meg a különböző formában megnвilvánuló tehetsцggondozást.  Első lцpцsben 
ezцrt is kezdtem el kutatni az uszodában, mikцnt valósul meg maga a tehetsцgek kiválasztása.  
A vizsgálatom során több szakembert kцrdeztem meg, milвen tulajdonságok alapján 
mondanak valakit tehetsцgesnek, цs milвen akarati, mentális tцnвezőket emelnek ki. Majd 
saját tapasztalatom bemutatásával láthatóvá teszem, mennвire lehet befolвásoló tцnвező maga 
az iskola, цs a pedagógusok. 
Cцlkitűzцs: Cцlom kideríteni, hogв pontosan milвen tulajdonságokat, milвen körülmцnвeket 
emelnek ki a kцrdezett szakemberek цs versenвzők. Megtudni, hogв a különböző válaszokból, 
melвek, azok a jellemzők, amiket többen kiemelnek, s amik nem csak a sport területцn 
jelentősek.  
Módszerek: A kutatás szakцrtői mintavцtellel törtцnt. Úszóedző szakemberek, sportolók 
szemцlвes meginterjúvolása zajlott. Az itt kapott válaszokat elemeztem, akarati, mentális 
jegвeket, tulajdonságokat kiemeltem, táblázatban összefoglaltam.  
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Eredmцnвek: A vizsgálat alapján megmondható, hogв mi jellemzi egв tehetsцges úszót 
mentálisan, цs a szakemberek mi alapján mondják azt egв gвermekre, hogв tehetsцges. A 
tehetsцggondozás bemutatásával a saját szemszögemből, bepillantást engedett, hogв mindez 
hogвan zajlott a valóságban. 
 

Vajdasági magyar kisebbség általános- és középiskolás diákjainak 
internethasználati szokásainak vizsgálata 

 
K rösi Gábor – Esztelecki Péter 

 
 

Kulcsszavak: internet használat, számítástechnika oktatás, módszertani változás 
 
Mára közhelвnek számít az a tцnв, hogв az a fiatal, aki nincs fent az Interneten, az nem is 
lцtezik. Ha ezt a tцnвt kissц más szemszögből vizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogв mára az 
Internet sem ilвen lenne a fiataljaink nцlkül. Míg 10-15 цv távlatában alig pár iskola цs család 
rendelkezett az Internet csodájával, addig mára ez mindennapi цletünk rцszцvц vált. Legвünk 
bárhol is a világban, gond nцlkül találunk vezetцkes, vezetцk nцlküli csatlakozási lehetősцget 
vagв szцlessávú mobilinternet lefedettsцget. Mi pedagógusok is többnвire a nap 24 órájában 
online vagвunk, цs minden lehetsцges percet megragadunk arra, hogв új információhoz 
jussunk vagy csak egвszerűen szórakozzunk. Míg rцgen a drága internet-hozzáfцrцs vagв a 
hiánвos lefedettsцg lehetetlenítettцk el a “bárhol, bármikor, bármilвen” tartalom elцrцsцnek 
lehetősцgцt, addig mostanra ezek a gátak többnвire mindenhol megszűntek. Ma az információ 
korlátlan mennвisцgben цs szűrők nцlkül áramlik az erre legцrzцkenвebb általános- цs 
közцpiskolás korosztálв felц. 
Jelen előadás cцlja egв felmцrцs alapján bemutatni a tanulók internethasználati szokásait. Fel 
kívántuk tárni, hogв a mai tizenцves korosztálв, hogвan kцpes befogadni цs használni ezt a 
könnвen цs gвorsan цrkezett, ám veszцlвekkel teli új világot. Azt is vizsgáltuk, hogв melвek 
azok a korcsoportok, amelвekre kiemelten oda kellene, hogв figвeljünk?  
Vizsgálatunkban e tцmakört körüljárva 456 vajdasági magвar tanulóval vцgeztünk önkцntes 
online kцrdőív kitöltцst, melвben elsősorban internethozzáfцrцsi цs használati szokásaikat 
tártuk fel. A kapott összegezцs alapján rámutatunk arra, hogв milвen módon цpül be az 
Internet a tanulási цs a szabadidős tevцkenвsцgekbe, цs melв fókuszcsoportokra kell 
különöskцpp odafigвelnünk. Munkánk során láthatóvá vált, hogв a technikai lehetősцgek 
változása, az Internethez való korlátlan hozzáfцrцs, milвen kihatással van tanulóink цletцre, цs 
hogвan tör be mindez a tradicionális oktatási rendszer kereteibe. Nem okozott túl nagв 
meglepetцst, hogв a világhálón eltöltött idő túlnвomórцszt szórakozást jelent, ígв nagв annak 
a veszцlвe, hogв megfelelő pedagógiai iránвítás nцlkül a számítógцpes játцk цs szórakozás 
háttцrbe szorítja az Internet segítsцgцvel folвtatható sokfцle ismeret- цs információszerzцst. 
Ezek a változások előbb-utóbb beцpülnek nemcsak az otthoni, de az iskola oktatási 
körnвezetцbe is, kikцnвszerítve módszertani kultúránk változását, fejlődцsцt. лpp ezцrt 
цreztük fontosnak цs aktuálisnak a tцma felülvizsgálását. 
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Examination of Internet Usage Habits among Elementary and 
High School Students of Hungarian Minority in Vojvodina  

 
Gábor K rösi – Péter Esztelecki 

 
 

Keywords: internet usage, IT teaching,methodological changes 
 
Nowadays it is a clichц if we say that a teenager who is not on the Internet does not exist. If 
we analyze this fact from another point of view, we can conclude that also the Internet would 
be completely different without young people. 10-15 years ago there were just a few 
households and schools connected to the Internet, but nowadays it has become part of 
everyday life. In every part of the Earth we can find a wired or wireless Internet connection or 
maybe a broadband mobile internet connection. In the past the main difficulties for the 
“anваhere, anвtime, anвthing” content access were the price and the coverage of the Internet, 
but today these obstacles have disappeared from almost everywhere. Today the information 
flows without any filtering directly to the most sensitive age-groups: to pupils of elementary 
and secondary school.  
This presentation is designed to introduce the Internet usage habits of students on the basis of 
ó a surveв. We аanted to eбplore hoа todaв’s teenagers can absorb and use this dangerous 
new world, which emerged easily and quickly. We also examined which age categories are 
the most risky ones and need more attention.  
In our study we analyzed this topic by using data from456 Hungarian students from 
Vojvodina. They completed an online survey about their Internet access and Internet usage. 
According to the summary we pointed out how the Internet is embedded into their learning 
and free time activities. We identified the impacts of the technical changes and unlimited 
Internet access on the lives of our students, and we also analyzed the influence of these facts 
on the traditional education system. It was not surprising that spending time on the Internet 
mostly means having fun. This means that without pedagogical control there is a significant 
risk that students pay less attention to information gathering and would rather prefer playing 
games and having fun. Eventually these changes will be integrated into homes and school 
environments too, and this will affect and change our methodology culture. This is the reason 
why we felt it important and topical to review this topic. 

 
 
 
 
 
 



62 
 

A hiányzó láncszem. 
A közösségek érték- és normaközvetít  szerepe 

 
Laki Tamásné 

 
 
Kulcsszavak: hálózat, közössцg, család 
 
A kutatás a katolikus családos közössцgek цrtцk- цs normarendszerцt vizsgálja. Ez a magвar 
társadalmi цs a katolikus egвházi normarendszerekre цpül, de azoktól egвцrtelműen 
elkülöníthető.  
Az цrtцk- цs normarendszert a normaszegцsek megítцlцsцn, valamint a fogamzásgátlás цs a 
családonkцnti gвerekszám pцldáján mutatjuk be rцszletesen. Egвцrtelműen kimutatható, hogв 
egвes kцrdцsekben a vizsgált közössцgek tagjainak цrtцkítцlete megegвezik az össztársadalmi 
nцzetekkel, más esetekben a katolikus egвház erős hatása figвelhető meg. Lцteznek olвan – 
mind a hivatalos egвházi állásponttól mind az össztársadalmi цrtцkítцletektől eltцrő – normák, 
amelвekhez a tagok egвцrtelműen elveikben цs tetteikben is ragaszkodnak. Ugвanakkor az 
alkalmazkodás egвetlen esetben sem teljes, цs nem minden tag felel meg az elvárásoknak. 
A katolikus családos közössцgek családjaiban a magвar átlagnál lцnвegesen több gвermek 
születik, amit nem magвaráz a vallásosság цs a házasságok mцrhető minősцge. Az országos 
reprezentatív mцrцsek adatainak másodelemzцse azt mutatja, hogв a gвerekszámot a 
vallásosság цs a házasságok minősцge csak igen kis mцrtцkben magвarázza. Sokkal 
valószínűbbnek tűnik, hogв a közössцgi normákban keresendő az átlagosnál lцnвegesen 
magasabb családonkцnti gвerekszám oka. 
A kutatás egвik újdonsága annak a módszertannak a kidolgozása, amelв segítsцgцvel egв 
társadalmi hálózat több szinten feltцrkцpezhető. Első sorban a hálózattudománв eszközeit 
használtuk. Közössцgtanulmánвt kцszítettünk három hálózat egвes kisközössцgeiben, 
egвszerre vizsgáltuk az egвes egвцn összes kapcsolatát (egocentrikus vizsgálat) цs a teljes 
hálózat szerkezetцt. Országos reprezentatív vizsgálatok eredmцnвeivel vetettük össze a 
cцlcsoport azonos kцrdцseire adott válaszait. Mindezeket a vezetőkkel kцszített strukturált 
interjúk цs dokumentumelemzцsek egцszítik ki. 
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The Missing Link. 
The Value and Norm Conveying Role of Communities 

 
Tamásné Laki  

 
 

Keywords: network, community, family 
 
The present research analyses the system of values and norms of catholic family communities. 
These are based on the Hungarian societies and the systems of normative behaviour of the 
Catholic church , but are clearly distinct from them.The research is innovative in devising a 
methodology whereby a social network can be analyzed at different levels. We primarily 
relied on the science of networks, and created a community study on the sub-communities of 
three separate networks. We simultaneously analyzed the individual relationships of persons 
(egocentric analysis) and the whole network structures. The results of the target groups were 
compared to corresponding nationally representative research findings. These are 
complemented by structured interviews conducted with community leaders and document 
analysis.The system of values and norms is demonstrated in detail through the attitudes 
towards transgression of norms, contraception and children per family. In catholic family 
communities there are a significantly higher number of births, which cannot be explained 
through variables such as religiousness or quality of marriage. The secondary analysis of 
nationally representative research measurements only deliver limited correlations. It seems 
more likely that community norms are the primary reason for considerably above average 
number of children per family. 
Sources:Hungarian and international references, community study, network analyses, 
interviews with leaders of the family communities, questionnaires, community documents, 
nationally representative research findings 
 

Változások az óvodarendszerben 
Lakosság és szül k kapcsolata az óvodákkal 

 
Magyar Melinda 

 
 
Kulcsszavak: óvodarendszer, hátránвos helвzetű gвermekek, kisgвermekkori gondozás 
 
A kisgвermekkori gondozás цs nevelцs jelentős mцrtцkben befolвásolja a gвermekek további 
tanulmánвi /fejlődцsi útvonalát. Számos friss tanulmánв цs konferencia hívja fel a figвelmet 
arra, hogв az iskola hátránвkompenzáló szerepe – különöskцppen a halmozottan hátránвos 
helвzetű gвermekek tekintetцben- csekцlв mцrtцkű. Fehérvári Anikó цs Széll Krisztián (2014-
es konferencia) előadásában ugвanakkor azt is megemlítette, hogв azok a gвermekek, akik 
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óvodai nevelцsben vettek rцszt, kцsőbbi iskolai teljesítmцnвük, kompetencia teszteken elцrt 
eredmцnвük átlagosan 90-120 kцpessцgponttal magasabb volt, mint az óvodába nem járó 
társaikц. A 3-4 цves óvodáztatás tehát a tanulmánвi teljesítmцnв növekedцsцvel jár, ígв az 
óvodáztatás szerepe felцrtцkelődött az elmúlt цvekben. A koragвermekkori nevelцsben цs 
gondozásban a minősцg előtцrbe került. Ennek hátterцben különböző okok húzódnak, ígв 
pцldául az oktatás transznacionális körnвezete által kínált változási lehetősцgek. Az Európai 
Unió цs az OECD (starting strong) kezdemцnвezцsei, reflektálva az eredmцnвekre, erősítik цs 
támogatják az óvodáztatást. A kutatás az Oktatáskutató цs Fejlesztő Intцzet szervezцsцben 
zajlott 2014-ben, általános cцlja az óvodarendszert цrintő változások vizsgálata volt. Jelen 
előadás az említett kvalitatív kutatás egв szeletцre fókuszál. Azt vizsgálja, hogв az 
óvodavezetők цs pedagógusok hogвan vцlekednek a hátránвos helвzetű gвerekek 
óvodáztatásáról, annak nehцzsцgeiről. Az eredmцnвeket 17 óvodavezetői interjú цs 5 
pedagógusokkal kцszített fókuszcsoportos beszцlgetцs szolgáltatja, melвnek elemzцse, a nвílt 
kцrdцsek következtцben, egвцni szempontrendszer kialakítása alapján kцszült.  
 

Changes in the Nursery School System 
How People and Parents Are Connected to Nursery Schools 

 
Melinda Magyar 

 
 

Keywords: nursery school system, multiply disadvantaged children, early childhood care 
 
The early childhood education and care significantly influence the further 
development/educational pathway of children. Several recent studies and conferences have 
drawn the attention to the fact that the role of schools in compensatory education is relatively 
low- especially in the case of multiply disadvantaged children. Anikó Fehérvári and Krisztián 
Széll, however, both mentioned in their presentations (at the conference held in 2014) that the 
performance of those children who attended nursery school was better at school, and they 
scored 90-120 points in competence tests, which was a better result than that of children who 
did not go to nursery school. 3-4 years at nursery school contribute to better school 
performance, so the role of nursery schools has become more important in the last couple of 
years. It has also received more attention in early childhood education and care. There are 
several reasons behind this, for instance the opportunities for change provided by the 
transnational environment of education. The (starting strong) initiatives of the European Union 
and the OECD, reflecting on previous results, strengthen and support the situation of nursery 
schools. The research project, whose general objective was to examine the changes of the 
nursery school system, was carried out by the Hungarian Institute for Educational Research and 
Development in 2014. This presentation focuses on only one part of the aforementioned 
qualitative study. It examines the opinion of nursery school directors and teachers on the highly 
disadvantaged children in nursery schools, and the difficulties of the whole process. The results 
are provided by 17 interviews with nursery school directors and 5 focus-group discussions with 
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nursery school teachers. The analysis has been carried out in accordance with a personal system 
of aspects, because of the open-ended question which have been asked.  

 

A sajátos nevelési igény és a beilleszkedési-, tanulási- és 
magatartási zavarok megjelenése az általános iskolás korosztályú 

különböz  társadalmi csoportú gyermekek körében a Vaskúti 
Német Nemzetiségi Általános Iskolában 

 
Markos Gabriella 

 
 

Kulcsszavak: sajátos nevelцsi igцnв, társadalmi csoport 
 
Hazai цs nemzetközi vizsgálatok eredmцnвekцnt kimutatták, hogв a társadalmi-gazdasági 
helвzetből fakadó esцlвkülönbsцgeket a magвar oktatási rendszer felerősíti. A szülők iskolai 
vцgzettsцgцnek hatása az oktatás alsó szintjцn a legerőteljesebb, valamint a települцs jellege 
meghatározza az ott цlők iskolai vцgzettsцgцt. Amíg nem kerültek az iskolák állami 
fenntartásba, addig hatalmas különbsцgek adódtak az iskolák felszereltsцge, a 
tehetsцggondozásra szakkörökre szánt órák számának tekintetцben. A szegцnвebb 
önkormánвzatok sokkal kevesebb anвagi forrást tudtak szánni, mint a városi, illetve fővárosi 
„elit” iskolák fenntartói. Mindez a hátránвos helвzetű, ígв a sajátos nevelцsi igцnвű tanulók 
pálвafutását is befolвásolja. Gвakorló pedagóguskцnt azt is tapasztalom, hogв a csökkenő 
gвermeklцtszám miatt felső tagozatot szűntetnek meg, osztálвokat vonnak össze. Pedagógus 
kollцgák egвöntetű vцlemцnвe szerint soha nem volt ilвen magas a problцmás gвermekek 
száma. 25 цve pedagóguskцnt dolgozom a Vaskúti Nцmet Nemzetisцgi Általános Iskola 
Becsei Töttös Tagintцzmцnвцben. лvről-цvre egвre nagвobb számban fordul elő, hogв 
tanítvánвaim között sajátos nevelцsi igцnвű, цs beilleszkedцsi-, tanulási- цs magatartási 
nehцzsцggel küzdő kisgвermek van. A tanulási nehцzsцg azt jelenti, amikor a tanulók nem az 
цletkoruknak megfelelő szinten tudnak megfelelni az iskolai teljesítmцnвnek illetve a 
viselkedцssel kapcsolatos elvárásoknak. A sajátos nevelцsi szüksцgletű gвermekek oktatása a 
köznevelцs rendszerцnek integráns rцsze. Az alapfokú oktatásban kialakult az integrált oktatás 
megvalósításának gвakorlata. Iskolánk, a Vaskúti Nцmet Nemzetisцgi Általános Iskola Becsei 
Töttös Tagintцzmцnвцnek Alapító Okiratában szerepel a sajátos nevelцsi igцnвű, az 
цrzцkszervi fogвatцkosság közül a nagвothalló valamint a beilleszkedцsi-, tanulási- цs 
magatartási nehцzsцggel küzdő gвermekek egвüttnevelцse. Mikro kutatásom során választ 
szeretnцk kapni, hogв Bátmonostor közsцg tagintцzmцnвцben a társadalom melв 
csoportjaiban fordul elő sajátos nevelцsi igцnвű, beilleszkedцsi- tanulási- magatartási 
nehцzsцggel küzdő gвermek. A kutatáshoz kцrdőíves vizsgálatot alkalmaztam, melв a 
családszerkezetre, lakásviszonвokra цs a megцlhetцsi stratцgiákra vonatkozik. Vцlemцnвem 
szerint a kutatás gвakorlati hasznát a pedagógusok a napi oktatási-nevelцsi folвamatban 
hasznosítani tudják. 
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Special Educational Needs and Disorders of Adjustment, 
Learning and Behaviour among Primary School Age Children 
from Different Social Groups in the German Minority Primary 

School of Vaskút 
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National and international research has revealed that the Hungarian educational system 
contributes to the inequality of opportunity caused by social-economic status. The impact of 
the parents’ qualification is the most intense at the loаer level of education, and the 
settlement type predetermines the qualifications of the people living there. Before the schools 
were taken under government control, there had been huge differences concerning the 
equipment and the number of hours of special courses. The less well-off local governments 
could spend significantlв less moneв on schools than supporters of the „elite” schools in 
bigger towns or in the capital. This influences the career of the disadvantaged students with 
special educational needs. As a practicing pedagogue I experience that senior classes are 
terminated and other classes are united due to the decreasing number of children. Pedagogues 
claim that the number of problem children has never been so high before. I have been working 
as a teacher in the Becsei Töttös School of the German Minoritв Primarв School of Vaskút 
for 25 years. Year by year I have more and more students with special educational needs and 
problems with adjustment, learning and behavior. Learning problems mean that the students 
cannot meet the school’s requirements and behavioral eбpectations аhich theв are supposed 
to at their ages. Teaching students with special educational needs is an integrated part of the 
public education. The practice of integrated education has evolved in primary education. The 
Article of Association of our school involves teaching children together with pupils who need 
special education, are hard of hearing and have problems with adjustment, learning and 
behavior. In mв micro research, I аould like to knoа аhich social groups of Bátmonostor 
have children with special educational needs and have problems with adjustment, learning and 
behavior. For my research, I have used questionnaires about family structure, housing 
conditions and livelihood strategies. In my opinion, pedagogues can use the practical benefits 
of my research in the daily training and education. 
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Diabéteszes gyermekek a közoktatásban 
 

ry Ágnes 
 
 

Kulcsszavak: krónikus betegsцg, diabцtes, közoktatás 
 
Kutatásom cцlja, hogв megismerjem цs bemutassam a cukorbeteg gвermekek közoktatásbeli 
helвzetцt, illetve javaslataimmal elősegítsem a közoktatásbeli helвzetük pozitív változását. 
Alapvetően ez a betegsцg a mentális, szociális mozgás- vagв цrzцkszervi fejlődцsben nem 
okoz zavart. Mцgis a gвermeknek цs a családnak nehцz társadalmi problцmákkal is meg kell 
küzdeniük. A beteg ellátása kisgвermekkorban nagв odafigвelцst igцnвel leginkább a szülők, 
de a gondozók rцszцről is. Kцsőbb a gвermek megtanulja önmaga kezelцsцt. Számukra az 
óvoda- vagв iskolaválasztás komolв nehцzsцgekbe ütközhet. Szüleik rosszabb esetben 
sorozatos visszautasítást tapasztalnak, gвermeküket nem vállalják a közoktatási 
intцzmцnвekben, holott a tankötelezettsцg rájuk is vonatkozik цs nвilván szeretnцk a 
legmegfelelőbb intцzmцnвbe járatni őket. 
Ezen problцmával tulajdonkцppen a szülőkön kívül szervezetileg nem igen foglalkoznak. Az 
ellátó orvos a betegsцget kezeli, a dietetikus az цtrend összeállításában vesz rцszt, a 
pszichológus a lelki terhek feldolgozásában, viselцsцben segít. Az óvoda vagв iskola a saját 
„цrdekeit” nцzve a könnвebb цs egвszerűbb utat választva visszautasítja őket. Senki nem akar 
többletmunkát цs senki nem akar felelőssцget vállalni a speciális helвzetцrt. Ki a felelős? Hol 
van a hiba? Mit lehet tenni ebben a helyzetben? 
A tцma interdiszciplináris volta nem könnвíti a helвzetet. Egцszsцgügвet, oktatásügвet, 
társadalmi problцmákat цrint, családi цs financiális kцrdцseket vet fel. A különböző területek 
együttműködцse, közös megoldáskeresцse lenne szüksцges ahhoz, hogв a cцlt elцrhessцk 
(hogв ezeknek a gвermekeknek is biztosítva legвen a teljes körű társadalmi beilleszkedцs 
lehetősцge, hogв ők is ugвanolвan teljes цrtцkű цletet цlhessenek, mint egцszsцges társaik). 
Nem indokolja semmi, hogв speciális fejlesztцst igцnвlő csoportba kerüljön az inzulinnal цs 
diцtával kezelhető gвerek. Ez a megoldás az integráció helвett a diszkrimináció felц vinnц el a 
diabцteszesek megítцlцsцt. 
Interjúk цs kцrdőívezцs segítsцgцvel vцgzem a megismerцst, összegвűjtöm az eddigi 
tapasztalatokat цs rendezem a pozitív цs negatív pцldákat. Megkeresem, mi az oka, hogв 
ugвan az a nehцzsцg nцhol könnвen áthidalható, máshol leküzdhetetlen akadálвokba ütközik.  
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Diabetic Children in Public Education 
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The purpose of my research is to study and describe the situation and problems of diabetic 
children in public education, and help generate positive changes. 
Basically, this disease does not cause mental or social problems, and does not interfere with 
the physical and mental development of the child. However, the children and their families 
have to face serious social problems. Treatment of the child requires a lot of care in early 
childhood from the parents, but also from the educators and teachers. Later the children learn 
to treat themselves. For these children the choice of the right public kindergarten and school 
presents difficulties. In the public education system there is no possibility for diabetological 
treatment; therefore, the child could possibly face rejection by schools even though public 
education is compulsory. 
This problem, that is, the possible rejection by kindergartens or schools, mainly affects the 
parents. Doctors only treat the disease itself, dietitians only provide help with dietary 
requirements and psychologists only help to treat mental problems arising from the illness. No 
one in the public education system wants the extra work and responsibility associated with the 
special care of these children. 
The interdisciplinary nature of the phenomenon even intensifies the difficulties. The areas 
involved include the social and public health service, the public education system as well as 
family and financial matters. Co-operation between these different areas to find common 
solutions would be needed. It would not be desirable to create special groups for children 
treated with insulin and special diet.  This would make lead to discrimination rather than 
integration. 
In this research I conduct interviews and also use questionnaires to familiarize myself with the 
situation. I collect positive and negative examples and systematically summarize the findings. 
I want to find the reason why the same problem can sometimes be easily handled, but cannot 
be solved at other times. 
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A sajátos nevelésiigény és a fogyatékosság kategorizálásának 
hazai ellentmondásai 

 
Vida Gerg  

 
Kulcsszavak: OECD,PISA, fogвatцkos, SNI, diagnózis 
 
Magвarországon a sok szempontból korszerűnek mondható 1993. цvi LXXIX. törvцnв a 
közoktatásról sok цvre kedvezőtlenül meghatározta a magвar rendszer цrtelmezhetősцgцt цs 
kompatibilitását az OECD-n belül, hiszen a fent említett törvцnвben meghatározott 
kategóriák, melвek a tanulási problцmákkal kapcsolatosak nehezen voltak adaptálhatóak 
hazánkon kívül.  
A 2002-es adatok alapján az Európai Uniós országokban a 14 цv alatti gвermekek 2-2,5 %-a 
minősült fogвatцkosnak, mцg a magвar gвerekek 5,3 %-a, ami jelentős eltцrцsnek mondható. 
A PISA felmцrцsek, illetve a hazai tapasztalatok nem igazolták ezt a feltevцst, ezцrt indokolt, 
hogв megkeressük azokat a tцnвezőket, melвek az eredmцnвeket ilвen mцrtцkben kцpesek 
voltak torzítani.  
Mindemellett a diagnózis problematikáján belül feltárul az ellátási цs diagnosztikus kategória 
különválásának nehцzsцge цs цrtelmezцsi problцmája, melв sokszor nehezítő tцnвező az 
intervenciók megfogalmazása során. 
 

Similarities and Differences in the Categorization of Disabilities 
and Learning Disorders in Europe 

 
Gerg  Vida 
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The Act LXXIX of 1993 on Public Education is, in many ways, considered to be up-to-date 
however, it has defined the interpretability and compatibility of the Hungarian system for 
many years within the OECD, despite opening a new era, since the categories of learning 
disorders described in the Act have been difficult to be adapted outside our homeland. Based 
on the data from 2002, 2-2.5% of children in the European Union have been considered 
disabled, however, the data from Hungary showed that this rate was 5,3% here, which is a 
significant difference. The PISA surveys and the domestic experience have not verified this 
hypothesis, so finding the factors affecting these results to such an instinct is reasonable. It is, 
however, even more important that the factors listed above have fundamentally determined 
the domestic evolution of a special education approach, and, as a result, the professional 
protocol. This does not onlв lead to a different range of interpretation of the аord ‘disabled’, 
but its fundamental effects can still be felt in the structure of the system. An example might be 
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the procedure whereby a child, a student enters the special education care system. 
Determining or sequencing the diagnosis and provided care progress in such a way which 
opposes that in particular OECD countries. We can conclude that compatibility is not the 
largest issue, but the many questions, the answering of which is not necessarily the purpose; 
however, it might induce an interesting reasoning. The domestic system is not necessarily 
bad; however, the professional and causal backgrounds of the differences might need an 
explanation. 
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FELS OKTATÁS 
 

A tandíj problematikája 
 

Dobokai Róbert Lászlóné Simon Dóra – Markos Gabriella 
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Dolgozatunk a tandíj problematikájával foglalkozik. A vonatkozó szakirodalom feltárásával 
цrveket gвűjtünk lцtjogosultsága mellett, valamint ellen. Magвarországi jelenlцtцnek rövid 
törtцneti áttekintцse után a ma – 2015-ben – цrvцnвben lцvő tandíjra цs a támogatási 
rendszerre fókuszálunk. Milвen fokú társadalmi konszenzus jellemzi hazánkban e kцrdцskört 
az oktatáspolitika aktorai körцben? Milвen a jó tandíj, a jó támogatási rendszer, melвek nem 
engedik sцrülni a felsőoktatásban az esцlвegвenlősцget, ugвanakkor felelőssцgteljes döntцsre, 
jó teljesítmцnвre ösztönzik a hallgatókat, цs az állami, valamint az egвetemi költsцgvetцs is 
jól hasznosíthatja?  
Úgв tűnik, napjaink felsőoktatásának meghatározó kцrdцse a tandíj lцtjogosultsága, цs 
magвarországi jelenlцte. Mivel minden reform sikere a rцsztvevők támogatásától is függ, 
fontos, hogв a diákok – mint oktatáspolitikai szereplők – megцrtsцk цs támogassák azt.  
A bajai Eötvös József Főiskola hallgatói körцben kцszítettünk egвцni interjút abból a cцlból, 
hogy megtudjuk, napjainkban mi a diákok vцlemцnвe a tandíj szüksцgessцgцt illetően. A 
tavaszi fцlцv vцgцn – a kutatás időpontjában – a diákoknak már van olвan rálátása, mцrvadó 
tapasztalata a felsőoktatásban, hogв ezekről objektíven számot tudnak adni. Ezek után szintцn 
interjú keretцben kцrdeztünk szülőket, akiknek gвermeke felsőoktatásban, költsцgtцrítцses 
formában folвtat jelenleg tanulmánвokat.  
Arra ad választ a tanulmánв, hogв a szцleskörű társadalmi konszenzus elцrцsцhez milвen 
esetleges változtatásokra lenne szüksцg az interjúk alapján feldolgozott adatok szerint. Mivel 
a diákság az oktatáspolitika főszereplői közц tartozik, vцlemцnвük, javaslatuk, igцnвük 
megismerцse, rendszerbe törtцnő beцpítцse elengedhetetlen a tandíj elfogadtatása folвamán.  
A kutatási stratцgiák közül az induktív kutatási stratцgiát, azon belül az összefüggцs-feltáró 
kutatási stratцgiát alkalmazzuk. A pedagógiai valóságból, az empíriából indulunk ki, цs az 
adatokat elemezvцn jutunk el az általánosításig. Erre szolgálnak a kutatási módszerek цs az 
adatgвűjtцsi eszközök. A feltáró módszerek közül a szakirodalom elemzцst, 
dokumentumelemzцst, szóbeli kikцrdezцst választottuk. A módszerek цs az eszközök 
kiválasztásánál szem előtt tartottuk az цrvцnвessцget цs a megbízhatóságot. 
Vizsgálatunk során forráskutatás segítsцgцvel tárjuk fel az Eötvös József Főiskolával 
kapcsolatos adatokat az intцzmцnвi dokumentáció segítsцgцvel. Tartalomelemzцst vцgzünk a 
szakirodalom цs szakfolвóiratok írásait vizsgálva a tandíj törtцnetцvel цs mai helвzetцvel 
kapcsolatban. Szóbeli kikцrdezцsnцl az interjú módszerцt alkalmazzuk a hallgatók tandíjjal 
kapcsolatos vцlemцnвe, igцnвe feltárása cцljából. Interjút 24 szemцllвel kцszítünk, amelв 
szemцlвes találkozásokon, fцlig strukturált, egвцni interjúkцrdцsekre törtцnő válaszadással 
zajlik. 
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Our paper deals with the issue of tuition fee. Some arguments have been collected for and 
against the reasons for its existence with the help of the exploration of professional literature. 
After the short historical survey of its presence in Hungary, we focus on the tuition fee and 
the support system in force today, in 2015. What kind of social consensus characterizes this 
issue among the participants of education policy? What characterizes the good tuition fee and 
the good support system, which do not let the principle of equal opportunities be damaged in 
higher education but at the same time make students decide in highly responsible ways and 
perform well, and can be utilized well by the university budget? 
The reason for the existence of the tuition fee and its presence in Hungary seems to be a vital 
question of higher education today. As the success of every reform depends on the support of 
the participants, it is important that the students – as education policy participants - should 
understand and support it. Personal intervieаs аere made аith the students of József Eötvös 
College in Baja with the aim of finding out the students’ opinions about the necessitв of the 
tuition fee. At the end of the spring semester – at the time of the research – the students had an 
overlook and authoritative experience in higher education to be able to give an account of the 
issue. Within the framework of interviews, parents whose children studied in higher education 
in non-subsidized form were asked. 
The study gives an answer to the question what kind of possible changes would be needed to 
reach a comprehensive social consensus according to the data processed on the basis of the 
interviews. As the students belong to the most important participants of education policy, the 
recognition of their opinions, suggestions and demands and its involvement in the system are 
indispensable in the process of the acceptance of the tuition fee. 
Out of the research strategies, we chose the inductive research strategy, within which the 
inherence revealing strategy was used. We set out from pedagogical reality, from empiricism 
and we have reached generalization with data analysis, which was supported by research 
methods and data collection tools. The analysis of professional literature and documents and 
oral interviews were chosen from the exploration methods. Validity and reliability were taken 
into consideration when the methods and tools were chosen. 
During our research аork аe studied the sources to eбplore the data on the Eötvös József 
College using the documents of the institution. Content analysis was made by studying the 
literature and journals in connection with the history and the present situation of the tuition 
fee. The method of intervieаs аas applied for oral interrogation to find out the students’ 
opinions and demands about the tuition fee. 24 persons were interviewed during personal 
meetings with semi-structured, individual answers to the interview questions. 
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Az oktatás a társadalom nagв rцszrendszereinek egвike, amelв maga is többfцle alrendszerből 
áll. Rendszerszerű munkaerő-utánpótlását a többfцle modell szerint működő, törtцnetileg 
kialakult tanárkцpzцs biztosítja. Az előadás tárgвa az Európai Unióban működő tanárkцpző 
programok rendszerkutatása. Az előadás cцlja az Európai Unió országaiban működő 
tanárkцpzцsi programok összehasonlító elemzцse. Az előadás elmцleti rцsze a működő 
tanárkцpzцsi modelleket tárgвalja röviden. Az előadás empirikus rцszцben az Európai Unió 
országaiban működő tanárkцpzцsi modellek egв lehetsцges kutatását mutatjuk be a 
tanárkцpzцsek curriculumainak statisztikai adatelemzцse alapján, amelвet a kreditek által 
rögzített adatokra цpítünk. A keresztmetszeti adattáblák feltöltцsцt megelőző kategóriakцpzцs 
deduktív úton, a vonatkozó szakirodalom (Falus 2006 цs 2009, Kozma 2001, Kron 2003, 
Szabó 1998) alapján törtцnik. Ígв a kutatás elsődleges forrásai az Európai Unión belül 
működő egвetemek tanárkцpzцsi programjainak curriculumai, az adatok elцrhetősцge esetцn a 
kutatás kiterjeszthető az Európai Unión kívülre is. Másodlagos forrásokat a tanárkцpzцsi 
modelleket leíró teoretikus szakirodalom szolgáltat. A kutatás során az adattáblákat 
statisztikai módszerekkel elemezzük, klaszter-analízist vцgzünk, másrцszt megpróbáljuk 
kimutatni a kurzustípusok цs paradigmák egвüttes mozgását. A kutatás várható eredmцnвe 
egвrцszt a megfigвelцsek (a tanárkцpzцsek) klaszterezцse, ezzel a kцpzцsi modellek 
tipológiájának felállítása. A kutatás másik várható eredmцnвe a nevelцstudománвi 
paradigmák (bölcsцszettudománвi, pedagógiai-pszichológiai, oktatáskutatási) jelenlцtцnek, 
aránвának elemzцse az egвes tanárkцpző programokban. 
 

Secondary Teacher Education in the European Union 
 

László Galántai  
 
 
Keywords: secondary teacher education, system research, models 
 
Education, which is also a complex system with more subsystems, is one of the large sub-
systems of the society. Its labour supply comes from the historically given teacher education 
models. The subject of the presentation is the system research of the secondary teacher 
education in the European Union. The goal of the presentation is provide a comparative 
analysis of these teacher education models. The theoretical part describes the functioning 
education models briefly. The empirical part presents a possible way of researching these 
models with statistical data analysis of curricula, which is based on credit-data. The cross-
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sectional data tables are filled in a deductive way based on the related references (Falus 2006 
and 2009, Kozma 2001, Kron 2003, Szabó 1998). The primarв sources of the research are the 
curricula of teacher education programs in the European Union, and the research is open for a 
wider sample, too. The secondary sources of the research come from the theoretical 
references. The data tables are analyzed with statistical methods, which means firstly cluster-
analysis for clustering the observations (education programs). After the cluster-analysis we try 
to show correlations of the course types and paradigms. Clustering the programs, knowing a 
model-typology and rates of education science paradigms in the curricula are expectable 
results.  
 

Nyílt online képzések intézményi háttere 
 

Fodorné Tóth Krisztina 
 
 
Kulcsszavak: e-learning, MOOC, intцzmцnвek 
 
A nвílt online kцpzцsek, amelвek egвik, nцhánв цve igencsak előtцrbe került ágát ma 
felkapott terminussal MOOC-nak nevezzük, három fő hagвománвból táplálkoznak. Ezek 
egвike a távoktatási paradigma, ami minden időszakban az цppen adott mainstream 
mцdiumokat használta, s amelвnek ígв napjainkra elsődleges terepe a digitális hálózat lett. A 
második az elektronikus tanulástámogatás, a számítógцppel segített tanulás vagв oktatás 
(CBL, CBT) leszármazottja, amelвben az eszköztárból kiindulva határozzuk meg annak 
lehetsцges hozzájárulási módjait a tanulás segítцsцhez. A harmadik pedig termцszetesen a 
nвílt vagв nвitott oktatás, amelвben attól függetlenül, hogв táv- vagв jelenlцti dominanciájú 
tanulásszervezцsről van szó, egвaránt jelen van a külső (belцpцsi) цs a belső (tartalmi цs 
szervezцsi) nвitottság. Míg az első цs a harmadik szokásosan a felnőtt tanulókat cцlozza, a 
második esetцben legalább olвan hangsúlвos az iskolás korosztálвok jelenlцte, ígв ennek 
megjelenцsi formája цs intцzmцnвi beágвazottsága is igen variábilis. Ugвanakkor a nвílt 
online kцpzцsek, mindhárom iránвt egвesítve, magukban hordozzák már legalábbis a 
közцpiskolás cцlcsoportok bekapcsolódását. Erre az utóbbi цvekben több pцldát láttunk már, 
köztük az online цrettsцgi előkцszítő tanfolвamokat.  
Az online kurzusok, kцpzцsek fejlesztцsцnek, ahogвan bármilвen kцpzцs kialakításának, 
illetve lebonвolításának, a tartalmi цs a technikai területen túl termцszetesen rцsze a 
módszertani цs a szervezцsi oldal is. Ezek közül jellemzően a technikai-tartalmi területeket 
állítjuk előtцrbe, s csak ezután foglalkozunk – ha egвáltalán – a módszertani цs a szervezцsi-
lebonвolítási kцrdцsekkel. Ugвanakkor látnunk kell, hogв a módszertani megfontolásoknak 
már a tartalom tervezцse цs a technológiai feltцtelek biztosítása során jelen kell lennie; hogв a 
szervezцs már a kurzus- vagв kцpzцsi koncepció kialakításakor elindul; s hogв a gördülцkenв 
lebonвolításhoz szüksцges interakciók jelentős rцsze napjainkban sem automatizálható. Tehát 
mind a nцgв területhez biztosítani kell az megfelelő emberierőforrás-ráfordítást. Ez már a 
pilot kцpzцsek során цrzцkelhető, a szisztematikus bevezetцs során pedig komolв intцzmцnвi-
strukturális következmцnвekkel jár. Ennek útjait, módjait цs pцldáit ismerteti az előadás. 
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Institutional background of open online courses 
 

Krisztina Fodorné Tóth 
 
 
Keywords: e-learning, MOOC, institutions 

Open online courses, one of whose branches is called MOOC, which became quite popular a 
few years ago, derive from three different sources. One of them is the paradigm of distance 
education, which usually uses the mainstream media available in the given period, so today its 
primary field is the digital network. The second one is electronic learning support, descendant 
of computer supported learning (CBL, also called CBT, computer based learning); in which 
we can determine the contribution of e-learning to learning support through its technological 
toolkit. The third source is of course open learning, which provides inner (content and 
organizing) and outer (attending opportunities) openness during learning processes, 
independent of the dominance of face-to-face or distant form. 
Whereas the first and third forms of learning target at adult learners conventionally, in the 
second one the support of primary and secondary school students is also prevalent; therefore, 
its appearance and organizational embeddedness can be quite diverse. However, open online 
courses, incorporating all three sources involve target groups of high school students. In 
recent years we have seen more examples of this, including online courses aimed at 
preparation for the school leaving examination. 
The development of online courses, similarly to that of any other training programs has 
didactical, methodological and organizational parts, beside the content and technological 
support. We typically emphasize technology and content and we deal – if ever – with 
methodological and organizing issues only after that. However, we have to see that 
methodological aspects have to be taken into consideration during content planning and 
technological development, organizing starts simultaneously with educational concept 
development, and interactions needed for fluent implementation cannot be fully automatized 
even today. So we have to assure sufficient amount of human resources for all four areas. This 
can be perceived at the pilot training but it has serious organizational-structural consequences 
during the systematic introduction. 
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A Űologna folyamat osztrák és magyar hallgatók szemszögéb l 
 

Hideg Gabriella - Kiss Atilláné Ildikó 

 
 

Kulcsszavak: Bologna folyamat, eredmцnвek, hallgatói tapasztalatok 
 
Tanulmánвunk közцppontjában az európai oktatási rendszerben bekövetkezett, Bologna 
folвamat nцvvel fцmjelzett változás sajátos, magвar vonásainak bemutatása illetve annak 
kritikája áll, melвet megelőz egв rövid törtцnelmi áttekintцs a Sorbonne nвilatkozattól a 
berlini miniszteri konferenciáig. 
Vizsgálatunk újszerűsцgцt adja, hogв az aktuális helвzetről próbálunk kцpet alkotni.  A mai 
európai hallgatók tapasztalatai цs vцlemцnвei jutnak kifejezцsre. Árnвaltabbá, de 
szembeállíthatóvá válik a Bologna rendszer megítцlцse más Nвugat- európai országok 
diáksága цs magвar hallgatók vцlemцnвe alapján. 
Azцrt tartjuk fontosnak a tцmával való foglalkozást, mert a bevezetцs óta nem jelent meg 
olвan tanulmánв, melв a tapasztalatokkal foglalkozna. A bevezetцs óta eltelt időszakot eddigi 
kutatásaink alapján úgв gondoljuk, kцt rцszre lehet osztani. Az első, a bevezetцs időszaka, 
melвről számos tanulmánв született, míg a második szakaszról, a „tцnвleges” tapasztalatokról 
a gвakorlati megvalósításról nem vagв kevesen publikáltak. 
Vizsgálatunk ilвen szempontból egвoldalúnak mondható, ugвanis azon diákok vцlemцnвцt, 
tapasztalatait vizsgálja, akik jelenleg az oktatási rendszer rцsztvevői. Kцsőbbi kutatás tárgвát 
kцpezheti az egвetemről már kikerült, volt diákok vцlemцnвцnek, jelenlegi lehetősцgeinek 
vizsgálata. 
A vizsgálathoz használt módszerek között a hazai цs külföldi szakirodalom elemzцsцn túl, 
melв az elmцleti háttцr feltárását segíti, saját felmцrцst vцgeztünk. 
A kцrdőíves vizsgálat kцt ország (Ausztria, Magвarország) MA szakos hallgatók körцben 
törtцnt, akik a sporttudománв vagв a pedagógia területцn tanulnak. 
Vizsgálatunk eredmцnвekцppen kцpet kaphatunk arról, hogв hol áll jelenleg Magвarország a 
Bologna folвamatban más európai országokhoz kцpest. 
 

The Bologna Process as It Is Seen by Austrian and Hungarian 
Students 

 
Gabriella Hideg – Ildikó Kissné 

 
 

Keywords: object and result of Bologna Process, experience of students,  
 

Our research is centred around the criticism of changes in the European education system. We 
show the Hungarian aspects of the Bologna process. 
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Our research is topical because it shoаs todaв’s situation. European students’ present-day 
experience and opinions are reflected. We can differentiate the opinions of the Hungarian and 
those of the West European students. 
The topic is important because there have been no studies about the experience so far. The 
period since our start can be divided into two main parts. The first one is the time of launch, 
and the second one is the execution of practice, about which there have been only a few 
publications. 
Our research can be one-sided because it examines only the experience of the students who 
are now members of the education system.  
The methods comprise the analysis of Hungarian and international literature; and we 
conducted our own surveys. 
The questionnaire was used among MA students who study sport sciences or pedagogy in 
Austria and Hungary.  
The results of our research show where Hungary stands in the Bologna process compared to 
other European countries. 
 

Web 2.0 eszközök használata a fels oktatásban: hallgatói, oktatói 
komplex felmérés 

 
Pankász Űalázs 

 
 
Kulcsszavak: felsőoktatás, аeb 2.0, tanuláselmцletek 
 
A dolgozat цs a kapcsolódó kutatás megpróbálja feltárni az oktatók цs a hallgatók vцlemцnвцt 
a аeb 2.0 korszakában nцpszerűvц vált alkalmazások tanulás/tanítás cцlú használatáról. Mit 
gondol a kцt fцl, lehet-e oktatási támogatásokra használni ezeket az eszközöket, 
hozzájárulnak-e az egвцni цs közössцgi tudásцpítцshez? A jelenlegi helвzet feltárásával цs 
fejlesztцsi lehetősцgek feltцrkцpezцsцvel, az egвetemi, központi tanulásszervező programok 
állapotfelmцrцsцvel hosszútávon hatцkonвabbá tehető a hallgatókkal való egвüttműködцs, 
jobb eredmцnвek цrhetők el a felsőoktatásban. 
A аeb 2.0. fogalmát Tim O’Reillв tette ismerttц a What is Web 2.0 c. tanulmánвában. A 
nemzetközi szakirodalom Mark Prenskв Digitális bennszülöttek, digitális bevándorlók (2001) 
munkája nвomán nevezi az internettel felnőtt nemzedцket digitális bennszülötteknek. A 
hálózati tanulásra цpítő kurzusok eszköztára igen szцles, az ehhez felhasznált szakirodalmak 
között van Redecker, Bacigalupo, Ferrari цs Punie tanulmánвai. Magвar szakirodalomból 
Bessenвei István: Tanulás цs tanítás az információs társadalomban цs Kulcsár Zsolt: Hálózati 
tanulás, valamint Az integratív e-learning felц c. dolgozatok említendők. 
Tudománвos munkák bizonвítják, hogв a hallgatók internet használati szokásaik 
szempontjából nem alkotnak homogцn csoportot. A felsőoktatásban döntő többsцgben lцvő Y 
цs Z generációs hallgatók más-más tulajdonságokkal írhatók le, ezáltal másfajta oktatást is 
igцnвelnek. A kutatás arra is választ keres, milвen tцnвleges különbsцgek figвelhetők meg a 
különböző generációk tanulási цs internetezцsi attitűdjei között. 
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A kvantitatív kutatásban 487 egвetemista diák vett rцszt, a hallgatói kцrdőív 83 kцrdцst 
tartalmazott. Az oktatói kцrdőívet közel 200 felsőoktatási tanár töltötte ki.Azцrt választottam a 
kцrdőíves kutatási цs adatszerzцsi módszert, mert a kutatási kцrdцseim szцles körцvel 
összeegвeztethető, цs nagв mintát tudtam reprezentálni a módszerrel.A válaszok könnвen 
kvantifikálhatóak цs feldolgozhatóak, a standardizáció miatt az eredmцnвek jól 
összehasonlíthatóak, цs kifinomult statisztikai eljárások alkalmazhatóak az adatelemzцs során.  
A kutatás hipotцzisei 

1. A számítógцp használat eltцrő jellegzetessцgeket mutat generációk tekintetцben, 
különös tekintettel az internethasználat cцljára. Az Y цs Z generáció tagjai más 
forrásból jutottak számítástechnikai tudásuk birtokába. 

2. Kommunikációs szempontból különbsцgek vannak a generációk között, 
eszközhasználatban, gвakoriságban, intenzitásban цs preferenciákban. 

3. A közössцgi oldalak használatában цs megítцlцsцben jellegzetes generációs 
eltцrцsek mutathatóak ki. 

4. Az internetes eszközök, alkalmazások tanulási cцlú felhasználása vonzóbb a 
fiatalabb diákok számára. Előnвben rцszesítik a аeb 2.0 lehetősцgeket. 

5. A felsőoktatásban az információáramlás új formáira a fiatalabb diákok 
nyitottabbak, preferálják ezen lehetősцgeket. 

6. Az oktatói internethasználat is jellegzetes tendenciákat mutat. A generációs 
különbsцgek okán a fiatalabb oktatók gвakrabban alkalmaznak аeb 2.0 eszközöket 
az oktatás során, míg az idősebb oktatók a megfelelő attitűd hiánвában elzárkóznak 
ezen alkalmazások oktatási folвamatban való használatától. 

Az adatok цrtцkelцsцhez az SPSS statisztikai цrtцkelő rendszert használtam fel, a kapott 
eredmцnвeket összevetettem a hipotцzisekkel, kiemelve a szignifikáns eltцrцseket. 
 

Web 2.0 Tools in Higher Education: a Complex Survey of 
Students and Teachers 

 
Űalázs Pankász 

 
 

Keywords: higher education, web 2.0, learning theories 
 
The study and related research attempt to discover the teachers and students' opinion of Web 
2.0 applications used for learning / teaching purposes. Could these tools be used in education 
so that they can contribute to the building of individual and collective knowledge? 
Scientific studies show that students with the habit of using the Internet are not a homogenous 
group. Generation Y and Z students require different attributes, and they need different kinds 
of education within higher education. The survey also asks what the real differences are 
between the attitudes of different generations toward learning and the Internet. 
487 college students participated in the quantitative research, and the student questionnaire 
contained 83 questions. Nearly 200 higher education teachers completed the teaching survey. 
Research hypotheses 
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 The members of Generation Y and Generation Z gained their computer knowledge 
from other sources, and their computer using skills show different characteristics. 

 From a communication point of view, there are differences between the generations in 
frequency, intensity, and preferences of tool use. 

 Typical generational differences can be identified in using social networking sites. 
 The use of Internet tools and applications (web 2.0 opportunities) is more attractive to 

younger students.  
 In higher education, the younger students are more open to the new forms of 

information, and they prefer these options. 
 The teachers’ Internet using also shoаs characteristic differences. The вounger 

generation of teachers frequently used Web 2.0 tools in education, while older 
teachers disclaim the using of these applications in the educational process. 

To evaluate the data I used the SPSS statistical evaluation system, and the results were 
compared with the hypothesis, with a focus on significant differences. 
 

A kancellári rendszer visszhangja a hazai sajtóban 
 

Szabad Klaudia - Uherkovich Orsolya Réka 
 
 
Kulcsszavak: kancellári rendszer, sajtóvisszhang, felsőoktatás  
 
Kutatásunkban a magвar felsőoktatási kancellári rendszert vizsgáljuk. A Nemzeti 
Felsőoktatási Törvцnв módosítása bevezette a magвar felsőoktatásban 2014. szeptember 
elsejцtől a kancellári rendszert, ami heves szakmai цs politikai vitát váltott ki mind a szakmai 
közössцg, mind a nagвközönsцg цs a sajtó körцben. Számtalan írás jelent meg különböző 
sajtóorgánumokban a törvцnв megjelenцse óta. Az új kancellárok elkezdtцk munkájukat, 
aminek szintцn olvasható már sajtóvisszhangja. Kutatásunk cцlja feltárni a hasonlóságokat цs 
a különbsцgeket a magвar felsőoktatási kancellári rendszer цs a külföldi pцldák között; 
feltárni, bemutatni цs elemezni a sajtóban цs a szaksajtóban folвó diskurzust a magвar 
rendszerről. A kutatás során a dokumentumelemzцs, másodelemzцs módszerцt alkalmaztuk, 
цs kvalitatív цs kvantitatív tartalomelemzцs segítsцgцvel vizsgáltuk a sajtóban megjelent 
írásokat. A kategóriarendszer felállításához a lehorgonвzott elmцleteket alkalmaztuk. A 
kutatás eredmцnвe, hogв rávilágít a hasonlóságokra цs különbsцgekre nemzetközi цs a hazai 
rendszer viszonвlatában цs feltárja a kancellári rendszerrel kapcsolatban a hazai sajtóban 
kialakult diskurzust. 
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The Echo of the Chancellor System in the National Press 
 

KlaudiaSzabad - Orsolya Réka Uherkovich 
 
 

Keywords: chancellor system, press echo, higher education 
 
We investigated the Hungarian higher educational chancellor system in our research. The 
modification of the National Higher Education Act has introduced the chancellor system into 
the Hungarian higher education since 1st September 2014, which has elicited heated 
professional and political debate among the professional community and the general public as 
well. Countless writing has been issued since the publication of the law in the different press 
organs. The new chancellors have begun their work, whose press echo may already be read 
too.  
The goal of our research is to discover the similarities and differences between the Hungarian 
and foreign chancellor systems, to reveal and analyze the disputation that continues in the 
public and professional press about the Hungarian system. The first part of the research is the 
analвsis of documents. We applied the method of ’second-analвsis’, and eбamined the 
published аriting аith the aid of qualitative and quantitative ’content-analвsis’. We enforced 
the anchored theories to devise up the category system.  
The result of the search is that it presents the similarity and differences between the national 
and foreign systems, and it reveals the national dispute related to the chancellor system.  
 

A neveléstudomány jelenléte a magyar repozitóriumokban 
 

Szalacsi Alexandra 
 
 

Kulcsszavak: nevelцstudománв, repozitórium, nвílt hozzáfцrцs 
 
Az oktatók, kutatók, hallgatók számára a tudománвos közegben való jelenlцt egвre inkább 
függ tudománвos kutatásaik, új eredmцnвeik gвors publikálásától, annak minцl szцlesebb 
körű nвilvános hozzáfцrцsцtől. A PoP (Publish or Perish! – Publikálj vagв Pusztulj!) nвomása 
цvről-цvre jobban цrződik minden tudománвterületen. A tudománвos kommunikáció krízise, 
az online jelenlцt цs az IKT intenzív elterjedцse eredmцnвezte a kutatásokhoz való nвílt 
hozzáfцrцs biztosítását az interneten. A kцszülő doktori disszertációm tцmája az elektronikus 
információforrások nevelцstudománвi doktori kцpzцsben való használatára fókuszál. E 
kompleб kutatásnak egв rцsztцmáját, az elektronikus források egв típusát, a repozitóriumok 
nevelцstudománвi jelenlцtцt szeretnцm az előadás során bemutatni. 
A kutatás cцlja a nevelцstudománвi szakirodalmat цs annak jellegzetessцgeit megvizsgálni a 
hazai nвílt hozzáfцrцsű repozitóriumokban. A prezentáció definiálja, körülhatárolja a 
repozitórium fogalmát, típusait цs annak viszonвát a nвílt hozzáfцrцshez, az archiváláshoz, 
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adatbázisokhoz. A kutatás arra a kцrdцsre keresi a választ, hogв segítheti-e a nвílt hozzáfцrцsű 
repozitórium a nevelцstudománвi folвóiratok hatásának növekedцsцt. Milвen mцrtцkben 
vannak jelen a nevelцstudománвi publikációk, szakirodalmak a hazai repozitóriumokban?  
A kutatás elsődleges forrásait maguk a repozitóriumokban való keresцsek adják, míg 
másodlagos forrásai a tцmában megjelent referátumok, tudománвos szakcikkek. A tцma hazai 
kutatói közül kiemelendő Csapó Benő, Drótos László цs Kozma Tamás tudománвos írásai. 
Az alapkutatás során angol цs magвar nвelvű szakirodalom feltárására, elemzцsre került sor. 
A repozitóriumokban való keresцsek kvantitatív eredmцnвeit szeretnцm ismertetni.  
A prezentáció felhívja a felhasználók figвelmцt a repozitóriumok szцleskörű hozzáfцrцsцnek 
jelentősцgцre цs használatának lehetősцgeire. A kutatás várható eredmцnвei, hogв a 
nevelцstudománвi szakirodalmak csak kis számban vannak jelen a vizsgált 
repozitóriumokban.  
 

The Presence of Education Science in the Hungarian Repositories 
 

Alexandra Szalacsi 
 
 

Keywords: education science, repository, open access, Hungary 
 
The presence of teachers, researchers and students in the academic milieu depends more and 
more on the fast publication of their scientific research, new results and the broad range of 
their public access. The pressure of PoP (Publish or Perish) is felt more and more in all 
disciplines year after year. The crisis of scientific communication, online presence and the 
spread of intense ICT resulted in the open access to research on the internet. The theme of my 
doctoral dissertation in preparation focuses on the use of the electronic information resources 
in the educational doctoral programme. I would like to present one part of the complex 
research, one type of e-resources: the appearance and presence of repositories in education 
science. 
The aim of the research is to examine the characteristics of education literature in the national 
open access repositories. In the presentation I would like to define the notion of repository, its 
types and its relation to open access, archives and databases. The research aims at answering 
the following question: may the open access repositories help the increase of the impact of 
educational journals. To what extent are the national education scientific publications, 
professional literature present in the repositories?  
The primary sources of the research are given by the searches in repositories, while its 
secondary sources are the published abstracts, scientific articles on this theme. The scientific 
writings and research of Benő Csapó, László Drótos and Tamás Kozmas are among the most 
outstanding national ones. In the basic research, Hungarian and English literature has been 
analyzed and explored. I would like to describe the quantitative results of the searches in the 
repositories. The presentation would like to direct the user's attention to the significance of 
extensive access and the usage possibilities of repositories.  
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The previous results of the research just show that a small amount of science education 
literature is present in the examined repositories. 

 
Hallgatók Erasmus mobilitási motivációi 

 

Szaszkó Rita 
 
 
Kulcsszavak: Erasmus, mobilitás, motiváció 
 
A huszonegвedik század második цvtizedцben a tanulók különfцle interkulturális találkozások 
során tapasztalatokhoz, цlmцnвekhez jutnak az osztálвteremben цs azon kívül. Továbbá az 
oktatás nemzetköziesedцsцnek számos formája figвelhető meg, pцldául az Erasmus+ 
nemzetközi mobilitási program keretцben. Az Európai Bizottság szerint, az Erasmus egв 
olвan rendszer, ami elősegíti a kulturális цs nвelvi kompetenciák, valamint a határokon 
átnвúló egвüttműködцs növekedцsцt a tanulók цs a tagállamok között. Az Erasmus hallgatókat 
különfцle hatások цrik mobilitásuk alatt az interperszonális (direkt) цs nem interperszonális 
(indirekt) interkulturális találkozásaik során. Az Erasmus program nagв hangsúlвt fektet az 
egвцnek fejlődцsцre, különösen a fiatal felnőttekцre a tanulmánвi цs a szakmai gвakorlati 
mobilitások keretцben, ami ez európai integráció egвik eszköze. Ennek eredmцnвekцnt, az 
Erasmus rцsztvevők interkulturális цs nemzetköziesedцsi motivációjára iránвuló empirikus 
kutatás relevánsnak tekinthető.  E kisebb volumenű, nem reprezentatív kцrdőíves tanulmánв 
(N=103) magвar hallgatók motivációját vizsgálta abból a szemszögből, hogв miцrt vagв miцrt 
nem motiváltak rцszt venni az Erasmus mobilitásban. Az egвik alapvető eredmцnв az volt, 
hogв a rцsztvevőket az következő faktorok vezцrlik abban, hogв pálвázzanak az Erasmus 
mobilitásra: idegen nвelvi kцszsцgeik fejlesztцse, barátkozás más Erasmus hallgatókkal, 
interkulturális kompetenciáik, цs belső tulajdonságaik fejlesztцse (problцmamegoldás, 
önállóság). Továbbá, a főbb tцnвezők, melвek miatt nem jelentkeznek erre a nemzetközi 
programra: gвenge idegennвelvi kцszsцgek, pцnzügвi okok, honvágв, valamint a 
tanulmánвaik „szüneteltetцse” a küldő intцzmцnвben. 
 

Students' Erasmus Mobility Motivation 
 

Rita Szaszkó  
 
 

Keywords: Erasmus, mobility, motivation 
 
In the second decade of the twenty-first century learners can experience various forms of inter-
culturalexperience, encounters inside and outside the classroom. In addition, various modes of 
internationalisation in education can be witnessed, for instance within the framework of the 
Erasmus+ international mobility programme. According to the European Commission, Erasmus 
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is a system to facilitate the increase of cultural and linguistic competence and cross-border 
collaboration among the students of the member states. Erasmus learners can perceive various 
forms of impact during their interpersonal (direct) or non-interpersonal (indirect) inter-cultural 
encounters during their mobility. The Erasmus programme places a special emphasis on the 
development of individuals especially of young adults within the framework of study and 
internship mobility as a means of cultural integration in Europe. As a result, the rationale for 
empirical research into the motivation for inter-cultural and internationalisation experience of 
Erasmus participants is conspicuous. A small-scale, non-representative questionnaire study 
(N=103) investigated the motivation of the Hungarian students regarding why they are and/or 
are not interested in participating in Erasmus mobility.  A fundamental finding was that 
participants are driven by the following factors to apply for the Erasmus programme: improving 
their foreign language skills, making friends with other Erasmus students, developing their 
inter-cultural competences, and improving personal traits (problem-solving, self-reliance). The 
main components, which hinder them from applying for this international programme are: poor 
foreign language skills, financial constraints, home-sickness, and 'interruption' of studies at their 
home institution.  
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TANÁRKÉPZÉS 
 

A pályaorientáció elmélete és gyakorlata a hazai köznevelési 
intézményekben 

 
Hegyi-Halmos Nóra 

 
 

Kulcsszavak: pálвaorientáció, tanácsadás, pedagóguskompetenciák 
 
A magвar gazdaságot цrintő nagвmцrtцkű munkanцlkülisцg megelőzцsцben jelentős szerepe 
van a megfelelő, időben megkezdett pálвaorientációs tevцkenвsцgnek. A jól megválasztott, 
цrdeklődцsünknek, kцpessцgeinknek megfelelő hivatás sikeres цletpálвát biztosíthat – a jó 
döntцsben jelentős szerepe van az átgondoltan előkцszített pálвaorientációs döntцsnek. A 
pálвaorientáció folвamatának segítцse igazi kihívást jelenthet az iskolarendszer számára, 
hiszen a köznevelцsi intцzmцnвekben, iskolákban elsősorban a pedagógusok feladatakцnt 
jelenik meg. Vajon a pedagógus társadalom mennвire felkцszült erre a feladatra? Milвen 
hazai gвakorlati цs elmцleti fejlesztцsekkel válhat az iskolai pálвaorientáció a 
munkanцlkülisцg megelőzцsцnek eszközцvц Magвarországon?  
Kutatásunk cцlja, hogв átfogó kцpet alkossunk a Magвarországon kialakult iskolai 
pálвaorientációs tevцkenвsцg gвakorlatáról, valamint a közцpfokú köznevelцsi intцzmцnвek 
pedagógusainak цs intцzmцnвvezetőinek pálвaorientációval kapcsolatos attitűdjeiről. A 
kutatás további cцlja, a pedagógusok hozzáállásának vizsgálata a pálвaorientációs 
tevцkenвsцgben való rцszvцtelhez, illetve annak feltцrkцpezцse, vцlemцnвük szerint milвen 
kompetenciákra van szüksцgük ahhoz, hogв a pálвaorientációban, ígв a továbbtanulásban is 
sikeresen támogathassák diákjaikat.  
A kutatás módszereit tekintve, komparatív dokumentumelemzéssel kívánjuk áttekinteni a 
pálвaorientációra vonatkozó hazai цs Európai Uniós dokumentumokat, valamint külföldi 
pцldákon keresztül szeretnцnk megismerni az iskolai pálвaorientáció, pálвatanácsadás 
területцn jellemző nemzetközi törekvцseket. Meg kívánjuk vizsgálni a hazai közцpfokú 
köznevelцsi intцzmцnвek dokumentumait (pl. Iskola Pedagógiai Programja), ezekben hogвan 
jelenik meg a pálвaorientációs tevцkenвsцg.Kérdőíves vizsgálattal kívánjuk megismerni a 
pedagógusok vцlekedцseit, nцzeteit a pálвaorientáció iskolai gвakorlatáról, helвzetцről, 
valamint saját ebben betöltött szerepükről. Szintцn a kцrdőíves vizsgálat cцlja, hogв 
megismerjük a megkцrdezett pedagógusok vцlemцnвцt a pálвaorientációs tevцkenвsцghez 
szüksцges ismeretekről, kompetenciákról.  
A kutatás eredmцnвekцppenátfogó kцpet kaphatunk a magвarországi közцpiskolák 
pálвaorientációs tevцkenвsцgцről, gвakorlatáról. нsszegвűjthetünk olвan jó gвakorlatokat, 
melвek segíthetnek más intцzmцnвek pálвaorientációs tevцkenвsцgцnek fejlesztцsцben, 
valamint egв támogató pedagógus továbbkцpzцs kidolgozásában. Megismerhetjük a 
pedagógus társadalom álláspontját a fejlesztцsi területeket illetően, ezek alapján javaslatokat 
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tehetünk az oktatási kormánвzat számára egв hatцkonв tanácsadási rendszer kiцpítцsцre, 
valamint a pedagógus kцpzцs tartalmi gazdagítására. 
 

Career Guidance in Hungarian Secondary Schools 
 

Nóra Hegyi-Halmos  
 
 

Keywords: competencies, career guidance, vocational orientation 
 
For primary and secondary school students career guidance is a separate field of development. 
According to the National Core Curriculum (2012), career guidance is included in other fields 
of development such as life management and practical skills. It is not offered as a separate 
subject. 
Vocational orientation is a significant challenge for the Hungarian education system, because 
it appears as the task of pedagogues in schools. But are they prepared for this role? What kind 
of practice characterizes vocational orientation in Hungarian secondaryschools? 
Aims of theresearch: 
The main aim of the research is to get an overall picture (comprehensive description) of the 
practice of vocational orientation in Hungarian secondary schools, and get to know secondary 
school teachers’ and managers’ attitudes to the subject. Another intention is to examine 
pedagogues’ necessary knowledge and competencies that are necessary to help their students’ 
career choice.   
Research methods: 
We reviewed national and European Union documents about career guidance, vocational 
orientation and lifelong guidance. We would like to present some best practices from abroad. 
We examined the documents of some secondary schools in order to study the educational 
program of the school and how vocational orientation appears in these documents. We would 
like to learn about the practice of vocational orientation in secondary schools and the attitudes 
of teachers by using questionnaires. Another purpose of the questionnaire study is to find out 
the opinion of teachers about the necessary knowledge and competencies. 
Results of theresearch: 
We get a comprehensive description about the practice of vocational orientation in Hungarian 
secondaryschools. We can collect some best practices, which can help other institutes to 
develop their own system. We get to know the standpoint of the teaching profession about the 
knowledge and competencies necessary for vocational orientation activity, and we are able to 
make recommendations for effective training for teachers. 
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Vélekedések a kiemelked  képesség  tanulók fejlesztésér l 
 

Kállai Gabriella 
 
 
Kulcsszavak: tehetsцg, pedagógus, iskola 
 
A kiemelkedő kцpessцgű gвerekkel való munkának, tehetsцggondozásnak Magвarországon 
komolв hagвománвai vannak, hiszen e munka már a XIX. század vцgцn цs a XX. század 
elejцn is prioritást цlvezett. A második világháború után azonban elhanвagolt területtц vált, цs 
lцnвegцben a hetvenes цvekben került ismцt az nevelцstudománв homlokterцbe, ami 
különösen a hagвománвosnak tekinthető, iskolarendszer keretein belül megvalósuló 
tehetsцggondozási rendszer lцtrehozásában цs működtetцsцben jelent meg. A magвar 
pszichológusok, oktatáskutatók цs fejlesztők a fokozatosan egвre nagвobbnak bizonвuló 
mozgásteret kihasználva a nвolcvanas цvekben kezdtek el komolвan foglalkozni a tцmával, цs 
a nemzetközi trendekkel összhangban jutottak el egв kompleб rendszer kiцpítцsцnek 
igцnвцhez, melвben megkerülhetetlen szerepet kap a pedagógus цs az iskolarendszer. E 
kompleб tehetsцggondozás folвamatán a pedagógusnak három fő feladata van: egвrцszt a 
tehetsцges gвermek erős oldalának fejlesztцsцt, másrцszt az egв adott területen tehetsцges 
gвermek (tehetsцggel összefüggő) gвenge oldalainak kiegвenlítцsцt, harmadrцszt pedig olвan 
területek támogatását, amelвek kiegцszítik a direkt tehetsцgfejlesztцst.  
Az előadásban pedagógusok vцlekedцsцt mutatjuk be a kiemelkedő kцpessцgű tanulók 
kцpessцgkibontakoztatásával kapcsolatban, kitцrve arra, hogв milвen ismeretekkel 
rendelkeznek e területen, mit gondolnak a tehetsцgekkel való foglalkoztatási formákról, 
valamint bemutatjuk e kцpessцgkibontakoztatási formák gвakorlati megvalósulását is. 
Az elemzцshez azt az adatbázist használtuk fel, amelвnek empirikus adatfelvцtele 2013-ban цs 
2014-ben zajlott a pedagógusok körцben (kutatásvezető Sági Matild), цs amelвhez nцhánв 
kцrdцssel csatlakoztunk. A minta reprezentatív цs szцleskörű: 5147 fő válaszait tartalmazza. 
Az adatfelvцtel módja online kцrdőív kitöltцse volt. 
Az előadásban az elmцlet цs a gвakorlati megvalósítás közti azonosságokat цs különbsцgeket 
mutatjuk be, azzal a cцllal, hogв felhívjuk a pedagóguskцpzцssel foglalkozó szakemberek 
figвelmцt nцhánв problцmára. 
 

Thinking About the Development of Talented Students 
 

Gabriella Kállai  
 
 

Keywords: talented, teacher, school 
 
There is a strong tradition of working with children with higher ability in Hungary. Nurturing 
the talented was a priority at the end of the 19th century and the early 20th century. However, 
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after the Second World War it was a neglected area, and in the 1970s it shifted again in the 
centre of interests of science education. This supporting system of higher ability is especially 
common in the traditional framework of the education system. Hungarian psychologists, 
researchers and developers began to deal seriously with this area in the 1980s and they 
realized a demand for a more complex system with an inevitable role of the teacher and the 
education system, in accordance with international trends. There are three main tasks of a 
teacher to support in this compleб sвstem: first develop the gifted child’s strengths, on the 
other hand, develop the weaknesses of the gifted child, and last support the areas that 
compensate the direct talent development.  
In the presentation I present teachers’ perceptions of gifted or talented children/students in 
relation with potential unfolding, which includes the knowledge they have in this area, what 
they think about forms of educating the talented, and how this works in practice. 
For the analysis I used a database, for which the empirical data collection was conducted with 
teachers (senior researcher Matild Sági, OFI) in 2013 and 2014, and I connected this to a 
questionnaire with some other questions. Our sample is representative and extensive: We have 
5,147 respondents. We used an online questionnaire for data collection. 
I present similarities and differences between theory and practice with the aim to draw 
attention to some problems for teacher trainers. 
 

Tanulásszervezés gamification alapokon 
 

Magyarné Fazekas Ágnes 
 
 
Kulcsszavak: tanulásszervezцs, gamifikáció, motiváció 
 
A 21. század felgвorsult цletritmusa, az infokommunikációs eszközök rohamos terjedцse, цs 
az цlet minden területцn való jelenlцte korunk pedagógusai elц (az óvópedagógusoktól a 
főiskolai oktatóig) újabb цs újabb kihívásokat állít. A most felnövő nemzedцk, a digitális 
generáció oktatása, kцpzцse terцn megkerülhetetlen ezen eszközök használata, a felnőtt 
generáció esetцben pedig sok esetben a pálвán maradás feltцtele a korszerű digitális 
kommunikációs eszközök használatának elsajátítása.  
A megváltozott társadalmi цs technológiai konteбtus цs a benne цlő digitális bennszülöttek цs 
bevándorlók oktatása új tanulásszervezцsi módszerek kialakítását is megkívánja. Kutatásom 
során egв innovatív, a fent említett kihívásokra reagálni próbáló tanulásszervezцsi módszert, a 
gamifikációt próbálom ki kísцrleti jelleggel, elsősorban az цrtцkelцsi rendszerben, 
felsőoktatási konteбtusban, andragógia szakos nappali цs levelező tagozatos hallgatók 
körцben. A gamifikáció vagв játцkosítás játцkelemek alkalmazását jelenti nem játцkos 
körnвezetben (Fromann, 2014), melв ha elцri cцlját, a tanulás nem külső kцnвszer, hanem az 
eбplorációs kцsztetцs hatására belső (intrinzik) motivációvá (Ryan цs Deci, 2001) válik, s a 
tanuló ennek az újfajta motivációnak (motiváció 3.0 – Pink, 2009) köszönhetően átцlheti a 
floа цlmцnвцt (Csíkszentmihályi, 1997). 
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A kutatás cцlja a hallgatók tanulási motivációjának erősítцse egв olвan tanulásszervezцsi 
technika rцvцn, melвnek keretцben a tanulók autonóm törekvцsei, egвцni motivációi, 
önszabálвozó tevцkenвsцge előtцrbe kerül, mцgis mindez tanári felügвelet mellett, folвamatos 
visszacsatolást biztosítva a hallgatói teljesítmцnвekről. 
A gamifikáció mint tanulásszervezцsi módszer kipróbálása az aktuális fцlцvben, e-learning цs 
tananвagfejlesztцs kurzus keretцben zajlik. Kvantitatív цs kvalitatív módszert egвaránt 
alkalmazok: kцrdőíves adatgвűjtцst vцgzek fцlцv elejцn цs vцgцn az eddigi цs az új 
tanulásszervezцsi technikákra vonatkozóan, különös tekintettel az цrtцkelцsre. A tananвag 
feldolgozása цs a hallgatói aktivitás online közössцgi felületen, kollaboratív módon, valamint 
offline konteбtusban, tanórán egвцni vagв kooperatív módon zajlik. Előadásomban a 
kutatásból levonható első következtetцseket szeretnцm ismertetni. 
 

Organising Learning on a Gamification Basis 
 

Ágnes Magyarné Fazekas  
 
 
Keywords: organising learning, gamification, motivation 
 
The increased speed of the 21st century, the more and more widespread use of the info 
communication tools and their presence in all fields of life sets newer and newer challenges 
for todaв’s teachers (from nurserв school teachers to college lecturers). It is unavoidable to 
use these tools in the field of the neа generation, the digital generation’s education and 
training, and in adults learning how to use the up-to-date digital communication tools is often 
the condition of being able to stay in their profession. 
The new social and technological context and the education of the digital aborigines and 
immigrants living in it calls for the introduction of new methods for organising learning. 
Throughout my study I have experimented with an innovative method of organising learning, 
the gamification, which reacts to the above mentioned conditions, first of all in the evaluation 
system, in a higher education context, among andragogy major full-time and correspondence 
students. Gamification means the use of game elements in a non-game surroundings 
(Fromann, 2014), which, if applied accordingly, makes learning an intrinsic motivation as an 
effect of the exploration urge (Ryan és Deci, 2001) instead of outer constraint, and due to this 
new kind of motivation (motivation 3.0 – Pink, 2009) the student will experience flow 
(Csíkszentmihályi, 1997). 
The aim of the study is to strengthen students’ motivation for learning bв using a learning 
organisation technique within the framework of which the students autonomous efforts, 
individual motivation and self-regulating activities come into the foreground, while being 
under teacher supervision and providing continuous feedback on student achievements.  
Trying out gamification as a learning organisation method is done during this term, in the 
framework of e-learning and study material development course. I use a quantitative and a 
qualitative method as well: I collect data via questionnaire at the beginning and at the end of 
the term regarding the existing and the new learning organisation techniques, with special 
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attention to evaluation. Processing study material and student activity is done on a community 
interface, in a collaborative way, as well as in an offline context, in class, individually or in 
cooperation. I would like to present the first conclusions of my study in my lecture. 
 

A hazai pedagógiai szakfolyóiratok és szakirodalom a 
tudománymetria színpadán 

 
Sipos Anna Magdolna 

 
 
Kulcsszavak: pedagógiai szakirodalom, tudománвmetria, bibliometria  
 
A hazai kutatói szfцra tudománвos eredmцnвeit bemutató publikációk a világ tudománвos 
közlemцnвeit gondozó, a tudománвos potenciál reputációs mцrtцkцt alapvetően meghatározó, 
referált adatbázisokban alulreprezentáltak. Mindezek nem csupán a tudománвos közlemцnвek 
ismertsцgцnek цs elismertsцgцnek (impact-factor) jelentenek komolв akadálвokat, hanem 
Magвarországon tevцkenвkedő tudománвos potenciált is hátránвos helвzetbe hozzák 
(citációs-mutatók). Az előadás cцlja: tudománв- цs bibliometriai módszerekkel vцgzett, 
kvantitatív vizsgálat alapján bemutatni, hogв a világ tudománвos szakirodalmát felvonultató 
legfontosabb szakirodalmi adatbázisok milвen mцrtцkben reprezentálják a magвarországi 
pedagógiai kutatás tudománвos eredmцnвeit, az e diszciplínára szakosodott folвóiratokat цs a 
bennük megjelenő közlemцnвeket, rámutat arra, hogв e mцrцsek alapján a hazai kutatók 
nemzetközi, tudománвos reputációja emelцsцnek, versenвkцpesebbц tцtelцnek milвen objektív 
цs változtatandó akadálвai vannak. 
A vizsgálat alapját azok a szakirodalmi adatbázisok jelentik, amelвek a világ tudománвos 
közlemцnвeinek meghatározó reprezentánsai: Academic Search Complete, Web of Science 
(WOS), Scopus, SciVal Experts, SpringerLink, Central And Eastern European Online Library 
(C.E.E.O.L.), továbbá a pedagógia szakterületцnek legnagвobb szakirodalmi adatbázisa, az 
ERIC. A nemzetközi szakirodalmi források mellett sor kerül a hazai szakirodalmi adatbázisok 
hasonló szempontú elemzцsцre is: Elektronikus Periodika Archívum (EPA), MATARKA, 
HUMANUS, MTMT stb. A hazai pedagógiai folвóirattermцs nemzetközi szintű mцrцsцnek, 
minősítцsцnek bemutatására a Journal Citation Reports (JCR), az UlrichsWeb Global Serials 
Directory, Hirsch-index, Eigenfactor, SCImago Journal and Countrв Rank szolgál. A 
kvantitatív vizsgálat eredmцnвeit, tendenciáit, цrtelmezцseit az előadás keretцben 
magвarázatokkal ellátott metrikus adatsorok, diagramok mutatják be, цs sor kerül majd az 
akadálвok, korlátok enвhítцsцre alkalmas javaslatok bemutatására is.  
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Hungarian Pedagogical Journals and Literature in Science 
Metrics 

 
Anna Magdolna Sipos 

 
 

Keywords: pedagogical journals and literature, scientometrics, bibliometrics 
 
Publications on the achievements of Hungarian academic research have been 
underrepresented in peer-reviewed databases that collect publications from all over the world 
and define the reputational ratings of academic potential. This not only poses serious 
obstacles for the impact-factors of academic publications but it also hinders the Hungarian 
academic potential (citation indicators). The purpose of this presentation is to demonstrate, 
based on quantitative research using science and bibliometric methods, how well the results of 
Hungarian academic research in pedagogy are represented in the most important academic 
databases that include the аorld’s academic literature, and to аhat eбtent Hungarian 
pedagogical journals and articles are included in them. Based on this research, the 
presentation also points out the objective obstacles to increasing the international academic 
reputation of Hungarian researchers and making their results more competitive.  
The present research is based on academic databases that are important representatives of the 
аorld’s academic publications: Academic Search Complete, Web of Science (WOS), Scopus, 
SciVal Experts, SpringerLink, Central And Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.), as 
аell as ERIC, the аorld’s largest database dedicated to the field of pedagogy. Along with 
these international academic sources, Hungarian academic databases were also analyzed from 
the same aspects: Elektronikus Periodika Archívum [Electronic Periodicals Archive and 
Database] (EPA), MATARKA, HUMANUS, MTMT, etc. The Journal Citation Reports 
(JCR), the UlrichsWeb Global Serials Directory, Hirsch-index, Eigenfactor, and the SCImago 
Journal and Country Rank were used to represent the evaluation and qualification of 
Hungarian pedagogical journals. The results, tendencies and interpretations of the quatitative 
research are illustrated during the presentation through metric data and diagrams with 
explanations. At the same time recommendations are also presented for mitigating the above-
mentioned obstacles and limits. 
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MÓDSZERTAN 
 

„Minden n nek van egy története, amit nem mesél el” 
Űiblioterápia n i célcsoportoknak 

 
Űéres Judit 

 
 

Kulcsszavak:krízis, цletciklus, identitás 
 
Bármilвen korcsoportban цs цlethelвzetben legвünk, előfordul, hogв elveszettnek, 
tanácstalannak цrezzük magunkat, ugвanakkor családunkban, kapcsolatainkban nem találjuk 
meg a szüksцges támogatást. Ilвenkor komolв lelki segítsцget jelenthet, ha lehetősцgünk 
nвílik arra, hogв megosszuk másokkal цrzцseinket, gondolatainkat, tapasztalatainkat. A 
biblioterápiás csoport erre ad keretet, közössцget цs időt. 
A kifejezetten nőknek szóló biblioterápiás csoportok terápiás munkájának közцppontjában az 
лn sokszor elfelejtett, elhanвagolt, háttцrbe szorított női oldala, női identitása, цs ehhez 
kapcsolódó igцnвei, szüksцgletei, vágвai, lцtцlmцnвei, pozitív цs negatív tapasztalatai, 
megoldásra váró problцmái, illetve a kiteljesedцs цs boldogulás egвedül nehezen leküzdhető 
külső цs belső akadálвai állnak. 
A csoport hangsúlвos női fókuszán túl az elsődleges terápiás cцlok között szerepel az egвцn 
megerősítцse цs bátorítása az őt цrő nehцz цlethelвzetek цs döntő kihívások közepette, amihez 
a csoport bizalmi цs biztonságos, az egвцnt цrzelmileg megtartó цs törekvцseiben támogató 
körnвezetet цs közössцget nвújt. Foglalkozásainkon a nőisцg tцmájához köthető 
olvasmánвokat használunk kiindulópontkцnt a szemцlвes tartalmú beszцlgetцsekhez. Ezen 
olvasmánвokból kiindulva támogatjuk a csoporttagokat abban, hogв kifejezzцk цrzцseiket, 
megosszák egвmással gondolataikat, problцmáikat, tapasztalataikat, hogв ezáltal lehetősцgük 
nвíljon egвmáshoz szabadon kapcsolódni, egвmás цlettapasztalatából tanulni, rálátni цletük 
ismцtlődő csapdahelвzeteire, цs saját viselkedцsük hibáira, hiánвosságaira. Mindezek 
szüksцgesek ahhoz, hogв az egвцn a közös olvasmánвokból kiinduló, társakkal folвtatott 
beszцlgetцsek цs interakciók segítsцgцvel önmagáról szóló, addig nehezen hozzáfцrhető 
tapasztalatok цs belátások sorához jusson, rálásson цlete, kapcsolatai valódi problцmáira, 
felismerje az цlete pozitív iránвú változásához, a fejlődцshez vezető utat, amit idővel 
cselekvцssц is tud alakítani. 
Az előadás a női biblioterápiás szolgáltatások három különböző cцlcsoportjában, nвitott, fцlig 
zárt цs zárt intцzmцnвekben (közkönвvtárban, anвaotthonban цs börtönben) konkrцt pцldákon 
keresztül hasonlítja össze a terápiás цs pedagógiai szempontból leghatцkonвabbnak bizonвuló 
gвakorlatokat цs szövegeket. 
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„Every woman has a story not to tell” – Bibliotherapy for Women 
 

Judit Űéres  
 
 

Keywords: crisis, life-cycle, identity 
 
The bibliotherapeutic intervention aimed at women is a guided reading and discussion, which, 
similarly to Western feminist psychotherapies, focuses on the psychological support of 
women from various age groups and different social and emotional circumstances. 
Bibliotherapy for women can be used to promote psychological well-being, srengthen self-
knowledge and self-esteem, develop competent social skills and help to express and 
understand strong emotions, bad experiences and problems. 
The main topics of our fiction and non-fiction texts used during the one-year-long group 
therapy are strongly related to the multiple and rich range of female identities and life-cycles, 
and they discuss possible crisis and challenges a woman can face during her everyday life. 
Participants working intensively on themselves, obviously with the support of the group, 
become able to reach deeper self-knowledge and insight which lead them to develop 
themselves and turn their lives in a positive way. 
The presentation compares some Hungarian examples of bibliotheraputic group therapy for 
women in public libraries, social care institutions and prisons, focusing on the therapeutic 
effectiveness of our selected materials. 

 

A testnevelés hatékonyságának kérdései a tudomány és a 
pedagógia szemszögéb l 

 
Űodó Dávid 

 
 

Kulcsszavak: tanterv, adaptáció, testnevelцs 
 
Előadásom tцmáját a testnevelцs tantárgв oktatásának elmцleti problцmafelvetцsei kцpezik. 
Kцrdцsfelvetцsem az edzцselmцletből цs a neurológia területцről összegвűjtött adatok alapján 
a testnevelцsi kerettantervek, helвi tantervek цs tanmenetek hatцkonвságával kapcsolatos 
problцmákat feszegeti a valós iskolai testnevelцs szemszögцből. 
A problцma lцtjogosultságának alátámasztása miatt elkerülhetetlen a testnevelцs 
kerettanterveinek, helвi tanterveinek цs a valós testnevelцsi munkafolвamatban megjelenő 
testnevelцs órák láncolatának vizsgálata, a valós testnevelцs bemutatása. лppen ezцrt a 
testnevelцs kerettanterv metodika valamint a kötelezően цs szabadon tervezhető tartalmak цs a 
hozzájuk rendelt óraszám-keretek rövid bemutatását követően a helвi tanterv elkцszítцsцnek 
lehetősцgei kerülnek előtцrbe. Ahhoz, hogв megцrtsük a tervezцs lцpцseinek mikцntjцt, 
nцhánв erősen befolвásoló tantárgв-specifikus sajátosság ismertetцsцt követően a gвakorlati 
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megvalósulás szemszögцből tekintünk vissza az eredeti kerettantervi ajánlásokra. Ez az 
цrtцkelő kitekintцs megfelelő konteбtusba helвezi a továbbiakban ismertetett alapelvek által 
kiemelt szempontokat.  
Az adaptációs alapelvek bemutatásának előfeltцtele azok szüksцgessцgцnek bizonвítása, 
melвet a testnevelцs elsődleges tantárgв-pedagógiai elvei biztosítanak. A következőkben 
három alapelv bemutatására kerül sor, melвek egвenkцnt fűződnek az emberi test adaptációs 
folвamatainak különböző aspektusaihoz. Az első alapelv a SAID (Special Adaption to 
Imposed Demand), vagвis a speciális adaptáció alapelve. Második alapelv a neurológiai 
kutatásokból ismert használd vagв elveszíted elv. Harmadik alapelv, melв bemutatásra kerül 
pedig az edzцselmцlet цs testnevelцs alaptцtelцt kцpező motoros tanulás fázisainak 
törvцnвszerűsцgei.  
A következőkben a már ismert alapelvek által kialakított цrtцkelő rendszer alapján kerül a 
vizsgálódás közцppontjába a testnevelцs kerettanterv – helyi tanterv – gyakorlati 
megvalósulás folвamata. Az ígв kapott kцp egвцrtelműen pedagógiai jellegű problцmákra 
világít rá, melвek lehetsцges megoldására jelenlegi цs jövőbeli kutatásaim kapcsán teszek 
utalást.  
 

Physical Education and Physical Culture. 
Effectiveness of Physical Education from a Scientific and 

Pedagogical Perspective 
 

Dávid Űodó 
 
 

Keywords: curriculum, adaptation, physical education 
 
My presentation focuses on the possible problems ofteaching physical education. There are 
different biological and neurological principles about the methods for human body adaptation 
which I use as a fundamental basis for my presentation. The main question is shown by 
analyzing the curriculum of physical education, and examining how it actually works in the 
real physical education system at schools, by using the principles above.  
To reveal the real problems, first it must be presented how the physical education curriculum 
is used by teachers to create their own – school specific – physical education curriculum for 
their own possibilities, and discuss how it works in reality step by step. To fully understand 
this process, some of the basic principles of the pedagogy of physical education (that has 
significant influence) are presented. This appraisal of the curriculum will give us the right 
context to understand why biological principles are important in the pedagogy of physical 
education.  
In the next part three different kinds of biological and neurological principles of the human 
body adaptation are explained to reveal the problems of physical education. The first principle 
presented is the SAID (Special Adaption to Imposed Demand) principle, which is an 
explanation of the special adaptation that occurs whenever the body does something. The 
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other principle is the ‘Use it or Lose it’ principle. This principle is аell knoаn from the 
neurological science, and perfectly true for the skills in the sports science. The third principle 
is one of the basic principles of every movement: it is motor learning and its different phases.  
These principles are used together to create a new kind of evaluating system, which is used to 
re-analyze the curriculum of physical education, the school specific physical education 
curriculum, and real physical education in schools. The results will show many of the clearly 
pedagogical problems of physical education. At the end of the presentation I refer to my 
current and future research as a possible solution. 
 

Környezetföldrajz, mint a környezeti nevelés eszköze 
 

Horváth Andrea  
 
 

Kulcsszavak: körnвezetföldrajz, körnвezeti nevelцs, attitűd 
 
A felsőoktatásban dolgozó tanárok egвre többször szembesülnek azzal, hogв az oda 
jelentkező цs felvett hallgatók, ha rendelkeznek is kellő mennвisцgű tudással, az nem mindig 
minősцgi is. A társadalmi-gazdasági problцmák megцrtцsцhez, kezelцsцhez nцlkülözhetetlen a 
felnövekvő generációk földrajzi ismereteinek, holisztikus szemlцletцnek kialakítása. 
Napjainkban az oktatáspolitika a termцszettudománвok цs a kulcskompetenciák fontosságát 
hangsúlвozza. A tantermen kívüli oktatás elenвцsző mцrtцkben kerül alkalmazásra. 
Különösen igaz ez a közцpiskolás korosztálв tekintetцben. A vizsgálat tárgвa a tanórán kívüli 
tevцkenвsцgeknek a körnвezeti földrajz tцmáinak keretцn belüli alkalmazási problцmája, 
illetve a közцpiskolások tцmakörhöz való hozzáállása. A kutatás kiterjed arra is, mikцpp 
vцlekednek az oktatók a körnвezeti nevelцs során alkalmazott alternatív módszerekről, 
jelenlegi helвzetцről közцpfokú oktatási intцzmцnвekben. A közцpiskolás kohorsznak milвen 
a körnвezeti attitűdje. Empirikus vizsgálatokat vцgeztem közцpfokú oktatási intцzmцnвekben 
Magвarországon, Szerbiában цs Horvátországban, melвeket strukturált tanulói kцrdőív 
formájában (567 db), közцpiskolai földrajzoktatók esetцben interjú nвílt kцrdцsekkel (7 db), 
valamint felsőoktatásban oktató földrajz szakos tanárokkal kцszült mцlвinterjú módszerцvel 
vцgeztem. A 2 magвarországi цs 4 külföldi intцzmцnвben folвtatott kutatás eredmцnвe, hogв 
a diákok alapvetően pozitív attitűddel rendelkeznek, цs annak kiteljesítцsцhez, legtöbb esetben 
a szemlцltetцst hiánвolják, amelвre a napjainkban már elterjedt IKT eszközök használatával 
lehetősцg is van. A változatosság igцnвe egвцrtelművц vált a tanulók válaszaiból. Továbbá a 
kapcsolódási pontokat, a gвakorlati kapcsolódásokat is be tudja mutatni цs ez által, nem csak 
az oktatást teszi változatossá, hanem egв-egв termцszettudománвi diszciplína hasznosságára 
is rávilágíthat a diákoknak. A Likert skálán vцgzett körnвezeti attitűd felmцrцs eredmцnвe 
pozitív attitűdöt mutat a vizsgált teljes alapsokaságra vetítve. A közцpiskolai oktatókkal 
kцszült interjúk eredmцnвe, hogв mindannвian kevцsnek tartják a földrajz tantárgв heti, 
illetve цvi óraszámát, ugвanakkor a tanulók összefüggцsek felismerцsi kцpessцgцvel 
kapcsolatban vegвes vцlemцnв alakult ki. A problцmát a tájцkozottság цs gondolkodás 
hiánвában látják. Felsőoktatásban dolgozó földrajz oktatók szerint a közцpiskolában inkább a 
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szemlцletmódot kellene tanítani pl.: földrajzi problцmamegoldás, döntцsi támogatási módok. 
A legnagвobb gond pedig, hogв nincs megfelelő kommunikáció a közцp цs felsőfokú 
intцzmцnвek között. 

 

Geography as a Tool for Environmental Education 
 

Andrea Horváth 
 
 

Keywords: environmental geography, environmental education, attitude 
 
Teachers working in higher education increasingly feel the problem that the quality is not 
always adequate for the candidates and students who are admitted there if they have sufficient 
knowledge. The geographical knowledge of the growing generations and creating a holistic 
approach are essential for the understanding and treatment of the socio-economic problems. 
Nowadays the educational policy emphasizes the importance of natural sciences and the key 
competencies. The degree of teaching outside the classroom is insignificant. This is especially 
true for secondary school students. The study focuses on the problem of extra-curricular 
activities in the context of employment activity in the environmental themes of geography and 
attitudes of secondary school students to the topic. It is also studied how educators think about 
alternative methods used in environmental education and the current situation in secondary 
schools. What is the environmental attitude of high school students? Empirical studies, which 
used structured student questionnaires (n=567), open interview questions for middle school 
geography teachers (n=7) and in-depth interviews with geography teachers in higher 
education (n=2), were carried out in secondary schools in Hungary, Serbia and Croatia. The 
results of two research projects in Hungary and in four foreign institutions revealed that 
students had a basically positive environmental attitude and they lacked exemplification in 
most cases. The need for change became clear from the students' responses. The result of 
interviews with high school teachers was that they all considered the number of hours of 
geography courses per year and week to be insufficient. The opinions about students' 
cognitive abilities varied. The problem is thought to be the lack of awareness and thinking. 
According to geography teachers in higher education the approach should be taught in high 
school.  For example: geographical problem solving, decision-support methods. The biggest 
problem is the lack of proper communication between the secondary and post-secondary 
institutions (higher education, university). 
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Francia nyelv tanítása tanulási nehézségekkel küzd  tanulók 
számára általános iskolában 

 
Kiss Attiláné Ildikó 

 
 

Kulcsszavak: idegennyelv-oktatás, francia nвelv, tanulási nehцzsцgek 
 
Az idegen nвelvek oktatásának jelentősцgцt цs szüksцgessцgцt nem kell hosszasan 
bizonвgatni. A közoktatásban folвó nвelvoktatás cцlja a mindennapi цletben jól alkalmazható 
nвelvtudás biztosítása, melв egвre inkább előfeltцtele a munkavállalásnak, a felsőfokú 
tanulmánвoknak цs a mindennapi цletben is számtalan olвan helвzet adódhat, melвben 
nвelvtudás nцlkül nem vagв alig boldogulnánk. 
A nвelvtanárok kцpzцse alapvető a minősцgi nвelvoktatás цs a sikeres nвelvtanulás 
цrdekцben. A közoktatás valamennвi szintjцn csak olвan nвelvtanárt szabad alkalmazni, aki 
rendelkezik az adott korosztálв tanításához szüksцges kцpesítцssel, vagвis elsajátította a 
megfelelő nвelvi цs módszertani ismereteket. Gвakorló nвelvtanárkцnt tapasztalom, hogв a 
normál tanárkцpzцsben kevцs információt kapnak a hallgatók a tanulási zavarokkal 
kapcsolatban, annak ellenцre, hogв munkájuk során gвakran találkoznak diszleбiás цs/vagв 
diszgráfiás tanulókkal. Ahhoz, hogв hatцkonвan tudjuk kezelni a rцszkцpessцg zavarokkal 
küzdő tanulók problцmáit, цs hogв ne rekesszük ki őket a nвelvtanulás folвamatából, 
nцlkülözhetetlen a tanulási zavarok legalább alapszintű ismerete цs a hasznosítható módszerek 
цs technikák alkalmazásának elsajátítása. 
Előadásomban szeretnцk kitцrni a diszleбia цs diszgráfia az írás цs olvasás területцn jelentkező 
tüneteire. Szeretnцm felvázolni milвen nehцzsцgekkel kell megküzdenie a nвelvtanárnak цs a 
nвelvtanulónak. Ezek után ismertetnцm saját fejlesztő munkám eredmцnвeit, nцhánв konkrцt 
feladat цs gвakorlat bemutatásával.  
 

Teaching French to Primary School Students with Learning 
Disabilities 

 
Ildikó Kissné 

 
 
Keywords: French language teaching, primary school students, disabilities 
 
The significance and necessity of foreign language teaching need not be proved repeatedly. 
The aim of foreign language teaching in public education is to provide language knowledge 
that can be applied effectively in everyday life, which has increasingly become a prerequisite 
for employment and higher education studies, and several situations can occur which we can 
hardly handle or cannot handle at all without the knowledge of languages. 
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Training of teachers of foreign languages is of vital importance from the point of view of 
quality language teaching and successful language learning. On every level of public 
education, exclusively those language teachers have to be employed who have the 
qualification necessary for the teaching of the given age group, in other words, those who 
have acquired the suitable language and methodological knowledge. As a practicing teacher I 
experience that students get little information about learning disabilities in regular teacher 
training in spite of the fact that they often meet students with dyslexia and/or dysgraphia 
during their work. To be able to handle the problems of students suffering from learning 
disabilities and not to exclude them from the process of language learning, it is indispensable 
for teachers to know learning disabilities at least on a basic level and acquire the application 
of utilizable methods and techniques. 
In my presentation I would like to touch upon the symptoms of dyslexia and dysgraphia in the 
field of writing and reading. I would like to outline the difficulties the language teacher and 
the language learner have to cope with. After that I would present the results of my own 
development work and outline some particular exercises and practice. 
 

Szemléletformálás, érzékenyítés a középiskolákban 
 

Lakatos Szilvia 
 
 

Kulcsszavak: cigánв/roma, kultúra, holocaust, цrzцkenвítцs 
 
A Khetanipe a Romák нsszefogásáцrt Egвesület 2015 tavaszán egв, az Emberi Erőforrások 
Minisztцriuma Társadalmi Felzárkózásцrt Felelős Államtitkársága által támogatott programot 
valósít meg, melвnek cцlja a közцpiskolás fiatalok szemlцletformálása цs цrzцkenвítцse a 
roma/cigánв kultúra цs a holokauszt (pharrajimos/porajmos) kapcsán. A roma/cigánв 
holokauszt sokáig ismeretlen maradt a közvцlemцnв előtt, ennek egвik következmцnвe, hogв 
a közцpiskolai törtцnelemkönвvek kevцs információt tartalmaznak a roma/cigánв kultúráról цs 
a pharrajimos/porajmos esemцnвeiről.  
A program fő cцlja, hogв a diákok jobban megismerjцk a cigánв/roma kultúra jellemzőit цs 
törtцnetцt (Lakatos цs mtsa, 2012; Lakatos, 2012), illetve az órák lehetősцget biztosítanak 
arra, hogв a gвerekek ne csak leбikálisan, tankönвvszerűen találkozzanak a roma/cigánв 
holokauszt drámai pillanataival (Bernáth, 2000; Márfi, 2014). 
A közцpiskolás diákok csoportos kutatómunkát vцgeznek online adatbázisokban, 
könвvtárakban, levцltárakban, helвtörtцneti múzeumokban a roma/cigánв holokauszt helвi 
törtцnцseinek feltárása цrdekцben. 
Az órák RJR modell szerint цpülnek fel a ráhangolódás, a jelentцsteremtцs цs a refleбió 
szakaszának előtцrbe helвezцsцvel, illetve különfцle interaktív цs reflektív tanulási technikák 
segítsцgцvel törekszenek az ismeretek elmцlвítцsцre; tervezett interaktív technikák цs 
módszerek: hajlított vцlemцnвvonal; fürtábra; kettцosztott napló; szóforgó technika; szakцrtői 
mozaik; galцria technika; konstruktív vita (Bárdossв цs mtsa 2002; Arató-Varga 2008).  
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A kontaktórákat kutatás keretezi minden iskolában. A kutatás cцlja, hogв felmцrjük, mennвire 
informáltak a diákok a cigánв/roma kultúra цs holocaust tцmakörцben.  
Kцrdőíves kutatásunk során összehasonlító vizsgálatot kívánunk vцgezni a diákok körцben, 
melвnek során az цrzцkenвítő trцning előtt цs az után is feltett kцrdцsekre kapott válaszokat 
elemezzük ki. Cцlunk, hogв a megtartott trцning hatцkonвságát vizsgáljuk a közцpiskolások 
körцben. 
A kutatás várható eredmцnвe, hogв azokban az osztálвokban, ahol az цrzцkenвítő trцning 
megtartásra került, ott a diákok tudása a vázolt tцmakörökben bővült, ígв a trцning 
hatцkonвsága is alátámasztható. 
 

Raising Awareness and Sensitization in Secondary Schools 
 

Szilvia Lakatos 
 
 

Keywords: Gypsy/Roma, culture, holocaust, sensitization 
 
The Khetanipe for the Cooperation of Roma will be implementing a program in the spring of 
2015, supported by the Ministry of Human Resources, the Secretary of State for Social 
Inclusion. Its aim is to raise awareness and sensitize secondary school students about the 
Gypsy/Roma holocaust (pharrajimos/porajmos). The Roma/gypsy holocaust was for long 
unknown in the public sphere, and as a consequence, history books contain little information 
about the Gypsy/Roma culture and the events of pharrajimos/porajmos. 
The main goal of the program is for students to get to know the characteristics of the 
Gypsy/Roma culture and history (Lakatos et al., 2012; Lakatos, 2012), and classes will ensure 
a possibility that children should know the dramatic moments of the Roma/Gypsy holocaust 
not just from teбtbooks (Bernáth, 2000; Márfi, 2014). 
Students will do group research in online databases, libraries and local history museums to 
reveal parts of local history related to the holocaust.  
The lessons will be focused on attunement, creating meaning and reflection with the help of 
different interactive and reflective learning methods. These methods are as follows: curved 
opinion, cluster figures, divided logs, word rotation technique, expert mosaic, gallery 
technique and constructive debate (Bárdossв et al., 2002; Arató-Varga 2008).  
The contact lessons will be framed with research in each school. The aim of the research is to 
understand how well informed students are regarding the topic of the Roma/Gypsy holocaust.  
During our survey based research, we would like to make a comparative study among 
students to analyze the results from before and after awareness raising, and the aim is to 
understand the effectiveness of the sensitization training.  
The expected result of the research is that the knowledge of students has grown in the 
mentioned topic in schools where the sensitization training has been implemented, so the 
usefulness of the training can be confirmed. 
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Médiatudatosságra nevelés 
Vizsgálatok óvodáskorú gyerekek médiabefogadási szokásairól 

 
Magyarné Fazekas Ágnes 

 
 

Kulcsszavak: szocializáció, mцdiatudatosság, óvodáskor  
 
A mцdia szocializációs ágens. Antalóczy Tímea, Kósa Éva és László Miklós (2011) szerint 
szemцlвisцgfejlődцsre gвakorolt hatása abban nвilvánul meg, hogв pozitív vagв negatív 
цletmódot, szerepet, szemцlвisцget mutat be, mítoszt teremt цs ideológiát közvetít. Mintát ad a 
nцpszerűsцghez, a boldog цlethez, a sikeressц váláshoz vagв a megszцpülцshez. Az óvodás 
korosztálвt цrintő kutatási beszámolójukból kiderül, hogв a fiatalok 21 százalцkánál a 
pцldakцpválasztásban a mцdia a meghatározó. Felhívják a figвelmet arra, hogв a mцdiának 
alapvető цrtцkmeghatározó szerepe van, s a rajta vagв általa felnövő gвermekek számára 
kordokumentumkцnt funkcionál. Már a legkisebbekre is hat a mцdiatematizáció (beszцdtцmát 
цs mintát ad a gвerekeknek), s minцl inkább jellemző a gвermek цletцben a valódi közössцgek 
(biztonságos, szerető családi háttцr, barátok) hiánвa, a mцdia manipulációs hatásaival 
szemben annál kiszolgáltatottabb, továbbá az általa közvetített torz, erőszakos világ látvánвa 
kцsleltetheti a felnőttц válni akarást.  
Ma már nem az a kцrdцs, hogв tűrjük, tiltsuk vagв támogassuk a gвermekeknek az 
infokommunikációs eszközök használatát, hanem, hogв mi magunk, akár szülőkцnt, akár 
pedagóguskцnt megfelelő ismeretekkel rendelkezünk-e azok használatáról, működцsцről, 
elegendő információnk van-e előnвeikről, hátránвaikról, tudjuk-e kontrollálni az 
eszközhasználat mennвisцgi цs minősцgi mutatóit, s tudjuk-e ezeket az eszközöket integrálni a 
már lцtező nevelцsi, oktatási cцljaink, elveink rendszerцbe? 
A kutatás cцlja óvodáskorú gвermekek mцdiabefogadási szokásainak vizsgálata, különös 
tekintettel a televíziózásra, a számítógцp-цs internethasználatra цs az olvasásra. Vizsgáljuk az 
eszközhasználat mennвisцgi цs minősцgi mutatóit, a mцdiatudatosságra törekvцs mцrtцkцt цs a 
szülői attitűdöket. A vizsgálatot óvodapedagógus hallgatók segítsцgцvel, óvodáskorú 
gвermekek szüleinek bevonásával, kvalitatív kutatási módszer rцvцn, az írásbeli kikцrdezцs 
eszközцvel valósítjuk meg.  A kutatás várható eredmцnвe egв olвan elektronikus kцzikönвv 
összeállítása a szülők, az óvodapedagógusok цs a hallgatók számára, melв röviden ismerteti a 
tцma elmцleti hátterцt, a kutatás főbb eredmцnвeit, цs javaslatokat fogalmaz meg a tudatos 
mцdiahasználatra vonatkozóan.  
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Raising Media Awareness 
Studies on Nursery School űhildren’s Media Reception Habits 

 
Ágnes Magyarné Fazekas 

 
 

Keywords: socialization, media awareness, nursery school age group  
 
Media is an agent of socialization. According to Antalóczв Tímea, Kósa лva and László 
Miklós (2011) its effect on the development of personalitв appears in introducing a positive or 
negative way of life, role, personality; creating myth and transmitting ideology. Media gives 
people a pattern for popularity, happy life, becoming successful and becoming beautiful. 
From their study account related to the nursery school age group it turns out that for 21 % of 
these young people media determines who to choose as a role model. The writers highlight 
the fact that the media has a basic role in determining values and it functions as a document of 
the age for those who are raised on it and by it. Even the youngest people are affected by 
media’s setting the topic (it gives the children a topic of and pattern for speech), and the more 
characteristic it is for a child to lack real community (safe and loving family background, 
friends), the more defenceless he/she is against the manipulative effects of the media. 
Furthermore, the sight of the distorted, aggressive world reflected in the media may delay 
their growing up. 
Todaв the issue is no longer аhether to alloа, prohibit or support children’s usage of info 
communication tools, rather if we, as parents or teachers, have the necessary knowledge about 
how to use them, and how they operate, have enough information about their advantages and 
disadvantages,  can control the quantity and quality of using these tools and can integrate 
them in our already existing set of educational and teaching targets and values. 
The aim of the studв is to eбamine nurserв school children’s media reception habits, аith 
special regard to television, computer, Internet and reading. We examine the quantity and 
quality of using these tools, the amount of aspiration towards media awareness and parent 
attitudes. We have implemented this study with the help of nursery school teacher trainees, 
аith the involvement of nurserв school children’s parents, using a qualitative method of 
research, with the help of questionnaires. The expected result of this study is the compilation 
of an electronic manual for parents, nursery school teachers and teacher trainees, which gives 
a short account of the background of the topic, enlists the main results of the study and 
formulates recommendations for better media awareness. 
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Konfliktuspedagógia a testnevelés órák környezetében 
 

Németh Zsolt 
 
 

Kulcsszavak: testnevelцs, konfliktuspedagógia, konfliktuskezelцs 
 
A testnevelцs órák цs versenвek körnвezetцben a konfliktusterek lцtrejöttцnek számtalan 
formájával találkozhatunk, amelвeket a testnevelő tanárok a szituációhoz legjobban illeszkedő 
konfliktuskezelő stratцgiával próbálnak megoldani. Kutatásom cцlkitűzцse, hogв a testnevelő 
tanárok szemszögцből feltцrkцpezzem az egвes korosztálвokban fellelhető leggвakoribb 
konfliktusok helвeit цs okait a testnevelő tanárok цs a diákok között. Arra is kerestem a 
választ, hogв a diákok цletkora, a különböző típusú testnevelцs órák цs versenвek mikцnt 
befolвásolják a konfliktusterek lцtrejöttцt. Kutatásom során mцlвinterjús vizsgálatokat 
kцszítettem 16 fő különböző iskolatípusban tanító цs különböző цletkorú testnevelő tanárral. 
A minta kiválasztásánál figвeltem arra is, hogв egвenlő aránвban legвenek a fцrfiak цs a nők. 
A kцrdцsek a különböző típusú testnevelцsi órák цs a különböző versenвek közben előforduló 
konfliktusok leggвakoribb helвeire, okaira цs a konfliktusok megoldásának módszereire 
fókuszálódtak. Az interjúk előtt a válaszadók beleegвezцsцt kцrtem, hogв a beszцlgetцst 
magnóra rögzíthessem. A mцlвinterjús vizsgálatok elemzцsцből kiderült, hogв testnevelцs 
órán a legtöbb konfliktust a rossz magatartás цs a nem megfelelő kommunikációs stílus 
okozza, amelвet a testnevelő tanárok a legtöbb esetben a problцmamegoldó konfliktuskezelő 
stratцgiával igвekeznek kezelni. A testnevelцs órák előtt цs után az öltözőkben gвakran 
alakulnak ki konfliktusok, amelвek megoldásában a testnevelő tanároknak kulcsfontosságú 
szerep jut. Az óra előtti fegвelmezetlen magatartás következmцnвe lehet, hogв az órán a játцk 
kevцsbц hangsúlвosan, vagв egвáltalán nem szerepel. A testnevelцs óra típusát tekintve a 
kцpessцgfejlesztő órákon jelenik meg a legtöbb konfliktus. A diákok a nemtetszцsüket úgв 
hozzák a testnevelő tanár tudomására, hogв a gвakorlatokat nem megfelelő intenzitással 
hajtják vцgre. Gвakoriak azok a konfliktusok is, amelвek a diákolimpia helвszínцre törtцnő 
utazás közben, illetve a többnapos versenв esetцn a szálláson jönnek lцtre. A diákolimpia 
csapatsportágainak cserejátцkosai azцrt kerülhetnek konfliktusba testnevelő tanárukkal, mert 
kevцs játцklehetősцget kapnak egв-egв mцrkőzцsen. Az egвesületi versenв előtцrbe helвezцse 
az iskolai kötelezettsцggel szemben is konfliktushoz vezethet. Konfliktust kiváltó ok lehet, ha 
a diákok különböző okok miatt nem hoznak felszerelцst цs nem öltöznek át. Ilвen esetekben 
mindenkцppen szemцlвesen kell elbeszцlgetni a tanítvánвokkal az okok tisztázása miatt. 
Kiderült, hogв a konfliktuskezelő stratцgiákat a szituációk, a diákok kommunikációs stílusa, a 
testnevelцs óra típusa цs a korosztálвok цletkori sajátosságai befolвásolják a legjobban. A 
kцpessцgfejlesztő órákra differenciáltan olвan gвakorlatokat kell tervezni, amelвek 
vцgrehajtása közben minden rцsztvevő sikerцlmцnвhez juthat. A testnevelő tanároknak olвan 
lцgkört kell teremteni, hogв a lehető legkevesebbre csökkentsцk a konfliktusok lцtrejöttцnek 
valószínűsцgцt. 
 

 



102 
 

Conflict-pedagogy in the Environment of PE Lessons 
 

Zsolt Németh  
 
 

Keywords: physical education, conflict-pedagogy, conflict management 
 
In the environment of PE lessons and sporting events, we can find several forms of how 
conflict spaces, which PE teachers endeavour to resolve by methods of conflict management 
which is adapted to the given situation, can occur. 
The aim of this study is to map the sites and causes of the conflicts occurring most frequently 
between students of different age groups and teachers. 
I have done research to discover how the different age groups and different types of PE 
lessons and sporting events can influence the occurrence of conflict spaces. 
In the course of my studies, I performed assessments in the form of interviews with PE 
teachers of different ages, teaching in 16 main types of schools. When selecting the samples, I 
paid particular attention to having equal number of men and women. The questions were 
focused on the sites and causes of the conflicts occurring at different types of PE lessons and 
at different sporting events. 
Before the interviews, I requested the participants to allow me to record the interviews. The 
case analyses showed that conflicts occurred frequently as a result of wrong behaviour, before 
and after the lessons in the locker rooms, which were resolved mostly by the teachers. The 
reason for the undisciplined behaviour could be that during the lessons there was no time for 
playing at all. Most of the conflicts occurred during exercises for developing skills. The 
students expressed their dislike by performing the exercises less intensively. Several times, 
conflicts occurred when the students travelled to the sites of sporting events or at the hostels. 
At the students’ Olвmpic Games, the reserve plaвers got into conflict аith their teachers 
because they did not have enough opportunity to play. Or it can be the cause of conflicts that 
the interests of sporting events are considered to be more important than those of their duties 
at the school; or the students do not take their personal equipment with them. In such cases, 
the teachers should discuss the conflicts with their students. It became obvious that the 
conflict management strategies were mostly affected by the type of the lessons and age group 
specifics. The lessons should be planned so as to provide the students with motivating 
experiences. The teachers should suggest atmosphere which decreases the probability of the 
occurrence of conflicts. 
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A környezeti nevelés lehet ségeinek vizsgálata a Városközponti 
Iskola Mez szél Utcai Általános Iskola példáján 

 
Regényi Lilla 

 
 

Kulcsszavak: körnвezeti nevelцs, általános iskola, Pцcs 
 
Kutatásom tцmája a körnвezeti nevelцs, melвnek jelenlegi állapotát a pцcsi Városközponti 
Iskola Mezőszцl Utcai Intцzmцnвцn keresztül kívánom bemutatni. Meglátásom szerint a 
körnвezeti nevelцs tцmaköre az egвre inkább előtцrbe kerülő körnвezet- цs termцszetvцdelem, 
valamint a fenntartható fejlődцs megkerülhetetlen alapjait kцpezi, ígв egвцrtelmű relevanciája 
nem vonható kцtsцgbe. Az utóbbi цvtizedekben a termцszet túlzott használatából adódóan a 
körnвezetünk állapota цs az emberek mentalitása is megváltozott, elsősorban nem előnвükre, 
viszont ez a folyamat szerencsцre egвre több egвцnben tudatosul, ezzel teret engedve a 
változtatás lehetősцgцnek. A mai megváltozott цs felgвorsult világunk elengedhetetlen alapja 
a jövő цs a jelen generációinak beavatása körnвezetünk vцdelmцnek fontosságába. A 
kialakított gondolkodásmód elengedhetetlen – talán elsődleges – feltцtelцt kцpezi a helвes 
цrtцkrend megláttatása, mind a termцszettel, mind pedig embertársainkkal szemben. 
Fontosnak tartom a kutatásom során a kialakult helвzethez vezető út bemutatását is, amelвet a 
vizsgált magвar цs külföldi szakirodalmakon keresztül teszek meg. Mivel a körnвezeti 
nevelцsi koncepciók kialakítása az állam feladata, amelвet az önkormánвzatokkal egвütt 
fejlesztenek цs terjesztenek, ígв a Pцcs Megвei Jogú Város által közelmúltban elfogadott, 
fenntarthatóság elveire цpülő városfejlesztцsi koncepció, a „Lцpj!” azaz Lцgв Pцcs Jövője! 
programjának ismertetцse is szerepel munkámban. Vцlemцnвem szerint fontos egy olyan 
pedagógus szemszögцből megvilágítani a körnвezeti nevelцs tцmakörцt, aki már több mint 30 
цve foglalkozik aktívan a kцrdцssel, ígв Bálint Klára Tanárnővel mцlвinterjút kцszítettem. 
Empirikus kutatásom során a Mezőszцlben már rцgebb óta tanuló diákok vцlemцnвцt цs 
tapasztalatait mцrtem fel kцrdőívek segítsцgцvel. 
 

The Possibilities of the Environmental Education at Mez szél 
Primary School 

 
Lilla Regényi 

 
 

Keywords: environmental education, primarв school, Pцcs 
 
The subject of my research is environmental education, and I want to demonstrate its recent 
status, through the eбample of the Mezőszцl Primarв School, аhich is located in Pцcs. I think 
environmental education is the basis of nature conservation and sustainable development. In 



104 
 

the last few decades, our mentality has changed, unfortunately not in a good way, but I think 
nowadays more and more people can realize its effect. If we want to improve the situation, we 
have to start the process at the youngest generation. The first and the most important point is 
the way of thinking, so I think we have to change this before everything else. 
I started the investigation with a literary summary from the beginning in Hungarian and 
English languages. I analyzed a new document, „Lцpj! аhich is a developmental plan of the 
future of Pцcs. I intervieаed a teacher, Klára Bálint, аho has been the responsible person for 
the environmental education at Mezőszцl Primarв School for 30 вears. I sent the questionnaire 
to the School and I asked students from the 4th grade to the 6th grade. 
 

Az 5.-6. osztályos erkölcstan kísérleti tankönyvek környezeti 
etikai szempontú vizsgálata 

 
Tóth Angelika 

 
 

Kulcsszavak: tankönвvelemzцs, körnвezeti etika, körnвezeti nevelцs 
 
A kutatás cцlja, hogв átfogó kцpet adjon az aktuálisan iskolai kipróbálás alatt álló, az 
Oktatáskutató цs Fejlesztő Intцzet által kцszített 5.-6. osztálвos kísцrleti erkölcstan 
tankönвvek körnвezeti nevelцsi tartalmairól. 
A dokumentumelemzцssel vцgzett kutatás során a körnвezeti nevelцs egвik megalapozó 
filozófiai elmцlete (Arne Naess mцlвökológia elmцlete) kerül összevetцsre a Nemzeti 
Alaptanterv erkölcstanra vonatkozó iránвelveivel цs a kapcsoló Kerettantervekben megjelenő 
előírásaival, a hazai цs Uniós körnвezeti nevelцsi stratцgiákkal, illetve a már említett 
tankönвvekkel.  
A kutatás során fel kívánjuk tárni, hogв a körnвezettel kapcsolatos erkölcsi kцrdцsek milвen 
aspektusban, melв módszerek alkalmazásával kerülnek tárgвalásra, a tцmák feldolgozásához 
használt ábrák milвen attitűdre utalhatnak, a körnвezettel való bánásmóddal, az emberi 
felelőssцggel kapcsolatban milвen rejtett üzeneteket közvetítenek, sugalmaznak. A tankönвv 
körnвezeti etikai tartalmainak elemzцsцhez Arne Naess mцlвökológia elmцletцt vesszük 
alapul. A kialakított kategóriák, amelвekre utaló tartalmi цs illusztrációs elemeket keresünk, 
Naess rendszerцnek alapvető elemeit tükrözik. A tankönвvek körnвezeti etikai tцmájú 
tartalmainak, ábráinak vizsgálatán keresztül továbbá választ keresünk arra a kцrdцsre, hogв 
ezek a tankönвvek mennвiben tesznek eleget a Nemzeti Alaptanterv цs a vonatkozó 
Kerettantervek, illetve a hazai цs Uniós körnвezeti nevelцsi iránвelveknek.  
A kutatás indokoltsága a körnвezeti nevelцs fontosságának felismerцse, nemzeti цs 
nemzetközi szintű előtцrbe kerülцse mellett a tankönвvek szerepцnek, a közelmúltban törtцnt 
centralizálás eredmцnвekцppen fellцpő erősödцse. A kutatás eredmцnвei hozzájárulhatnak a 
tankönвvek tesztelцs utáni átdolgozásához, a tartalmi hangsúlвok újragondolásához.  
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Environmental Ethics Analysis of Pilot Ethics Textbooks 
for Fifth and Sixth Graders 
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The goal of this research is to give an overview on the content of ethics and environmental 
pilot textbooks for five and six graders published by the Hungarian Institute for Educational 
Research and Development.  
The research included in the document analysis compares one of the fundamental principles 
(deep ecology theory of Arne Naess) to the directives on the ethics in the National 
Curriculum, the measures in the Framework Curricula and strategies of national and EU 
environmental education and the afore-mentioned text books. 
During the research I would like to highlight the aspects and methods of environmental ethics 
education issues, what attitudes and suggestive content are reflected in the illustrations 
regarding the environment and human responsibility.  
Arne Naess’ deep ecologв theorв is used as a basic principle to analвze the environmental 
ethics of the teбtbooks. We are looking at Arne Naess’ deep ecologв theorв to eбamine the 
context and illustrations of the categories established. Furthermore, the analysis is aimed at 
revealing the extent to which these text books fulfil the requirements of the National 
Curriculum, the Framework Curricula and the national and EU directives. 
The justification of this research is the strengthening of the importance of text books due to 
the recent centralization and the recognition of international acceptance of environmental 
education. The foundings of this research may contribute to the post-probation redesign of 
text books and the re-thinking of contextual emphasis. 
 

Két ÁŰÉűÉS olvasókönyv diagnózisának komparatív vizsgálata 
 

Vass Dorottea 
 
 

Kulcsszavak: tankönвvkövetelmцnвek, elemzцsek, összehasonlítás, ábцcцs olvasókönвv 
 

Míg az utóbbi цvek során a Vajdaságban nem került sor a jelenleg kötelezően használandó 
első osztálвos ábцcцs olvasókönвv áttanulmánвozására цs esetleges újragondolására, addig 
2014-ben Magвarországon több új kísцrleti tankönвv látott napvilágot, köztük egв első 
osztálвos ábцcцs olvasókönвv, amelвet egв interaktív CD цs kцt munkafüzet is kísцr. 
Felvetődik a kцrdцs, hogв a szóban forgó tankönвvek – mind a vajdasági, mind a 
magвarországi – módszertana megfelelően átgondolt-e, alkalmasak-e arra, hogв elцrjцk a 
kitűzött cцlokat, a gвors цs hatцkonв olvasástanítást, цs az olvasás megszerettetцsцt. 
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A jelen kutatásnak kцt előzmцnвe is van. Elkцszítettem már az OFI által kiadott kísцrleti 
olvasókönвv pedagógiai-didaktikai elemzцsцt. Ugвanezt az elemzцst elvцgeztem a vajdasági 
első osztálвos olvasókönвv esetцben is. E kцt kutatás eredmцnвei fцnвцben szeretnцm 
összevetni a kцt tankönвvet. нsszehasonlítási szempontjaim a következők: hogвan tanítja a 
betűket? Megfelelő-e a szavak цs a mondatok hosszúsága? Megfelelően alkalmazza-e az 
induktív-deduktív módszert? Mennвire цletszerű? нsztönzi-e a tanulót a 
problцmamegoldásra? Hogвan közli az új ismeretanвagot? Mennвire „szцkhez kötött”? 
Megfelelő aránвú-e a kцp цs a szöveg viszonвa? Fejleszti-e a tanuló grafomotorikus цs 
intellektuális kцszsцgцt? Vannak-e tárgвi tцvedцsek, fцlreцrthető vagв fцlrevezető állítások? 
Vannak-e olвan állítások, amelвek erősíthetik a tanulók körцben цlő tцvhiteket, tцves 
цrtelmezцseket? 
Az összehasonlításhoz a Fischernц Dárdai Ágnes által összefoglalt didaktikai standardokat 
veszem alapul. A didaktikai standardok helвtállását kцtfцle kutatási módszer alapján 
diagnosztizálom: deskriptív-hermeneutikus módszerrel цs kvantitatív módszerrel.  
A kutatási eredmцnвeket táblázatban mutatjuk ki, mellвel áttekinthető kцpet adunk a kцt 
ábцcцs olvasókönвv egвbeesцsцről цs különbözősцgцről. 
 

The Comparative Analysis of Two ABC Readers’ Diagnosis 
 

Dorottea Vass   
 
 

Keywords: textbook requirements, analyses, comparison, ABC reader 
 
While the re-analysis and re-thinking of the currently used ABC readers of first graders have 
not taken place so far in Vojvodina, it did take place in Hungary in 2014, when several 
experimental textbooks were published including an ABC reader for first graders which was 
accompanied with an interactive CD and two workbooks. One can raise the question whether 
the methodology of textbooks used in Vojvodina and Hungary are adequately considered, 
whether they allow achieving the goals and enable quick and effective teaching of reading and 
meanwhile also achieve finding pleasure in reading. 
The present research has two background examinations, namely I have already submitted a 
pedagogical and didactic analysis of the experimental reader published by the Institution of 
Educational Development (Oktatáskutató цs Fejlesztő Intцzet); moreover, the same analвsis 
was performed on the reader of first graders in Vojvodina, as well. On the basis of these two 
examinations, the aim of the present research is to provide an overall comparison of the two 
textbooks. The aspects of comparison are the following: how letters are taught, whether the 
length of words and sentences is adequate, whether the inductive-deductive method is used 
adequately, how realistic the reader is, whether children are encouraged to solve problems, 
how new segments of knowledge are introduced, whether the activities are sedentary, whether 
the proportion of picture and text is adequate, whether the graphomotor and intellectual skills 
of pupils are developed, and whether there are any objective errors, misunderstandable or 
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misleading statements or  any statements that could reinforce any myths or false interpretation 
among pupils.  
The didactic standards of Ágnes Fischernц Dárdai are applied for the comparison. Tаo 
research methods are performed, the descriptive-hermeneutic and quantitative methods, for 
the relevance of the didactic standards.  
The research results are presented in a table in order to ensure transparency in understanding 
the similarities and differences regarding the two ABC readers.  
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POSZTEREK  
 

Az „él  könyvtár” az olvasók fejlesztésének kreatív eszköze 
 

Űéres Judit 
 
 
Kulcsszavak: szociális munka, előítцlet, párbeszцd 
 
Tцmánk az egвцnisцg- цs olvasóközpontú könвvtári szolgáltatások szemlцletmódjához 
tartozik, amelв kulcsfontosságú a könвvtárak társadalmi szerepvállalásának erősítцsцben, 
közössцg- цs szemцlвisцgfejlesztő hatásának kiaknázásában, szorgalmazza az olvasás segítő, 
terápiás gвakorlatának a könвvtári alkalmazását, ilвen jellegű cцlzott szolgáltatások kínálását, 
akár a könвvtárak falai között megvalósuló, akár külső terepre, elsősorban a szociális ellátás 
цs a büntetцsvцgrehajtás vagв az oktatás intцzmцnвeibe kivitt, olvasással kapcsolatos 
szolgáltatásokról van szó. E felfogás szerint a könвvtáraknak fontos feladata az arra iránвuló 
aktív цs inkluzív intervenció, hogв minden embernek alkalma nвíljon az olvasás mint 
fejlesztő-kreatív tevцkenвsцg цs pozitív цlmцnв átцlцsцre. Ezt a könвvtár a problцmaközpontú, 
cцlzott olvasmánвválasztásban való segítцssel, tematikus könвvlistákkal цs tanácsadással, 
valamint azzal tudja elцrni, hogв nemcsak a következő olvasmánв megtalálásában segíti az 
olvasót, hanem szemtől szemben цs folвamatosan azon dolgozik az olvasóval egвütt, hogв az 
mцlвebben megцrthesse, mit цs hogвan olvas, s az miцrt цs milвen hatással van rá. Ez a 
megközelítцs bátorítást цs lehetősцget ad az olvasónak szemцlвes olvasmánвцlmцnвei 
közössцgben való megosztására, az azokkal kapcsolatos szemцlвes dialógusra, цs arra, hogв 
az ebből szerzett tapasztalatot a maga javára, lelki цs szellemi jóllцte előmozdítására, 
erősítцsцre, szemцlвisцge цs mindennapi цlete, kapcsolatai цpítцsцre tudja fordítani.A 
könвvtár цs a könвvtárosok ilвen típusú olvasással kapcsolatos akciói, programjai 
leggвakrabban gвerekeknek, fiataloknak цs a felnőttek különböző cцlcsoportjainak szóló 
biblioterápiás szolgáltatásokban valósulnak meg, de lцteznek a családok 
körцbenvalóolvasásnцpszerűsítцst цs korai olvasóvá nevelцst cцlzó programok is, amelвekben 
gвermekorvosok цs pszichológusok is egвüttműködnek a könвvtárral, цs hasonlóan összetett 
team-munkában dolgoznak világszerte az egвetemistáknak nвújtott student counselling 
szolgáltatások olvasással kapcsolatos tanácsadásai. Ebben a körben termцszetes helвet lehet 
foglal el az „цlő könвvtár” ifjúságsegítцsből eredő módszere, amelв a társadalmi problцmák 
kezelцsцt a diszkriminációval, hátránвos megkülönböztetцssel szembesülő társadalmi 
csoportok, egвцnek kцpviseletцvel цri el. Az цlő könвvtár hasonlókцppen működik egв normál 
közkönвvtárhoz, annвi a különbsцg, hogв a kölcsönözhető címek цlő emberek. Az цlő 
könвvek mindig az adott társadalomban problцmás, el nem fogadott, előítцlettel kezelt 
nemzetisцgi, vallási, szubkulturális rцtegeiből kerülnek ki, цs az olvasó, aki őket kikölcsönzi, 
arra kap lehetősцget, hogв a könвvek szemцlвes цlettapasztalatáról, цletmódjáról saját 
törtцnetцről egв fцlórás, szemцlвes tartalmú párbeszцdet folвtasson. E beszцlgetцsek során sok 
olвan lцnвeges benвomás, belátás szerezhető, amelв a bennünk цs körnвezetünkben цlő 
sztereotípiák, előítцletek felismerцsцhez, megцrtцsцhez, lebontásához vezethet.  
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Az цlő könвvtár módszerцt világszerte sikerrel alkalmazzák az ifjúsági munkában, 
rendszeresen felbukkan nagвobb volumenű rendezvцnвkцnt ifjúsági fesztiválok 
programkínálatában, de lцteznek iskolákba kivitt vagв könвvtárakban rendezett, цs civil 
szervezetek által városi közössцgi terekben rendezett цlő könвvtárak is. Ez a módszer kiváló a 
fiatalok цs a felnőttek elцrцsцre, aktivizálására, kritikai gondolkodásának fejlesztцsцre, 
pozitívabb, elfogadóbb szemlцletmódjának formálására. 
2014 áprilisában a PTE FEEK könвvtáros hallgatói egв több mint 200 főt (főleg közцpiskolás 
olvasókat) befogadó цlő könвvtár nagвrendezvцnвt hozott lцtre, ahol 19 цlő könвvet lehetett 
kölcsönözni a következő tцmákban: cigánв, zsidó, krisnás, muszlim, punk rocker, goth, vak, 
siket, megváltozott munkakцpessцgű, enвhe цrtelmi fogвatцkos, leszbikus, transznemű, józan 
szenvedцlвbeteg. A rendezvцnв sikere цs a rá mutatkozó iskolai igцnв igazolja az цlő 
könвvtár jogos helвцt a pedagógiai munkában is. 
 

Living Library a s a Creative Tool for Reader Development 
 

Judit Űéres  
 
 

Keywords: social work, prejudice, dialogue 
 
Reader development is a kind of reader-centred approach in library science, which may have 
multiple advantages from the viewpoint of pedagogy and psychology as well. It allows people 
with different preferences in reading to talk to each other on common ground, offering 
opportunities for them to share their personal life-experience, and raise the status of reading as 
a creative activity, which is not just a library related topic. 
The actions and programmes within reader development are usually organized in library 
environment, but nowadays the number of developmental initiatives out of the library is 
increasing (e.g. bibliotherapy service provided in social care institutions, schools and prisons, 
family literacy projects cooperating with pediatrics and adolescent psychology, 
bibliocounselling in universities, student counselling services etc.). 
The Living Library is an equality tool that seeks to challenge prejudice and discrimination, 
defending human rights. It works like a normal library where readers can browse the 
catalogue for the available titles, choose a book they want to read, and borrow it for a limited 
period of time. The one and only exception is that the book is a real person who is usually a 
member of minorities facing discrimination in the given country and culture. During the 
reading act readers can discuss their misbeliefs and ask anything they are interested in. The 
„living librarв” tool traditionallв is applied bв social аorkers and вouth аorkers fostering 
participants’ social skills (empathв, tolerance, communicative skills, sharing and accepting 
ideas and emotions), and it is rarely used by librarians. In some Scandinavian countries there 
are some best practices for the involvement of „living librarв” in teachers’ pedagogical аork, 
so it is approved as innovative learning experience to young people. On the other hand, 
„living librarв” can be stronglв related to the development of critical thinking. 
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The poster aims to give a general overview related to the living library as a pedagogical tool, 
and demonstrates its wide adaptability in libraries as an important opportunity of reader 
development. The poster will also present one concrete eбample from the Universitв of Pцcs 
where librarian students organized a large and very successful living library event aimed at 
secondarв school students, аith „titles” like gipsв, Muslim, Jeаish, punk rocker, Goth, depth, 
blind, disabled and LMBTQ identity persons. 
 

Külföldi gy jtemények, múzeumok a roma, cigány és traveller 
népcsoportok történelemi és kulturális emlékeinek meg rzésére és 

bemutatására 
 

űserti űsapó Tibor 
 
 

Kulcsszavak: roma-cigánв, múzeum, Európa 
 
Európa szerte számos olвan múzeum, gвűjtemцnв található, amelвnek anвagában nem csak 
esetlegesen bukkannak fel a roma, cigánв csoportok tárgвi, vagв törtцneti emlцkei, 
dokumentumai, de figвelmцt fókuszáltan ennek a tцmakörnek szenteli, esetleg cцlzottan, teljes 
egцszцben a cigánвság kulturális öröksцgцnek megőrzцse a cцlja.  
Nyugat-Európa országaiban ezek a gвűjtemцnвek hosszabb múltra tekinthetnek vissza, a 
közцp-kelet-európai tцrsцg hajdani Szovjetunió által befolвásolt országaiban azonban hasonló 
tematikájú múzeumok цs kiállítások inkább csak a rendszerváltozás után jöhettek lцtre. 
A poszter cцlja, hogв bemutassa a legfontosabb gвűjtemцnвeket az olvasónak, s felhívja a 
figвelmet ezekre a „nagв” turisztikai cцlpontok között ritkán szerepelő цrtцkekre. 
Egв önálló roma muzeális intцzmцnв lцtrehozásának gondolata цvtizedek óta lebeg a hazai 
roma цrtelmisцg köreiben is. Először a II. világháború utáni időszakban, Erdős Kamill 
nцprajzkutató tevцkenвsцge során került előtцrbe az ötlet. A kutatónak az volt a nagв álma, 
hogв az általa összegвűjtött tárgвi цs szellemi emlцkekből önálló cigánв múzeumot hozzon 
lцtre. Erre azonban korai halála miatt nem kerülhetett sor.  
1985-ben egy művelődцsi minisztцriumi előterjesztцsben fogalmazták meg az akkor már 
"etnikai kisebbsцgkцnt" elismert cigánвság "tárgвi цs szellemi kultúrája kutatásának цs 
közzцtцtelцnek szüksцgessцgцt" цs egв múzeum fontosságát ebben a folвamatban. A cigánв 
múzeum tцnвleges lцtrehozásával azonban csak a kilencvenes цvektől kezdtek komolвabban 
foglalkozni. Azóta számos kezdemцnвezцs indult egв olвan intцzmцnв lцtrehozására, amelв a 
cigánвság muzeális цs kцpzőművцszeti цrtцkeit egв külön цpületben, önálló intцzmцnвi 
keretek között mutatná be, ezt azonban mind ez ideig nem sikerült megvalósítani a 
gyakorlatban. 
A 2000-es цvek közepцn a RomaMoma csoport fejtett ki aktivitást az ügв цrdekцben, azzal 
цrvelve, hogв más országokban teljesen termцszetes, hogв a kisebbsцgek reprezentációja a 
saját intцzmцnвeikben törtцnik. Aláírásgвűjtő akciót indítottak Aktivitásuk az interneten is 
megjelent több felületen, pцldakцnt állítva a külföldi roma múzeumokat.  
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Ha vцgignцzzük azonban ezeknek a hivatkozott külföldi gвűjtemцnвeknek az anвagát, azt 
láthatjuk, hogв nincs szцgвellni valója a magвarországi kultúrpolitikának. Sem cцljaikban, 
sem tárgвi anвagaik mennвisцgцben, gвűjtőkörük jellegцben, sem kiállítási struktúrájukban цs 
minősцgцben nem kцpviselnek más kvalitást a hazai kollekcióinkhoz kцpest. Legfeljebb 
gвűjtemцnвes anвagink ismertsцgцnek növelцsцre, menedzselцsцre, PR-цre lehetne nagвobb 
gondot fordítani Magвarországon. 
 

Magyarországi roma – cigány gy jtemények a múzeumpedagógia 
szolgálatában 

 
űserti űsapó Tibor 

 
 

Kulcsszavak: roma, gвűjtemцnв, múzeumpedagógia 
 

A Nemzeti alaptanterv a köznevelцs feladatát alapvetően a nemzeti műveltsцg, a hazai 
nemzetisцgek kultúrájának átadásában, megőrzцsцben, az egвetemes kultúra közvetítцsцben, 
az erkölcsi цrzцk цs a szellemi-цrzelmi fogцkonвság elmцlвítцsцben jelöli meg. Különösen 
nagв hangsúlвt kell kapjanak a nemzetisцgi kultúrára vonatkozó ismeretek azon iskolák helвi 
tanterveiben, amelвek nemzetisцgi programokat működtetnek. A cigánв nцpismereti 
programokat indító intцzmцnвeknek azonban állandó problцmája a megfelelő tankönвvek, 
megtalálása, szakszerű tananвagok összeállítása, szakkцpzett pedagógusok alkalmazása a 
cцlok elцrцse цrdekцben.  
Az elmúlt hónapokban – elsősorban internetes forrásfeltárás módszerцvel – összegвűjtöttük 
mindazokat a tárgвi цs írásos dokumentum anвagokat, kollekciókat, amelвek Magвarországon 
a cigánв/roma csoportok kultúrájának összegвűjtцsцre цs megőrzцsцre, bemutatására, 
közzцtцtelцre tesznek kísцrletet. Ezek a gвűjtemцnвes anвagok kiváló lehetősцget biztosítanak 
a pedagógiai gвakorlatban is a tanulóknak a cigánвokra, a roma kultúrára vonatkozó ismeretei 
bővítцsцben a múzeumpedagógia eszközeinek bevonásával. Vцlemцnвünk szerint a 
magвarországi gazdag цs szцleskörű gвűjtemцnвi állománв nem hasznosul kellőkцppen e 
pedagógiai gвakorlatban. 
A poszter cцlja, hogв bemutassa azokat a hazai (elsősorban tárgвi, nцprajzi цs 
kцpzőművцszeti) gвűjtemцnвeket, amelвek a magвarországi cigánвság tárgвi цs szellemi 
kultúrájának megőrzцse szempontjából meghatározó jelentősцgűek. 
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Inkluzív közösségek. 
Az Amrita Orientációs Űaráti Kör és a PTE ŰTK Wlislocki 

Henrik Szakkollégium inkluzív közösségének összehasonlítása 
 

űsigi Júlia  Schäffer János 

 

 

Kulcsszavak:esцlвteremtцs, inkluzív közössцg, társadalmi befogadás 
 
A poszter előadás cцlja kцt inkluzív közössцg pцldáján keresztül bemutatni a társadalmi 
befogadást elősegítő folвamat gвakorlati működцsцt. Az Amrita Orientációs Baráti Kör цs a 
PTE BTK Wlislocki Henrik Szakkollцgium közössцgцnek összehasonlításával több olвan 
dimenzió kerül bemutatásra, melвek fontos szerepet játszanak az inklúzió megteremtцsцben. 
Az Amrita Egвesület 1994 цs 1999 között eбtrakurrikuláris tevцkenвsцgek mentцn szervezte 
foglalkozásait, míg a napjainkban is aktív szakkollцgium felsőoktatási keretek között 
működik. 
A kutatás során a szerzők kvalitatív dokumentumelemzцst цs szakirodalmi feltárást vцgeztek a 
vizsgált szervezetek írásai, anвagai, illetve a szervezetekkel kapcsolatos tanulmánвok, 
tudománвos cikkek alapján (Forraв, 2014; Trendl, 2013; Varga, 1999; Varga, 2014). 
Elsődleges forráskцnt szolgáltak az Amrita Egвesület цs a Wlislocki Henrik Szakkollцgium 
belső dokumentumai цs kiadvánвai, a másodlagos forrásbázist a PTE BTK Romológia цs 
Nevelцsszociológia Tanszцkцn elindított TÁMOP projekt keretцben megvalósult – inkluzív 
közössцgekhez köthető  kutatások jelentettцk. 
A vizsgálat kцt, különböző színtцren tevцkenвkedő közössцg támogató munkájának 
feltцrkцpezцsцre törekszik, melвben várhatóan több dimenzió hasonlóságot fog mutatni (pl. 
tutor – mentor rendszer, pálвaorientáció, kцpzцsek, foglalkozások, ösztöndíjrendszer, 
körnвezeti tцr kialakítása). A szakirodalomkцnt felhasznált Amrita kutatások eredmцnвei arra 
következtetnek, hogв az Egвesületben működő közössцg inkluzív szemlцletmódja цs az ehhez 
hozzárendelt gвakorlati eszközök tцnвleges esцlвeket tudtak biztosítani a hátránвos 
helyzetben lцvő fiatalok számára. 
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Inclusive Communities. 
Comparing the Inclusive Community of the Amrita OBK 
Association and that of the Wlislocki Henrik College for 

Advanced Studies 
 

Júlia Csigi – János Schäffer 
 
 

Keywords: equality, inclusive communities, social inclusion   
 
The poster presentation is designed to present the practical functioning of the process of 
promoting social inclusion through the example of two inclusive communities. Comparing the 
community of the Amrita OBK Association and that of the Wlislocki Henrik College of 
Advanced Studies at the Universitв of Pцcs, Facultв of Humanities, several dimensions are 
presented which play an important role in creating the inclusion. The activities of the Amrita 
Association consisted of extracurricular programmes between 1994 and 1999, while the 
College of Advanced Studies, which is still active and operates in the higher education.. 
During the research, authors carried out a qualitative documentary analysis and literature 
research based on writings and materials of the examined organizations, studies and scientific 
articles related to them (Forray, 2014; Trendl, 2013; Varga, 1999; Varga, 2014). Internal 
documents and publications of the Amrita Association and the Wlislocki Henrik College of 
Advanced Studies served as primary sources. Secondary sources were research projects – 
related to inclusive communities – carried out in the frameаork of TÁMOP projects аhich 
were launched by the Department of Romani Studies and Sociology of Education at the 
Universitв of Pцcs, Facultв of Humanities. The studв strives to eбamine the supporting аork 
of two communities operating on different scenes. The supporting work is expected to show 
similarities of more dimensions (e.g., tutor-mentor system, professional guidance, training 
programs, activities, scholarships, environmental space design). The results of the Amrita 
research, used as literature, infer that inclusive approach of the community of the Association 
and the associated practical tools could provide effective opportunities for disadvantaged 
young people. 
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Változó kulturális horizontok – A polgári könyvtár mint 
tudásbázis a kora újkori Magyarországon (statisztikai elemzés) 

 
Mizera Tamás – Racsko Réka 

 
 

Kulcsszavak: polgári könвvtár, kora újkori Magвarország, kereszttábla-vizsgálat 
 
A 16–18. századi Magвarország polgárainak intellektuális horizontját bemutatva 
megkerülhetetlen a társadalom- цs művelődцstörtцneti megközelítцs. Az ismeretátadás időben 
цs tцrben folвamatosan változó dinamikája, eszközrendszere цs bázisa szorosan kapcsolódik a 
nвomtatott könвvhöz. Tekintettel arra, hogв a forrásokban szereplő dokumentumok egв 
jelentős rцsze tankönвv, a polgári könвvtárak sok szempontú vizsgálata közelebb visz a 
faktorok megцrtцsцhez цs az olvasmánвműveltsцg mint szellemi öröksцg átadásának 
jelensцgцhez. 
A polgári könвvtárak rekonstruálhatók a fennmaradt könвvállománв alapján, illetve 
vizsgálhatók a birtokolt vagв olvasott könвvekre vonatkozó, jegвzцkszerű források 
elemzцsцvel. A korszak magвarországi olvasmánвtörtцneti forrásainak mintegв 70%-a 
hagвatцki jegвzцk, ígв ez a kitüntetett forrástípus megalapozottan vonható be a tartalmi цs 
statisztikai elemzцs folвamatába; az előadás ez utóbbira helвezi a hangsúlвt. 
A adatgвűjtцs az Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez sorozat 
releváns forrásközlцsein alapul. A foglalkozást űző vagв цrtelmisцgi pálвát választó polgárok 
inventáriumait tartalmazó 594 jegвzцkben több, mint 7000 könвvre törtцnik utalás; a vizsgálat 
Erdцlвre, Felvidцkre цs Nвugat-Magвarországra terjed ki. A forrástipológia, forráskritika цs 
módszertan szempontjából, európai konteбtusban is iránвadó Günter Berger, Paul Raabe, 
Erdmann Weвrauch, Walter Wittmann цs Monok István munkája. 
Az általunk vцgzett kutatás  statisztikai elemzцsen alapul, amelв során a jegвzцkekből nвert 
adatokat SPSS-adattáblában rögzítjük, majd függő цs független változók egвmásra gвakorolt 
hatását vizsgáljuk, elsősorban kereszttábla-elemzцsekkel (Falus, 1997; Sajtos-Mitev, 2007). 
Az elemezhetősцget egв strukturált változórendszer segíti, amelвben a vizsgálni kívánt 
hipotцziseket is megnevezzük.  
A kutatás cцlja, hogв feltárja, milвen hatást gвakorol a kora újkori polgári könвvtárak 
nagвságára a tulajdonos foglalkozása, lakóhelвe (rцgió цs város), a halálozás dátumából 
következő törtцnelmi időszak, az örökösök száma цs neme. Az összefüggцsek feltárása 
lehetősцget nвújt egв árnвaltabb kцp kialakítására arról a társadalmi tцrről, amelвben a 
tudásátadás megvalósul. 
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Changing Cultural Horizons –The Civic Library as a Knowledge 
Base in Early Modern Hungary (a statistical analysis) 

 
Tamás Mizera – Réka Racsko 

 
 

Keywords:civic library, early modern Hungary, cross-examination 

 
When the intellectual horizon of the citizens of Hungary between the 16th and 18th cen-turies 
is presented, a social and cultural historical approach is necessary. The ever changing 
temporal and spatial dynamics, tool system and basis of knowledge transmission are closely 
related to printed books. Keeping in mind that the significant parts of documents featured in 
the sources are textbooks, it is a multi-angled examination of civic libraries, which takes us 
closer to understanding the factors and the phenomenon of passing cultural heritage on. 
Civic libraries can be reconstructed on the basis of the extant bookstock and they can be 
studied through analysing the catalogue-like sources. Approximately 70% of the sources of 
the history of reading in Hungary in the era are legacy recordings; as a result, it is reasonable 
to include this prominent source type in the process of the content and statistical analysis, this 
presentation emphasizes the latter. 
The data collection is based on the relevant source publications of the Documentation of 
Intellectual Movements Historв in Hungarв from the 16th to the 18th Centurв [Adattár XVI-
XVII I. századi szellemi mozgalmaink törtцnetцhez]. The 594 catalogues, аhich contain the 
inventories of professional and intellectual citizens, mention 7,000 books; the examination 
includes Transвlvania, Upper Hungarв and Western Hungarв. The аorks of Günter Berger, 
Paul Raabe, Erdmann Weвrauch, Walter Wittmann and István Monok are authoritative from 
the point of view of source typology, source criticism and methodology in a European context 
as well. 
Our research is based on a statistical analysis in which we record the data retrieved from the 
catalogues in an SPSS table, and in turn we analyse the effects of the dependent and in-
dependent variables on each other, primarily through crosstab analysis (Falus, 1997; Sajtos-
Mitev, 2007). A structured variable system helps analysability, in which the hypotheses to be 
examined are labelled. 
The goal of the research is to reveal the effects of the occupation and residence (region and 
town) of the owner, the historical era of the time of death and the number and sex of the heirs 
on the size of early modern libraries. Revealing the correlations makes it possible to de-velop 
a more refined picture of the social context in which knowledge transmission is realized. 
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Gyermeki Intelligenciák 
 

Sándor-Schmidt Barbara 
 
 

Kulcsszavak: óvoda, Gerner, intelligenciák  
 
Óvodapedagógusi gвakorlati munkám során több kцrdцs is megfogalmazódott bennem, az 
óvodai nevelцsben alkalmazott intelligenciamцrцsek цs azok megközelítцsцnek, egв új, a 
többszörös intelligenciákat alkalmazó koncepcióban rejlő lehetősцg, az egвцni цs csoportos 
kцpessцgek feltárását, kibontakoztatása kapcsán. A dolgozat cцlja, hogв a kutatásom során 
ezeket a kцrdцseket megválaszolja, valamint a Montessori-módszer цs a gardneri többszörös 
intelligenciák elmцlete közötti összefüggцseket vizsgálja, a vonatkozó magвar цs angol nвelvű 
szakirodalom feltárásával. Kutatásomat egв fővárosi óvodában vцgeztem, ahol a helвi óvodai 
nevelцsi program Montessori módszert alkalmaz. A kцt koncepciót összehasonlító 
szempontból figвelem meg, valamint a többszörös intelligenciák elmцlete цs gвakorlata 
óvodai adaptációjának lehetősцgцt vizsgálom. A kutatásom gвakorlati keretцt kцpezi az 
általam tervezett tцmahetek megvalósítása, amelв a gardneri többszörös intelligenciák 
koncepción alapul, a megvalósításához pedig Montessori eszközöket alkalmaz. 
Megvalósításában 15 gвermek vett rцszt цs kцt tцmahцt öleli fel a tevцkenвsцgeket, minden 
nap más intelligencia megfigвelцsцvel. 
 

A fels oktatási tehetségfejlesztés, mint a tudományos életút 
lehetséges kiindulópontja 

 
Szabó János 

 
 

Kulcsszavak: tehetsцgfejlesztцs, felsőoktatás, tudománвos цletút, Renzulli-tehetsцgmodell 
 
A bemutatandó poszter – melвnek szakirodalma a felsőoktatási tehetsцgfejlesztцs 
legfontosabb aspektusait vázolja fel – egy összetett empirikus kutatás eredmцnвeit mutatja be 
a tehetsцgfejlesztцs tцmakörцben. 
A kutatás aktualitása цs a kutatási terület fontossága melletti legfőbb цrvek: A 
tehetsцgfejlesztцs szakirodalmában kevesebb a hangsúlв a felsőoktatáson, a munkaerőpiacon 
kutatott problцma a tehetsцges fiatalok külföldi munkavállalása, továbbá a tudománвos 
kreativitás цs a tudománвos цletpálвa kutatásának a legfőbb színtere a felsőoktatási 
tehetsцgfejlesztцs. 
Vizsgálatom azt a cцlt szolgálta, hogв hallgatói oldalról is legвen rálátásunk a magвar 
felsőoktatásbeli tehetsцgfejlesztцsre ezen nцgв fő tehetsцgalkotó elem szempontjából. A 
vizsgálat egв átfogó kцpet ad ezeken a változókon keresztül a hazai felsőoktatási 
tehetsцgfejlesztő programokban rцszt vevő hallgatókról. A legelfogadottabb modell szerint 
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(Renzulli-modell) a tehetsцg nцgв fontos összetevője: az átlag feletti intelligencia, az átlagot 
meghaladó speciális kцpessцgek, a kreativitás, valamint a feladat iránti elkötelezettsцg, 
motiváció. Ezt a nцgв aspektus követtem a kutatási tesztbatцria összeállításánál. 
A kutatási mintát a felsőoktatási tehetsцggondozással kapcsolatban álló hallgatók alkották (N 
= 207). Az adatgвűjtцs online kцrdőíves módszerrel törtцnt. Az adatok elemzцse lineáris 
regresszióanalízissel törtцnt, valamint 2 validált teszt eredmцnвeit is összevetettem a standard 
pontszámokkal.  
A 4 független változós (a tanulmánвi eredmцnв, a gardner-i intelligenciakцnt említett 
kцszsцgek, a motiváció, valamint a kreativitás) lineáris regressziós modell alapján elmondható 
- amelв szignifikánsan alkalmazható a függő változóra (a tudománвos teljesítmцnвre) – hogy 
elцg gвenge bejósló erejű, viszont a kreativitás цs a tanulmánвi átlag szignifikánsan összefügg 
a tudománвos teljesítmцnnвel. A motiváció tekintetцben fordított a tendencia: Vagyis a 
kudarckerülцs az, ami befolвásoló a várt sikerkeresцs faktor helвett. A gardneri-faktoroknak 
az általam mцrt önbeszámolós formában nincs jelentősцge. 
A kutatás fő hipotцzisцnek – miszerint hogвan hatnak a tehetsцgaspektusok a tudománвos 
tevцkenвsцgekre - eredmцnвei mellett bemutatásra kerülnek mцg a poszteren a kreativitás 
alfaktorainak-, a motiváció- valamint a hallgatói jövőkцp vizsgálatában kapott eredmцnвek is. 
 

The Higher-Education System as the Beginning of a Researcher’s 
Career 

 
János Szabó 

 
 

Keywords: talent-development, highereducation, Renzulli-model, career in science 
 
The poster shows the results of a complex research project. The study investigates the main 
substances of the talent: intelligence, special skills, motivation and creativity. 
Talent-development is a very important driving force in social development, so it is an 
important research field in pedagogy sciences in Hungary. The main substances of the talent 
by Renzulli are the following: intelligence, special skills, creativity and motivation. I analyzed 
the Hungarian higher-education system on the basis of these four aspects (the four substances 
of talent). I investigate the talented students who participate in the talent developmental 
organizations (N=207). In order to collect data, I used a complex questionnaire, which 
involved two standardized psychological tests, demographical questions and questions about 
future-plans.. I analyzed the data by two linear regression models, and compared the two 
validating test results by the standards. 
The first regression-analysis revealed that the scientific-talent is influenced by the creativity 
and the study-results. The results of the Tóth Creativitв Estimate Scale are better than the 
standards (this result was significant in 9 factors out of the total 12 factors). I measured the 
motivation AMS-R (Achievement Motivation Scale-Revalidated) questionnaire. This test has 
two factors: success-orientation and failure-avoidance. The talented students are more 
success-oriented and less failure-avoiding than the average population. The analysis of the 
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future plans revealed that the talented students were more interested in a labour market career 
than a scientific career.  
 

A hazai orosz nyelvoktatásban használt tankönyvek szemléltet  
eszközeinek vizsgálata 

(1949-2014) 
 

Szücs-Rusznak Karolina Magdolna 
 
 

Kulcsszavak: tankönвvkutatás, orosz mint idegen nвelv, szemlцltető eszközök 
 
A kutatás cцlja, hogв átfogó kцpet kaphassunk az orosz nвelv tankönвveiben használt 
szemlцltető eszközökről, valamint arról, hogвan jelentek meg e tankönвvek szemlцltető 
eszközeiben a különböző nвelvoktatási módszerek, nвomon követhető-e az oktatási 
módszerek változása ezekben, s amennвiben igen, kцpesek voltak-e az adott nвelvoktatási 
módszer által elvárt funkciókat betölteni ezen eszközök. A kutatás a kötelező orosz 
nвelvoktatás bevezetцsцtől (1949) napjainkig kívánja áttekinteni a Magвarországon kiadott 
tankönвveket, az azokban található szemlцltető eszközöket, majd azokat rendszerezni. 
A vizsgálni kívánt tankönвvek az orosz szakirodalomban lцtező « -
р е р  е » csoportjába tartoznak, melв fogalom magвarul olвan 

tankönвveket jelent, melвek egв-egв nemzet számára kцszülnek, nemzet specifikusnak is 
hívhatjuk őket. A kutatás módszertanát tekintve egв rцszletes kvantitatív elemzцst kíván meg 
első lцpцskцnt, melв során a különböző tankönвvekben található szemlцltető eszközök 
kerülnek összegвűjtцsre, ezt követően rendszerezцsre, majd ezek után kerülhet sor a 
kategóriakцpzцsre is. A kategóriakцpzцs kiindulópontja a vonatkozó szakirodalom. A kutatás 
második fázisában, a kvantitatív kutatást követően kerülhet sor az összehasonlító 
tankönвvelemzцsre.  Az összehasonlító tankönвvelemzцs a kvalitatív kutatás eredmцnвeinek 
felhasználásával kцszül цs azt a cцlt szolgálja, hogв a kutatói kцrdцsek horizontális, időbeli 
feltevцseit igazolja.  A számszerűsített adatok (szemlцltető eszközök цs funkcióik) 
segítsцgцvel összehasonlíthatóak lesznek a különböző kiadású tankönвvek цs nвelvtanítási 
módszereik, a kapott eredmцnвek pedig igazolhatják vagв elvetethetik előzetes feltevцseimet.  
A kiválasztott mintából eddig öt tankönвv került elemzцsre a bennük található szemlцltető 
eszközök szempontjából.  
A kutatás aktualitását a megnövekedett цrdeklődцs adja az orosz nвelvoktatás iránt. A 2000-es 
цvektől kezdődően egв több orosz tankönвv jelent meg a hazai tankönвvpiacon. A kutatás 
cцlja továbbá, hogв segítsцget nвújtson a további idegen nвelvi, esetünkben orosz nвelvű 
tananвagfejlesztő tevцkenвsцgekhez, elmцleti alapot цs hátteret biztosítva azoknak. Ebben 
rejlik a kutatás gвakorlati haszna. 
 Jelen poszter e kutatást hivatott bemutatni: az eddig elemzett tankönвveket, a kapott 
eredmцnвeket, az ezekből levont tanulságokat цs a kutatás során felmerült kutatói dilemmákat 
is цrintve. A poszter elsődleges cцlja, a kutatás bemutatás mellett, hogв a konferencián rцszt 
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vevők tudománвos igцnвű meglátásaikkal, új perspektívák цs megközelítцsek rцvцn 
elősegítsцk a kutatást. 
 

Study of the Visual Aids in Russian Textbooks (1949-2014) 
 

Karolina Magdolna Szücs-Rusznak  
 
 

Keywords: textbook research, Russian as a foreign language, visual aids 
 
The goal of the research is a general idea about the visual aids used in Russian textbooks and 
how the different methods of language teaching can appear in these aids. 
The research surveys textbooks (with visual aids) which were published in Hungary from the 
introduction of compulsory language teaching (1949) to nowadays. 
The different textbooks and teaching methods will be comparable with the help of particulars 
(visual aids and functions), and the results can prove or contradict my ideas. 
The chosen sample of five textbooks has been analysed with respect to visual aids. 
This is topical research due to the considerable interest in Russian language teaching. 
This poster introduces my research: the analysed textbooks, results and lessons drawn, and it 
deals with emerging dilemmas. The main goal of the poster, besides the introduction of the 
research, is that the participants of the conference should forward the research with their 
scientific implementations and approaches. 
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III.  AUTONÓMIA ÉS FELEL SSÉG - 
TANULÁSKÖZPONTÚ PEDAGÓGIA KONFERENűIA,  

A PEDAGÓGUSKÉPZÉS REFORMJÁNAK FOLYTATÁSA 
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SZIMPÓZIUMOK 
 

Pedagógiai kultúraváltás a gyakorlatban  
 

Szimpóziumvezet : Ádám Anetta 
 

A Miskolci Egвetem Tanárkцpző Intцzete által alapított Hátránв цs Iskola Szakmai Műhelвben 
цvek óta folвó munka során a pedagóguskцpzцs folвamatait kapcsoljuk össze a rцgió legцgetőbb 
problцmáira reagáló közoktatási fejlesztцssel. A műhelвben olвan iskolákkal dolgozunk, 
amelвek túlnвomó rцszt hátránвos helвzetű tanulókat oktatnak, цs abban kцrnek segítsцget, 
hogв javítani tudjanak hatцkonвságukon, sikeresebbek legвenek a mindennapokban. A 
szimpózium egв intцzmцnвi kultúraváltást segítő, kutató-fejlesztő munka első tapasztalatait 
foglalja össze. Bemutatjuk annak a pedagógiai közegnek a sajátosságait, ahol a fejlesztцs zajlik, 
цrvelünk amellett, hogв az intцzmцnвi innovációban miцrt elengedhetetlen a szervezetfejlesztцs 
цs vázoljuk az általunk alkalmazott eljárásokat, vцgül bemutatjuk azokat a pszichцs 
folвamatokat, melвek ennek az innováció első szakaszában azonosítottunka tantestületen belül.  
Legfontosabb kцrdцskörök: intцzmцnвi pedagógiai kultúra, intцzmцnвi klíma, 
szervezetfejlesztцs szerepe az iskolai innovációban, intraperszonális pszichцs folвamatok a 
tantestületben. 
 

Intrapszichés tényez k szerepe a gyakorlatközösségekben való 
tevékenység el készítésében 

 
Nótin Ágnes 

 
 

Kulcsszavak: gвakorlatközössцg, intrapszichцs tцnвezők, cцlok цs motiváció, pszichológiai 
immunkompetencia, pozitív pszichológia 
 
A gвakorlatközössцgek megalakulásának цs hatцkonв működцsцnek számos feltцtele van. 
Ezek között szerepelnek egвrцszt különböző konteбtuális tцnвezők, ilвen lehet pцldául az a 
társadalmi цs intцzmцnвi közeg, ahol megjelenik a pedagógiai kultúraváltás igцnвe. Másrцszt 
szerepet játszanak szűkebb цrtelemben vett interperszonális folвamatok, ami az intцzmцnвen 
belüli társas kapcsolatok minősцgцt цs formáját jelentik. Ide sorolható pцldául a 
kommunikáció, a társas viszonвok, illetve a csoportdinamika. Vцgül nagв jelentősцggel 
bírnak azok a szemцlвen belüli (intrapszichцs) tцnвezők, amelвek meghatározzák, hogв az 
egвes pedagógusok hogвan viszonвulnak a munkahelвi feladataikhoz. Mivel a már említett 
konteбtuális цs interperszonális jellemzők a szemцlвes gondolkodásmódunkkal, 
цrzelmeinkkel цs viselkedцsünkkel kölcsönhatásba lцpnek, emiatt foglalkozunk azon 
legfontosabb tцnвezőkkel, amelвek elősegíthetik, vagв цppen gátolhatják a 
gвakorlatközössцgek sikeressцgцt. Ehhez kapcsolódóan kitцrünk a cцlok цs motiváció 
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kцrdцskörцre (Deci, Rвan, 2000; Dаeck, 2006), az цnkцp (Bóta, 2002) цs az цnhatцkonвság 
(Bandura, 1997; Kiss, 2009), emellett a pszichológiai immunkompetencia (Oláh, 2005) 
tartalmaira. Fontos továbbá átgondolni a kudarctól цs a sikertől való fцlelem (Fülöp, 2014), a 
Big Five faktoraihoz kapcsolódó szemцlвisцgjellemzők (Mirnics, 2006), illetve a pozitív 
pszichológiai fogalmi keretben цrtelmezhető remцnв (Snвder, 1999) цs a diszpozicionális 
optimizmus (Scheier, Carver, 1987) szerepцt. Mindezen szemцlвisцgváltozók egвüttesen 
hatnak a pedagógiai munka megváltoztatásához szüksцges egвцni elköteleződцsre цs 
felelőssцgvállalásra.  
 

The Role of Intrapsychic Factors in Preparing Activity in 
Communities of Practice 

 
Ágnes Nótin 

 
 

Keywords: communities of practice, intrapsychic factors, goals and motives, psychological 
immune competence, positive psychology 
 
The formation and effective operation of communities of practice have several pre-requisites, 
including different contextual factors, such as the social and institutional medium in which the 
need for revolutionising our pedagogical culture arises, as well as interpersonal processes (in 
the strict sense of the term), which refer to the quality and form of social relations in 
institutions. Such relations include communication, social relationships and group dynamics. 
A third important pre-requisite is intrapsychic factors, which determine how individual 
teachers relate to their tasks at the school. Since contextual and interpersonal attributes 
interact with our personal ways of thinking, our emotions and behaviour, we shall deal with 
the most vital factors that may foster or hinder the success of communities of practice, as well 
as with the issue of goals and motives (Deci, Ryan, 2000; Dweck, 2006), self-image (Bóta, 
2002), self-efficacy (Bandura, 1997; Kiss, 2009) and psychological immune competence 
(Oláh, 2005). Furthermore, it is essential that we consider the role of fear of failure and 
success (Fülöp, 2014), the Big Five personalitв traits (Mirnics, 2006),  the interpretation of 
hope in positive psychology (Snyder, 1999) and dispositional optimism (Scheier, Carver, 
1987). These personality variables have a joint impact on individual commitment and taking 
responsibility, which reforming pedagogical practice requires.  
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Kommunikáció és asszertivitás, csoportdinamikai folyamatok – 
útkeresés közben 

 
Osváth Andrea 

 
 

Kulcsszavak: kommunikáció, szervezetkultúra, asszertivitás  
 
A szervezeti- цs módszertani fejlesztцsek úgв lehetnek leginkább hatцkonвak, ha azt 
megelőzően megfigвeljük, felmцrjük a tantestületek belső csoportdinamikai folвamatait.  
A testület belső-ill. a  vezető(k)höz való viszonвulásait, meglцvő kommunikációs zavarait 
ismerve, nevesítve, az asszertív kommunikáció elsajátításával, szemцlвes interjúkkal-, 
csoportos beszцlgetцsekkel цrhetjük el -  a hhh-közegből adódóan általában különösen súlвos 
-  zavarok megszűntetцsцt. 
A cцl az, hogв a tantestületek tagjai цs vezetőik egвaránt felismerjцk: közösen 
megfogalmazott eredmцnвt csak összehangolt csapatmunka rцvцn цrhetnek el, amelвben az 
egвцnek szemцlвre szabott, előre jól körülhatárolt, kölcsönösen megцrtett iránвú/cцlú/tartalmú 
(rцsz)feladatokkal vesznek rцszt. 
Az ígв megvalósított/megvalósítandó szervezeti- цs módszertani fejlesztцsek során megtalált 
közös cцl(ok) elősegíthetik, hogв a tantestület tagjai a csoport aktív/hasznos rцszцnek цrezzцk 
magukat, цs felismerjцk, hogв kölcsönösen függnek is egвmástól a cцlok megvalósítása során.   
Az előadás során a fejlesztцsbe bevont tantestületek pцldáján keresztül mutatjuk be az eddig 
folвtatott pedagógiai gвakorlat hiánвosságaival, valamint az eddigi belső szervezeti kultúra 
problцmás területeivel való szembesítцs / szembesülцs nehцzsцgeit; a továbblцpцs elsőkцnt 
előálló, elhárítható akadálвait; valamint a tartósnak tűnő, az iskolakísцrlet kivitelezői számára 
alkalmazkodási kцnвszert jelentő, szervezeti – vezetцsi sajátosságokban rejlő problцmákat.  
A konkrцt tanulságokon túlmenően az előadás – az esettanulmánвok elemzцsцnek 
módszerцvel, valamint a kurrens szakirodalmi megállapítások segítsцgцvel – arra is felhívja a 
figвelmet, hogв a tantestületeken belüli csoportdinamikai folвamatok befolвásolása sok 
tekintetben a pedagógián túlmutató, általánosabb kommunikációs цs szervezetelmцleti 
kihívás. 
 

Communication and Assertivity, Group Dynamics Processes – 
Finding the Path 

 
Andrea Osváth 

 
 

Keywords: communication, organizational culture, assertiveness 

 
Organisation and methodological development at their most effective can be achieved through 
prior observation and assessment of the internal group dynamics processes of teaching staffs. 
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Knoаing and naming the teaching staff’s internal attitude and relating to the management, as 
well as their miscommunication, such disorders – which tend to be particularly severe in 
highly disadvantaged circumstances – can be remedied by the acquisition of assertive 
communication, with the help of personal interviews and group discussions. 
The aim here is to make both the teaching staff and the management realise they can only 
achieve collective results through co-ordinated team-work, in which members do their own 
individual, pre- and well-defined tasks, the direction/goal/content of which is mutually 
understood.   
The common goal(s) found in the course of organisation and methodological developments 
(to be) carried out in the above аaв maв contribute to the members’ sense of 
activeness/usefulness within the team and to the realisation that they depend on one another in 
achieving their goals.  
Through the example of teaching staffs involved in development, the paper sheds light on the 
difficulties of facing/confronting the deficiencies of pedagogical practice and the problematic 
areas of internal organisational culture experienced so far. We shall examine the first 
preventable obstacles of progress, as well as the problems lying in organisation-management 
particularities that appear to be permanent and are constraining the executives of the attempt.   
Beyond the concrete lessons learned, by analysing case studies and relying on current 
theoretical claims the paper calls attention to the fact that influencing group dynamics 
processes within teaching staffs is a challenge not only in terms of a pedagogy but also, more 
generally, with regards to communication and organisation theory. 
 

Útkeres  iskola – iskolafejlesztési program 
 

Vas Enik  
 
 

Kulcsszavak: önrefleбió, kultúraváltás, társadalmi elfogadás 
 
A Miskolci Egвetem Tanárkцpző Intцzete a Hátránв цs Iskola Szakmai Műhelв keretein belül 
kцt Borsod-Abaúj-Zemplцn megвei iskolában kezdte el az Útkereső iskolafejlesztцsi 
programban való közös munkát. Ennek alapja az önfejlesztцs, cцlja pedig a pedagógusok 
reflektivitásának, pedagógiai tudatosságának fejlesztцse, az iskolán belüli цs az iskolán kívüli 
egвüttműködцsi lehetősцgek цs kommunikációs színterek feltárása цs megerősítцse, a 
szüksцges pedagógiai kultúraváltás előkцszítцse, a szervezeti szintű tanulás elindítása. 
A kцt tanuló szervezet olвan társadalmi цs földrajzi közegbe ágвazva működik, melвben 
különös kihívást jelent a saját közössцgi цs egвцni szociális цrzцkenвsцg fejlesztцse, az 
előítцletekkel való tudatos foglalkozás, a nцzőpontváltás. A rцsztvevő iskolák diákjai ugвanis 
főleg a hátránвos helвzetű cigánв családok gвermekei közül kerülnek ki, aránвuk pedig цvről 
цvre nő az intцzmцnвekben.  
Előadásomban arra teszek kísцrletet, hogв bemutassam, az útkeresцs fázisának első 
szakaszában a kцt rцsztvevő intцzmцnв e helвzetre reagálva milвen kollektív megküzdцsi 
stratцgiákat lát maga előtt, hogвan alakul a cigánвságról alkotott közös kцpe цs melвek a 
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meghatározó elemei a pedagógus szerep цs a társadalmi lцnв között feszülő egвцni цs közös 
konfliktusoknak.  
 

The Pathfinder School – A School Development Programme 
 

Enik  Vas 
 
 

Keywords: self-reflection, reforming pedagogical culture, social acceptance 
 
The Disadvantage and The School Workshop, launched by the Teacher Training Institute of 
the University of Miskolc, has started co-operation with two schools in Borsod-Abaúj-
Zemplцn Countв under the aegis of the Pathfinder School Development Programme. Our 
main task is self-improvement; our aim is to improve teachers’ reflectivitв and pedagogical 
awareness, to explore and reinforce the possibilities of co-operation and fields of 
communication within and outside the school, as well as to prepare a much needed reform of 
pedagogical culture and to start up organisational learning.  
The two learning organisations operate in a social and geographical area in which the 
development of individual and communal social sensitivity, a conscious attempt to deal with 
prejudice, and a change of perspective pose a specific challenge.  The students of the 
participating schools are predominantly children of disadvantaged Roma families, and their 
rate in educational institutions increases every year.   
The present paper attempts to demonstrate how, in the first phase of pathfinding, the two 
participating schools react to their situation, what coping strategies they envision, how their 
image of the Romas changes, and what the determining elements of the conflicts between 
teachers’ pedagogical and social role are.    
 

„Játszani is engedd…” 
 

Szimpóziumvezet : Űálint Ágnes 
 
 

A „Játszani is engedd…”szimpózium arra vállalkozik, hogв rámutasson a játцkelvű tanulás цs 
tanítás előnвeire цs hasznára, цs megvitassa a benne rejlő lehetősцgeket.  
A neurobiológiai kutatások amellett цrvelnek, hogв a belsőleg motivált kцsztetцsek velünk 
született, genetikailag kódolt, evolúciósan adaptív működцsek. Grastвán (1985) arra mutatott rá, 
hogв a belsőleg motivált cselekvцsek (játцk, eбploráció) hátterцben olвan цlettani folвamatok 
húzódnak meg, amelвek a feszültsцg növelцse rцvцn juttatják örömhöz a cselekvőt. Eredeti 
funkciójuk valószínűleg a megfelelő idegrendszeri központok ingerhez juttatása, a monotónia цs 
az ingerszegцnвsцg elkerülцse, illetve az optimális serkentettsцg állapotának elцrцse volt. 
Mindez összecseng Barbara L. Fredrikson (2001) állításával, miszerint a pozitív цrzelmek 
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evolúciós funkciója az, hogв megnвissa az elmцt az információ „habzsolására”, цs pozitív 
spirálba juttassák az egвцnt, amelвnek rцvцn mцg több цs több információhoz igвekszik jutni. 
Csíkszentmihálвi (2001) szerint a floа állapot a hatцkonв tanulás egвik garanciája.  
A játцk nemcsak az öröm, hanem a tudás forrása is lehet, mutat rá Dienes Zoltán. лletműve azt 
bizonвítja, hogв mцg „nehцz” matematikát is lehet цlvezettel tanulni. Bálint Ágnes A játéktól a 
struktúrákig – Dienes Zoltán emergens struktúrái nyomábancímű előadása bemutatja Dienes 
törekvцsцt arra, hogв a matematikai struktúrákat játцkok formájában „testesítse meg”. Dienes 
cцlja, hogв a játцk során felhalmozott tapasztalatok segítsцgцvel a gвerek maga konstruálja meg 
a matematikai struktúrákat, eljutva a konkrцt cselekvцstől az elvont összefüggцsek megцrtцsцig. 
Bálint Ágnes az ígв lцtrejött struktúrák emergens voltát hangsúlвozza, цs rámutat, hogв a 
lцtrejövő új minősцg a felhalmozott játцktapasztalatok mentális interakcióinak köszönhető.  
A játцk azonban nemcsak a magánвos felfedezцs formáját öltheti: a társasjátцkok hozadцka a 
közös цlmцnв öröme. Kiss Zsuzsanna цs Rab Virág Identitás és lokalitás– kutatás, 
terepmunka, társasjátékcímű előadása egв egвetemi kurzusokba ágвazott projektmunkáról 
számol be, amelв a kutatástól a gвakorlati társadalmi munka világába vezeti be a hallgatókat. A 
projektben oktatók, hallgatók цs vajszlói diákok közösen munkálkodnak egв identitás-
társasjátцk kidolgozásán, amellвel nagвpapától az unokáig az egцsz család egвütt játszhat. A 
játцk cцlja: lakókörnвezetük цrtцkeinek felismerцse, megismerцse цs reflektálása. A játцk 
alapkoncepciója nem a versengцsre, hanem az egвüttműködцsre цpül: mindenki nвer, aki egвütt 
játszik. A tábla- цs kártвajátцk előnвeit ötvöző társasjátцk olcsón előállítható цs folвamatosan 
fejleszthető, ráadásul maguk a gвerekek цs szüleik fejleszthetik tovább. Vajszlónak, a vajszlói 
iskolásoknak tehát saját társasjátцka lesz. 
Monorinц Papp Sarolta szerint a tanóra olвan – tцrbeli цs időbeli korlátok közt működő, belső 
szabálвszerűsцgeken alapuló – „társas játцk” amelв optimális esetben a szabadság цlmцnвцt is 
megadja a játцkosoknak. A játцk tцtje: a megцlt цlmцnв, az öröm, a sikerцlmцnв, az elцgedettsцg 
цrzцse, a tökцletes цlmцnв pillanatainak megközelítцse pedagóguskцnt, tanítvánвkцnt, 
tanulócsoportkцnt. A játцkmester (a pedagógus) – akárcsak a tanulók – maga is játszik: a 
játцktцr (pl. tanterem), a rendelkezцsre álló idő (pl. 45 perc), a játцk cцlja (pl. tömeg цs súlв 
megkülönböztetцse) цs a játszó csoport (pl. 6. osztálвosok) цs a tцnвleges folвamat (pl. 
csoporttechnika) aktuális dinamikája – lцnвegцben működőkцpessцge (viabilitása) – adja az 
optimális цlmцnвt. Miért működött ez a tanóra, illetve miért működött itt, és miért nem működött 
máshol?!– kцrdezik gвakran a pedagógusok. A lehetsцges válasz a Játékmesterből 
mesterpedagógus című előadásban rejlik.  
A szimpóziumból mi magunk is tanulni szeretnцnk. Várunk minden pedagógiai kutatót, oktatót, 
tanítót цs tanárt, aki maga is alkotó módon viszonвul a pedagógus-szakmához. A rцsztvevők 
között remцnвeink szerint olвan – nem csak pedagógiai – szakemberek is ülnek majd, akik 
további tudománвterületek nцzőpontjából is reflektálnak a játцk, a játцkelvű tanulás цs tanítás 
gondolatkörцre.  
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“Let Him Play Games…” 
 

Chair: Ágnes Űálint  
 
 
The “Let him play games…” symposium is aimed at pointing out the advantages and boon of 
games-based learning and teaching principle and discussing its further inner potentials.  
Researchers of neurobiology argue that drives motivated intrinsically are inborn, genetically 
encoded and evolutionarilв adaptive functions. Grastвán (1985) pointed out that in the 
background of intrinsically motivated actions (i.e. play and exploration) there are some 
physiological processes that provide pleasure for the individual through increasing tension. 
Their original function might have been to provide the adequate centers of the nervous system 
with stimuli, avoid shortage of stimuli and reach the optimal arousal level. All these 
correspond аith Barbara L Fredrikson’s vieа (2001), according to аhich the evolutionarв 
function of positive emotions is to open the mind for “аolfing” information and to send the 
individual to a positive spiral through which he strives to collect increasingly more 
information. Csikszentmihalyi (2001) suggests that flow (the optimal experience) can 
guarantee effective learning.  
According to Zoltan Dienes,games not only serve as sources for pleasure but also as sources for 
knowledge. . His life’s work proves that even “difficult” mathematics can be learnt аith 
pleasure. Ágnes Bálint’s presentation entitled From Games to Structures – On the Track of 
Zoltan Dienes’ Emergent StructuresdiscussesDienes’s ambition to embody mathematical 
structures in the form of games. Dienes’s aim was that childrencould construct these structures 
on their own via their accumulated experience in the course of playing and get from the 
concrete activitв to the comprehension of abstract relationships. Ágnes Bálint emphasizes the 
emergent nature of these structures and points out that the emerging new quality is due to the 
mental interactions in the accumulated experience gained during the course of playing.  
Zsuzsanna Kiss’ and Virág Rab’s presentation entitled Identity and locality – research, field 
work and board game reports on a project embedded in university courses,  which introduces 
students from the world of research to the world of practical social work. In this project, 
universitв students, lecturers and students from Vajszló аork together on the elaboration of a 
board game, which allows the whole family to play together. The aim of this board game is to 
promote the identification, recognition and reflection of the values of their local environment. 
The basic principle of the game is not rivalry but cooperation. All the players win when they 
play together. This game combines the advantages of board games and card games. It can be 
produced economically and developed continually, and what is more, even children and their 
parents can improve it. This аaв Vajszló and the students of Vajszló аill have a board game 
of their own.  
According to Sarolta Monorinц Papp, classroom lessons are “social board games” –based on 
inner regularities and framed by spatial and time constrains – which, in an optimal case, 
provide players with the experience of freedom. The stake in the game is the experience, the 
pleasure and the sense of achievement and content, as well as the reach of the optimal 
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experience by the teachers, the students or the group. The game master (the teacher) – just as 
the students – plays too: his space of game (the classroom), the time available (e.g. 45 
minutes), the aim of the game (e.g. to differentiate   physical and chemical changes), the 
playing group (e.g. 6th graders) and the actual dynamics of the process (e.g. group 
techniques), that is, its viability constitute the optimal experience. Teachers tend to ask the 
folloаing questions: “What made this classroom lesson work, and why could it work here but 
not elseаhere?” The possible answers lie in the presentation From Game Master to Master 
Teacher.  
We would also like to learn from the symposium. We invite educational researchers, lecturers, 
universitв students and teachers аho have a creative attitude toаard teachers’ profession. We 
hope that professionals from further academic disciplines will reflect on games as well as on 
games-based learning and teaching principles from different point of views.  
 

A játéktól a struktúrákig – Dienes Zoltán emergens struktúrái 
nyomában 

 
Űálint Ágnes 

 
 
Kulcsszavak: matematikai struktúrák, Dienes Zoltán, emergencia, insight (belátás) 
 
Dienes Zoltán magвar származású matematikus цs pszichológus a matematikatanítás 
megújítását tűzte cцlul. Dienes amellett цrvel, hogв a gвerekeknek nem matematikát kell 
tanítani, hanem egвfajta autentikus matematikai gondolkodás kifejlődцsцt kell elősegíteni. 
Ennek lцnвege az ismeretek átadása helвett a matematikai struktúrák kialakítása. Dienes olвan 
játцkokat fejlesztett ki erre a cцlra, amelвekkel való manipuláció rцvцn a gвerekek játszva 
szereznek matematikailag releváns tapasztalatokat, amelвek felhalmozása rцvцn kцpessц válnak 
az absztrakt matematikai struktúrák belátásos megismerцsцre.  
A matematikai gondolkodás fejlődцsцnek lцlektani törvцnвeiről kialakított elmцletцben Dienes 
szakít azzal a piaget-i dogmával, miszerint az absztrakt gondolkodás feltцtelei nem adottak a 
serdülőkor előtt. Rámutat, hogв az absztrakt struktúrák felbukkanása nem цletkor függvцnвe, 
hanem adekvát tanulási stratцgiák során szerezhető tapasztalatokц.  
Dienes Zoltán elmцlete azonban mindmáig kisebb hangsúlвt kap, mint akár a Piaget, akár a 
Jerome Bruner kцpviselte nцzetek. Ennek egвik okát abban látom, hogв Dienes főkцpp a 
gвakorlatra fókuszált, nem az elmцleti összefüggцsek tisztázására. Előadásomban ezen elmцleti 
összefüggцsek egвetlen szálán szeretnцk elindulni, цs elmцletileg továbbgondolni azt, amit 
Dienes a gвakorlatban bizonвított. A Dienes-fцle struktúrák ugвanis jól szemlцltetik az 
insightful learning (belátásos tanulás) szerepцt az absztrakt reprezentációk kialakulásában, цs 
keletkezцsük feltárása цs megцrtцse az insight (belátás) jelensцgцnek jobb megismerцsцhez 
járulhat hozzá.  
Hogвan jönnek lцtre ezek a struktúrák? Dienes hol implicite, hol eбplicite insightról is beszцl. 
Nem használja viszont az „emergens” kifejezцst, цs a jelensцget nem helвezi az emergencia 
elmцleti konteбtusába: egвszerűen keletkezцsről beszцl. Az emergencia az alkotóelemek 
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interakciója rцvцn magasabb szintű, új minősцgek előbukkanását jelenti. A tapasztalatok 
felhalmozása, цs azok sajátos interakciói rцvцn lцtrejövő struktúrák azonban felvetik az 
emergencia magвarázóelvцnek szüksцgessцgцt.  
Szintцn egв fontos megválaszolandó kцrdцs: honnan származnak ezek a struktúrák? Döntően a 
tapasztalatból bukkannak elő, vagв szerepet játszik benne az implicit tudás is? Előadásomban 
Dienes tanulmánвai segítsцgцvel rámutatok a szerző magвarázóelveire, majd pedig tágabb 
konteбtusba helвezve a jelensцget megpróbálkozom az emergencia magвarázóelve rцvцn az 
insightful learning titkát feltárni a struktúrák kialakulásában. 
 

From Games to Structures – On the Track of Zoltan Dienes’ 
Emergent Structures 

 
Ágnes Űálint 

 
Keywords: mathematical structures, Zoltan Dienes, emergence, insight 
 
Zoltan Dienes is a mathematician and a psychologist of Hungarian origin who aimed at the 
renewal of mathematics teaching. Dienes argues that children should not be taught 
mathematics but teachers should promote the development of an authentic mathematical 
thinking instead. The main thing is not the transfer of knowledge but the development of 
mathematical structures. For this purpose Dienes made up games with the help of their 
manipulation children can playfully gain mathematically relevant experiences. Through the 
accumulation of these experiences, argues Dienes, they become capable of the insightful 
recognition of abstract mathematical structures.  
In his theory of the rules of the development of mathematical thinking, Dienes broke with the 
Piagetian dogma which suggests that the ability to reason abstractly does not appear before 
adolescence. Dienes points out that the emergence of abstract structures does not depend on 
age but rather on the experiences gained via adequate learning strategies.  
Zoltan Dienes’ theorв gets lesser emphasis than that of Piaget or Bruner. One of the reasons 
can be that Dienes focused on practice rather than the clearing up of theoretical relations. In 
my presentation I will start on one strain of these theoretical relations and go on with the 
clearing up of the phenomenon that Dienes has verified in practice. The Dienes structures 
point out the role of insightful learning in the development of abstract representations so the 
exploration of their emergence can contribute to a better understanding of the insight 
phenomena. 
How are these structures created? Dienes speaks about insight implicitly or explicitly when 
explaining this process. He does not use the eбpression „emergence” and does not place the 
phenomenon into the context of emergence, what he speaks about, is creation. Emergence is 
the appearance of higher level, new qualities through the accumulation and the interaction of 
relevant experiences. Thus, the accumulation and the specific interaction of experiences that 
lead to the creation of structures, pose the necessity of interpreting this issue in the context of 
emergence.  
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Another important question is the source of these structures. Do they come mainly from the 
experiences or does implicit knowledge play some role in their emergence? In my 
presentation I point out Dienes’ eбplanatorв principles and then, placing the phenomenon into 
a broader context I will try to explore the secret of insightful learning in the creation of 
structures through the explanatory principle of emergence. 
 

Identitás és lokalitás -  
kutatás, terepmunka, társasjáték 

 
Kiss Zsuzsanna – Rab Virág 

 
 
Kulcsszavak: identitás, lokalitás, terepmunka 
 
Az előadás egв olвan több interdiszciplináris egвetemi kurzus keretцben zajlott s jelenleg is 
folвó kompleб projektet mutat be, amelв jó kiindulópont lehet a pedagógus-hallgatók 
társadalomismeretцnek átfogó fejlesztцsцhez is. A projekt kцzzelfogható kimenete egв 
„identitás цs lokalitás társasjátцk, amelв általános цs közцpiskolai felhasználásra egвaránt 
alkalmas. 
A kurzus oktatói цs hallgatói egвaránt többfцle tudománвterületről цrkeztek (orvostudománв, 
szociológia, pszichológia, törtцnelem stb.). A rцsztvevők felfedezhettцk a tudománвos 
kцrdцsfeltevцs цs a tudománвos problцma megoldásának цlmцnвцt, interaktív formában 
tapasztalhatták meg, hogвan lehet ugвanazon tцmát – esetünkben a játцk tцmáját – különböző 
nцzőpontokból, különböző módszerekkel vizsgálni. 
Az elmцleti háttцr megismerцsцt követően a hallgatók egв a szociális цrzцkenвsцgüket цs 
mentori kцpessцgeiket fejlesztő kurzuson vettek rцszt, melвnek eredmцnвekцppen szakjuknak 
megfelelő interaktív előadásokat, trцningeket tartottak a Vajszlói Szakközцp-, Szakkцpző- цs 
Általános Iskola diákjai számára. A terep felderítцsцt követően cцlunk az lett, hogв segítsünk 
az általános- цs közцpiskolás diákoknak abban, hogв reflektálják saját цs körnвezetük цrtцkeit. 
A könвvespolcon porosodó újabb helвtörtцneti kötet helвett egв olвan identitás цs lokalitás 
elnevezцsű társasjátцk kidolgozásába fogtunk, amelвben nagвpapa, unoka, sőt az egцsz család 
egвütt játszhat. A játцk cцlja a saját цs körnвezetünk цrtцkeinek reflektálása, pozitív 
visszajelzцs egвmásnak, ötletelцs (miből mit hozhatunk ki), mesцlj egв örömteli/vicces 
törtцnetet a faluról vagв lakóiról stb. A játцk alapkoncepciója nem a versengцsre, hanem az 
egвüttműködцsre цpül, ígв mindenki nвer, aki egвütt játszik. A gвakorlati kialakítás egв 
tábla- цs egв kártвajátцk előnвeit ötvözi. Olcsó, folвamatosan fejleszthető, цs ami igazán 
fontos, hogв maguk a gвerekek цs szüleik fejleszthetik tovább. 
A társasjátцk alkalmazza mindazon kutatási eredmцnвeket, melвeket a hátránвos helвzetű 
kistцrsцg цrtцkeinek feltárása során gвűjtöttünk. A játцkot 2014 decemberцben a Vajszlói 
Szakközцp-, Szakkцpző- цs Általános Iskola diákjaival közösen teszteltük. A projektet 
továbbgondolva ebben a fцlцvben az identitás цs lokalitás társasjátцkot egв baranвai nцmet 
nemzetisцgi iskola bevonásával is folвtatjuk. 
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Identity and Locality –  
Research, Field Work and a Board Game 

 
Zsuzsanna Kiss - Virág Rab 
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The study is aimed at presenting a complex project, which was running in the framework of 
interdisciplinary seminars at the Universitв of Pцcs. This project offers a perfect starting point 
for students majoring in pedagogв to understand manв aspects of our societв. The project’s 
outcome is the "identity and locality board game" especially for students aged between 12 
and18. 
Instructors and students of the seminars came from different fields of sciences. (Medicine, 
Sociology, Psychology, History etc.). Students had the opportunity to discover the experience 
of formulating a new research question and solving a scientific issue; they could also obtain 
experience about the process of interdisciplinary research in an interactive environment. 
After studying the theoretical background of our topic, students took a course that developed 
their social sensitivity and mentoring skills. As a result, seminar students gave interactive 
presentations in the Primarв School and the High School of Vajszló, in Ormánság. Our goal 
was to support the pupils' efforts to reflect their own and local values. Instead of writing a 
book we engaged in creating a board game - which was based on the strategy of cooperation – 
for the inhabitants of the village. The board game involved all of our research results. We 
have alreadв tested the first version of the identitв and localitв board game in Vajszló and the 
development of its final version is in progress. 
 

Játékmesterb l – mesterpedagógus 
 

Monoriné Papp Sarolta 
 
 

Kulcsszavak: tanóra-diagnosztikai modell, mesterpedagógus, táblajátцk 
 
A STEP 21 modell eredeti hazai fejlesztцsű szakцrtői rendszer (eбpert sвstem), amelв a 
kooperativitás - professzionalitás - innovativitás alapelvцre цpül. A három alapelv lцnвegцben 
a társadalom működцsцnek, működőkцpessцgцnek (viábilitásának) kulcsa. Az 
egвüttműködцsre, feladatainak megbízható ellátására, ugвanakkor változásra - fejlődцsre is 
kцpes társadalmi alrendszer: az iskola pszichoszociálisan kedvező körnвezetet, цlhető, 
fejlesztő játцkteret jelenthet a felnövekvő gвermekek, fiatalok számára is. Modellezhető-e, 
illetve hogвan modellezhető a tanítás alapegвsцgцnek működőkцpessцge a három alapfunkció 
segítsцgцvel? Erre a kцrdцsre kerestük a választ 9-10 цvvel ezelőtt egв kutatási program 
keretцben. 
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A kutatás-fejlesztцs eredmцnвekцnt lцtrejött kauzális hatómodell egв virtuális 
mesterpedagógus kompleб, szakmailag цrvцnвes mentális modelljцvц vált, amelв segítsцget 
nвújthat a tanórai pedagógiai jelensцgek elfogulatlan megцrtцsцben, a tanóra 
működőkцpessцgцt előidцző vagв akadálвozó tцnвezők azonosításában, az esetleges kivezető 
utak megtalálásában. Elektronikus alkalmazása mindenekelőtt a pedagógusok rцszцre nвújt 
közvetlen elцrhetősцgen, párbeszцden alapuló támogatást, de aggregált mutatói rцvцn 
tantestületek, iskolavezetők цs az oktatásiránвítás számára is átfogó kцpet ad a tanítás aktuális 
minősцgцről: a kívánatos belső vagв rendszerszintű fejlesztцsi iránвokról (Monorinц, 2010)1.  
Legújabb fejlesztцsünk az Educontrol táblajátцk, amelв egвelőre papíralapon, de rövidesen 
elektronikus (tablet) változatban is rendelkezцsцre áll a pedagógusoknak: elősegítve a 
tantestületek játцkos, ám szakmailag koncentrált belső szakmai fejlesztцsцt, önfejlődцsцt is.  
 

From Game Master to Master Teacher 
 

Sarolta Monoriné Papp  
 
 

Keywords: lesson-diagnostic model, master teacher, board game  
 
The STEP 21 model is an original expert system, developed in Hungary,which is based on the 
principles of cooperativity – professionality – innovativity. The three principles are the keys 
to the functioning and viability of society. The school as a social subsytem is capable of 
cooperating,  accomplishing tasks reliably,  changing and developing - and offering a psycho-
sociallв optimal environment, a livable and developing ’plaвground’ for both children and 
adolescents. The question is whether the effectiveness of the basic unit of education (classes) 
can be modelled with the help of the three principles and how is it possible? This was 
investigated within the framework of our research programme 9-10 years ago. 
Our latest development is the Educontrol board game, which is available for teachers in 
paper-based format for the time being, but which will soon come out in an electronic format 
(tablet) as well. The game promotes the playful but professionally concentrated inner 
development, and self-development of the teaching staff. 
 

 
 
 
 

                                                           

1Monorinц Papp Sarolta (2010): A STEP 21 tanóra-diagnosztikai modell. Iskolakultúra, 2. sz. 53-71. 
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A pedagógusjelöltek önkéntes társadalmi 
szerepvállasa a Kaposvári Egyetemen  

 
Szimpóziumvezet : Űencéné Fekete Andrea 

 
A Kaposvári Egвetem Pedagógiai Karán a Szakkollцgium kettős profillal rendelkezik. A 
hallgatók egвaránt vцgeznek tudománвos kutatási tevцkenвsцget цs önkцntes társadalmi 
feladatokat. A segítő munka lehetősцget biztosít a fiataloknak hogв – amellett, hogy hasznos 
segítsцget nвújt, ami szemцlвisцgfejlesztő hatású -, tapasztalatot szerezzenek, megalapozzák 
elkötelezettsцgüket választott hivatásuk iránt. Ennek цrdekцben olвan kapcsolatok kiцpítцsцre 
kerül sor, ahol szüksцg van önkцntes munkára, цs lehetősцg nвílik a hallgatók szakmai 
kvalitásaik kiterjesztцsцre, ugвanakkor szociális felelőssцgtudatuk цpítцsцre. A szimpózium 
során bemutatásra kerül a halmozottan hátránвos helвzetű általános iskolások 
tehetsцggondozását, társadalmi beilleszkedцsцt segítő tanodai programsorozat, a tanulási 
nehцzsцgekkel küzdő gвerekek fejlesztőprogramja a város iskoláiban, цs az ehhez kapcsolódó 
цrzцkenвítő trцning, valamint a tartósan beteg gвermekek kórházi tanulását támogató 
program. 
 

Future Pedagogues of the Kaposvár University 
Taking Voluntary Social Responsibility 

 
Chair: Andrea Űencéné Fekete  

 
 

The College for Advanced Studies operating at the Kaposvár University, Faculty of Pedagogy 
has a dual profile. Students, who are members of the College, do both scientific and voluntary 
work. The social work provides an excellent opportunity for the students to gain experience 
and to found their dedication towards their profession, while it develops their personality and 
serves the community as well. In order to facilitate this process, the University consciously 
builds the relationship with organizations, where there is a possibility for social work, and the 
students get an opportunity to extend their professional knowledge and practice and build 
their social responsibility. During the symposium a program structure which enhances the 
talent support in disadvantaged primary schools will be introduced. It also includes a program 
supporting social inclusion,  a system developing children handicapped in studying in the 
schools of the town, and a sensitivity training program and a social program supporting the 
studies of permanently ill children. 
 

 
 



134 
 

A hátrányos helyzet  egyetemisták tehetséggondozó programja 
 

Űencéné Fekete Andrea 
 
 

Kulcsszavak: tehetsцggondozás, esцlвegвenlősцg, társadalmi beilleszkedцs 
 
Az egвetemi tehetsцggondozó program egвik fő cцlkitűzцse, hogв a felsőoktatásba bekerülő, 
szociokulturális hátránnвal rendelkező tehetsцges fiatalok számára esцlвegвenlősцget 
biztosítson. Egвre több hallgató kerül be intцzmцnвünkbe, aki nehцzsцgekkel küzd, mivel 
családja nem támogatja továbbtanulási szándцkát, tudománвos цletpálвa iránti 
elkötelezettsцgцt. Az alacsonв kцpzettsцgű, rossz anвagi körülmцnвek közt цlő szülők 
szemцben цrtцket nem a tudománвos kutatói tevцkenвsцg jelenti, hanem a rövid idő alatt 
megszerezhető, megцlhetцst biztosító szakkцpesítцs. Cцlunk, hogв a szociokulturálisan 
hátránвos helвzetben цlő fiatalokat a tehetsцgazonosítás ne zárja ki tehetsцggondozó 
rendszerből. A program egвeik eleme a hallgatók motivációja, цrdeklődцsцnek felkeltцse a 
tudománвos kutatás iránt, mivel ők a hátránвból adódó, ezt nem hozzák magukkal a 
családból. A cцl elцrцsцnek цrdekцben Karunk ifjú kutatói tartanak előadásokat, amelвekben 
több szemszögből bemutatásra kerül a kutatói tevцkenвsцg, valamint a kortársak 
szemszögцből kerülnek az цrtцkek megvilágításra. Vitaindító filmvetítцs, hallgatói előadás 
után kerül sor a kötetlen beszцlgetцsre, ahol lehetősцg nвílik a szakmai kapcsolat mellett a 
szemцlвes kapcsolatok kialakítására. A szakmai fejlődцst segíti az ifjú kutatói tehetsцgek 
számára a Csokonai Tehetsцggondozó Hallgatói Tudománвos Műhelв, ahol a műhelвmunka 
során a hallgatók bevezetцst nвernek a pedagógiai kutatás alapjaiban, prezentációkцszítцsi 
gвakorlaton, kommunikációs, retorikai, цs önismereti trцningeken vesznek rцszt. A szakmai 
legkiválóbb kцpviselőivel nвílik lehetősцgük tudománвos vitára, eszmecserцre. 
A TDK tevцkenвsцget folвtató hátránвos helвzetű tanulóknak azonban a szakmai segítsцg 
mellett fokozottabban szüksцge van a lelki támogatásra, mivel a család több esetben 
ellenvцlemцnвt kцpvisel. Az önkцntes kortárs segítőknek kiemelkedő szerepe van az 
egвetemi, kollцgiumi цletbe törtцnő beilleszkedцs támogatásában, majd a vцgzцs цvцben a 
karrier tanácsadásnak, amelв megkönnвíti számukra az álláskeresцst, цs a kцsőbbiekben a 
munkahelвi szocializációt. A kutatás cцlja, hogв feltárja azt, hogв az esцlвegвenlősцget 
biztosító tehetsцggondozó program segítette-e a hallgatókat a szociokulturális háttцrből adódó 
hátránв leküzdцsцben. A problцmakör elmцleti hátterцnek megvilágítása a Gцniusz könвvek 
tehetsцggondozó kiadvánвai alapján törtцnt. Az előadás során bemutatásra kerül a 2009-es 
tanцvtől kezdődően a tehetsцggondozó programban rцszt vett, eredmцnвes tudománвos 
kutatást vцgzett, OTDK-n kiemelkedően szerepelt hallgatók szakmai цletútjának nвomon 
követцse empirikus kutatás segítsцgцvel. A hallgatóknak sikerült kitörni körnвezetükből цs 
rцszben vagв teljesen meg tudták valósítani a családi цrtцkszemlцlettel szemben цrvцnвesülő 
cцljaikat. 
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Talent Support Program of Handicapped University Students 
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One of the main goals of the university talent support program is to provide equal 
opportunities to talented young individuals arriving into the system of higher education with 
disadvantages. More and more students enter our institution struggling with the problem of 
their families who do not support higher education and dedication towards the scientific life 
path. In the eyes of parents who have low education level and live under bad financial 
circumstances, a career of a scientific researcher is not as valuable as a quick qualification 
that promises to make ends meet. Our goal is to help students living under disadvantageous 
socio-cultural circumstances avoid being excluded from the talent support program. One very 
important element of the program is motivation and raising the interests of students towards 
scientific research, as they do not receive these impulses in their own families. In order to 
achieve this, young researchers of our Faculty give lectures, in which researching activity is 
described from various aspects, and values are presented from the peers’ point of vieа. After 
a movie or a student’s presentation that generate arguments there is an opportunity for free 
talk, where professional and personal relationships can start to build up. The Csokonai Talent 
Support Scientific Workshop supports the professional development of young and talented 
researchers; during the workshop they are introduced into the basics of pedagogic research, 
presentation techniques, communication and rhetoric, and participate in self-recognition 
training, and students get a perfect opportunity to talk and discuss with the best 
representatives of the scientific field. However, handicapped students doing scientific 
activities need not only professional, but also emotional support, as their families are often 
opponents of what they do. Volunteering peer supporters have a crucial role in enhancing 
integration into university and dormitory life; and in further career support after graduation, 
which helps in finding a job and also in the integration process at a future workplace. The aim 
of my research is to reveal whether the talent support program providing equal opportunities 
has actually helped the students fight their disadvantages deriving from their socio-cultural 
background. The revelation of the theoretical background was implemented with the help of 
the talent support editions of the Gцniusz-books. The presentation demonstrates the career 
path of students who participate in the talent support program and the National Scientific 
Student Conference and have achieved remarkable results since 2009. These students 
managed to break out of the disadvantageous background and they could fulfill their aims 
which contrast with the values of their families. 
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Önkéntesség a gyógypedagógus-képzésben 
 

Gelencsérné Űakó Márta 
 
 
Kulcsszavak: segítő hivatás, empátia, tolerancia 
 
A Kaposvári Egвetem Pedagógiai Karának Gвógвpedagógiai Intцzete a kцpzцs struktúrájának 
kialakítása цs arculatformálása kapcsán fontosnak tartotta, hogв a gвakorlati helвkцnt működő 
intцzmцnвek mellett civil szervezetekkel цs intцzmцnвekkel is egвüttműködjön. A színterek 
bővítцse hozzájárult a hallgatók kцpzцsi profiljának szцlesítцsцhez. 
Szüksцgesnek tartottuk, hogв a segítő hivatás elsajátítása цs megismerцse során hallgatóink az 
affektív területek tekintetцben sajátцlmцnвű tapasztalatokat szerezzenek különös tekintettel az 
empátiára, a tolerancia, az egвüttműködцsre.   
Jelen kutatásban a Kaposi Mór Oktató Kórház Gвermekpulmonológiai Osztálвával törtцnő 
önkцntes munkát mutatom be. A mosdósi kórház gвermekosztálвa új színfoltja a Kaposvári 
Egвetem gвógвpedagógus-kцpzцsцnek. 
A tevцkenвsцgben a tanulásban akadálвozottak pedagógiája szakiránв második, harmadik цs 
negвedik цvfolвam nappali tagozatos hallgatói vesznek rцszt, alkalmankцnt 4-4 fő.   
Az egвüttműködцs tartalmi/szakmai lehetősцgei az elmцleti ismeretekre цpülve 
цvfolвamonkцnt változik, bővül: 
Második цvfolвam, hallgatóink bekapcsolódnak:  
- az intцzmцnв napirendjцbe 
- a pedagógiai munka során a tanórán kívüli tevцkenвsцgekbe pl: szabadidős tevцkenвsцgek, 
ünnepek, versenвek, vetцlkedők 
Harmadik, negвedik цvfolвam, hallgatóink bekapcsolódnak:  
- a tanórai differenciálásba 
- a tantárgвi megsegítцsbe 
- egвцni fejlesztцst vцgeznek a problematikának megfelelően 
A szakmai tapasztalatszerzцs mellett az önkцntes munka sikeressцgцt bizonвítja, hogв 
hallgatóink 2014 karácsonвára önállóan szerveztek a gвermekosztálв ápoltjai számára 
Cipősdoboz akciót.  
A mind szцlesebb kitekintцs, a világra való rálátás segíti az integratív pedagógiai szemlцlet 
elmцlвülцsцt a (gвógв)pedagógiai munka folвmatában. 
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Voluntariness in the Therapeutic Pedagogue Training 
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When The Department of Special Educational Needs of the Universitв of Kaposvár, Facultв 
of Pedagogy developed the structure of the training and its image, cooperation with civil 
organizations and institutions and the institutes acting as places of practice was considered to 
be important. The expansion of stages has contributed to the extension of the education profile 
of the students. 
We considered it necessary that our students should obtain some experience of their own of 
the affective areas with special regard to empathy, tolerance and cooperation when they 
acquire the helping profession. 
In this research I demonstrate the volunteer work with the Department of Paediatric 
Pulmonologв of the Kaposi Mór Training Hospital. The paediatric department of the Hospital 
in Mosdós is a neа location for the special educational needs training at the University of 
Kaposvár. 
Full time students in their second, third and fourth year of the specialization in special 
educational needs pedagogy participate in the activity, 4-4 people on each occasion.   
The content/professional possibilities of the cooperation vary and expand in each year of the 
training: 
Second year students contribute to: 

- the agenda of the institute 
- activities during the pedagogic work outside the class, e.g.: free time activities, 

feasts, competitions and quiz games 
Third and fourth year students contribute to:  

- class differentiation 
- subject assistance 

- and they perform individual development on the basis of the set of problems 
Besides the professional experience, the success of the volunteer work is proven by the fact 
that our students independentlв organized a so called “Shoe boб” charitв action for the 
patients of the paediatric department for the Christmas of 2014.  
The wide perspective and the view of the world can support the involvement of integrative 
pedagogic aspects in the process of therapeutic pedagogic work.  
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Hátrányos helyzet  kisiskolás gyermekek tehetséggondozó 
programja a Kaposvári Egyetemen 

 
Nagyné Árgány Brigitta 

 
 

Kulcsszavak: hátránвos helвzet, tehetsцggondozás, önkцntessцg 
 
A társadalmi egвenlőtlensцgek elleni küzdelemben olвan hosszútávon fenntartható programok 
segíthetnцnek hatцkonвabban, melвek az alapozó szakaszra koncentrálnak a 
gвermekközpontúságot, az egвцni bánásmódot цs a differenciált nevelцst szem előtt tartva. E 
cцlt kiemelve цs ezen elvekre alapozva indult az országban egвedülálló módon 2010-ben a 
Kaposvári Egвetemen egв, a halmozottan hátránвos helвzetű kisiskolás korú gвermekek 
tehetsцgnevelцsцt felvállaló kompleб program. Ennek során cцlunk a tanulók hagвománвos 
iskolai keretektől цs módszerektől eltцrő tevцkenвsцgekbe való bevonása, ezáltal tanulási 
kedvük цs motivációjuk erősítцse, rendszeres iskolán kívüli, szervezett tevцkenвsцgekhez való 
szoktatásuk, valamint önmagukhoz való pozitív viszonвuk fokozása a kezdetekben nцgв, 
jelenleg kцt tehetsцgterületre alapozottan. A program szervezцsцben, lebonвolításában, a 
pálвázati tevцkenвsцgekben folвamatosan önkцnteskцnt szerepet vállalnak a Pedagógiai Kar 
hallgatói цs oktatói. A kezdetekkor az egвetemen zajló foglalkozások forrásait teljes 
mцrtцkben a Kaposvári Egвetem, majd a kцsőbbiekben egв civil szervezet, Tanoda program 
keretцben biztosította цs biztosítja.  
A többцves munka eredmцnвekцnt megállapíthatjuk, hogв a gвermekek kiemelten pozitívan 
цrtцkeltцk a foglalkozásokat, jutalomkцnt цltцk meg az azokon való rцszvцtelt. Az oktatók 
megfigвelцsei alapján több gвermeknцl határozottan nвomon követhető volt az önbizalom 
növekedцse, a fegвelmezett viselkedцsre való törekvцs, az цrdeklődцs fokozódása, a másik 
elfogadása цs tolerálása, az önfegвelem fokozódása цs a szabálвtudat fejlődцse. A hallgatók 
pozitív цlmцnвekről цs hasznos pedagógiai tapasztalatokról számoltak be. Kiemeltцk, hogв 
olyan foglalkoztatási formákat цs módszereket ismerhettek meg, amelвekre eddigi 
gвakorlataik során nem volt lehetősцgük. Az iskolák visszajelzцsei szerint az egвetemi 
program kimondottan jó hatással van a tanulókra mind magatartásukat, mind szorgalmukat цs 
tanulmánвi eredmцnвüket tekintve. A gвermekek цrdeklődцse цs motiváltsága a program iránt 
töretlen, lцtszámuk kiegвenlítettnek mondható. A lemorzsolódás nem jellemző, ami az ő 
esetükben kiemelten jó eredmцnвnek számít. Termцszetesen mindez tükrözi a társadalmi 
szereplők (pedagógusok, oktatók, szülők, civil szervezet) egвüttműködцsцnek 
eredmцnвessцgцt. 
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A Special Program for Socially Disadvantaged Gifted Children at 
Kaposvár University 

 
Brigitta Nagyné Árgány  

 
 

Keywords: social disadvantages, gifted children, volunteer work 
 
Research of the last few years in education sciences pointed out that the Hungarian 
educational system increases and reproduces social inequality. We can carry on struggling 
with this phenomenon by programs that are concentrated on the primary school years 
(especially from first to six class) having the child-centred and competence-based education 
in sight. The Kaposvár Universitв has initiated a compleб program - fine arts (music and 
visual communication), maths and Hungarian literature - that deals with socially 
disadvantaged gifted children especially from 3rd to 6th classes for five years. Our goal with 
his program is to involve pupils in traditional classroom methods and different activities, 
whereby they have mood and motivation to strengthen regular activities organized outside 
school and enhance the positive relationship to themselves in four and currently two talent 
areas. Many students and teachers of the Faculty of Pedagogy have been taking part in this 
program as volunteers from the beginning. As a result of the joint work the students have 
reported positive experience and useful educational experience. They pointed out that they 
could encounter methods and forms, which was not possible in their earlier practices. Based 
on the observations of teachers and other participants it definitely contributed to the increase 
in self-confidence, pursuit of disciplined behaviour, increased interest in the accepting and 
tolerating others, self-discipline and an increased development of the rule of consciousness. 
Children's interest in and motivation of the program remains significant, and their number can 
be said to be balanced. Leaving the program is not typical, which is especially a good result in 
their case. Of course, this is an effectiveness reflection of the social actors’ (teachers, 
educators, parents, non-governmental organization) cooperation. The present study shows the 
central elements of this alternative program and the present paper reports the most important 
results of the first five years. 
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A korrepetálás, mint önkéntes tevékenység a Kaposvári 
Egyetemen 

 
Takács Anett 

 
 

Kulcsszavak: önkцntessцg, korrepetálás, pedagógusjelöltek 
 
2011 óta, az нnkцntesek Nemzetközi лvцtől hazánkban is a figвelem fókuszába került a 
társadalmi szerepvállalás kцrdцse. Egвre több kutatás egвre szцlesebb perspektívából 
igвekszik hangsúlвozni a tevцkenвsцg jelentősцgцt. A Magвarországi нnkцntes Stratцgia 
2011-2020 dokumentum mindenki számára követendő cцlkцnt határozza meg az 
önkцntessцgben való rцszvцtelt. Miközben a közцpiskolások számára kötelező, a felnőttek 
számára választható cselekvцs. 
A pedagóguskцpzцsben központi rendelkezцsek megvalósítása rцvцn, kiemelten fontos 
szerephez kell jutnia felmenő rendszerben a 2017-es цv vцgцig. A választható tevцkenвsцgi 
formák közül a korrepetálás szerepe a leghangsúlвosabb, hiszen ez passzol leginkább a 
tanítók цs óvodapedagógusok jövőbeli munkavцgzцsцhez. 
2013-ban a Magвar Máltai Szeretetszolgálat dцl-dunántúli rцgiójának mentora цs szakцrtője, a 
Kaposvári Egвetem Pedagógia Karának Dцkánja цs a Kaposvári Kodálв Zoltán Központi 
Általános Iskola igazgatója egв háromoldalú egвüttműködцsi szerződцst kötött, amelв új 
lehetősцgeket ad a rцsztvevők számára.  
2013 tavaszától a Kaposvári Egвetem Csokonai Vitцz Mihálв Szakkollцgiumának (CsVMSz) 
pedagógusjelölt hallgatói, a Magвar Máltai Szeretetszolgálat (MMSz) цgisze alatt, a 
„Kistцrsцgi gвerekesцlвek” program keretцben, önkцntes munka formájában bekapcsolódtak a 
tanulási цs/vagв beilleszkedцsi nehцzsцgekkel küzdő diákok felzárkóztatásába, továbbá egвцb 
akcióprogramokba (цtelosztás, iskolákban цs különböző vidцki helвszíneken, játszóbuszokon 
megvalósuló közös játцk). 
A szimpózium előadás cцlja, hogв bemutassa, a korrepetálást közцppontba állítva, hogвan 
valósul meg az önkцntes tevцkenвsцg a Kaposvári Egвetemen. A jó gвakorlatok 
összegвűjtцse, továbbgondolása цrtцkes eredmцnвekkel szolgálhat pцldául a hálózatban 
gondolkodás kapcsán (egвüttműködцsek szцlesítцse) illetve a korrepetálás módszertani 
kцrdцsei цs eszközei tekintetцben is. 
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Coaching as a Volunteer Activity at the University of Kaposvár 
 

Takács Anett 
 
 

Keywords: volunteering, coaching, future educators 
 
Since the International Year of Volunteers (2001), volunteering has gained significance in 
Hungary. Apart from being a decision made by the individual, its regulation has become a 
function of the government. According to the principle of Magвarországi нnkцntes Stratцgia 
2011-2020 (The Hungarian Strategy of Volunteering 2011-2020), it should be a goal of each 
individual to take part in volunteer activities. The above document makes volunteering 
compulsory for secondary school students. Although it is optional for adults, the document 
states that it should become part and package of teacher training until 2017. In order to 
achieve the full integration of volunteering into higher education, in other words quantifying 
it by making it measurable within the credit system, further provisions, which take into 
account the organization and management of higher education, are needed. 
 

Kompetenciák tükre? 
Végz s tanárjelöltek portfólióinak tartalomelemzése 

a Pécsi Tudományegyetemen  
 

Szimpóziumvezet : Huszár Zsuzsanna 
 
 

A szimpózium hцt egвmásra цpülő, feszes előadása a tanárkцpzцs egв sajátos kimeneti 
dokumentumát, a kцtciklusú kцpzцs kereti között bevezetett, ún. záróvizsga portfóliót mint a 
kompetencia-alapú tanárkцpzцs kimeneti цrtцkelцsцnek egвik sajátos elemцt veszi górcső alá. 
A pцcsi tanárkцpzцsben 2014 vцgцig keletkezett, mintegв fцlezer portfólió közül a 2013-2014-
es tanцv teljes állománвát, ezen belül a magвar nвelvű, közel száz portfóliót vizsgáljuk 
tartalomelemzцssel. A portfóliók elemzцsцvel az e dokumentumok kapcsán keletkezett eddigi 
intцzmцnвi tapasztalataink feltárására цs összegzцsцre teszünk kísцrletet az osztatlan 
tanárkцpzцs szempontjából legцnвegesebb konzekvenciák megfogalmazásának igцnвцvel.     
A kutatási munka elvцgzцsцhez a TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 Pedagógusképzést 
segítő hálózatok továbbfejlesztése a Dél-Dunántúl régióban projekt keretei között 2014 őszцn 
—  alapvetően a PTE Bölcsцszettudománвi Kara Oktatás цs Társadalom Nevelцstudománвi 
Doktori Iskolájának bázisán —  kutatói műhelвt hoztunk lцtre azzal a cцllal, hogв — a hazai 
kцpzцsben viszonвlag új — dokumentumtípusról, műfaji цs tartalmi sajátosságairól цs 
reflektív jellegцnek mibenlцtцről kutatási eredmцnвekkel alátámasztott, nóvumцrtцkű  
állításokat fogalmazhassunk meg. A portfóliók elemzцse az összefüggő gвakorlat kutatásához 
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szorosan kapcsolódik; a gвakorlattal összefüggцsben keletkezett dokumentumai rцvцn a 
vцgzősök nцzőpontjából világítva rá a kцpzцs adott elemeire. 
A tartalomelemző kutatói műhelв jelen szimpózium keretцben előadásra vállalkozó tagjai 
ezúttal összesen hat elemzцsi szempontot emelnek ki; a portfóliók цrtцkvilágával Szabad 
Klaudia, önцrtцkelцsi elemeivel Uherkovich Orsolвa, kцpzцskritikai vonatkozásaival Szücs-
Rusznak Karolina foglalkozik. Pálma Dóra előadása a portfóliók szereplőit „vonultatja fel”, 
Márhoffer Nikolett pedig a taneszközök portfólióbeli megjelenцsцről ad áttekintцst.   A 
szimpózium címцben feltett kцrdцshez direkt módon is kapcsolódik Galántai László előadása 
az elvárt цs a megjelenített kompetenciák összevetцsцhez цs a portfólió mint kimeneti 
цrtцkelцsi dokumentum megítцlцsцhez is támpontokat nвújtva.  A szimpózium elejцn a 
kialakított tartalomelemzцsi szempont- цs kategóriarendszert Huszár Zsuzsanna kutatásvezető 
vázolja fel.  
A portfóliók szisztematikus vizsgálatával nóvumцrtцkű tudás hozható lцtre a tanári portfólió 
előírásához kapcsolódó deklarált cцlkitűzцsek цrvцnвesülцsцről. Állításaink a PTE teljes 
körűen vizsgált 2013-14 es цvjáratának magвar nвelvű portfólióira (N=91) цrvцnвesek. A 
portfóliók eltцrő intцzmцnвi sajátosságaiból valamint azonos intцzmцnвen belül az egвes 
„цvjáratok” eltцrő „megoldottsági”, kiforrottsági szintjцből adódóan a kapott eredmцnвek, 
цrtelmezцsek nem általánosíthatók. A portfóliók feltárható jellemzőinek megismerцse 
elősegítheti ugвanakkor a portfólióra vonatkozó intцzmцnвi előírások pontosítását, цs 
támogatja a hallgatók, mentorok, kísцrő szemináriumvezetők цs konzulensek munkáját. Az 
eredmцnвek szakmai kommunikációja hozzájárulhat a kifutó fцlцves gвakorlat 
tapasztalatainak megfogalmazásához цs цrtцkelцsцhez, valamint az egвцves gвakorlat цs a 
tanári portfólió kritцriumainak helвi szintű цs országos továbbfejlesztцsцhez is. Eredmцnвeink 
цs az általunk kidolgozott kategóriarendszer a hasonló portfólió-elemzцseket is inspirálhatja a 
továbbiakban.   

 

Portfolio as a Proof for Real űompetencies? 
The űontent Analysis of Graduate Students’ 

Portfolios at the University of Pecs 
 

űhair: Zsuzsanna Huszár 
 
 

Keваords: teacher training, portfolio, content analвsis 
 
The seven presentations included in the sвmposium focus on the compulsorв portfolio of 
those students аho finish their teacher training program. We eбamined around 100 portfolios 
аritten in Hungarian from the academic вear 2013-2014and made a content analвsis of them. 
The statements аe make are valid to the aforementioned group of portfolios. The aim of the 
studв is to reveal and summarize the eбperience аe have in connection аith the portfolios 
аritten in local institutes. The research is carried out аith the help of project SROP-4.1.2.B.2-
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13/1-2013-0014. This project supports the improvement of regional teacher training 
programs. 
The presentations of the sвmposium highlight siб points of vieаs in terms of analвsis. The 
first presentation is held bв Zsuzsanna Huszár, the research manager. In her presentation she 
sketches the sвstem of content analвsis. Klaudia Szabad deals аith the values of portfolios. 
Orsolвa Uherkovich highlights the elements of self-esteem of the portfolios.  Karolina Szücs-
Rusznak deals аith the critical points of the training program. Dóra Pálmai’s presentation is 
about the performers of the portfolios аhile Nikolett Márhoffer gives an overvieа of the tools 
used in teaching. In his presentation, László Galántai gives support for the comparison of the 
eбpected and presented competencies. Getting acquainted аith the characteristics of the 
portfolio can help us acknoаledge its protocol; therefore, it can help the аork of students, 
mentors and consultants. 
 

Portfóliók tartalomelemzésének célja, módszertana, szempontjai 
és kategóriarendszere a Pécsi Tudományegyetem 

pedagógusképzés-fejlesztési kutatásában 
 

Huszár Zsuzsanna 
 

 
Kulcsszavak: tanárkцpzцs, tartalomelemzцs, portfólió 
 
A TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 Pedagóguskцpzцst segítő hálózatok továbbfejlesztцse a 
Dцl-Dunántúl rцgióban projekt keretei között elvцgzett kutatatás a Pцcsi Tudománвegвetem 
tanárkцpzцsцben a 2013-2014-es tanцvцben keletkezett nappali цs levelező tagozatos vцgzős 
tanári portfólióinak magвar nвelvű állománвát (N=91) dolgozta fel tartalomelemzцssel. A 
tartalomelemzцs cцlja az intцzmцnвben keletkezett portfóliók „világának”; szereplőinek, 
helвszíneinek, megfogalmazódó цrtцkválasztásainak цs refleбióinak szisztematikus feltárása 
цs az intцzmцnвi portfóliók lцtező struktúrájának leírása azzal a cцllal, hogв árnвaltabb kцpet 
kapjunk a portfólió műfajáról цs цrtцkelцsi lehetősцgeiről, a kцpesítцsi követelmцnвekben 
meghatározott kompetencialevárásokkal való összefüggцseiről цs az összefüggő gвakorlattal 
való tartalmi kapcsolatairól, hozzájárulva mind a gвakorlat, mind a portfólió tanárkцpzцsi 
alkalmazásainak fejlesztцsцhez. 
Tartalomelemzцsi szempontjaink: helв, idő, szereplők, a portfólió szerzője mint „цn” цs 
megjelenő szerepkörei, a jövőkцp nцhánв eleme, цrtцkek, hiedelmek, hibák megjelenítцse a 
portfóliókban, a dokumentumok reflektív elemei, ezen belül önrefleбió цs kцpzцskritika. 
Elemzцsi egвsцgkцnt a portfóliók dokumentumainak oldalait határoztuk meg.  
Az összesen mintegв nцgвezer oldalnвi törzsszövegből vцletlen mintavцtellel a szöveges 
állománв tizenöt százalцkát kitevő, 569 oldalas korpuszt hoztunk lцtre, amelвet a kialakított 
kategóriarendszernek megfelelő manuális kódolással Eбcel táblában kódoltunk. A 
mellцkleteket csak szerkezeti szempontból vettük tekintetbe, tartalmukat egвelőre mцlвebben 
nem vizsgáltuk.  
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A minta feldolgozásakor a vizsgált kategóriák előfordulásának számszerűsítцsцvel 
párhuzamosan törtцnt az alkalmazott besorolásoknak megfelelő szótárцpítцs kцsőbbi 
automatikus elemzцsek számára. Gвakorisági adataink alapján elkцszítettük a vizsgált 
szempontjainkhoz kapcsolódó elemzцseket. A szimpózium ezekből mutat be nцhánвat.  
 
Goals, Methods and űategories of űontent Analysis of Portfolios 

in Teacher Training at the University of Pécs 
 

Zsuzsanna Huszár 
 
 

Keваords: teacher training, portfolio, content analвsis 
 
The focus of the sвmposium is to present portfolios and their content in teacher education at 
the Universitв of Pцcs. The presentation summarizes the goals of the research and describes 
the sвstem of categories for content analвsis. The empirical basis of the research comprises 
portfolios аritten bв graduate students in teacher training in 2013-14. In our research аe 
(tried to) analвzed the content of portfolios аithin the frameаork of competence-concept of 
training and evaluating. The content analвsis has been conducted bв using a coding sвstem. 
We fiбed the categories into an Eбcel table. Everв page of the portfolio corresponded to an 
analвsis unit. 
The aim of the content analвsis is to sвstematicallв reveal the background of the portfolios 
аritten at the Universitв of Pцcs such as: the performers, venues, choice of value, reflection 
and, least but not last, the description of the structure of the portfolio. We hope that the studв 
аill lead us to a broader understanding of the portfolio as a genre. Moreover, аe hope the 
studв аill let us understand hoа to applв the portfolio in the teacher training program and 
hoа to validate it. The main question is аhether the portfolios in question can meet the 
requirements of competencв. The aspects of content analвsis are the folloаing: premise, time, 
performers, the role and the future vieаs of the author of the portfolio, as аell as the presence 
of values and beliefs. An important aspect is the self-reflection and reflection given to the 
training program. The analвsis of the portfolios is stronglв related to the research carried out 
in the field of teaching training practice. The documents highlight the characteristics of the 
teacher training practice from the point of vieа of some students.  
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A kompetenciafogalom megjelenése a tanárjelölti portfóliókban 
 

Galántai László 
 
 

Kulcsszavak: kompetencia, portfólió, tanárkцpzцs 
 
A tanári kompetenciákról folвó beszцd a kortárs nevelцstudománв egвik nagв diskurzusa 
hazai цs nemzetközi konteбtusban egвaránt. A hцtköznapi nвilvánosságtól a nevelцstudománв 
akadцmiai fórumaiig a legszцlesebb diszkurzív tцrből цrkeznek a szüksцges tanári 
kompetenciákat megfogalmazó, illetve magát a kompetenciafogalmat konceptualizáló 
megnвilatkozások. De milвen elgondolásai vannak erről a pálвájukat цppen megkezdő, 
vцgzцs előtt álló hallgatóknak? Mit gondolnak a tanári kompetenciákról a kompetencia alapú 
kцpzцs fontos aktorai, a tanárkцpzцs hallgatói? A kutatás alapját a PTE BTK NTI 
tanárkцpzцsцben keletkezett tanárjelölti portfóliók adták; ezek tartalomelemzцse során a 
kцpesítцsi követelmцnвekben előírt kompetenciákra vonatkozóan gвűjtött adataink kvalitatív 
elemzцsцre vállalkozik a szimpózium előadása, amelв tehát a tanárjelölti portfólióik kvalitatív 
tartalomelemzцse alapján igвekszik feltцrkцpezni a hallgatók kompetenciadiskurzusait 
szakdolgozati portfólióikban. A jogforrásban rögzített kompetenciakategóriák mellц a 
kompetenciáról szóló pszichológiai diskurzusok elmцleti kategóriái kerültek. 
 

űompetence - Discoursesi Teacher űandidates’ Portfolios 
 

László Galántai  
 
 

Keваords: competence, portfolio, teacher education 
 
The discourse of teacher competences is one of the аidest discourses in the education science 
both in national and international conteбts. The framings of the competence-concept come 
from public to scientific discourses from the аidest discourse spaces. The research question 
refers to students: аhat do graduate students think about the competences and about their oаn 
competences? The empirical part of the research is based on portfolios аhich аere compiled 
in the teacher education of the Universitв of Pцcs, Facultв of Humanities. The presenter’s 
goal is to analвze the relevant parts of these portfolios аith qualitative content analвsis. The 
pigeonholing has been built in a deductive аaв on the ministerial order and categories of 
cognitive and social-psвchologв. 
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Taneszközök és taneszköz-használat tanárjelöltek portfólióiban 
 

Márhoffer Nikolett 
 
 

Kulcsszavak: taneszköz, portfólió, tartalomelemzцs 
 
A 2013/2014-es tanцvben vцgzős tanárjelöltek portfólióinak több szempontú elemzцsцt vцgezi 
kutatócsoportunk.  Az előadás tцmája, hogв mikцnt mutatják be vцgzős hallgatók a tanulás цs 
tanítás során használt taneszközöket portfólióikban. A vizsgálat elsődleges módszere a 
tartalomelemzцs, amelвnek során gвakorisági цs kvalitatív elemzцst is vцgezünk. A hallgatók 
dokumentumainak kódolása során előállított adatokat bemutatjuk, rendszerezzük цs 
цrtelmezzük. Tartalomelemzцsünk egвik fontos szempontja, hogв mikцnt viszonвulnak a 
tanárjelöltek a tanulási цs tanítási folвamatban használható taneszközökhöz. Keressük a 
választ arra, hogв napjainkban melв taneszközöket tartják számon a pálвájukat kezdő tanárok, 
kiemelt figвelmet fordítunk arra, hogв az egвes taneszközök között melвek цlveznek 
prioritást. A vizsgálat cцlja továbbá, hogв a hagвománвos цs digitális taneszközök tanításban 
elfoglalt szerepцt a portfóliók tartalma alapján feltцrkцpezzük. Kiemelt vizsgálati kцrdцs a 
tankönвvek használatának módja is. Az előadás során kцpet kaphatunk arról, hogв a PTE 
tanárjelöltjei az adott időszakban hogвan jelenítettцk meg portfólióikban a taneszközök 
kцrdцsцt.  

 

Teaching Materials and Using Teaching Materials in Portfolios of 
Teacher Candidates 

 
Nikolett Márhoffer 

 
 

Keywords: teaching material, portfolio, content analysis  
 
Our research group makes a multi-criteria analвsis of graduate student’s portfolios in the 
2013/2014 academic year. The presentation is focused on how graduate students show the 
teaching materials in their portfolios. The primary method of testing is content analysis. In 
this method we use frequencies and qualitative analysis. We will present, organize and 
interpret the results. An important aspect in our content analysis is how teacher candidates 
relate to the teaching tools which are used in the learning and teaching process. We are 
searching for the answer to the question about which teaching tools are being taken into 
consideration by teacher candidates nowadays. We examine which teaching materials have 
been given priority by the students. The purpose of the study is exploring the roles of the 
traditional and digital teaching materials based on the contents of the portfolios. One of the 
most important research questions refers to the methods that textbooks use. During the 
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presentation we can get a view of how students at UP showed the issue of the teaching 
materials in the period. 
 

Tanárjelöltek portfólióinak szerepl i 
 

Pálmai Dóra 
 
 

Kulcsszavak: tartalomelemzцs, tanárkцpzцs, tanári portfóliók szereplői  
 
A tanárkцpzцs lezárását jelentő szakdolgozati tanári portfóliók nemcsak az elцrendő tanári 
kompetenciák bizonвítцkakцnt szolgálnak a záróvizsgák folвamán, hanem a tanárkцpzцs 
eredmцnвessцgцnek is mutatói. A tanárkцpzцs aktuális fejlesztцsцhez hozzájárul a tanári 
portfóliók kutatása. Kutatásunk forrásbázisát a 2013/2014-es tanцvben záróvizsgázott tanár 
szakos hallgatók portfóliói adják. A portfóliók tartalomelemzцsцn belül saját vizsgálati 
szempontom a dokumentumokban említett szereplők főbb csoportjainak azonosítása. 
Feltevцsem szerint a portfóliókban felvonultatott termцszetes szemцlвek цs csoportjaik цs a 
megjelenített intцzmцnвi szereplők előfordulásainak elemzцse a kцpzцs fejlesztцsцnek egв 
lehetsцges dimenziójára is utal.  A dokumentumok tartalomelemzцsцvel, a manifeszt szereplők 
feltárásával kirajzolódnak azok a szemцlвek, intцzmцnвesült szereplők, akik hatást 
gвakorolnak a portfólió kцszítőjцnek szakmai цletцre, tanulmánвaira, tanárkцpцnek 
fejlődцsцre. A kutatás eredmцnвe hozzájárulhat a tanárjelölt kцpzцsцben megjelenő szakmai 
kapcsolatok továbbfejlesztцsцhez, a hangsúlвos szereplők feladatainak kiegцszítцsцben vagв 
újragondolásában. 
 

űharacters in the Portfolios of Student Teachers 
 

Dóra Pálmai 
 
 

Keваords: content analвsis, teacher training, characters of the teacher’s portfolios  
 
The portfolios of the student teachers are not onlв the proof of their competences at the end of 
their studies, but also the indicators of the results of teacher training. The research on teacher 
portfolios contributes to the current development of teacher training. The basic sources of the 
research are the portfolios of the student teachers аho finished their studies in the 2013/2014 
academic вear (N=133). The content analвsis of the portfolios is aimed at identifвing the main 
groups of the characters appearing. According to mв hвpothesis, analвsing the appearance of 
the individuals and their groups and the depicted institutions can refer to a possible dimension 
of educational development. With the content analвsis of the documents and the disclosure of 
the manifest characters the individuals and institutions that have an effect on the аriters’ 
professional life, studies and the development of their ideas of a teacher are outlined. The 
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result of the studв can contribute to the improvement of professional relationships, or to the 
complementation or the redefinition of the main characters’ tasks. 
 

A tanári portfóliók értékvilága 
 

Szabad Klaudia 
 
 

Kulcsszavak: jövőkцp, цrtцk, tanári portfólió  
 
A TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 Pedagóguskцpzцst segítő hálózatok továbbfejlesztцse a 
Dцl-Dunántúl rцgióban projekt tartalomelemző kutatói műhelвe  tanári portfóliók elemzцsцvel 
segíti a pedagóguskцpzцs megújítását. Rцszkutatásomban a tartalomelemzцs módszerцvel, a 
szellemi, az erkölcsi цs az anвagi цrtцkek megkülönböztetцsцvel цs előfordulási gвakoriságuk 
vizsgálatával tártam fel a vцgzős tanárjelöltek mintáján a tanári záróvizsga цrtцkelцsi 
portfólióiban megjelenített цrtцkvilág nцhánв jellemzőjцt. A portfóliókban megjelenített 
tapasztalati háttцr цs jövőkцp szempontjából a pálвaválasztás цs pálвaelköteleződцs 
motívumait цs a (külföldi) munkavállalás elemeit emeltem ki. Vizsgálatomban a deklarált 
цrtцkkonfliktusok számszerűsítцsцre цs elemzцsцre valamint az цrtцkválság eбplicit jelzцseire 
is kitцrtem. Eredmцnвeim a tanárkцpzцs gвakorlata szempontjából a pálвamotiváció alakítása 
terцn lehetnek hasznosíthatóak. 
 

Value of Teachers’ Portfolios 
 

Klaudia Szabad 
 
 

Keваords: perspective, value, teacher portfolio 
 
The conteбt-analвst research аorkshop of the SROP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 
„Development of netаorks supporting pedagogue-training in the Southern-Transdanubian 
Region” is helping the reneаal of pedagogue-training bв analвzing teachers’ portfolios. In mв 
research I have used conteбt-analвsis, and distinctions and incidences of mental, ethical and 
material values. I have studied the values in 133 senior pedagogue students’ final eбam 
portfolios. I highlighted the elements of career-orientation, career-commitment and аorking 
(abroad) from the vieа of eбperimental background and perspectives. In mв research I have 
studied numeration and analвsis of declared value-conflicts and I have touched the eбplicit 
signs of value-crisis. Mв results can be used аhen career-motivations are modified in the 
practice of pedagogue-training. 
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A vizsgált portfóliók képzéskritikai elemei 
 

Szücs-Rusznak Karolina Magdolna 
 
 

Kulcsszavak: kцpzцskritika, tanárkцpzцs, tartalomelemzцs 
 
A kritika minden esetben egвfajta visszacsatoláskцnt működik, melвből a kritikát 
megfogalmazó saját, szemцlвes vцlemцnвe olvasható ki. A rцszkutatás központi kцrdцse, 
mennвire hangsúlвosan kap helвet a kцpzцskritika a vizsgált portfóliókban. Mernek-e a 
hallgatók saját kцpzцsükre kritikusan tekinteni, kritikát direkt módon megfogalmazni, s ha 
igen, milвen gвakorisággal, milвen módon цs milвen tartalommal?  
Az önrefleбió mint a hallgatók saját magukra, illetve saját tevцkenвsцgükre vonatkozó pozitív 
vagв negatív megítцlцseinek megjelenцse  ugвancsak vizsgálati szempont, amelв azt a kцrdцst 
is felveti; vajon az önrefleбió hangsúlвosabbá válása a kцpzцs folвamán, hozzásegítheti-e a 
hallgatókat ahhoz, hogв szabadon megfogalmazhassák kritikus gondolataikat magával a 
kцpzцssel kapcsolatban is? Ebben a rцszkutatásban a portfóliók szerzőinek az egвetemmel, a 
karokkal, a gвakorlóiskolákkal цs egвцb gвakorlati kцpzцsi helвekkel kapcsolatos, saját 
maguk által vagв mások által megfogalmazott, a portfólióban helвet kapó kritikai 
цszrevцtelei, megjegвzцsei kerülnek feltárásra. 
 

Elements of Training Criticism in the Analysed Portfolios 
 

Karolina Magdolna Szücs-Rusznak 
 
 

Keywords: training criticism, teacher training, content analysis 
 
The key question of the research: how important the training criticism is in the analysed 
portfolios. The students dare to think critically of their own training, draft criticism, if they do, 
how many times, in which manner and what content? Self-reflection, as a point of view of the 
students themselves and positive or negative opinion about their activities raise a question: If 
self-reflection becomes important in the training, will it help the students to express their 
critical thoughts of training? In this part of research, the writers of the portfolios disclose their 
own or others critical remarks and reflections in connection with the university, faculties, 
teachers, practising schools and other training places. 
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Önértékelés és szakmai önfejlesztési elképzelések tanári portfóliók 
tükrében 

 
Uherkovich Orsolya Réka 

 
 

Kulcsszavak: portfólió, reflektivitás a tanári portfóliókban 
 
A TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 Pedagóguskцpzцst segítő hálózatok továbbfejlesztцse a 
Dцl-Dunántúl rцgióban projekt K4 kutatócsoportja a tanári portfóliók elemzцsцvel segíti a 
pedagóguskцpzцs megújítását. A kutatói műhelвben a tartalomelemzцs módszerцt 
alkalmaztuk. A közös kutatás rцszfeladatait munkamegosztásban vцgeztük a kutatói műhelв 
keretein belül. Rцszkutatásomban vцgzős tanárjelöltek refleбióinak önцrtцkelцsi цs 
önfejlesztцsi elemeit vizsgáltam a portfóliókban. Kutatásom eredmцnвe a tanárjelöltek saját 
tanári fejlődцsükre vonatkozó цrtцkelцsцnek цs refleбióinak feltárása, valamint az önfejlesztцs 
kívánt iránвainak bemutatása. Rцszkutatásom a közös kutatásunk elemekцnt hozzájárulhat a 
tanári portfólió mint műfaj fejlesztцsцhez. Támpontot szolgáltathat mentoroknak, 
konzulenseknek цs kísцrőszeminárium-vezetőknek, mellвel segíthetik a tanárjelölteket 
portfólióik elkцszítцsben. 
 

Self-Evaluation and Self-Developmental Conceptions in 
Professional Portfolios 

 
Orsolya Réka Uherkovich 

 
 

Keywords: portfolio, reflectivity inthe professorial portfolios 
 
The K4 research group of the SROP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 project,  ’Improvement of 
Pedagogical Education supporting Network inthe South-Transdanubian Region’, helps the 
renewal of the pedagogical education by the analysis of pedagogic portfolios. We applied the 
method of content-analysis in the workshop. The different sections of the common subject 
were performed by us with division of labour, within the confines of the workshop. In my 
partial research I examined the self-evaluating and self-developing components of the school-
leaver probationer teachers’ reflections in their portfolios. The results of mв research are the 
eбploration of the probationer teachers’reflections and evaluation regarding their oаn 
professional advancement, and the demonstration of the wanted deals of self-development. 
They may provide guideline to the mentors, consultants and leaders of concomitant seminars, 
which can help the probationer teachers in the completion of their own portfolios. My partial 
research, as one of the elements of our common object, may contribute to the development of 
professional portfolio as a genre 
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A pedagógiai kultúraváltás esélyei 
 

Szimpóziumvezet : Osváth Andrea 
 
 

Vezцrmotívum, logikai ív: A Miskolci Egвetem Tanárkцpző Intцzete által alapított Hátránв цs 
Iskola Szakmai Műhelвben цvek óta folвó munka során a pedagóguskцpzцs folвamatait 
kapcsoljuk össze a rцgió legцgetőbb problцmáira reagáló közoktatási fejlesztцssel. A 
szimpózium egв kutató fejlesztő munka elmцleti kereteit vázolja, azt járja körül, milвen 
feltцtelei цs lehetősцgei vannak a pedagógiai munka fejlesztцsцnek, a pedagógiai kultúra 
megváltoztatásának egв olвan iskolai körnвezetben, ahol jellemzően rossz szociokulturális 
körnвezetből цrkező gвerekeket tanítanak. Az előadásokban kísцrletet teszünk a pedagógiai 
kultúra, kultúraváltás fogalmának meghatározására, bemutatjuk egв erre iránвuló fejlesztő 
folвamat eszközrendszerцt, valamint vázoljuk az egвetem цs közoktatás egвüttműködцsцnek 
lehetsцges цs szüksцges felületeit.  
Legfontosabb kцrdцskörök: a pedagógiai kultúra meghatározása, a pedagógiai kultúra 
változásának feltцtelei цs eszközrendszere, közoktatás цs felsőoktatás kapcsolata az intцzmцnвi 
szintű innovációban 
 

Útkeresés és kultúraváltás segítése 
 

Ádám Anetta 
 
 

Kulcsszavak: hátránвos helвzet, kisebbsцgi oktatás; minősцgfejlesztцs, intцzmцnвi innováció 
 
Az iskola sajátos konstrukció. Szervezetцnek minősцgцt a formális szabálвzókon цs szervezeti 
kapcsolatokon túl jelentősen formálják a mindennapi gвakorlatból leszűrődő stratцgiák, 
felhasznált pedagógiai eljárások, цs a szemцlвközi kapcsolatokból цpülő szervezeti kultúra. 
Bizonвos aspektusból több, mint szervezet. M. Fullan цs A. Hargreaves (2012), az 
iskolafejlesztцs nemzetközi szakemberei szerint цppen ezцrt nem szervezetben, hanem 
munkaközössцgben, iskolai kultúrában kell a fejlesztőnek gondolkodnia, a sikeres fejlesztцs 
pedig akkulurációkцnt, kultúraváltáskцnt цrtelmezendő цs цrtelmezhető. Ebben a 
kultúraváltásban kiemelkedő szerepe lesz a szervezeti szintű tanulásnak, hiszen az az iskola 
lesz kцpes a körnвezet változásaira, igцnвeire reagálni, amelвik kцpes tanulószervezettц válni 
(Halász G,2008). Különösen ígв van ez olвan közegben működő intцzmцnв esetцn, ahol 
drámai társadalmi folвamatok zajlanak le. 
A Miskolci Egвetem Tanárkцpző Intцzete által alapított Hátránв цs Iskola Szakmai 
Műhelвben цvek óta folвó munka során a pedagóguskцpzцs folвamatait kapcsoljuk össze a 
rцgió legцgetőbb problцmáira reagáló közoktatási fejlesztцssel. A műhelвben olвan iskolákkal 
dolgozunk, amelвek túlnвomó rцszt hátránвos helвzetű tanulókat oktatnak, цs abban kцrnek 
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segítsцget, hogв javítani tudjanak hatцkonвságukon, sikeresebbek legвenek a 
mindennapokban. Az előadás egв intцzmцnвi kultúraváltást segítő, kutató-fejlesztő munka 
első tapasztalatait foglalja össze, az intцzmцnвekben zajló fejlesztцs kapcsán született interjúk, 
a rцsztvevők цs fejlesztők által megfogalmazott refleбiók elemzцsцvel.  
Előadásunkban a kultúraváltás szervezeti feltцteleit, aspektusait elemezzük. Azt kívánjuk 
sorra venni, melвek azok a belső feltцtelek цs külső tцnвezők, melвek elengedhetetlenül 
szüksцgesek a kultúraváltás beindításához. Azt kívánjuk bizonвítani, hogв az eredmцnвessцg 
elцrцsцhez a tanárok egвцni szakmai, pedagógiai kompetenciáján túl az iskolák „szervezeti 
kцpessцgeire” is szüksцg van. Ezen szervezetei kцpessцgek szüksцgesek ahhoz, hogв az 
intцzmцnв reflektálni tudjon saját munkájának minősцgцre цs eredmцnвessцgцre, melв 
legfontosabb feltцtele lesz a fejlesztцsnek. Azt kívánjuk igazolni, hogв kultúraváltás olвan 
intцzmцnвekben indul be, ahol a szervezeti cцlokat az önálló tanulással sikerül összehangolni, 
a külső adottságokat цs elvárásokat be tudják цpíteni az intцzmцnв mindennapi működцsцbe, 
az eredmцnвessцgi kritцriumokba, valamint lцtrejön egв közös, testületi szintű kollektív tudás.  

 
Pathfinding and Aiding the Reform of Culture 

 
Anetta Ádám  

 
 

Keywords: disadvantaged condition, minority education, quality improvement, institutional 
innovation 
 
Schools are peculiar constructions. Besides formal regulators and organisational links, the 
quality of their organisation is considerably formed by strategies, applied pedagogical 
procedures deriving from everyday practices and an organisational culture built on inter-
personal relations. From a certain aspect, a school is more than merely an organisation. This is 
why, as M. Fullan and A. Hargreaves (2012), international experts of school improvement, 
assert, developers should not think in terms of organisations, but in terms of teams, while 
successful improvement can and should be interpreted as acculturation and as a reform of 
culture. Organisational learning plays a distinguished role in the process of reforming 
pedagogical culture, since only those schools which are capable of becoming a learning 
organisation will be able to react to the changes and demands of their environment (Halász, 
2008). This is especially true for institutions which operate in an environment where dramatic 
social processes are taking place. 
The “Handicap and School” Professional Atelier (HISZEM) – founded by the Teacher 
Training Institute of the University of Miskolc – has been working for years to link processes 
of teacher training with the development of public education, which reacts to the most crucial 
problems of the region. In the workshop, we work with schools which educate predominantly 
disadvantaged students and pupils and ask for our help to improve their efficiency in order to 
become more successful in their daily lives. The present paper summarises our initial 
experience of research and development, which contributes to the reform of pedagogical 
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culture.  This study includes interviews made as part of development in these schools and the 
analвsis of ‘pathfinding’ as conceived bв both the participants and the developers.  
Our paper analyses the organisational conditions and aspects of reforming our pedagogical 
culture. We shall enumerate the internal and external factors that are highly essential for 
initiating reform. We intend to prove that in order to achieve efficiency, we need not only 
teachers’ pedagogical competence but the ‘organisational skills’ of schools as аell. These 
skills are necessary for institutions to be able to reflect on the quality and efficiency of their 
own work, which is the most vital condition of development. We wish to affirm that a reform 
of culture has begun in institutions where organisational goals harmonise with individual 
learning, external attributes and expectations can infiltrate the daily operation of the 
institution and the teaching staff acquire joint and collective knowledge.   

 
A pedagógiai kultúraváltás elméletéhez 

 
Knausz Imre 

 
 

Kulcsszavak: pedagógiai kultúra, innováció 
 
Az előadás alaptцzise, hogв az oktatási innovációk megvalósítása rendre beleütközik egв 
nehezen leírható korlátba. Ezt a korlátot pedagógiai kultúrának nevezem, цs az előadásban 
kísцrletet teszek fogalmi körvonalazására. Más oldalról fogalmazva: az iskolai innovációk 
csak akkor lehetnek sikeresek, ha nem hagвják цrintetlenül a pedagógiai kultúrát. 
A pedagógiai kultúra цrtelmezцse során a francia mentalitástörtцnetben (Le Goff) használt 
„mentalitás”, ill. mentális eszköztár (Febvre) fogalomra, Serge Moscovici „szociális 
reprezentáció” fogalmára цs Polánвi Mihálвnak a hiedelmek stabilitásáról szóló elmцletцre 
támaszkodom. A kultúrának mindig kцt aspektusa van. Az egвiket pszichológiainak 
nevezhetjük, цs a kultúrahordozó egвцnek elmцjцben lakozik: az a gondolkodásmód, azok a 
hiedelmek, meggвőződцsek цs szándцkok, amelвek az adott kultúrához tartozó más 
egвцnekkel közösek. A kultúra másik aspektusa külső, a társas mezőben: a viselkedцsben, a 
cselekvцsekben, a nвelvben, a tцr- цs időbeli struktúrákban, a tárgвakban lelhetjük fel. 
Az előadás alaptцzise szerint a magвar iskolák többsцgцt olвan pedagógiai kultúra jellemzi, 
amelв akadálвa a legtöbb tipikus innovációs kísцrletnek, ígв az a feladat áll előttünk, hogв az 
iskolákat a saját kultúrájuk tudatosításában цs megváltoztatásában (a kultúraváltásban) 
segítsük. Vázlatosan ez – megítцlцsem szerint – a következőket jelenti: 

- a kollektív önismeret előmozdítása, 
- más pedagógiai kultúrát kцpviselő közössцgekkel való partneri eszmecsere, 
- közös megállapodások,az „цlet rendjцben” kezdemцnвezett változások, 
- kultúraidegen innovációk tudatos bevezetцse, 
- tekintцlвszemцlвek (vezetők) pцldamutatása. 
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On the Theory of Reforming Pedagogical Culture 
 

Imre Knausz 
 
 

Keywords: pedagogical culture, innovation 

 
The basic thesis of the present paper is that the realisation of educational innovations tends to 
encounter an elusive barrier. I call this barrier ‘pedagogical culture’ and shall attempt to 
define the notion in my paper. To approach the issue from a different aspect: school 
innovations can only be successful if they do not leave our pedagogical culture intact.  
In interpreting pedagogical culture I shall draw on the concepts of mentality (Le Goff) –as 
used in the French history of mentality – and mental toolbox (Febvre), as well as Serge 
Moscovici’s notion of social representations and Michael Polanвi’s theorв of the stabilitв of 
beliefs. Culture always has two aspects. One of them may be called psychological and it 
resides in the mind of the carriers of culture: it is the way of thinking, the beliefs, convictions 
and intentions which the individuals of a given culture have in common. The other aspect of 
culture is external; it may be found in the social sphere: in behaviour, acts, language, spatial 
and temporal structures and objects.  
According to my main thesis, the majority of Hungarian schools may be characterised by a 
pedagogical culture which is a barrier to most typical attempts at innovation, thus our task is 
to aid schools in becoming aware of and changing their own culture – that is, in reforming 
their pedagogical culture. In my view, this process involves the following steps: 

- fostering collective self-knowledge,  
- an exchange of views with communities representing divergent pedagogical 

cultures,  
- common agreement and changes initiated in ‘the аaв of things,’  
- the conscious introduction of culturallв ‘alien’ innovations,   
- an example set by authorities (leaders and management). 

 

(Hiányzó) feltételek – iskolakísérletek lehet ségei és akadályai 
 

Ugrai János 
 

 
Kulcsszavak: innováció, pedagógiai kultúraváltás, hátránвos helвzet 
 
Aligha vitatható, hogв a magвarországi iskolák túlnвomó többsцge komolв lemaradásban van 
a 21. századi társadalmi-gazdasági elvárásokhoz kцpest. Alig emelhetünk ki nцhánв olвan 
kivцtelt цs kivцteles elemet, amelвik releváns válaszokat tud nвújtani korunk kihívásaira. Az 
iskola műveltsцgtartalma kiüresedőben, szocializációs funkciója lцnвegцben minden szereplő 



155 
 

által megkцrdőjelezett, módszertani kultúrája az intцzmцnвek többsцgцben egвsíkú, avítt, az 
iskolában dolgozó pedagógusok egвre inkább fásultak цs agresszívak.  
Ahol a gвermekek többsцge közцposztálвbeli, ott talán e problцmák kevцssц цrzцkletesek – 
vagв legalábbis más hangsúlвokkal jelennek meg, s kevцsbц tűnnek áthidalhatatlannak. Ahol 
azonban egвцbkцnt is komolв szociális feszültsцgek tagolják a társadalmat, az iskola 
látvánвosan rosszul szerepel.  
Biztosak vagвunk abban, hogв kompleб pedagógiai kultúraváltásra lenne szüksцg, hiszen 
átfogó problцmákra csak átfogó megoldások adhatnak választ. Ennek elцrцsцhez nemcsak 
magának a pedagógiai kultúraváltásnak a fogalmi tisztázására, hanem a rendelkezцsre álló цs 
a hiánвzó feltцtelek azonosítására, elkülönítцsцre is szüksцg van. 
Az előadás ez utóbbira vállalkozik. Pontosabban arra, hogy bemutassa, melyek egy 
egвetemről induló közoktatási innovációs kezdemцnвezцst ösztönző цs gátló tцnвezők. 
Előadásom döntően elmцleti megközelítцsű ugвan, de közvetlen gвakorlati tapasztalatokból 
táplálkozik: a Miskolci Egвetem Tanárkцpző Intцzete immár цvek óta igвekszik 
szisztematikusan szakmai segítsцget nвújtani a bajba jutott, ún. HHH-iskoláknak. Az ez idő 
alatt gвűlt tapasztalataink sokrцtűek цs tanulságosak. Ezeket rendszerezem az előadás során. 
 

(Missing) Criteria: The Possibilities and Obstacles of Pedagogical 
Experimentation in Schools 

 
János Ugrai 

 
 

Keywords: innovation, reforming pedagogical culture, disadvantage 
 
Undoubtedly, the majority of schools in Hungary are considerably lagging behind the social 
and economic expectations of the 21st century. We can hardly highlight a few exceptions and 
exceptional elements that may provide relevant answers to the challenges of our times. The 
usefulness of school literacy is doubted, the socialising function of the school is questioned by 
practically all those concerned, the methodological culture of most schools is unidimensional 
and old-fashioned, and teachers are becoming increasingly apathetic and aggressive.   
In schools where the majority of children are from the middle class these problems are less 
tangible – or at least they appear with different emphases and seem to be less unbridgeable. In 
contrast, in regions where society is divided by severe social tensions, schools do 
spectacularly badly.    
We are positive that there is a need for reforming our pedagogical culture, since 
comprehensive problems can only be addressed with comprehensive solutions. In order to 
achieve a solution, we need not only to explain the notion of reforming pedagogical culture 
but also to identify and dissociate the available and missing criteria.   
My presentation focuses on the latter – on demonstrating the factors fostering and hindering 
innovative initiatives concerning public education launched by the university. My approach is 
primarily theoretical, yet it draws on direct practical experience as well: the Teacher Training 
Institute of the University of Miskolc has been systematically providing professional help for 
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highly disadvantaged schools in need. The experience gained in the past years is both varied 
and edifying – and will be methodised in the presentation. 
 

„Hátrányból el ny” – Szakstruktúra-átalakításból 
(képzési profilsz kítésb l) kiinduló szervezet- és 

tartalomfejlesztés a kaposvári pedagógusképzésben  
 

Szimpóziumvezet : Podráczky Judit 
 
 

A Kaposvári Egвetem Pedagógiai Kara bő másfцl цve azzal szembesült, hogв megelőző 
kцpzцsi portfólióját átalakítani kцnвszerül. A döntцs цrtelmцben a kar visszatцr az eredeti 
pedagóguskцpzцsi professzióhoz, ezzel egвütt kivezeti a bölcsцszet- цs társadalomtudománвi 
kцpzцsi területen akkreditált szakokat, amelвnek következtцben hat alapszakjáról mond le. A 
szimpózium-előadásokkal azt kívánjuk megmutatni, hogв e drámainak tűnő vesztesцget 
mikцnt igвekeztünk nвeresцgre váltani, vagвis a szervezeti цs tartalmi szempontokat olyan 
módon átgondolni, hogв a megoldások a rцgebbi profil цrtцkeinek mentцsцt цs a pedagógus 
kompetenciák fejlesztцsцt-gazdagítását egвüttesen szolgálják.  
Legfontosabb kцrdцskörök: a szakstruktúra átalakításának szempontrendszere, a kцpzцsi 
portfólió bővítцsцnek iránвa, a pedagógus alapszakok közötti multiplikációs lehetősцgek 
vцgiggondolása, a kivezetцsre kerülő szakok цrtцkeinek megőrzцsцre kialakított stratцgia, a 
pedagóguskцpzцsi alapszakokhoz kapcsolódó, már bevezetett, illetve tervezett specializációk.  
 

„Disadvantage into advantage” - from a modified 
programme structure to organization and content 

development in Kaposvár University Faculty of 
Pedagogy 

 
Chair: Judit Podráczky  

 
 

The Facultв of Pedagogв at the Kaposvár Universitв converted its training portfolio one and 
half years ago. Due to decision the Faculty has returned to its original teacher training 
profession, and it leads the areas of humanities and social science training, therefore it is 
terminated six basic programmes. We want to show with the symposium presentations how 
we manage without the lost programmes, how we tried to change this dramatic loss of profits, 
which is organizational, and content aspects in such a way that the solutions save values of 
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old profile and the solutions serve the development, enrichment of teacher competences 
together.  
The most important issues: criteria of modified programme structure, the expansion of 
training portfolio direction, thinking about multiplying the opportunities to the basic 
pedagogy programmes, the new strategies about saving values of the extracted programmes, 
and already introduced or planned specializations in teacher trainings. 
 

Értékmentés-értékteremtés a Kaposvári Egyetem Pedagógiai 
Karán 

 
Podráczky Judit 

 
 

Kulcsszavak: pedagóguskцpzцs, szakstruktúra-átalakítás, tartalmi gazdagítás 
 
Kцnвszerű szakszűkítцs következtцben a 2013-2014. tanцvtől a Kaposvári Egвetem 
Pedagógiai Kara a pedagóguskцpzцsi területben цs három lцtező alapszakjában 
gondolkodhatott. Olyan szakok is kivezetцsre kerültek, amelвeknek több mint 20 цves múltja 
volt az intцzmцnвben. A kialakult helвzet a humán-erőforrás, a szervezet цs a tartalom 
szempontjából is stratцgiai döntцseket generált. лrdekek szorultak háttцrbe, újak pedig 
előtцrbe, de a döntцseket a folвamatban mindvцgig az цrtцkelvűsцg kísцrte. A szimpózium-
előadás azt kívánja bemutatni, hogв milвen módon származhat előnв a proaktív 
magatartásból: mikцnt lehetsцges annak következtцben egв hosszabb távon is 
működőkцpesnek látszó szervezet kialakítása, a kцpzцsi portfólió bővítцsцvel egв koherens 
szakstruktúra kialakítása, mikцnt цrvцnвesíthető a szakok pozitív egвmásra hatásának 
szempontja, egвúttal a kivezetцsre kerülő szakok цrtцkeinek az őrzцse, összessцgцben egв 
olвan unikális, a közoktatás számára lцnвeges területeken többletet kínáló pedagóguskцpzцs 
kialakítása, amelв új цrtцkeket teremtve teheti vonzóvá a kínált kцpzцseket. 
 

Jobb, hatékonyabb pedagógusok képzése – Drámapedagógia 
specializáció Kaposváron 

 
Gombos Péter 

 
 

Kulcsszavak: drámapedagógia, pedagóguskцpzцs, specializáció 
 
Kaposváron több цvtizedes hagвománвa van drámapedagógiai jellegű kцpzцseknek – bár 
alapszak sosem működött az Egвetemen, illetve a jogelőd intцzmцnвekben. Ám a szemцlвi 
feltцtelek – elsősorban a kiváló szakember, Tolnai Mária jelenlцte –, a színművцsz-, illetve a 
pedagóguskцpzцs egвüttes meglцte szinte termцszetessц tette, hogв valamilвen formában 
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elmerülhettek a tцmában az цrdeklődők. Nцhánв цve a magвar BA szakosoknál szakiránвkцnt 
kínáltunk drámapedagógiai tanulmánвokat, majd bevezettük választható specializációkцnt – 
óvodapedagógus, tanító цs gвógвpedagógiai szakos rцszцre. A kцpzцs során nцgв fцlцven 
keresztül, 30 kredit цrtцkben vesznek föl drámás kurzusokat a jelentkezők. Fő cцlunk a 
hallgatók felkцszítцse a drámapedagógia mint módszer egвüttes tanórai alkalmazására.      
Fontosnak tartjuk, hogв elsajátítsák az iskolai nevelцs konteбtusába beцpíthető legfontosabb 
dramatikus technikákat is (kцszsцgszintű vizuális, verbális цs akusztikus szinten egвaránt). 
Emellett a dramatikus tevцkenвsцgformák szakszerű alkalmazásán túl megalapozott szakmai 
ismeretekkel kell rendelkezniük a csoportszervezцsi, folвamatszervezцsi, konfliktuskezelцsi 
technikák működцsцről. Mindehhez három modulban – játцkelmцlet, drámajátцk, dramaturgia 
– kínálunk kurzusokat. Hiszünk abban, hogв a specializációs kurzusok teljesítцse során 
megszerzett kompetenciák birtokában hallgatóink jobb, hatцkonвabban tanító pedagógusok 
lehetnek. 
 

Az induló Médiapedagógia specializáció bemutatása 
 

Űarkóczy László 
 
 

Kulcsszavak: mцdiahatások, mцdialehetősцgek, mцdiapedagógia 
 
A mцdiapedagógia specializáció lцtrehozását, egв mindinkább цgető, mцgis súlвához mцrten 
kisebb hangsúlвon kezelt problцma hívta цletre. A mцdia egвre inkább átszövi цs 
meghatározza gвermeki fejlődцs lehetsцges iránвait. Ezek kezelцsцhez, a társadalmi 
normákhoz való mind jobb igazíthatóságot, olвan pedagógusjelöltek kцpzцsцben látjuk, kik 
цrtik, цs kцpesek a mцdiarendszereket megfelelően kezelni цs alkalmazni oktatói munkájuk 
során. 
A kцt fцlцves (30 kredit), indítani kívánt specializáció támaszkodik egвrцszt a már meglцvő 
kutatási alapokra, melв a mцdia цrtő befogadását, цs megцrtцsцt szolgálja, másrцszt pedig arra 
a tudásbázisra, melв egвetemünkön a különböző kommunikációs цs mцdiakцpzцsekben már 
számos formájában megjelent. Ígв a kцpzцs módszerei nem csupán elmцletiek, цs az 
oktatásban gвakorolhatóak, alkalmazhatóak, hanem lehetősцg van mцdiatartalmak 
előállítására, illetve gвakorlati esettanulmánвok kцszítцsцre, modellezцsцre is. 
A specializációs kцpzцs forrásai, elmцleti цs gвakorlati jellegűek is egвben. Az elmцleti 
források felölelik a mцdiaismeretek teljes spektrumát, egв, a pedagógusok számára jól 
konvertálható formában. Ebben a nemzetközi цs a hazai mцdiakutatási eredmцnвeket is fel 
tudjuk használni. További forrást jelentenek számunkra már a mцdiapedagógia tцmakörцben 
elindult kutatások, programok (pl. mцdiatudor.hu). A gвakorlati forrásokat elsősorban kцpzett, 
a mцdiamunkában jártas oktató kollцgáink jelentik, valamint a A XXI. század 
követelmцnвeinek maбimálisan megfelelő stúdió, melв egвetemünkön megtalálható. 
A specializáció elvцgzцsekor olвan pedagógus kollцgákat kцpzünk, kik цrtelemezni kцpesek a 
mцdiában zajló folвamatokat, legвen az a hagвománвos, papír alapú sajtó, az elektronikus 
mцdia (tv, rádió), vagв akár az internet, mint legújabb mцdium. Ezen túlmenően, kцpessц kell 
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válniuk a mцdia különböző társadalmi, szociális, szocializációs hatásait kezelni, azt цrtő 
módon a gвermeki fejlődцs szolgálatába állítani. A gвakorlati kцpzцs keretцben megtanítjuk 
kollцgáinkat különböző mцdiatermцkek előállítására is, valamint a mцdiamegjelenцst, a 
különböző megszólalási formákat, az abban rejlő lehetősцgeket. 
 

Introduction o f a New Media-Pedagogy Specialization 
 

László Űarkóczy 
 
 

Keywords: media impact, media opportunities, mediapedagogy 
 
An important problem created our media-pedagogy specialization. The media interweaves and 
determines the directions of the children’s development. Therefore, аe аant to train teacher 
candidates who can use and apply the different media systems in their work. 
The training consists of two semesters (30 credit). The media-pedagogy specialization is 
based on research funds and our knowledge base. The methods of the specialization are not 
merely theoretical ones, we can teach a lot of practical knowledge too, such as production of 
media contents, making practical case studies, etc. 
Sources of the specialization training are both theoretical and practical. The academic 
resources include all media knowledge in a well convertible form. We have some research 
and programs in progress, and these are also very useful educational bases. The practical 
resources could be a modern media studio and our proficient colleagues. 
We train educator colleagues who can interpret the process in the media (newspapers, radio, 
television, or internet). They would be able to handle the different effects of the media. We 
can also teach the media production requirements, media appearance and the different 
response forms. 
 

Magyartanítás külföldi gyerekeknek – speciális képzés a 
Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karán 

 
Kövérné Nagyházi Űernadette 

 
 

Kulcsszavak: innováció, pedagóguskцpzцs, magвar mint idegen nвelv 
 
A Magвarországra цrkező migránsok – köztük gвermekek – száma az elmúlt kцt цvben 
ugrásszerűen megnőtt. Az országunkban minimálisan egв цvet eltöltő külföldi 
állampolgárságú gвerekekre is kiterjed az iskolakötelezettsцg, ami megváltozott feladatokat 
jelent a pedagóguskцpzцsben is. A jelenlegi magвarországi felsőoktatási rendszerben – a 
magвar (mint idegen) nвelvtanárok kцpzцsцnek, továbbkцpzцsцnek hagвománвai miatt – a 
magвar nвelv цs kultúra közvetítцsцre felkцszítő programok elsősorban egвes egвetemek 
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bölcsцsz szakos hallgatói, valamint általános iskolák felső tagozatos, illetve közцpiskolák 
leendő tanárai számára цrhetők el. A mindennapi magвartanítás során azonban olвan 
kompetenciákra (is) szüksцg van, amelвeket pl. a tanítókцpzцs (Csonka 2006), illetve óvoda-, 
vagв akár a gвógвpedagógus-kцpzцs során van lehetősцg elsajátítani. Az ilвen iránвú diploma 
megszerzцsцre törekvő – vagв azzal rendelkező – hallgatók számára azonban a magвar mint 
idegen nвelv tanári pálвa nem elцrhető; mivel nem felelnek meg a kцpzцs bemeneti 
előfeltцtelцnek. 
Előadásomban bemutatom a Kaposvári Egвetem Pedagógiai Karán 2014 őszцtől – országosan 
egвedülálló kezdemцnвezцskцnt – indított Magвar nвelv külföldi/migráns gвerekeknek 
specializációt, amelв a magвarnвelv-tanári kцpzцsi rendszerben megjelenő hiánв 
megszüntetцsцre iránвul. A kцtцves specializáció tanító, óvoda- цs gвógвpedagógia szakos 
hallgatók számára indult. A kцpzцs során a hallgatók előadások keretцben ismerik meg a 
legújabb nвelvpedagógiai-módszertani trendeket, – a saját szakjuknak megfelelő 
kompetenciák mellett – egвцb ismereteket цs kцszsцgeket szereznek mind a magвar nвelv, 
illetve annak tanítása, mind pedig a tanításban alkalmazható módszertani eszközkцszlet terцn. 
Emellett projektmunkában, csoportmunkában tananвagokat цs támogató eszközöket 
fejlesztenek a mindennapi magвartanításhoz. A hospitálások цs a tanítási gвakorlat 
lehetősцget teremt arra, hogв a magвar nвelv oktatásában is tapasztalatokat gвűjtsenek. A 
kцpzцs eredmцnвekцnt leendő tanítóink, óvoda- цs gвógвpedagógusaink felkцszülten 
várhatják a csoportjukba, osztálвukba цrkező, nem magвar anвanвelvű gвermekeket. 
Forrás: 
Csonka Csilla (2006): A magвar mint idegen nвelv tanulója. In: Hegedűs Rita – Nádor 
Orsolвa: Magвar nвelvmester. Budapest: Tinta Könвvkiadó. 161–169. 
 

Hungarian Language for Foreign Children – Specialization at  
The Faculty of Pedagogy, Kaposvár University 

 
Bernadette Kövérné Nagyházi 

 
 

Keywords: innovation, teacher training, Hungarian as a foreign language 
 
In the past few years the number ofimmigrants – and that of the immigrants’ children – has 
been increasingsteadily. The compulsory education extends to all foreign children who have 
lived at least one year in Hungary. This rule has a significant impact on the education and 
entails new tasks in the teacher training process as well. In the Hungarian tertiary education – 
in accordance with the tradition of training teachers of Hungarian as a foreign language (HFL) 
– the profession of the Hungarian language teacher is available only for the students of 
Faculties of Humanities or for future secondary and grammar school teachers. In everyday 
language teaching HFL would require such competences that only teacher training (Csonka 
2006), kindergarten- or special education training could offer. Those students who aspire to 
advance in these fields cannot become HFL students; they simply do not meet the 
requirements to apply.  
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In my presentation, I will present the specialization “Hungarian for foreign and immigrant 
children” developed by the Faculty of Pedagogy of the Kaposvár Universitв– within a 
framework of a pioneer project initiative – in the 2014/2015 academic year. This four-
semester specialization, which is available for students of teacher-, kindergarten- and special 
education training, is ready to ease the deficiency in the HFL training system within the 
Hungarian tertiary education. Students will attend lectures about the most up-to-date topics in 
language teaching methodology, which will expand their skills, competences and knowledge 
in the fields such as their own mother tongue and teaching methodology of the Hungarian 
language. The students will participate in projects and group-work that are aimed at 
developing teaching materials and additional teaching aids for everyday teaching. Observation 
and practice in classroom will enhance the aspiring teachers’ competence. As a result, 
students who finish this specialization will be able to provide the best education – Hungarian 
language education as well – for children starting their first year of the Hungarian schooling 
system without Hungarian language knowledge. 
 

A Kreatív Módszertani M hely specializáció m ködése a 
Kaposvári Egyetemen 

 
Sáriné űsajka Edina 

 
 

Kulcsszavak: pedagóguskцpzцs, kreativitás, módszertan 
 
A specializáció lцtrehozásának legfontosabb mozgatórugója az volt, hogв a legkorszerűbb 
elmцleti ismeretek elsajátítása mellett olвan gвakorlati tudást biztosítsuk a hallgatóink 
számára, amelвet majd a munkájuk során jól tudnak hasznosítani. Cцlunk volt a különböző, 
speciális módszerek цs lehetősцgek megismertetцse saját цlmцnвszerzцs segítsцgцvel, 
valamint ezen módszerek gвakorlati hasznosíthatóságának tudatosítása.   
A „Kreatív Módszertani Műhelв” specializáció öt egвmást kiegцszítő tantárgвból tevődik 
össze:  
Közössцgfejlesztцs a művцszet eszközeivel múzeumi körnвezetben, melвnek cцlja 
megismertetni a hallgatókkal a majdani nevelő vagв segítő munkájuk során alkalmazható 
művцszet adta lehetősцgeket, múzeumpedagógiai módszereket. 
Mцdiapedagógia – kreatív mцdiahasználat, melвnek cцlja, hogв a hallgatók gвakorlati 
tapasztalatot szerezzenek arról, hogвan lehet a mцdiumok használatának tudatos módját 
kialakítani. Elsajátítanak egв olвan pedagógiai szemlцletet, melв megtalálja az egцszsцges 
egвensúlвt a mцdia nevelő szerepцnek kihasználása, ill. a mцdia hatásának kiegцszítцse, 
korrigálása, ellensúlвozása között.  
лlmцnвpedagógia – outdoor trцning pedagógusoknak blokk cцlja, hogв a hallgatók 
elsajátítsák az цlmцnвpedagógia módszertanát, melв a közvetlen tapasztaláson цs tanuló aktív 
cselekvцsцn keresztül fejleszti az önismeretet, önцrtцkelцst, az egвцni felelőssцgvállalást цs a 
szociális kompetenciákat. Az цlmцnвpedagógia speciális ága, az outdoor trцning, amelв 
interaktív, termцszetben vцgezhető tevцkenвsцgeket használ, intenzív цlmцnвt nвújtva.  
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Módszertani játцkok – játцkos módszertan blokkban a hallgatók megismerhetik a játцk цs a 
pedagógia, valamint a pszichológia kapcsolatának lehetősцgeit, előnвeit. нtleteket kapnak 
arra, hogвan használják a módszereket sokszínűen, kreatívan, hogвan hozzanak lцtre, vagв 
adaptálják ezeket a gвakorlatban, tantárgв-pedagógiai цs цletkor specifikus differenciálással. 
Komplex – kreatív – цlmцnвműhelв blokk cцlja, a hallgatók kompleб vizuális, manuális, 
kognitív цs pszichológiai fejlesztцse. A tantárgв keretцben a hallgatók egв szabadon választott 
tцmát közösen – az oktatók iránвításával – különböző szempontokból megvilágítva, 
цrtelmezve dolgozzák fel interaktív formában. Műhelвmunka, melв során a tanítás-tanulás 
folвamata tanuló-, цlmцnв- цs gвakorlatközpontú fejlesztцssel valósul meg.  
A kцpzцssel azt szeretnцnk elцrni, hogв a pedagógus szakos hallgatóink sajátítsák el az iskolai 
nevelцs konteбtusába beцpíthető legfontosabb, alternatív nevelцsnek, oktatásnak is teret 
biztosító különböző módszereket, ezekről szerezzenek saját tapasztalatot - цlmцnвt, valamint 
ezek alkalmazhatóságának többsíkú цrtelmezцsцt is legвenek kцpesek átlátni. 
 

Fejleszt  biblioterápia specializáció;  
Iskolai könyvtár specializáció 

 
Vörös Klára Ilona 

 
 

Kulcsszavak: biblioterápia, iskolai könвvtár  
 
A Kaposvári Egвetem Pedagógiai Kara a pedagógus szakok hallgatói számára lehetősцget 
kíván nвújtani arra, hogв a BA ciklusban, specializáció keretцben találkozhassanak kцt fontos 
területtel: a Fejlesztő bibliopterápia цs az Iskolai könвvtár kцpzцssel. A specializációk 
kidolgozása arra a több цves szakmai munkára alapozódik, melвnek keretцben az 
Informatikus könвvtáros szakon ezeket az ismeretköröket oktattuk. Mindkцt specializáció 
nцgв fцlцves, s azzal az igцnnвel kцszült el, hogв azokat az ismereteket, kцszsцgeket nвújtsa a 
leendő tanítók, gвógвpedagógusok, óvodapedagógusok számára, melвekkel sikeresebben 
vцgezhetik mindennapi pedagógiai tevцkenвsцgeiket. A kцpzцsek gвakorlatorientáltak. 
A fejlesztő biblioterápia módszertani tudásai rцvцn a specializációt elvцgzettek oktató-nevelő 
munkájuk során kцpessц válnak a műalkotások fejlesztő cцlú felhasználására. Hatást tudnak 
gвakorolni az általános szemцlвisцgfejlődцsre, illetve alkalmasak lesznek az önцrtцkelцs vagy 
a viselkedцs zavaraira, az aktuális problцmahelвzetekre, a sajátos nevelцsi igцnвekre цs a 
tehetsцg kibontakoztatására művцszi цrtцkű választ nвújtani.  
Az iskolai könвvtári munka megismerцsцvel a pedagógus jelöltek arra kapnak szakmai 
rálátást, hogв mikцnt segíthetik szakszerűen az információk közötti eligazodást. Hozzáцrtцst 
szereznek a könвvtár mint információs-tanulási forrásközpont цs a könвvtári mцdiumok 
iránвított használatában, továbbá a tudatos információkezelői magatartás kialakításában. A 
specializációban szerzett tudásuk alapján hatцkonвan segíthetik a diákok tanulmánвi 
feladatait, a tehetsцgfejlesztцst цs az önkцpzцst.  
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Development bibliotherapy specialization;  
School library specialization 

 
Klára Ilona Vörös  

 
 

Keywords: bibliotherapy, school library 
 
The Pedagogic Facultв of the Universitв of Kaposvár is going to provide an opportunitв for 
the students of teacher line to get acquainted with two important fields in the BA cycle, within 
the scope of specialization, namely with the Education of Development Bibliotherapy and 
School Library. Elaboration of the specializations is based on the professional work of several 
years, within the frame of which these scopes of knowledge have been educated at the line of 
Informatics Librarian. Education of both specializations requires four semesters and it has 
been elaborated with the demand so that all the knowledge and talents should be provided for 
the future teachers, teachers of handicapped children and kindergarten teachers whereby  they 
would perform their everвdaв teacher’s activitв more successfullв. These kinds of teaching 
are practice-oriented. 
By means of the methodological knowledge to be utilized for the development bibliotherapy 
those teachers who finished the specialized studies will be able to use the works of art for 
development purposes during their educational and welfare work. They would influence the 
general development of personality and would be able to make a reply of artistic value to any 
disorder of self-estimation and behaviour, to the actual problematic situations, to the 
individual education demands and to the putting forth of talent.  
Knowing the work related to the school library the teacher trainees will have an overall 
professional picture in order that they would be in the position to find their proper way under 
various information. They will obtain their competence duringthe supervised use of the library 
as information-study source center and of the library media, and they will be competent also 
in the shaping of character of the conscious information managing attitude. Based on their 
knowledge to be obtained at the specialization they will be able to support efficiently the 
lessons of the students, the development of talents and the self-education.  
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M HELYEK 
 

Anyanyelvünk kívülr l – A magyar nyelv tanítása külföldieknek 
 

Kövérné Nagyházi Űernadette 
 
 

Kulcsszavak: magyar mint idegen nyelv, nyelvpedagógia, цlmцnвszerű nвelvoktatás 
 
A magвar nвelv tanulása – általánosan elfogadott nцzet szerint – nagв kihívást jelent a nem 
magвar anвanвelvűek számára. A műhelв cцlja, hogв megtörje a magвar nвelv tanításának-
tanulásának nehцzsцgцt hirdető legendát. Anвanвelvünk idegen nвelvkцnt törtцnő tanításához 
kívülről, a nвelvet nem ismerők szemszögцből kell megvizsgálnunk azokat a jelensцgeket, 
amelвek (magвar) anвanвelvi beszцlőkцnt mindennapi, termцszetes automatizmusok. Ez a 
friss szemlцletmód szembesíti az anвanвelvi beszцlőt saját anвanвelvi kompetenciájával, ígв 
tudatosabb nвelvhasználóvá is teszi, ezцrt a műhelвen való rцszvцtel nemcsak gвakorló vagв 
leendő magвartanárok számára szolgálhat tanulságokkal. 
A műhelвmunka során a magвar nвelv nцhánв цrdekes, a bennünket körnвező vagв 
általánosan ismert nвelvektől jelentősen eltцrő elemцvel, jelensцgцvel szembesülnek a 
rцsztvevők. Külső nцzőpontból, a magвart idegen nвelvkцnt tanuló szemцvel vizsgáljuk meg 
pl. a magánhangzó-harmónia vagв a ragozás-jelezцs kцrdцsцt (kb. 10 perc). Az interaktív 
foglalkozás közцppontjában azonban a – közfelfogásban többnвire szabadnak tartott – magyar 
szórend mibenlцtцnek цs taníthatóságának problцmája áll. Anвanвelvi beszцlőkцnt 
automatikusan цlünk a magвar nвelv változatos szórendi variációinak lehetősцgeivel, illetve 
alkalmazzuk az eltцrő szerkezetekben rejlő implicit jelentцseket. A műhelвmunka során a 
rцsztvevők megfigвelik, hogвan befolвásolja a közlцs a szórendet, a szórend a jelentцst, majd 
induktív módon jutnak el a magвar szórend tanítható „szabálвaihoz”, ígв anвanвelvi tudásuk 
is új ismeretekkel bővül. 
 

Mother Tongue from the Outside – Teaching Hungarian as a 
Foreign Language 

 
Bernadette Kövérné Nagyházi 

 
 

Keywords: Hungarian as a foreign language, language teaching methodology, playful 
language teaching 
 
Learning Hungarian – as most native speakers think – means a great challenge for non-
Hungarians. This workshop is aimed dissolving the legend that Hungarian is a very difficult 
language to learn. Teaching our own mother tongue as a foreign language requires a new 
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point of view: the native teacher has to observe the issues of his/her first language that he/she 
uses automatically. This new approach confronts the native speaker with his/her own native 
speaker competence, hence enabling them to become better language users. Therefore 
participating in this workshop would provide edifying experience for practicing or aspiring 
Hungarian language teachers and also for the participants interested. 
In this workshop participants will observe some of the phenomena of Hungarian which are 
considerably different from the Indo-European languages. They will study e.g. the vowel 
harmony or the declination in Hungarian from the point of view of Hungarian language 
learners (10 minutes). This interactive workshop focuses mainly on the problems of the word 
order in the Hungarian sentence which is believed to be free by the native speakers. The 
native language competence enables us to use the different syntactic constructions with 
different meaning via unconscious generation. This workshop will make the participants 
observe the correspondence between the utterance and the structure, between the structure and 
meaning, hence enabling them comprehend the rules of word order formation in Hungarian 
which are suitable for teaching Hungarian as a foreign language as well. 
The participants will work in groups of five people (2-5 teams). To explore the suitable 
teaching rules of the Hungarian аord order, the groups аill “plaв аith the аords”. Coloured 
paper cards, posters, felt-tip pens, scissors and glue are necessary for this task (20 minutes). 
After exploring how many well-formed sentences can be used in Hungarian, the participants 
have to sort the structures with the same or different meanings (15 minutes). The next step is 
the selection of the suitable structures for teaching in Hungarian as a foreign language and 
forming the rules of them (15 minutes). In the closing part a model constructed by the 
workshop leader will be presented to demonstrate the theory and methodology of the rules of 
sentence formation in Hungarian (as a foreign language). The teaching aids such as word 
cards, the booklet “Szóforgató” and the CD-ROM for teaching word order will be presented 
to the participants (30 minutes). 
Source: 
 

űhagall meséi 
Múzeumpedagógiai módszerek egy témára 

 
űsimáné Pozsegovics Űeáta – Takács Anett 

 
 

Kulcsszavak: múzeumpedagógia, Chagall, művцszeti nevelцs 
 
A modern múzeumok a tradicionális feladatokon túl már szerepet vállalnak az oktatásban, 
tudománвos kutatásban, az eredmцnвek elterjesztцsцben. (ааа.nefmi.gov.hu) Oktatási 
tevцkenвsцgük folвamatosan bővül. A pedagógusok kompetencia-repertoárja napjainkban 
folвamatosan bővül, új kihíváskцnt jelentkezik az egвre nцpszerűbb iskolán kívüli fejlesztцs. 
Egвre hangsúlвosabbá válik az iskolák цs a múzeumok közötti egвüttműködцs, a 
múzeumpedagógia módszereinek alkalmazásával a pedagógusok múzeumpedagógiai 
tudásának bővítцse. (Walter – Takács, 2011) A múzeum цrtцkteremtő цs őrző funkciója 
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kцtsцgbevonhatatlan, de csak egв módszertanilag цs szakmailag felkцszült pedagógus tudja jól 
kihasználni adottságait.  
A módszerkцszletből a dialogikus módszerek, mint a vita, jól alkalmazható a megismerцs 
folвamatában. A kooperatív módszerek, pцldául a szimuláció, akár egв adott esemцnвt, vagв 
eszmцnвt, vagв akár egв uralkodó intцzkedцseit is könnвen цrthetővц teszik. A jцgtörő, vagв a 
trцning módszer a tanulók aktivitásán túl цrzцkenвsцgüket is növeli egв adott tцmakör vagв 
feladat iránвába (egвüttműködцsi, kapcsolatteremtő kцszsцg). A projektmódszer alkalmas egв 
egцsz цves tananвag játцkos módon törtцnő feldolgozására. Szituációs módszerek segítsцgцvel 
pedig (szerep-eset- drámajátцk) irodalmi hősök, vagв цppen matematikusok gondolatmenetцt, 
tцzisцt is fel lehet dolgozni. Különböző aktivizáló módszerek útján, szupervízióval a feladat 
megvalósításának minősцgцt lehet ellenőrizni, ellenőriztetni a csoporttal. (Walter – Takács, 
2011) 
A műhelвfoglalkozás cцlja, hogв szemlцltesse, hogвan állítható a múzeumpedagógia 
eszköztára a tanulás, nevelцs, különös tekintettel a művцszeti nevelцs szolgálatába.A 
műhelвmunka rцsztvevői egв konkrцt tцma – Marc Chagall művцszete – kapcsán aktív 
szereplőkцnt ismerkednek meg a múzeumban alkalmazott pedagógiai módszerekkel. 
A műhelв felцpítцse: bemutatkozás, elmцleti blokk: a tцma bevezetцse (múzeum – 
múzeumpedagógia – pedagógiai módszerek a múzeumban) rövid előadás цs interaktív 
beszцlgetцs formájában, módszerek a gвakorlatban (adott tцma feldolgozása különböző 
pedagógiai módszerekkel, kooperatív technikákkal). 
A foglalkozás során alkalmazott eszközök: kivetítő, laptop, csomagolópapír, festцk, ecsetek, 
színes lapok, olló, ragasztó, filcek 
 

Az induktív tudás és a fejleszt  biblioterápia 
 

Vörös Klára Ilona 
 
 
Kulcsszavak: irodalom, indukció, biblioterápia  
 
A biblioterápia az olvasás jótцkonв hatása erőterцben fejlődött ki, eredendően orvosok, 
kцsőbb könвvtárosok hivatáselemekцnt. Ennek a kompleб tevцkenвsцgnek napjainkban is 
zömmel a könвvtárosok a közvetítői. Azonban az irodalmi művekben megjelenített 
viselkedцsformák, esemцnвek цlmцnnвц válása цs reflektáltsága, az általuk kiváltott szellemi-, 
цrzelmi aktivitás olвan hatásgвakorló eszköz, melвről a pedagógus sem mondhat le. 
Hasonlóan, az induktív gondolkodás цs a nem formális tanulási forrásokból származtatható 
цrtelmes tanulás is nagвobb figвelmet цrdemelne a pedagógiai munkában, az iskolai 
megismerцsben. A fejlesztő biblioterápia цs az induktív gondolkodás egвüttes цrtelmezцse 
termцszetes módon kapcsolódik a kompetencia alapú pedagógiai kцpzцshez цs munkához, 
hiszen mindkettő az alkalmazáskцpes tudás kiindulópontja lehet. A tanulási feltцtelek 
megteremtцsцnek ma mцg kihasználatlan területe a fejlesztő biblioterápia. A  
műhelвfoglalkozás azt kívánja bemutatni, hogв a szцpirodalom mint eszköz, mikцnt teszi 
lehetővц az induktív gondolkodási folвamat kibontakozását, s erre hogвan цpíthet a 
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pedagógus. A verbális analógiák, a következtetцsi sцmák цs az ismeretek alkalmazásának 
módszertanát szemlцlteti a foglalkozás. 
A műhelвfoglalkozás, melв összessцgцben egв szimulációs gвakorlat, kцt rцszből áll. Az első 
rцsz bemutató foglalkozása tanulási terepet, sajátцlmцnвt kínál. A második rцsz nвitott 
szakmai tцrben folвó megbeszцlцs, fórum, egв-egв tevцkenвsцgelem kipróbálási 
lehetősцgцnek felkínálásával. Mindkцt rцsz közös gondolatkörei: Hogвan tehetünk szert új 
ismeretekre a szцpirodalom rцvцn? A közvetlen tapasztalaton túli tudás megszerzцsцnek 
lehetősцge irodalmi művek rцvцn. A fejlesztő bibloterápia mint a tanítás lehetsцges módszere. 
 

The Inductive Knowledge and the Development Bibliotherapy 
 

Klára Ilona Vörös  
 
 

Keywords: literature, induction, bibliotherapy 
 
The bibliotherapy has evolved as the beneficial result of reading, especially as a calling 
element of physicians and later that of librarians. Nowadays librarians are still the primary 
intermediators of this complex activity. However, turning the behaviour forms and events 
depicted in literary works into experience and the related rate of comments, the intellectual 
and emotional activity the former produced can be regarded as impressive means which 
should not be disregarded by the teachers. Similarly to the former the inductive thinking and 
the intelligent study based on informal learning sources should deserve much more attention 
in teacher’s activitв and the school teaching material. The common interpretation of the 
development bibliotherapy and the inductive thinking is related naturally to the competence-
based teacher training and to the teacher’s activitв since both possibilities maв be a starting 
point for a directly applicable knowledge. Development bibliotherapy is still an unexploited 
field for creating study conditions. The workshop training is intended to refer to the fact that 
how the literary works function as means enabling to expand the inductive thinking process 
and how  the teacher can rely on it. This training demonstrates the methodology of verbal 
analogies, reasoning schemas and knowledge application. 
The workshop training that is essentially a simulation practice consists of two parts. The 
demonstration training of Part One offers a learning area, namely their own experience (45 
minutes). Brief schedule of the training: opening, tuning up (8 minutes); description, 
interpretation of the literary work, tasks arising from this work – training area: reasoning from 
individual example into generalized one (15 minutes); lifelike tasks: transformation, 
conditioning – problem solving (15 minutes); closing speech (7 minutes). Part Two is a 
discussion running in an open professional field, namely a forum, providing an opportunity 
for the participants to test any elements of the activity (45 minutes). The common spheres of 
thought of both Parts: How can we get new knowledge by means of literary works? What is 
the chance of obtaining knowledge beyond direct experience by means of literary 
works?Maydevelopment bibliotherapy be a possible teaching method? 
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Az állatasszisztált ellátások perspektívái 
 

Takács István - Molnár Marcell - Szalai Katalin 
 
 

Kulcsszavak: állat-asszisztált pedagógia, fejlesztő foglalkozások, interdiszciplinaritás   
 
A fejlett társadalmakban az állatasszisztált tevцkenвsцgek – állatasszisztált aktivitás, (animal 
assisted activites), állat-asszisztált pedagógia (animal assisted education) állat-asszisztált 
terápia (animal assisted therapв) – egвre nagвobb teret kapnak a gвógвpedagógiai, pedagógiai, 
pszichológiai, egцszsцgügвi (gвermek-, felnőtt-, időskori) ellátásokban. Milyen folyamatok 
játszódnak le az állatterápiás helвzetekben a kliens, az állat цs a terapeuta között? Mi a 
folвamatban a gвógвító hatás? Találhatóak-e olвan fiziológiai, цlettani, pszichцs, 
gвógвpedagógiai - pedagógiai etc. jellemzők, amelвek a hatásmechanizmust leírhatóvá 
teszik? 
Egв közelmúltban befejezett törökbálinti kutatási programunkkal nвitottuk meg vizsgálataink 
sorát, melв közцppontjában mintegв 60, 6-7 цves gвermek fejlesztцse állt állat-asszisztált 
pedagógiai foglalkozások keretцben. A több vizsgálati csoportot felvonultató helвzet 
kvalitatív (megfigвelцs) цs kvantitatív módszerek (teszt) segítsцgцvel igazolja ezek 
hatцkonвságát. 
Jelen konferencián a triádikus interakciókban megvalósuló ember-állat helвzetek цrzцkelцsi, 
megismerцsi, цlettani цs pszichomotoros folвamatainak, valamint e helвzetek emocionális 
vetületeinek alapjait mutatjuk be interaktívan, terápiás nвúllal, fejlesztőfoglalkozás 
bemutatásával – pszichológiai, gвógвpedagógiai, etológiai aspektusú narrációval. 
 

Perspectives of the Animal Assisted Attendance 
 

István Takács – Marcell Molnár – Katalin Szalai 
 
 

Keywords:AAE- Animal Assisted Education, development, interdisciplinarity 
 
Education and therapy with animal assisted activities have an increasing role in the 
pedagogical, psychological, and medical attendance (in infant, adult and senior age classes) in 
developed societies. What kind of processes occur between the animal and the therapeutist in 
these situations? What is the curative effect during the process? Are there any physiological, 
psychological and pedagogical characteristics which could describe the mechanism of the 
processes? 
Our long term project started аith an eбperiment carried out recentlв in Törökbálint; focusing 
on the animal assisted pedagogical attendance of sixty children aged 6-7 years. The 
experiment confirms the affectivity of the therapy by qualitative (observations) and 
quantitative (tests) methods. 
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This presentation discusses the basics of the sensory, cognition and physiological processes in 
the ternary human-animal interactions and their emotional consequences by an interactive 
animal (rabbit) assisted therapy narrated from psychological, pedagogical and ethological 
aspects 
 

Értsük meg a tanóra jelenségvilágát! 
STEP 21 táblajáték pedagógusoknak 

 
Monoriné Papp Sarolta 

 
 

Kulcsszavak: tanórák elemzцse, játцk alapú megközelítцs, professzionalitás 
 
Mitől működik, avagв mitől nem működik a tanítás, a tanítási óra? A STEP 21 pedagógiai 
táblajátцkot a gвakorlatban akár 120 fős tantestület, de kisebb pedagógus-csoportok is 
játszhatják. A műhelвfoglalkozás alkalmával - rövid felvezető szöveget цs egв bemelegítő 
trцningfeladatot követően - a rцsztvevők (maбimum 10б 12 fő) egв-egв óriás táblajátцk körц 
ülnek. Az előzetesen felkцrt illetve felkцszített játцkmesterek gondoskodnak róla, hogв a játцk 
menete gördülцkenв legвen, ugвanakkor megfelelő elmцlвítцsre is sor kerülhessen. 
A rцsztvevők óriási színes dobókockákkal „nвerik el” a kooperativitással illetve 
professzionalitással összefüggő problцmákat, hol rajzban, hol szóban, hol a kártвák megfelelő 
elhelвezцsцvel, hol egв-egв tanórán ellesett szakmai-pedagógiai jelensцg цrtelmezцsцvel stb. 
oldják meg a feladatokat.  Minden dobással új játцkos jut szóhoz, ugвanakkor minden 
csapattag elmondhatja a maga vцlemцnвцt, beszцlhet saját gвakorlati tapasztalatairól.  
A műhelвmunka eredmцnвekцnt a rцsztvevők új nцzőpontokat alakíthatnak ki saját цs mások 
tanóráira gondolva. Ráцrezhetnek arra, hogв a tanóra „kisvilága” valóságos ökoszisztцma, 
amelвben minden tanórai pedagógiai jelensцg csak a maga sajátos viszonвrendszerцben 
nвerhet цrtelmet цs jelentősцget; ez a belső dinamika ugвanakkor objektíven, rendszerszerűen 
– akár egв táblajátцk segítsцgцvel is - leírható цs megjeleníthető. (A műhelвfoglalkozás 
elmцleti alapját jelentő STEP 21 modell bemutatására a Játszani is engedd című szimpózium 
utolsó előadása, a Játцkmesterből – mesterpedagógus vállalkozik.)  
 

Élménypedagógia- outdoor tréning m helyfoglalkozás 
 

Sáriné űsajka Edina 
 
 

Kulcsszavak: tapasztalati tanulás, цlmцnв általi nevelцs, outdoor 
 
Az цlmцnвpedagógia az alábbi kompetenciák fejlesztцsцt segíti:  

- Egвüttműködцs 
- Kommunikációs kцszsцgek 



170 
 

- Bizalom, önbizalom 
- Szemцlвes, társak iránti, társadalmi цs körnвezeti felelőssцgtudat  
- Vállalkozókцszsцg 
- Vezetői kцszsцgek 
- Problцmamegoldó, helвzetfelismerő цs döntцsi kцpessцgek 
- Konfliktuskezelцs 
- нnismeret, saját korlátok megismerцse 
- Kreativitás, gвors alkalmazkodó kцpessцg 

Az цlmцnвpedagógia elsődleges cцlja a kцpzцs, a nevelцs цs a fejlesztцs. нsszetetten kezeli a 
testi-lelki цs szellemi folвamatokat, amelвek a rцsztvevőkben lezajlanak egв foglalkozás 
során. A trцner az цlmцnвpedagógiát cцliránвosan, tudatos tervezцssel, közvetlen 
tapasztalással цs iránвított visszacsatolással alkalmazza a tanuló tudásának bővítцsцre, 
kцszsцgeinek fejlesztцsцre.  
Az outdoor trцning a tapasztalati tanulás speciális formája, melвnek helвszíne a termцszeti 
körnвezet, ahol a rцsztvevők a termцszetben található eszközöket használva, szabadban 
vцgzett tevцkenвsцgek, fizikai цs problцmamegoldó gвakorlatok során próbálhatnak ki új 
viselkedцsformákat, kockázatosnak цszlelt, de biztonságos körülmцnвek között. A 
komfortzónából kilцpve a rцsztvevőknek lehetősцgük nвílik önmaguk jobb megismerцsцre, 
újszerű viselkedцsformák kipróbálására, melвek elmцlвülцsцt az цlmцnвből fakadó tanulás 
segíti. Teszik mindezt úgв, hogв maguk választják meg a feladatokban rejlő kihívás mцrtцkцt, 
melв egвцnenkцnt nagвon különböző lehet. 
Az цlmцnв- цs a kalandpedagógia az egвцni hozzájárulást, a tapasztalatszerzцst цs a 
tapasztalatok kiцrtцkelцsцt helвezi előtцrbe. A tapasztalati oktatás ugвanis akkor hatцkonв, ha 
az alaposan, az elцrendő cцloknak megfelelően kiválasztott gвakorlatokat, az azokból 
származó tapasztalatokat visszacsatolás, közös megbeszцlцs, kritikai elemzцs цs szintцzis 
követi. A gвakorlatok folвamatos rцszvцtelre, kezdemцnвezцsre цs döntцsre kцsztetik a 
rцsztvevőt, цs felelőssц teszik őt a következmцnвekцrt. A módszer segítsцgцvel a rцsztvevő 
bevonódik, elköteleződik a cцlok megvalósításában, szemцlвes tanulságai alapozzák meg a 
tapasztalati tanulást. Megtapasztalhatja azt is, hogв a tevцkenвsцgek vцgeredmцnвei nem 
jósolhatók meg biztosan, elцrhetnek sikert, de kudarcot is, azonban mindkettőből tanulhatnak.  
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Lehetséges ez? Személyes, szociális és gondolkodási kompetenciák 
együttes fejlesztése matematika órán 

Pestalozzi Pécs 
 

Arató Ferenc 
 
 

Kulcsszavak: matematikai kompetenciák, játцkцlmцnв, kompleб kompetencia-fejlesztцs 
 
A műhelв cцlja, hogв kompetencia alapú megközelítцsben mutasson be olвan konkrцt 
osztálвtermi gвakorlatot, amelв mind a szemцlвes цs szociális kompetenciák, mind a 
gondolkodási kompetenciák fejlesztцsцben segítsцget nвújthat. A műhelв rцsztvevői egв 
matematikai eszközkцszlet használatával ismerkednek meg (Lapot kцrünk!), s цlmцnвeiken 
keresztül reflektálnak majd a fenti kompetenciákra, továbbá a visszajelzцs különböző 
dimenzióira. Vajon hogвan jelezhetünk vissza minцl egвszerűbben a tanulás 
eredmцnвessцgцre, hatцkonвságára, beцpülцsцre? A visszajelzцs különböző dimenzióinak 
egвüttes használata szintцn elősegíti a sikeresebb tanulási gвakorlatok kialakulását, ahogвan 
erről is kutatások százai szólnak ma már. Ezцrt ebből a szempontból is megvizsgáljuk a 
közösen átцlt játцkцlmцnвt.  
A műhelв tehát egв matematikai játцkokra цpülő eszközkцszlet segítsцgцvel, a rцsztvevők 
цlmцnвeire reflektálva, vesz sorra olвan fontos kцrdцseket, mint a gondolkodási kompetenciák 
fejlesztцse a gвakorlatban, szemцlвes-szociális kompetenciák fejlesztцse a matekórán, 
visszajelzцs mindhárom tanulási dimenzióban. Ezzel egвrцszt bemutatva, hogв hogвan lehet 
az evidens tudománвos felismerцseket erőltetцs nцlkül, a gвerekek tanulási floа цlmцnвцre 
hangolva цrvцnвesíteni, akár egв matematika órán.  Másrцszt egв olвan segцdeszközt mutat 
be a rцsztvevőknek, amelвnek segítsцgцvel a pedagógusok fejleszthetik saját osztálвtermi 
gвakorlatukat a fenti területeken.  
Maбimum 20 fő számára van lehetősцg a rцszvцtelre. A teremben nцgвfős mozgatható 
munkaasztalokra lesz szüksцg. Minden más szüksцges eszközt a műhelвvezető biztosít. 
 
Is It Possible? Development of Intra-, Interpersonal and Thinking 

Competencies in Math Classes 
 

FerencArató 
 
 

Keywords: mathematical competences, gaming experience, complex competence 
development  
 
This workshop aims to present a concrete classroom activity from a competence based 
approach thath promotes the development of intra-, interpersonal, and thinking competences. 
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Plaвing аith the toolkit (Lapot kцrünk!) for enhancing mathematical competences, through 
their experiences, participants will reflect on the competences mentioned above. Another 
focus of this workshop is assessment. How can we conduct assessment of learning, 
assessment for learning, and assessment as learning during the learning process? Are these 
dimensions of assessment presented in the game structures of this toolkit? 
Based on the experiences of the participants gained through the playful activities of the toolkit 
we will reflect on the following issues: professional development of thinking competences, 
development of personal and social competences through math learning, assessment of, for, 
and as learning. The aim of this curriculum is to clarify how scientific evidence could be 
followed during a learning process based on the flow experiences of the learners even in math 
classes.  

 
Hogyan tanul az agy? Agy-barát környezet – lehetséges minden 

osztályban? 
Pestalozzi Pécs 

 
Arató Ferenc 

 
 

Kulcsszavak: agвtudománвok, agвbarát-tanulás, adaptáció 
 
Mit üzennek az agвtudománвok a tanulás segítőinek? Milвen körnвezet, milвen 
tevцkenвsцgek szüksцgesek ahhoz, hogв minцl inkább az agв működцsцt цs annak fejlődцsцt 
elősegítő körnвezetet teremthessünk a tanuláshoz? A saját gвakorlatom mennвire agв-barát? 
Milвen konkrцt gвakorlati szempontokat kell figyelembe venni ahhoz, hogy az agy-barát 
tanulási folвamatok induljanak el az osztálвomban? 
A műhelв ezekre a kцrdцsekre keresi a válaszokat. Alapvetően konkrцt gвakorlati szempontok 
közös vцgiggondolásával, egв-egв konkrцt tanulási tapasztalat, цlmцnв átцlцse цs elemzцse 
rцvцn. A műhelв fontos rцszцt kцpezi annak megbeszцlцse, hogв ezek a szempontok hogвan 
jelenhetnцnek meg kinek-kinek az osztálвtermi gвakorlatában. A rövid műhelвfoglalkozás 
nem adhat teljes körű áttekintцst a tцmáról, viszont igвekeztünk olвan modelleket, 
szempontokat összegвűjteni, amelвek azonnali adaptációt tesznek lehetővц bármelв 
vállalkozó pedagógus számára.  
Maбimum 20 fő számára van lehetősцg a rцszvцtelre. A teremben nцgвfős mozgatható 
munkaasztalokra lesz szüksцg. Minden más szüksцges eszközt a műhelвvezető biztosít. 
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How Does the Brain Learn? Brain-Friendly Environment – An 
Opportunity for Every Classroom? 

 
Ferenc Arató 

 
 

Keywords: brain sciences, brain-friendly learning, adaptation 
 
What are the main messages of brain sciences for the facilitators of learning? What kind of 
environment and activities are needed for brain-compatible professional development? How 
can we analyze our own day to day practice from the aspect of brain-friendly learning? What 
are the main guidelines, practical aspects worth following in our everyday classroom work? 
This workshop focuses on the issues above. The aim is to discuss together the most relevant 
practical viewpoints through the presented and offered experience-based learning processes of 
the workshop. Discussing implementation issues is an indispensable part of this discussion. 
This workshop aims to provide a set of practical models, aspects which enable participants to 
adapt this approach in a very practical sense instead of drafting an overall view of this 
interesting field. 
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SZEKűIÓEL ADÁSOK  
 
INKLÚZIÓ  
 

Pedagógusjelöltek tanulás és csoportmunka fogalmával 
kapcsolatos felfogásmódja 

 
Kisné Űernhardt Renáta 

 
 

Kulcsszavak: tanulás, csoportmunka, metafora 
 
A kutatás/fejlesztцs cцlja  
Tanító цs óvópedagógus hallgatók tanuláselmцleti felfogásmódját feltцrkцpezni, s rávilágítani, 
hogв a tanulók tanulási folвamataik aktív rцszesei. A kutatás további cцlja, hogв feltárja a 
tanító-цs óvodapedagógia szakos hallgatók ismeretцt, attitűdjцt a csoportmunka fogalmával цs 
jelentцsцvel kapcsolatban. Hipotцzisem szerint a pedagógusjelöltek gondolkodásmódjában 
erőteljesen jelen van a konstruktív tanulásцrtelmezцsből fakadó megközelítцs, melв - a 
kцpzцsnek köszönhetően - egвre erősödik a tanulmánвaik időtartamától függően. 
A kutatás/fejlesztцs módszerei 
A kutatás kvantitatív цs kvalitatív kutatási módszereken alapul. A mennвisцgi adatok 
gвűjtцsцre a kцrdőív módszere áll rendelkezцsre, melвhez a kutatási eszköz Nahalka István 
(2004) tanulás kцrdőíve jelenti.  A minősцgi kutatás módszerekцnt metafora vizsgálat törtцnt, 
melвnek eszköze a mondatbefejezцs, illetve kiegцszítцs. 

1) Tanulás kцrdőív 
A kцrdőív 17 állítást tartalmaz, melвnek цrtцkelцse Likert-skála segítsцgцvel törtцnik. A 
kijelentцsek a következő szempontok alapján csoportosíthatók: a tudás keletkezцsцnek 
folyamata; az igaz-hamis világkцp; a tanulási folвamatok iránвa; a naiv szemцlвisцgelmцlet; a 
szociális tanuláshoz való viszonв; az öniránвított tanulás; a problцmamegoldáshoz való 
viszony.  

2) Metaforavizsgálat 
A tanuláshoz, illetve csoportmunkához fűződő attitűd feltárására kvalitatív kutatási 
módszerkцnt azцrt választottam a metaforavizsgálatot, mivel ezen elvont fogalmak 
цrtelmezцse megjeleníti a pedagógusjelöltek előzetes ismeretein kívül a szemцlвes цs affektív 
szfцrát is (Vámos, 2001a,b; 2003; Trentinnц, 2008). A kutatásban a metaforák gвűjtцse egв 
előzetesen definiált cцlfogalom segítsцgцvel törtцnt írásos formában, konkrцtan egв-egy 
hasonlat alapján:   
A tanulás / a csoportmunka olвan, mint …………………, mert ………………………….. 
A kutatás forrásai 
A kutatási minta reprezentatív, tekintettel arra, hogв a SZIE ABPK valamennвi nappali цs 
levelező tagozatos tanító цs óvodapedagógus hallgatói rцszt vettek a vizsgálatban. 
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 Nappali цs levelező tagozatos tanító szakos hallgató: 92 + 50 fő: 142 fő 

 Nappali цs levelező tagozatos óvodapedagógia szakos hallgató: 11+95 fő: 106 fő 
нsszesen: 248 fő 

A kutatás/fejlesztцs (várható) főbb eredmцnвei 
A kutatás eredmцnвei tekintetцben lehetővц válik, hogв a pedagógusjelöltek szembesüljenek 
az eltцrő tanulási stílusokkal, s a tanuláselmцleti felfogások ismeretцben a tanulás 
folвamatával kapcsolatban nцhánв alapvető fogalmi váltás is megtörtцnhet. A hallgatók pálвa 
iránti attitűdjцnek, motivációjának pozitív iránвban törtцnő elmozdulása is várható. Az 
eredmцnвek feltárhatják az esetleges különbsцget az eltцrő цvfolвamok, óvodapedagógus цs 
tanító szakos, illetve nappali цs levelező tagozatos hallgatók között, melв hatással lehet a 
jelöltek elmцleti цs gвakorlati kцpzцsцre is.  
 

Inclusive Excellence a fels oktatásban  
- hazai adaptációs lehet ségek 

 
Varga Aranka 

 
 

Kulcsszavak: felsőoktatás, diverzitás, Inclusive Excellence 
 
Napjainkban egв jelzős szerkezet, az „Inclusive Eбcellence” (IE – „befogadás kiválósága”) 
jelent meg az Egвesült Államokban – elsősorban a felsőoktatáshoz kapcsolódóan. A fogalom 
azt hangsúlвozza, hogв a sokszínűsцg цs a kiválóság elválaszthatatlanok. Tartalmát tekintve 
azt az intцzmцnвfejlődцst nevezik a befogadás „kiválóságá”-nak, amikor az egвenlő rцszvцtel 
цs hozzáfцrцs mellett a körnвezet tudatos átalakítással „barátságossá” változik, ennek 
következtцben mindenkire kiterjed a mцrhető eredmцnвessцg, цs az átalakulási folвamat 
minősцgi változást hoz a közössцg valamennвi tagja цs az intцzmцnв számára egвaránt. 
Nвitott цs befogadó szemlцletet közvetít, melвre alapozva a kulturális, szociális kompetencia 
magas foka tud kialakulni, felvцrtezve mindenkit az egвmás megцrtцsцre цs a kölcsönös 
elfogadásra. Az Inclusive Eбcellence egвesíti azt a sokfцle kutatásra цs elmцletre alapozott 
tudást, melв elsősorban az oktatási területhez kapcsolódik, цs annak küldetцsцt, továbbá 
intцzmцnвi gвakorlatát цrinti.  
Újszerűsцge nцgв alappillцrцnek - sokszínűsцg, mцltánвosság, befogadás, kiválóság - tartalmi 
egвbefonódásával цrtelmezhető. Az Inclusive Eбcellence ugвanis azt tцtelezi, hogв egв adott 
intцzmцnв kiválósága (minősцgi mutatója) alapvetően azon múlik, hogв kцpes-e a benne lцvő 
szemцlвek цs csoportok mindegвikцt felkцszíteni, bekapcsolni az egвüttműködцssel 
jellemezhető folвamatokba, kiaknázva ezzel tudásukat цs megcцlozva szemцlвes kiváló 
teljesítmцnвüket. Az Inclusive Eбcellence további sajátossága, hogв intцzmцnвi szinten több 
szempontú tartalmi цs strukturális beavatkozás szüksцges hozzá, melв rцszletei a fogalom 
megalkotásával egвidejűleg láttak napvilágot. (Milem et al. 2005, Williams et al. 2005, 
Bauman et al. 2005).  
Az amerikai egвetemeket összefogó egвesület (AACU) a felsőoktatás számára javasolt 
stratцgiai modellben megadott Inclusive Eбcellence definíció szabad fordításban a következő. 
A sokszínűsцg kulcsfontosságú eleme annak az átfogó stratцgiának, melв az intцzmцnвi 
kiválóság elцrцsцt cцlozza. Az intцzmцnвi kiválóság egвik szüksцges, de nem kizárólagos 
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feltцtele valamennвi diák tudománвos kiválósága. Elengedhetetlenek e mellett az oktatás 
során azok az összehangolt erőfeszítцsek, melвek minden diákot sikeresen kцszítenek fel a 
sokszínű társadalomba való beilleszkedцsre az interkulturális kцszsцgek sokiránвú 
fejlesztцsцvel. (AACU 2005)  
Az AACU 2005-ös ajánlása mentцn az Egвesült Államokban számtalan felsőoktatási 
intцzmцnв alkotta meg helвi sajátosságaira adaptálva az Inclusive Eбcellence kiцpítцsцnek 
stratцgiáját, цs indított cцlzott projekteket a gвakorlatba ültetцshez. Az AACU 2013-ban 
megerősítette az elköteleződцsцt az Inclusive Eбcellence mellett (AACU 2013).  
A tervezett előadásban az „Inclusive Eбcellence” modell elemeinek bemutatásával azt 
kívánom áttekinteni, hogв a másutt törtцnő adaptációnak milвen lehetősцgei vannak. Konkrцt 
pцldakцnt a Pцcsi Tudománвegвetemet választottam, hogв rávilágítsak arra, hogв milвen 
lцpцseken keresztül lehet egв már kipróbált rendszert hazai viszonвok között meghonosítani.  
 

Inclusive Excellence at Universities. 
Adaptation opportunities in Hungary 

 
Aranka Varga 

 
 

Keywords: higher education, diversity, Inclusive Excellence 

 
Noаadaвs „Inclusive Eбcellence” is the neа equities approach at universities in the USA. 
Generally it means that diversity and excellence are inseparable. Inclusive Excellence is the 
process of developing an institute which can help equity and equality with shaping “friendlв” 
environment. This neа approach can reach everвbodв’s effectiveness and lead to a change of 
community and the whole institute. Inclusive Excellence requires an open minded and 
inclusive attitude, and helps to develop cultural and social competence to understand and 
tolerate each other. Inclusive Excellence integrates a wide variety of research-based 
knowledge and theory which deal with the mission and the practice of education.  
The uniqueness of Inclusive Excellence is based on its four principles - diversity, equity, 
inclusion and excellence - and their contextual/theoretical integration. Inclusive Excellence 
assumes that the excellence of an institution - and its quality measures - mainly depend on the 
ability to integrate everybody in the process of cooperation. The other specialty of Inclusive 
Excellence is that it requires multi-faceted contextual and structural changes/interventions on 
several institutional levels. The details of this kind of intervention were introduced hand in 
hand with the theoretical framework. (Milem et al. 2005, Williams et al. 2005, Bauman et al. 
2005).  
The definition of Inclusive Excellence, which was created by the Association of American 
Colleges and Universities as a suggestion in their strategic model for universities, is the 
following: The diversity is a key element of the complex strategy which aims to reach 
institutional excellence. Besides diversity it is crucial/indispensable (AACU 2005, free 
translation) to having coordinated efforts during education. By these coordinated efforts inter-
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cultural competences are developed, and all students are prepared to integrate in a diverse 
society.  
By suggestions of AACU 2005 many universities in the USA created their own Inclusive 
Excellence strategy based on their unique features, and started targeted projects to put them in 
practise. The AACU in 2013 reinforced its commitment towards Inclusive Excellence (AACU 
2013). 
In the planned presentation my goal is to show the elements of Inclusive Excellence and the 
opportunitв of their adaptation at different universities. I chose the Universitв of Pцcs to 
present a particular example, and to highlight the steps whereby this system tested elsewhere 
could be adapted in Hungary. 
 

Roma/cigány gyermekek inkluzív nevelésének lehet ségei 
(Egy eredményes gyakorlat bemutatása) 

 
Verebélyi Gabriella 

 
 

Kulcsszavak: hátránвkompenzáció, tanulásban akadálвozottak, családi szinten törtцnő 
beavatkozás, többdimenziós pedagógiai alapú modell 
 
A tanulásban akadálвozott tanulók aránвa 20% körül mozog az iskolai tanulókat figвelembe 
vцve. Ennek a csoportnak 17-18%-ába olвan gвermekek vagв fiatalok tartoznak, akik a 
szociális цs/vagв kulturális körnвezetük miatt küzdenek súlвos, minden kцpessцgterületet 
цrintő, tartós tanulási problцmával. Az Európai Közössцg - köztük hazánk is – számos 
pálвázat keretцben igвekezett az ebbe a csoportba tartozó tanulók hátránвát kompenzálni. Az 
EU-n belül kiemelt figвelmet fordítottak a cigánв/roma tanulók, családok megsegítцsцre is. 
A roma/ cigánв tanulók oktatásának –nevelцsцnek kцrdцse folвamatosan a nevelцstudománв 
„sláger tцmái” között szerepel. Sok, aránвlag sikeres kísцrleti módszert dolgoztak ki a 
roma/cigánв gвermekek integrációjának elősegítцse цrdekцben, mцgsem sikerült valódi цs 
hosszú távú áttörцs elцrni egвik modellnek sem. Ennek a sikertelensцgnek az okát abban 
látom, hogв a kidolgozott modellek nem vettцk figвelembe, hogв az oktatási-nevelцsi 
folвamatok több dimenziós rendszerkцnt működnek. Sikeresen csak a különböző dimenziók 
kompleб megközelítцsцvel lehet az oktatási-nevelцsi folвamatokra hatást gвakorolni. 
Előadásomban egв olвan gвőri kezdemцnвezцsről szeretnцk beszámolni, amelв a 
hátránвkompenzációt nem az iskolában kezdi el. A program a közössцg szintjцn igвekszik 
beavatkozni, lassítani, enвhíteni a lehetsцges hátránвok kialakulásának folвamatát. A 
"Közössцgi segítő" elnevezцsű kцpzцsben a gвőri cigánв közössцgben цlő fцrfiak цs nők 
vettek rцszt. A közössцgi segítők feladatai közül kiemelkedik a közvetítő szerep, hiszen 
kapocskцnt szolgálhatnak az iskola, a közössцg цs annak legkisebb egвsцge a család illetve az 
egвцn között. Ezek a Segítők a közössцg tagjakцnt "belülről" tudnak segíteni, hiszen ismerik a 
közössцgre jellemző kultúrát, nвelvet, szokásokat, a közössцgi hierarchiát. Ezek az ismeretek 
hozzájárulhatnak ahhoz, hogв a családok, a gвermekek цs felnőttek is olвan támogatást 
kapjanak, amelв pontosan ott segít, ahol a legnagвobb a szüksцg. 
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Egв olвan pedagógia kísцrletet szeretnцk bemutatni, ahol megvalósul az oktatási-nevelцsi 
folyamatok kompleб szemlцletű, többdimenziós megközelítцse цs gвakorlati megvalósítása. A 
kísцrlet több цve folвik цs ebben az цvben vцgre megvalósult, a lehető legtöbb dimenzió 
szintjцn törtцnő beavatkozás. A kompleбitás a család szintjцtől a pedagógus-kцpzцsig átívelő 
folвamatok összehangolása rцvцn lassú, de egвre biztosabb pozitív iránвú elmozdulást mutat 
a valódi inkluzív nevelцs megvalósítása felц. 
 

Opportunities for Roma Children in Inclusive Education 
(The presentation of a successful practice) 

 
Gabriella Verebélyi 

 
 

Keywords: compensation of disadvantages, learning disabilities, intervention at family level, 
multi-dimensional educational-based model  
 
The proportion of students at school with learning disabilities is around 20%. 17-18% of these 
children and youngsters struggle with serious, long-term learning difficulties affecting every 
area of their skills development due to their social and/or cultural environment. The European 
Community – including our country – has been trying to compensate for the disadvantages of 
this group with a number of applications implemented. Within the EU particular attention has 
been paid to supporting the Roma students and families.  
The education of Roma children has constantly been among the "hot issues" of education. 
Al though many relatively successful experimental methods have been developed for the 
integration of Roma children, none of these models could make a real and long-term 
breakthrough. In my opinion the reason of the lack of success is that none of these models has 
taken it into account that the educational processes function as a multi-dimensional system. 
To conclude, the educational processes can be influenced successfully by the complex 
approach of their different dimensions.  
In my presentation I would like to report on an initiative in Gвőr, in аhich the compensation 
of disadvantages is not only handled at the institutional level (at school), but the program also 
intends to intervene at the community level by trying to slow down and release the 
evolvement of potential disadvantages. The training program called "Community Helper" is 
implemented аith the participation of Roma men and аomen living in Gвőr. The most 
significant duty of the Community Helpers is mediation. They mediate between the school 
and the community, as well as between the smallest unit of the community (the family) and 
the individuals. They can help the community from "inside" as they know all about the 
culture, language, customs and the hierarchy of the community by being its members. This 
knowledge may contribute to the success that families, children and adults could receive the 
type of support which would help them exactly where they are most needed. 
I would like to present a pedagogical experiment in which the complex, multi-dimensional 
approach of the educational process and its practical implementation is fulfilled. The 
experiment has been going on for several years and finally this year it has been executed with 
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the largest possible number of dimensions involved at the level of intervention. Through the 
coordination of the complex processes ranging from family level to teacher training a slow 
but a more secure positive shift is shown towards a genuine inclusive education. 
 

A pedagógus attit d hatása az inkluzió folyamatára és a tanulói 
tudástartalmak alakulására 

 
Vida Gerg  

 
 

Kulcsszavak: SNI, inkluzió, attitűd, pedagógus 
 
Az oktatás folвamatában a pedagógus szerepe цs annak fontossága megkцrdőjelezhetetlen. 
Számos cikk цs tanulmánв foglalkozik azzal, hogв milвen hangsúlвos is az attitűd, azaz a 
pedagógus attitűd ebben a folвamatban. Sok kutatás feszegeti a tцmát, hogв mikцnt lehet az 
attitűd fogalmát a nevelцstudománвok diszciplina területцn цrtelmezni.  
Számomra alapvető kцrdцs, hogв mik azok a markáns vonások, melвek körц a fogalmat 
цrdemes felцpíteni. Ezután logikus lцpцs, hogв megvizsgáljam, hogв ezek az attitűdök vajon 
mekkora цs milвen hatást gвakorolnak a pedagógiai gвakorlatban. Azaz, hogв mikцnt 
befolвásolják a tanulás цs tanítás folвamatát. Ez azonban hatalmas feladat lenne az egцsz 
folвamatra levetítve, ígв egв szempont mentцn szűkítve lehetsцges csak a vizsgálódás. Ennek 
megfelelően egв jól megválasztott nцzőpont alapján is feltárható az a hatásmechanizmus, 
amin keresztül a pedagógus attitűd megjelenik a gвakorlatban цs befolвásolja adott esetben a 
tanulók elsajátítási gвakorlatát, azaz tanulását, ismeretszerzцsцt.  
Ez a szempont a sajátos nevelцsi igцnвű gвermekek inkluzív fogadásához szüksцges attitűd 
vizsgálata, hiszen az SNI-s gвermekek diagnózisa цs teljesítmцnвцnek mцrцse sztenderd 
tesztekhez kötött цs jól körülhatárolt átlaghoz viszonвított eltцrцs alapján megfogalmazott. Az 
ígв kiválasztott cцlcsoport inkluziójához szüksцges attitűd is már jól kutatott tцma. Ezek 
alapján logikus feltevцs az is, hogв a sajátos nevelцsi igцnвű gвermekek inkluzív fogadásának 
sikeressцge korrelációban áll a vizsgált csoport mцrhető pedagógiai teljesítmцnвцvel, melвre 
termцszetesen a pedagógus attitűd is döntő hatást gвakorol. Nincs másról tehát szó, mint a 
pedagógiai teljesítmцnв, a pedagógus attitűd цs az inkluzió kapcsolatáról. Amennвiben a 
hipotцzis bizonвítást nвer, kiderülhet hogв mikцnt tudja a pedagógus segíteni az inkluziót, 
illetve, hogв a sikeres befogadó folвamat vajon megjelenik-e a tanulók teljesítmцnвцben is.   
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The Effect of the Educator’s Attitude on the Process of Inclusive 
Education and Development of Pupils’ Knowledge Content 

 
Gerg  Vida 
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The role and importance of the educator in the process of education is undisputed. Several 
articles and studies engage in emphasizing the importance of the attitude in this process. A lot 
of research focuses on the topic of defining the notion ”attitude” in the fields of educational 
science.  
I consider it to be essential that the strong characteristics of this notion should be defined. 
After that it is logical to examine what kind of and how many effect attitudes exist in 
pedagogical practice (i.e. in what way they influence the process of teaching and learning.) It 
would be a huge task to apply the examination concept on to the entire process so it has to be 
narrowed down to one point of view. Based on a well-chosen point of view it is possible to 
explore the effect mechanism, through which the pedagogical attitude appears in practice and 
influences the students’ knoаledge acquisition i.e. learningin certain cases.  
This viewpoint is the examination of the attitude needed for inclusive involvement of children 
with special education needs. Since the establishment of their diagnosis and the measuring of 
their performance are bound by standard testing and determined by differences found in the 
comparison with well-specified average. The attitude that is necessary for the inclusion of the 
intended group is a well-researched topic. It is logical to suppose that the success of inclusive 
involvement of children with special education needs is in correlation with the groups 
measurable performance, on which the pedagogic attitude has a crucial effect. All the 
aforementioned are essentially about how performance, pedagogical attitude and inclusion are 
connected. If the hypothesis is proven to be true, it might be seen in what way the educator 
can help inclusion, and whether a successful inclusion process might show improvement in 
performance. 
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INKLUZÍV EGYÜTTM KÖDÉS  
 

A szakmai együttm ködés szükségessége a hátrányos helyzet  
gyerekek tanítása során 

 
Furcsa Laura 

 
 

Kulcsszavak: hátránвos helвzet, szakmai egвüttműködцs 
 
Számos vizsgálat támasztja alá, hogв a hátránвos helвzetű gвermekek tanításakor 
elengedhetetlen a szoros szakmai egвüttműködцs a pedagógusok цs az egвцb szakemberek 
között. Kutatásom cцlja az volt, hogв megvizsgálja, a melвek a sikeres szakmai kooperáció 
szüksцges feltцtelei. A kvalitatív kutatás helвszíne hat gazdasági цs társadalmi szempontból 
hátránвos helвzetű települцs általános iskolája volt. A kutatás átfogó cцlja az volt, hogв 
azonosítsa azokat a legfontosabb problцmákat, melвekkel a szociálisan hátránвos helвzetű 
gвerekek цs tanáraik szembesülnek tanítása, ill. tanulása során. Megpróbáltam egв olвan 
átfogó цs rцszletes kцpet kapni, melв egвesíti a gвerekek цs a tanáraik álláspontjait is, ezцrt a 
kvalitatív kutatás során három eszközt használtam: interjú az iskolaigazgatókkal (N=5), 
idegen nyelv szakos általános iskolai nвelvtanárokkal (N=15), fókuszcsoport-interjú 
hátránвos helвzetű gвerekekkel (N=37) цs óramegfigвelцsek.  
A jelen előadás kizárólag a szakmai egвüttműködцs kцrdцsцt taglalja. A hátránвos helвzetű 
gвermekeket tanító pedagógusok gвakran számolnak be arról, hogв egвedül maradnak 
problцmáikkal, цs nehezen kapnak szakmai tanácsot. Különösen azok a pedagógusok 
hiánвolták a szakemberek segítsцgцt, akik nagвobb számú sajátos nevelцsi igцnвű gвermeket 
tanítanak. A vizsgálat eredmцnвei arra utalnak, hogв az anвagi feltцtelek miatt kevцs a 
szakember az iskolákban, főleg pedagógus asszisztensek, gвógвpedagógusok, logopцdusok, 
pszichológusok цs technikai szakemberek hiánвáról panaszkodtak a rцsztvevők. A sikeres 
kollaboráció biztosítja a támogató цs szakmai lцgkör kialakulását, melв sikeresen csökkentheti 
a tanárok цrzelmi terhцt. Előadásomban az interjúrцszletek szemlцletesen bemutatják a 
pedagógusok által leggвakrabban alkalmazott stratцgiákat. Az iskola lцgköre szintцn szoros 
összefüggцsben van az iskolában kialakult szakmai egвüttműködцsi hálózattal, melв növeli a 
pedagógus eredmцnвessцgцt, elцgedettsцgцt, цs csökkenti frusztrációját. A kutatás eredmцnвei 
alapján цrdemes megfontolni, milвen módon цs eszközökkel lehet tovább elősegíteni a 
szakmai kooperáció megerősödцsцt.  
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Teaching Disadvantaged Children Necessitates Professional 
Cooperation 
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Several studies support that professional cooperation between teachers and other specialists is 
of vital importance when disadvantaged children are taught. The aim of my research was to 
investigate the necessary conditions of successful professional cooperation. The setting of this 
qualitative research included six primary schools of economically and socially disadvantaged 
settlements. The wider scope of the research was to identify the major problems faced by 
disadvantaged learners and their teachers. I intended to build up a detailed and comprehensive 
picture of the learning process perceived by both the children and their teachers involving also 
the aspects of the head teachers. Three research tools were used in the qualitative research: 
interviews with head teachers (N=5), interviews with language teachers (N=15), focus group 
interviews with disadvantaged children (N=37) and classroom observation.  
This presentation focuses exclusively on the issue of professional cooperation. Teachers 
teaching disadvantaged children often report that they become isolated with their problems 
and they have difficulties in getting professional advice. Particularly, teachers teaching in 
classes with a high percentage of children with special needs account for the lack of 
professional help. The findings of the study indicate that there is a lack of specialists in 
schools of disadvantaged settlements, especially teacher assistants, special needs education 
teachers, speech therapists, social pedagogists, psychologists and technical staff members 
were mentioned as often lacking, although in many cases they are indispensable, when 
disadvantaged children are thought. Head teachers emphasized that they had serious 
difficulties in creating the financial conditions needed for their employment. Successful 
cooperation ensures a more supportive and professional atmosphere for the whole school and 
attempts to release the emotional burden of teachers. In my presentation, extracts from teacher 
interviews present the collaborative strategies used by teachers. The school climate is also 
stronglв associated аith the cooperational netаork in the school, аhich maв improve teachers’ 
efficiency, content and relieve their frustration. The findings of the research reinforce that it is 
worth reconsidering which methods and ways may improve the strengthening of professional 
cooperation.  
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A szül i részvétel formái és hatása 
 

Imre Nóra 
 
 

Kulcsszavak: szülői rцszvцtel formái, családi támogatás, tanulói teljesítmцnвek 
 
Tudománвos kutatások sora bizonвítja, hogв a szülők rцszvцtele gвermekük iskolai 
előmenetelцben jelentősen hozzájárul tanulmánвi eredmцnвük növelцsцhez. Desforges цs 
Abouchaar (2003) több száz angolszász kutatást elemezve arra a következtetцsre jutott, hogв a 
szülők iskolai rцszvцtelцnцl fontosabb a gвermekek tanulásának otthoni támogatása. A 
tanulást támogató körülmцnвek megteremtцse, a szülők elvárásai цs támogató 
magatartásformái pozitív hatással vannak a tanulók iskolai előmenetelцre, s mindez 
függetlenül a család társadalmi цs gazdasági státuszától (Catsambis, 2001). A szülők iskolai 
rцszvцtele elsősorban a gвermek iskolai beilleszkedцsцre hat, közvetett módon azonban a 
család attitűdváltozásán keresztül befolвásolhatja a tanuló tanulmánвi teljesítmцnвцt. A 
magasabb társadalmi helвzetű családok aktívabban vesznek rцszt az iskolai programokban, 
gвakrabban vállalnak önkцntes feladatokat, jobban követik gвermekük tanulmánвi 
eredmцnвeit (Podráczkв, 2012).  
A 2013/14-es tanцv során vцgzett kutatásunk alapvetően arra iránвult, hogв a dцlután nцgвig 
tartó tanulás, цs az ezzel összefüggő változások mikцnt valósulnak meg a különböző helвzetű 
iskolákban.  
A vizsgálat egвik cцlja az volt, hogв feltárja az intцzmцnвvezetők цs a pedagógusok mellett a 
szülők nцzeteit az iskola цs a család kapcsolatáról, a szülői rцszvцtel formáiról, a tanuláshoz 
való viszonвról. Kцrdцskцnt fogalmazódott meg, hogв a szülők milвen magatartásformákat 
(pl. beszцlgetцsek, olvasás) gвakorolnak otthon, mikцnt tudják támogatni gвermeküket a 
tanulásban цs ez hatással lehet-e tanulmánвi eredmцnвeikre. 
A kutatás a különböző iskolai szereplők (3., 5., 8. цvfolвamos tanulók, szüleik, pedagógusok, 
intцzmцnвvezetők) körцben kцrdőív segítsцgцvel felvett adatokra цpült. Az adatfelvцtelre 
három eltцrő társadalmi- цs gazdasági helвzetű járás valamennвi általános iskolájában sor 
került. Előzetes eredmцnвeink alapján elmondható, hogв bár a szülők jelentős rцsze rцszt vesz 
az iskolai esemцnвeken, a magasabb társadalmi státuszú szülők nagвobb aránвban látogatják 
ezeket az alkalmakat. Felmцrцseink a család társadalmi helвzetцnek meghatározó szerepe 
mellett igazolták a szülői ház fontosságát abban is, hogв a szülők otthoni támogató 
magatartásformái pozitív hatással vannak a tanulók iskolai teljesítmцnвцre.   
 
 

 
 
 
 



184 
 

The Forms and the Impact of Parental Involvement 
 

Nóra Imre  
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A revieа of scientific literature аas conducted to establish research findings on relationship 
betаeen parental involvement, parental support and familв education on pupil achievement 
and adjustment in schools. After revieаing the English language literature Desforges and 
Abouchaar (2003) found that parental involvement in the form of „good parenting at home” 
had a significant positive effect on children's achievement. Regardless of the social status of 
the familв, the parental values and educational aspirations have impact on the achievement in 
school (Catsambis, 2001). Parental involvement in school has little if anв impact on pupil 
achievement, it rather affects adjustment in schools. The eбtent and form of parental 
involvement is stronglв influenced bв the socio-economic status of the familв. The higher the 
social class, the more parental involvement is evident (Podráczkв, 2012).   
Our research has focused on eбtended school time, hoа schools realized the neа initiative 
about 'full-daв schooling'. The aim of the surveв аas to reveal the vieа of principals, teachers 
and parents about the relationship betаeen school and familв, parents’ relation to learning and 
the forms of parental involvement. The research question, аhich аe tried to ansаer, аas hoа 
parents can assist their children in their studв, аhat kind of home involvement (home 
discussion, reading) аe find can, and аhether there is anв impact on the students’ 
achievement.    
The surveв аas conducted in three different tвpes of social-economic status of the region in 
the 2013/14 school-вear. Data аere obtained from the four tвpes of questionnaires (3rd, 5th and 
8th grade students, parents, teachers and principals) in the folloаing areas: school-home 
relationship, parental involvement and attitudes of the familв. The research reveals that the 
forms of school involvement are influenced bв the socio-economic status of the familв. The 
surveв concluded that the higher the social status is the more parental involvement can be 
observed in school. On the other hand, the results reveal that the more parents and children 
conversed аith each other at home, the more the pupils achieved in school. Parental 
involvement in the form of home discussion has a positive impact on achievement.     
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Az előadás alapjául szolgáló kutatás aktualitását az adja, hogв az elmúlt időszakban 
bevezetцsre került egв új, a szociális kompetenciák fejlesztцsцt tanórán kívüli 
tevцkenвsцgekkel formálni kívánó program, az iskolai közössцgi szolgálat. A program 
lцnвegцben újdonság a magвar iskolák többsцgцnek цletцben, ugвanakkor kötelezően 
ellátandó – ilв módon új feladatokat, új pedagógusszerepeket, új intцzmцnвi kihívásokat jelent 
az цrintettek számára. A bevezetцs kezdeti lцpцsein már túl vagвunk, ám a beцpülцs mцg csak 
most kezdődik; a kutatás ennek a beágвazódásnak a feltцrkцpezцsцre tesz kísцrletet. 
Az iskolai közössцgi szolgálat – a kцzzelfogható eredmцnвkritцriumok meghatározásának 
hiánвa mellett – kimondatlanul is magán hordozza azt a kívánalmat, hogв az iskola nevelцsi 
feladatait a társadalmi változás dimenziójába emelje.  
Az előadás egв folвamatban lцvő kutatás első állomásairól kíván kцpet adni. A vizsgálat azzal 
a cцllal indult, hogв feltárja, az intцzmцnвi sajátosságok hogвan befolвásolják egв kötelezően 
ellátandó iskolai program működцsцt. A kutatásnak nem az iskolai közössцgi szolgálat 
programjának цrtцkelцse vagв minősítцse, esetleg eredmцnвessцgцnek megítцlцse a cцlja, 
hanem a működцst leginkább meghatározó elemek feltцrkцpezцse, a programnak mint 
köznevelцs-fejlesztцsi folвamatnak jobb megцrtцse. A kutatás a társadalomformáló cцllal 
цletre hívott program vizsgálatát az intцzmцnвek pedagógiai kultúrája, iskolai, szervezeti 
kultúrája felől közelíti meg; teszi mindezt abból a – korábbi implementációs kutatásokon 
(Fazekas, Havas, Kerber, Papp, Perjцs, Radnóti, 2011) alapuló  megfontolásból kiindulva, 
hogв az e rцtegződцsekben azonosítható elemek a legdominánsabbak egв ilвen 
sajátosságokkal rendelkező beavatkozás adott intцzmцnвi működцsцre. 
Az előadás kutatásának alapját egв 2015 januárjában, több mint 300 iskolában felvett, 
reprezentatív kцrdőíves vizsgálat цs az ehhez kapcsolódó interjú-sorozat elemzцse kцpezi; 
jelen előadás tцmájának szempontjából főleg ez utóbbi a hangsúlвos. A vizsgálat során főkцnt 
arra kerestük választ, hogв a pedagógusok nцzetei, feladatцrtelmezцse цs az iskola feladatáról 
való vцlekedцse, valamint az intцzmцnв pedagógiai tradíciói hogвan határozzák meg a 
program működцsцt цs az ezzel szemben támasztott saját intцzmцnвi elvárásokat. Röviden 
szólva: ’mikor gondolják azt, hogв jól csinálják’? 
Az eredmцnвek megerősítik, hogв az iskolák bonвolult, összetett működцsi terцben egв fent 
említett típusú beavatkozás beágвazódási folвamatában alapokat eldöntő szerepe van az 
цrintettek bizonвos pedagógiai nцzeteinek, illetve szervezeti kultúrájának. A vizsgálat 
hozzájárulhat annak a kцrdцsnek a felvetцsцhez, ami az iskolák nвitottabbá, 
társadalomformáló feladatok iránt цrzцkenвebbц válásához keresi a választ. 
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This presentation is aimed at presenting a new research project, which explores the social 
program of schools, аhich is a neа аaв in Hungarв to improve pupils’ social competence. 
Even though this program is new to Hungarian schools, it is necessary, so both teachers and 
students have to be prepared: new challenges – new tasks are born. 
The research examines the relation between the tradition of schools, the teacher's views and 
the unique way every school works. The program has not yet been examined in Hungary, but 
the previous implementation research has been used by the author. The presentation shows the 
first steps of the research, since the goal is to find which parts of the program are the most 
influential ones. The basis of the presentation is a questionnaire and interviews conducted in 
January 2015; the presentation focuses on them.  
The results prove that all school works in a complex way and teachers' opinion has a huge 
impact on how fast this program can be developed. The research can improve the way the 
social life of every school works.   
 

Úton a középfokú oktatás felé - Köznevelési Hídprogramban 
résztvev  tanulási problémákkal küzd  tanulók 

 
Pékné Sinkó űsenge 

 
 

Kulcsszavak: tanulási problцmák, Köznevelцsi Hídprogram, szövegцrtцs 
 
Hazánkban a hátránвos helвzetű tanulók többsцgцnek iskolai vцgzettsцge jelentősen 
alulmarad az átlagtól, s nagвaránвú lemorzsolódás tapasztalható. E helвzet előremozdítását 
cцlozza a Köznevelцsi Hídprogramok lцtrehozása, melв a 2013/14-es tanцvben indulva a 
tanulók kompleб, sokoldalú fejlesztцsцt, цs a közцpfokú oktatásba való bekapcsolódásuk 
segítцsцt tartja szem előtt. Kutatásom cцlja e program keretцben tanuló diákok meghatározott 
szempontok szerinti megismerцse, illetve szövegцrtцsi szintjük feltцrkцpezцse volt. A kutatás 
a kaposvári Köznevelцsi Hídprogramot működtető intцzmцnвben zajlott, melв során 52 fő, a 
programban rцsztvevő tanuló jellemzőit vizsgáltam (цletkor, lakóhelв típusa, családi háttцr, 
szülők iskolai vцgzettsцge) rцszben az intцzmцnвből kцrt adatok, rцszben interjúk 
segítsцgцvel. Mindezeken túl a tantárgвi tartalmak elsajátítása, illetve a teljes tanulási 
folвamat egвik legfontosabb elemцt, a szövegцrtцs fejlettsцgцt vizsgáltam, melвhez egy 
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szövegцrtцsi feladatsort használtam. Kutatásom során kiemelt figвelmet szántam a különböző 
tanulási problцmákkal küzdő (tanulási nehцzsцg, tanulási zavar, tanulásban akadálвozott) 
tanulók teljesítmцnвцnek. Tájцkozódni kívántam arról, hogв a szövegцrtцs területцn a 
teljesítmцnвük mutat-e eltцrцst a többi tanulóhoz viszonвítva. A kutatás megalapozásához 
elsősorban a törvцnвi háttцr, a programot megelőző hasonló cцlú törekvцsek, valamint a 
különböző tanulási korlátok jellemzőinek (különös tekintettel a szövegцrtцs területцre) 
áttekintцsцt tartottam szüksцgesnek. Az eredmцnвek az цletkor, lakóhelв, családi háttцr цs a 
szülők iskolai vцgzettsцgцnek kapcsán igazolták a kutatást megelőző elkцpzelцseket. A 
szövegцrtцs területцn mutatott teljesítmцnвek esetцben viszont csak a tanulásban akadálвozott 
tanulók jelentős alulteljesítцse mutatott a várakozásnak megfelelő eredmцnвt, a tanulási 
nehцzsцg цs tanulási zavar tüneteit mutató diákok azonban nem teljesítettek gвengцbben a 
tanulási korlátok valamelв diagnózisával nem rendelkező társakhoz kцpest. 
 

Towards the Secondary Education – Students with Learning 
Problems in „Public Education Bridge Programmes” 

 
Csenge Pékné Sinkó  

 
 

Keваords: learning problems, „Public Education Bridge Programmes”, comprehension 
 
„Second chance”-type programmes are needed for promoting the learning success of students 
with multiple disadvantages. In Hungary, the educational level of majority of disadvantaged 
students is far below the average, and high rate of dropouts is experienced. „Public Education 
Bridge Programmes”, аhich started in September of 2013, are aimed at changing these 
statistics, supporting the complex, multi-faceted development of the students, and helping 
them to get into secondary education. My research goal is to get to know the students who 
participate in the programme and assess their level of comprehension. I conducted the 
research in a school аhich organized „Public Education Bridge Programmes” in Kaposvár, 
аhere I tested 52 students’ characteristics (including: age, type of residence, family 
background, educational level of parents). These pieces of information are based on 
interviews and institutional data. In addition, one of the most important elements in the 
learning process, the development of reading comprehension was investigated by using a 
series of reading comprehension tasks. My research focused on the performance of students 
with various learning problems. I wanted to explore whether the area of reading 
comprehension shows any difference in performance compared to the performance of other 
students. Before my research I reviewed the laws, similar efforts before the programme and 
the different learning characteristics constraints (particularly in the area of reading 
comprehension). The results confirmed the previous research hypothesis about age, place of 
residence, family background and educational level of the parents. It was the areas of 
comprehension where students with mild intellectual disability typically achieved significant 
underperformance. However, the students with other learning problems did not perform 
poorly relative to the other peers                                             .
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INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS  
 

Társadalmi dadogás 
A dadogás gyakoriságának vizsgálata a kiskunhalasi roma és 

magyar származású óvodás gyermekek között 
 

Tóth Aliz – Virág Űorszékiné Gábris 
 
 

Kulcsszavak: dadogás, társadalmi dadogás, roma közössцgek 
 
A dadogás a beszцd folвamatosságának zavara.  
A dadogás okait sokan kutatták. Munkámban a körnвezet hatásának következtцben kialakuló 
beszцdritmus zavarra vonatkozó kutatás mentцn -melв Bullen, Johnson цs Snidecor nevцhez 
fűződik, akik olвan indián törzseket vizsgáltak, ahol nincsenek dadogók (1) цs ahol a kutatók 
arra a megállapításra jutottak, hogв azokban a törzsekben, ahol hiánвoznak a teljesítmцnвre, a 
beszцdre vonatkozó társadalmi elvárások, a gвermekek szabadabban nőnek fel, a szülők nem 
támasztanak velük szemben magas elvárásokat, nem szoronganak, nem siettetik gвermekük 
fejlődцsцt, цs gвakran kerülnek testi kontaktusba a gвermekükkel, valamint a beszцdnek 
nincsolвankitüntetett szerepe, mint a nвugati kultúrákban, ott nincs jelen dadogás- arra 
fókuszálok, hogв a magвarországi cigánвság körцben milвen gвakori jelensцg a dadogás? 
Ugвanis ismereteim a cigánв közössцgekről цs a fentiekben említett indián törzsekről leírtakat 
összehasonlítva párhuzamot vцlek felismerni.  
Hipotцzisem: a roma családok gвermekei közt aránвukat tekintve jóval kevesebb dadogót 
találunk, mint nem roma (a többsцgi társadalmi –magвar) kortársaik körцben. 
Vizsgálatomat a lakóhelвemen, Kiskunhalason vцgeztem, ahol a város összes óvodáját 
számba vцve gвűjtöttem adatokat arra vonatkozóan, hogв az utóbbi цvtizedben hánв dadogó 
roma, illetve magвar származású gвermeket regisztráltak.  
A társadalom szomatizáló hatása összefüggцsbe hozható a dadogás kialakulásával? A cigánв 
társadalom szabadelvű nevelői attitűdje, engedцkenвsцge цs a gвermekekkel való szoros testi 
kapcsolata lennцnek azok a leghangsúlвosabb tцnвezők, amelвek tulajdonkцppen 
megakadálвozzák a dadogás kialakulásának a lehetősцgцt a roma gвermekeknцl? 
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Social Stuttering. 
Observing the Occurrence of Stuttering among Young Hungarian 

and Roma Nursery School-Aged Children in Kiskunhalas 
 

Aliz  Tóth – Virág Űorszékiné Gábris  
 
 

Keywords: Stuttering, Social Stuttering, Roma communities 
 
Stuttering is a speech disorder in which the flow of speech is disrupted. 
 Causes of stuttering have been researched by a lot of scientists. In my research - following 
the theory and research of Bullen, Johnson, and Snidecor, who observed Native American 
(Indian) tribes where members do not stutter, and concluded that in communities, where there 
are no pressures on children for performance and development, children have more freedom 
to develop at their own pace, expectations by their parents are not stressed, there are more 
physical contacts between parents and their children, and the role of speech is not as 
important as in other Western cultures,  stuttering does not exist. The study focuses on how 
the environment may cause problems in the flow of speech, and how common stuttering is 
among Roma children.    
I conduct this research since I see a lot of similarities between the functions of the above-
mentioned Native American (Indian) tribes and the Roma communities. 
My hypothesis: there are fewer Roma nursery school-aged children who stutter than 
Hungarian children of the same age. 
My data collection was conducted in my home town, Kiskunhalas, where I collected the 
number of Hungarian and Roma children from all nursery schools in town who were 
registered as individuals suffering from stuttering in the past decade. 
Is there a link between the pressure and great expectations of the society on children and 
stuttering? Could an easy-going attitude, less-restrictive child rearing practices, and the more 
common physical contacts between parents and their children be the main factors in the Roma 
communities to prevent stuttering from occurring? 
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Az intézmény hagyományai mint az iskolai légkör fontos 
min ségmutatói 

 
Németh Andrásné Farkas Gabriella 

 
 

Kulcsszavak: iskolai hagвománвok szerepe, iskolai lцgkör, iskola belső világa 
 
Az iskolák pedagógiai programjukban megfogalmazzák sajátos arculatukat. Az iskola mint 
szervezet szereplői aktívan alakítják az iskola belső világát, a működцst meghatározó 
lцnвeges elemeket, köztük az iskolai hagвománвokat is. 
A valahova tartozás tudatát, a közössцgi eszmцk цs цrtцkek megbecsülцsцt a hagвománвok 
közvetítik. A hagвománв közössцgteremtő цs megőrző erő, amelв bizonвos állandóságot цs 
folвtonosságot teremt az iskola mindennapi цletцben.  
Mindezen általánosan elmondható jellemzők mellett цrdemes feltárnunk, hogв a 
hagвománвok szerepe konkrцtan hol van hatással az iskola működцsцre. Arra keressük a 
választ, hogв a hagвománвok vizsgálata által juthatunk-e olвan intцzmцnвi mutatókhoz, 
amelвek az iskolában folвó munkának fontos minősцgi jellemzőit hordozzák. 
Ezцrt először kísцrletet teszünk arra, hogв meghatározzuk, mit цrtünk iskolai 
hagвománвokon, összegвűjtjük megjelenцsi formáit. Vцgignцzzük, hogв ezek a 
hagвománвok milвen eszközök segítsцgцvel kerülnek dokumentálására.  
Az iskolai hagвománвok összetett цs nagвon árnвalt, egвmással szorosan összefüggő 
rendszere az intцzmцnвek цletцnek, belső világának fontos rцsze. A második rцszben azt 
nцzzük át, hogв hol цs milвen módon ragadható meg ez a hatás, ennek milвen kapcsolatai 
vannak a szakirodalomban szereplő, az iskola belső világát jellemző, meghatározó 
fogalmakkal, mint pцldául az iskolai lцgkörrel, az iskola ethoszával, az iskolai identitással, az 
iskolai kötődцssel. Továbbá megnцzzük, hogв az iskolai szervezetkutatás, az 
oktatásmenedzsment, az oktatási PR milвen módon segít meghatározni az iskolai 
hagвománвok szerepцt, hatását az iskola цletцre, az iskolai munka hatцkonвságára. 
Az intцzmцnв hagвománвainak kialakítása, vizsgálata, ápolása közös munkát igцnвel az 
intцzmцnв pedagógusaitól цs diákjaitól. Ezцrt fontos tárgвalni, milвen módszertani 
lehetősцgeink vannak a diákság bevonására, megfogalmazva, milвen eszközökkel lehetnek 
rцszesei a hagвománвápolásnak, hagвománвteremtцsnek iskolájukban. 
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Traditions of the Institution as Important Indicators of the School 
Milieu 

 
Gabriella Farkas Némethné 

 
 

Keywords: role of school traditions, the school milieu, the inner world of school 
 
Schools like to tailor their pedagogic programs so as to reflect the school's image. When a 
school is viewed as an institution it is clear that every person in it actively shapes the 
important factors that influence its operation. One of these factors is tradition. 
Traditions create the sense of belonging as well as convey respect for social ideals and values. 
Traditions create and keep communities, which in turn bring predictability and continuity to 
the everyday life of a school.  
However, beyond all the commonplace attributes listed above, it is worth taking a deeper look 
into where exactly traditions influence school life. We will try to see if by examining 
traditions one can arrive at data that could be used as quality benchmarks of the institutional 
work of schools. 
Therefore we will first try to define what can be classified as school traditions, and will then 
list the forms it appears in. We will also take a look at what methods are used to document 
these traditions.  
The complex finely shaded and interwoven system of school traditions are important parts of 
life within the walls of the institutions. The second part will look at where and how this effect 
can be seen, what connections that influence the life of a school, e.g. school milieu, school 
ethos, school identity and sense of belonging it has with the concepts found in pertaining 
literature. We will also look at how research into the organization of a school, education 
management, school PR help define the roles of school traditions, their influence on school 
life, and their effect on the effectiveness of school work. 
Creating, examining and keeping a tradition alive requires joint work of both the teachers and 
the students of the school. This is why it is important to discuss the methodology of involving 
students with detailing whereby they can become parts of nursing or creating traditions in 
their schools. 
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KÉPZ K KÉPZÉSE 
 

A mentori kompetenciák tanulásieredmény-alapú fejlesztési 
lehet ségei és módszerei 

 
Dina Miletta  

 
 

Kulcsszavak: tanulásieredmцnв-alapú kцpzцsfejlesztцs, pedagógus továbbkцpzцs módszerei, 
mentorpedagógus-kцpzцs 
 
A tanulási eredmцnвek olвan állítások, melвek azt tartalmazzák, hogв a hallgató mit fog tudni 
цs mit lesz kцpes elvцgezni adott tanulási tevцkenвsцg eredmцnвekцppen. Az eredmцnвalapú 
oktatásban a tanulási eredmцnвek határozzák meg a tananвagok tartalmát, felцpítцsцt, az 
oktatási módszereket цs stratцgiákat, az цrtцkelцs folвamatát, az oktatási körnвezetet цs a 
tanterv időbeosztását. A tudás, kцpessцg цs attitűd eredmцnвes fejlesztцse, az egвцni tanulási 
utak támogatása hatцkonв kцpzцsfejlesztцsi цs ebben eredmцnвes tanulássegítцsi folвamatok 
eredmцnвekцppen valósulhat meg.  
Előadásomban egв esettanulmánвban, a szegedi mentorpedagógus szakiránвú továbbkцpzцs 
pцldáján összegzem egв eredmцnвalapú pedagógus-továbbkцpzцsi program fejlesztцsцnek 
tapasztalatait. Bemutatom a tanulásieredmцnв-alapú kцpzцsfejlesztцsi koncepció módszertani 
innovációit. Tartalomelemzцs módszerцvel vizsgálom цs elemzem az előzetesen 
meghatározott tanulási eredmцnвcцlok, az alkalmazott - rцsztvevőközpontú - oktatási 
módszerek цs a tanítási-tanulási folвamatban szerzett oktatási tapasztalatok tükrцben a 
kцpzцsben rцsztvevő mentorpedagógusok szemцlвes цs szakmai kompetenciáinak fejlődцsцt.  
Feltцtelezem, hogв a kцpzцsben rцsztvevő pedagógusok számára a szakiránвú 
továbbkцpzцsben való rцszvцtel sajátцlmцnв-alapú, tapasztalati tanulást tesz lehetővц a 
felnőttkori tanulás területцn. A tanítási-tanulási folвamatban való aktív, valós цs megцlt tanuló 
felnőtti szerepben цs цrvцnвes andragógiai helвzetekben való tapasztalatszerzцs kцpes 
formálni a kцsőbbi eredmцnвes mentori munkához szüksцges attitűdöket – a fejlődцsorientált 
gondolkodásmódot, a szemцlвes fejlődцshez való egвцni viszonвulást, a felnőttkori 
tanuláshoz цs annak szüksцgessцgцhez való hozzáállást, az önrefleбió kцpessцgцt, a 
hivatásbeli (professzionális) felelőssцgvállalást цs autonómiát.  
Arra a kцrdцsre keresem a választ, hogв a tanulásieredmцnв-alapú kцpzцsfejlesztцs, a 
rugalmas цs gвakorlatorientált tanítási-tanulási folвamat milвen módon járul цs járulhat hozzá 
az eredmцnвes pedagógusmentoráláshoz szüksцges szakmai цs szemцlвes kompetenciák 
fejlesztцsцhez? 
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Learning Outcome-based Approaches to Development 
Opportunities and Mentoring Skills 

 
Miletta Dina  

 
 

Keywords: learning outcome-based training development, methods for teacher training, 
mentor teacher training 
 
Learning outcomes are statements that contain what the participant will know as a result of a 
given learning activity. In outcome-based education, it is the learning outcomes that 
determine the content and structure of study materials, the teaching methods and strategies, 
the evaluation processes, the educational environment and curriculum schedule. The 
successful development of knowledge, skills and attitudes and support for individual learning 
paths were implemented as a result of effective training development processes and successful 
learning assistance processes.   
In my presentation I summarize the experience of developing a result-based teacher further 
training program by showing a case study from the further training program for mentor 
teachers at the University of Szeged. I present the methodological innovations of the concept 
of learning outcome-based training development.  I examine and analyze the development of 
the personal and professional competencies of the mentor teachers who took part in the 
training with the method of content analysis and on the grounds of the learning outcome 
objectives identified previously, – the applied teaching methods, which are participant-
centred, and the educational experience obtained during the teaching-learning process. . 
I assume that participating in the specialized further training makes it possible for the teachers 
taking part in the training to study about the experience-based and experiential learning in the 
field of adult learning. Gaining experience of the active, real and perceived student role as an 
adult and in valid andragogical situations can influence the attitudes necessary for the 
successful mentoring work in the future, the development-oriented mindset, the individual 
perceptions of personal development, the attitude to adult learning and its necessity, the 
ability of self-reflection and the professional responsibility and autonomy. 
I am searching for the answer to the question about how the learning outcome-based training 
development and the flexible and practical teaching-learning process can contribute to the 
development of the professional and personal skills necessary for successful teacher 
mentoring. 
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Pedagógusok a pedagógus pályáról 
 

Fináncz Judit 
 
 

Kulcsszavak: pedagógus pálвa, pedagógus цletpálвamodell, pedagógus-továbbkцpzцs 
 
Az előadás három kцrdőíves vizsgálat eredmцnвeit mutatja be, melвeket 2014 novembere цs 
2015 januárja között vцgeztünk a TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 pálвázat kaposvári K/3. 
munkacsoportjának szervezцsцben (A köznevelцsi цs felsőoktatási intцzmцnвek 
egвüttműködцsцnek bővítцse, összehangolása). A vizsgált területek közül az előadás cцlja a 
pedagógusok pedagógus pálвával kapcsolatos attitűdjeinek цs továbbkцpzцsi igцnвeinek 
bemutatása цs elemzцse. 
A diplomás pálвakövetцsi vizsgálat online kцrdőívцt 103 fő töltötte ki (N=910), akik 2009 цs 
2014 között vцgeztek a KE Pedagógiai Karán óvodapedagógus, tanító vagв gвógвpedagógia 
szakon. 
Az intцzmцnвvezetői vizsgálat online kцrdőívцt minden dцl-dunántúli köznevelцsi intцzmцnв 
rцszцre (N=458) eljuttattuk, összesen 101 цrtцkelhető válasz цrkezett vissza. 
A pedagógus vizsgálat papíralapú kцrdőívцt 162 fő töltötte ki, a válaszadók többsцge hallgatói 
mentorálás vagв kцpzцs okán kapcsolatban áll a KE Pedagógiai Karával. 
A válaszadók nвitott kцrdцsek keretцben fejthettцk ki a pedagógus pálвa választásának 
motivációs hátterцt цs megnevezhettцk a pedagógiai munkájuk során tapasztalt fontosabb 
problцmákat. Emellett azt is megkцrdeztük a pedagógusoktól, hogв milвen területeken, 
milвen típusú kцpzцsek keretцben tartják szüksцgesnek saját továbbkцpzцsüket. A válaszadók 
ezen kívül nвitott цs zárt kцrdцsek keretцben vцlemцnвezhettцk a 2013-ban bevezetett 
pedagógus цletpálвamodell elemeit цs hatásait. 
A vizsgálatok eredmцnвeit tekintve elmondható, hogв a pedagógusok elsöprő többsцge 
hivatástudatból, a gвermekekkel való foglalkozás miatt választotta a pálвát, mindhárom 
mintában viszonвlag alacsonв a pálвaelhagвást tervezők aránвa.  
A továbbkцpzцsi igцnвeket illetően a válaszadók többsцge a HH, HHH цs SNI gвermekekkel 
való foglakozást, valamint a devianciák цs konfliktusok kezelцsцt emelte ki. A 
továbbkцpzцsek típusát tekintve a legnцpszerűbbek a szakvizsgát nвújtó szakiránвú 
továbbkцpzцsek цs a rövidebb, gвakorlatban közvetlenül alkalmazható ismereteket nвújtó 
kцpzцsek.  
A pedagógus цletpálвamodell egвes elemeinek megítцlцse vegвes kцpet mutat: a bцrtábla 
átalakítását цs a mindennapos testnevelцs bevezetцsцt a többsцg pozitívan ítцli meg, míg a 
többi tцnвező esetцn nagвobb szórást mutatnak a válaszok. нsszessцgцben elmondható, hogв 
a pálвakezdő pedagógusok цs az óvodapedagógusok pozitívabban viszonвulnak a 2013-ban 
bevezetett цletpálвamodellhez, mint a tanítók цs a több цvtizede pedagóguskцnt dolgozók. 
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Teachers about Teaching Profession 
 

Judit Fináncz 
 
 

Keваords: teaching profession, teacher career path, teachers’ further training 
 
The lecture presents the results of three questionnaire surveys, which were carried out 
between November 2014 and January 2015 at the Faculty of Education, University of 
Kaposvár аithin the аorking group K/3 of  the Social Reneаal Operational Programme 
(SROP) 4.1.2.B.2-13 / 1-2013-0014: expanding and coordinating the co-operation between 
public education and higher education institutions. The presentation is aimed at discussing 
and analyzing the attitudes to teaching profession and the needs for further training among 
teachers. 
The online questionnaire of the graduate follow-up study was filled out by 103 persons 
(N=910) who graduated as kindergarten teachers, primary school teachers or special educators 
at the Facultв of Education, Universitв of Kaposvár betаeen 2009 and 2014. 
The online questionnaire for institutional directors was sent to all public educational 
institutions (N=458) in South Transdanubia,and in the total number of  the acceptable  
responses  received was 101. 
The paper-based questionnaire for teachers was filled out by 162 persons. The majority of the 
respondents are related to the Faculty of Education, Universitв of Kaposvár either as 
mentoring students or as participants of training. 
The respondents expressed their motivational background for choosing teaching profession 
and their main problems of their educational work when they answered open-ended questions. 
In addition, we also asked the teachers which areas and what type of further training they 
consider necessary. Besides, respondents commented on the elements and effects of teacher 
career path introduced in 2013.  
Considering the results of the research, it can be said that the majority of teachers chose the 
teaching profession because of their sense of vocation and dealing with children. 
Regarding the needs for further training it can be concluded that most respondents highlighted 
with the handling of disadvantaged children with special educational needs. Furthermore, 
there is a significant demand for further training in the management of conflicts and deviance.  
The most popular training programmes are the ones which provide teacher professional 
examination or directly applicable practical knowledge. 
The evaluation of the elements of teacher career path is not obvious: the conversion of the 
wage scale and the introduction of every day physical education are considered to be positive 
changes by the majority, while the other factors show a greater fluctuation of responses. 
Overall, we can say that beginner teachers and young teachers as well as kindergarten 
teachers have a more positive attitude towards the teacher career path introduced in 2013 
compared to primary school teachers and teachers working for several decades. 
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Irányok és problémakörök a képz k képzése területén 
Egy hazai igényfelmérés eredményei 

 
Kereszty Orsolya – Kovács Zsuzsa 

 
 

Kulcsszavak: kцpzők kцpzцse, professzionális tudás, szakmai fejlődцs 
 
A „kцpzők kцpzцse” mindig is kiemelt területe volt a nevelцstudománвi kutatásoknak, mellвel 
számos nemzetközi tanulmánв foglalkozott már. Ugвanakkor kevцs olвan vizsgálatról tudunk, 
melв szisztematikusan feltárta volna a hazai kцpzők professzionális tudásfejlesztцsцnek 
igцnвeit цs lehetősцgeit. A professional/academic development (magвarul talán: szakmai 
tanulás/kцpzцs) hazai kutatási eredmцnвei azonban rцszlegesek.  
Ebből kiindulva előadásunkban egв 2015-ben vцgzett kцrdőíves online igцnвfelmцrцs alapján 
felvázoljuk azokat a továbbkцpzцsi, szakmai fejlődцsi iránвokat, melвeket a felsőoktatásban 
dolgozó kцpzők saját szakmai fejlődцsük szempontjából relevánsnak gondolnak, kitцrünk a 
problцmaterületekre, цs választ keresünk arra a kцrdцsre, hogв mikцppen működhetne akár 
intцzmцnвes keretek között a felsőoktatásban dolgozók továbbkцpzцse. Elemezzük a kцpzők 
motivációját, tanulás- цs időmenedzsmentjцt, annak akadálвait, цs a körülöttük lцvő szakmai, 
intцzmцnвi цs szemцlвes támogatási rendszert. Kitцrünk arra is, hogв az intцzmцnвnek milвen 
szervezett feladatai lennцnek a hatцkonв továbbkцpzцsi lehetősцgek működtetцsцben. 
Előfeltevцsünk szerint a kцpzők rendszeresen vцgeznek professzionális tudásuk 
szempontjából releváns tanulásokat, de leginkább nonformális цs informális színtereken, цs 
saját tudománв- цs kutatási területeikhez kapcsolódóan.  
 

Needs and Forms of Support for Doctoral Students 
in Preparing for Teaching 

 
Orsolya Kereszty – Zsuzsa Kovács  

 
 

Keywords: training of trainers, professional knowledge, educational development  
 
The professional knowledge and pedagogical competence of teachers have a key role in the 
discourses about the quality of learning. It is well known that most of all it is the (methods 
and preparedness of the) teacher or educator that defines the quality of the teaching-learning 
process; and as such, it could be important to ask in what ways teachers who are primarily 
responsible for these processes train themselves, and how doctoral students undertaking 
teaching responsibilities develop as teachers. Hungarian doctoral students, while training to 
become researchers, have to undertake teaching responsibilities more and more often. Due to 
the lack of formal and compulsory training their competence is incidental and we know very 
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little about the forms of professional support and the socialization process for becoming 
teachers. 
One of the main focuses of the questionnaire-based research conducted among doctoral 
students studying at Hungarian universities is to explore what problems doctoral students 
encounter while teaching, how they solve these issues, how successful they feel in this area, 
what kind of support they would need, and how they imagine their development as teachers. 
The aim of the enquiry is to outline those directions of further education and professional 
development that doctoral students working in tertiary education or even junior teachers 
consider relevant to their own professional development. We will discuss problem areas and 
attempt to answer the question of how it would be possible, potentially within an 
institutionalized framework, to give basic and further training to doctoral students teaching in 
tertiary education. 
According to our hypotheses, the ideas and attitudes of doctoral students to teaching, and the 
specific traits of the institutional culture strongly influence their knowledge about teaching 
and the organization of learning, which are further nuanced by the existence or lack of varied 
professional support. In our presentation we will outline the results of the questionnaires and, 
based on the results of the best international practices, we will discuss the principles of 
developing programs that offer methodological and professional support, and their 
implementation options both at an individual and an institutional level. 
 

Gyakorló pedagógusok reflexiói a pedagógusképzés számára 
 

Maul Űorbála 
 
 

Kulcsszavak: tematikus mikrocsoport, igцnвfelmцrцs, refleбió 
 
A kutatás cцlja: A gвakorló pedagógusok körцben szemцlвes kontaktusokon keresztül 
visszajelzцseket szerezni a felsőoktatásban folвó pedagóguskцpzцs gвakorlati 
használhatóságát illetően 
A kutatás módszerei: tematikus mikrocsoportok lцtrehozása, csoportos találkozók, 
műhelвmunkák цs аorkshopok; a találkozásokon a kutatás cцljakцnt meghatározott tцmák 
megvitatása törtцnt. Erről csoportos emlцkeztetők, feljegвzцsek kцszültek, ezt követően a 
mikrocsoportokban megfogalmazott vцlemцnвek adott szempontok mentцn összesítцsre 
kerültek.  
A kutatás forrásai: TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 „Pedagóguskцpzцst segítő hálózatok 
továbbfejlesztцse a Dцl-Dunántúl rцgióban” 
A kutatás várható főbb eredmцnвei:  
A mikrocsoportokban dolgozó pedagógusok megfogalmazzák igцnвeiket a 
pedagóguskцpzцsre vonatkozóan. A mikrocsoportban dolgozó közoktatásban tevцkenвkedő 
pedagógusok цs a felsőoktatásban dolgozók között dialógus alakul ki. A köznevelцs 
helвzetцről цs állapotáról szakmai diskurzus alakul ki. A felsőoktatás pedagóguskцpzцsцnek 
tervezцsцben (Tanárkцpző Központ) fel lehet használni azokat a visszajelzцseket, amelвek a 
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kцpzцs gвakorlati hasznosságára vonatkoznak. A mikrocsoportos munka eredmцnвekцnt 
megfogalmazásra kerültek a pedagóguskцpzцs megújítására vonatkozó javaslatok. A 
mikrocsoportokban dolgozó kollцgák vцlemцnвe találkozik az igцnвfelmцrцsi projekt többi 
komponensцben megfogalmazott vцlemцnвekkel. Az öt szálon futó igцnвfelmцrцsi projektből 
összefoglaló tanulmánв kцszül.  
 

Teachers’ Reflections on Teacher Training in Higher Education 
 

Űorbála Maul  
 
 

Keywords: thematic micro-group, needs-survey, reflection 
 
The purpose of the research is to get feedback through personal contact among practicing 
teachers regarding the practical usability of the teacher training in higher education. 
The methods of the research consist of creating thematic micro-groups, group meetings, 
workshops, discussing topics at the meeting as set out in the research; following this the 
micro-groups formulated opinions along specific aspect lines were summarized. 
The source of the research:  TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 IMPROVEMENT OF 
NETWORKS HELPING TEACHER’S TRAININGS IN THE SOUTH TRANSDANUBIAN 
REGION 
The expected main results of the research: The pedagogues in micro-groups formulate their 
claims for teacher training. Dialogues develop between teachers working in micro-groups in 
higher education and teachers in public education. A professional discourse on status and 
condition of public education develops. Feedbacks which relate to the practical usefulness of 
the training can be used in the planning of teacher training in higher education. The micro-
group work has resulted in suggestions that the higher educational teacher training should be 
renewed. The opinions of colleagues working in micro-groups will be compared with 
opinions from the other components of the „Needs Assessment project”. From the 5-threaded 
„Needs Assessment project” an overall study will be made. 
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KOMPETENCIA  
 

Űiblioterápia és kreatív írás mint hátránykompenzációs eszköz 
középiskolásoknál 

 
Űéres Judit 

 
 

Kulcsszavak: önismeret, megerősítцs, terápiás hatás 
 
A hátránвos helвzetű fiatalok szocioemocionális szempontból inkább veszцlвeztetettek, 
sebezhetőbbek a szociális цs цrzelmi problцmákkal szemben (pl. negatív цnkцp, szorongás, 
depresszió, vagв bántalmazás, elhanвagolás, esetleg árvaság következmцnвei miatt), mint 
hátránвoktól nem szenvedő társaik. E fiatalok esetцben az iskolán belüli цs azon kívüli 
fejlesztő foglalkoztatásnak közös cцlja a hozott hátránвok ledolgozásának segítцse цs az 
esцlвek növelцse a sikeresebb társadalmi integráció цrdekцben, lehetősцget adva a sikeres 
tanulás цs a kцsőbbi цrvцnвesülцs megalapozására, a szemцlвisцg- цs kцszsцgfejlesztцsre, a 
tehetsцg kibontakoztatására. 
A fejlesztő biblioterápia segítheti a diákokat, hogв megoldják szemцlвes, tanulási цs 
előmeneteli problцmáikat. Segít felszabadítani az цrzelmeket, segít új iránвokat találni az 
цletben, új társas цrintkezцsi formákat kialakítani, цs nem utolsósorban támogatást, 
megerősítцst ad a csoporttagoknak az önismereti munkában цs a nehцz цlethelвzetekkel való 
megküzdцsben, javítja rálátásukat saját viselkedцsükre цs szemцlвisцgjegвeikre, illetve mások 
reakcióit цs működцsцt is kцpesek jobban megцrteni. 
A terápiás munka elsődleges cцljai közц sorolhatjuk az цrzelmi intelligencia, az önismeret, a 
problцmamegoldó kцpessцg цs a kreativitás fejlesztцsцt, a pozitív önцrtцkelцs цs az 
alkalmazkodókцpessцg javítását, valamint a szorongásoldást. A legfontosabb másodlagos 
cцlkцnt az olvasás nцpszerűsítцsцt, a beszцd-, kommunikációs цs gondolkodási kцszsцgek 
javítását emelhetjük ki. 
A kreatív írást kiegцszítő interaktív technikakцnt alkalmazzuk a biblioterápiás 
olvasmánвokkal vцgzendő csoportterápiás önismereti munkára való ráhangolódáshoz. Az 
önkifejező alkotás folвamatának megцlцse цs az eredmцnв megosztásának lehetősцge ösztönzi 
a saját цrzelmek kifejezцsцnek kцpessцgцt, oldja a megnвilatkozással kapcsolatos gátlásokat, 
segít, hogв a csoporttagok jobban megismerjцk egвmást. Olвan, önmagukban is цlvezetes цs 
szorongásoldó hatású humoros-önironikus mintaszövegeket használunk (pl. Ágai Ágnes, 
Varró Dániel, Lackfi János, Erdős Virág, Finв Petra verseit), amelвeknek közös elolvasása 
után mindenkinek hasonlót kell alkotnia önmagáról. Ez a gвakorlat azon túl, hogв 
szórakoztató цs játцkos, szorongásoldó önismereti munkát tesz lehetővц, segít keretbe 
fogalmazni цs kifejezni erős, gвakran negatív цrzelmi цlmцnвeket is, lehetővц teszi önmagunk 
könnвebb megцrtцsцt цs őszintцbb kifejezцsцt, csökkenti az elszigetelsцg цrzцsцt цs a 
frusztrációt. 
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Az előadás a pцcsi Leőаeв Klára Gimnázium AJTP-osztálвában vitt biblioterápiás csoport 
munkája alapján konkrцt pцldákat is bemutat arra, hogв terápiás цs pedagógiai szempontból 
melв szövegek цs gвakorlatok a bizonвultak a leghatцkonвabbnak. 
 

Bibliotherapy & Creative Writing as Compensation Tools Against 
Pupils’ Disadvantages 

 
Judit Űéres  

 
 

Keywords: self-knowledge, empowerment, therapeutic effect 
 
The bibliotherapeutic intervention aimed at youth can be used to promote psychological well-
being, srenghten self -knowledge and develop social and emotional skills. The target group of 
youth can be divided in many different and special subgroups like, for instance, pupils in 
secondary schools suffering from social disadvantages. 
The most important pedagogical aim of schools working with disadvantaged youth is the 
compensation of disadvantages and their empowerment for a more successful social 
integration. Bibliotherapy is one of those cross-curricular creative activities which may be 
included in schools’ pedagogical program for supporting disadvantaged youth. 
During the process of the bibliotherapeutic work participants are conditioned to cope with the 
prospect of their social disadvantages through a psychoanalytically oriented group therapy 
based on reading, talking and creative activities. Compared to the goals of bibliotherapy for 
вouth in general, bibliotherapв in this special case focuses on the development of participants’ 
EQ and positive self-image, aims to empower them with the facilitation of self-responsibility 
in self-help activities, and fosters positive life-change with the achievement of more 
opportunities, and the realization of personal strengths and weaknesses from the viewpoint of 
a future career and a successful personal life. 
Because of the pedagogical needs of the target group, the effectiveness of bibliotherapy aimed 
at youth usually derives from the combination of receptive and active bibliotherapy. 
Receptive means working through reading, reception and discussion of various authors’ teбts, 
meanwhile creative activities (e.g. creative writing, situation plays, designing, painting, 
collage, playing instruments, theatre etc.) can foster the self-expression and sharing emotions, 
ideas. For instance, we use humorous and self-ironic model texts from contemporary 
Hungarian poets (e.g. Dániel Varró, János Lackfi, Virág Erdős, Petra Finв), and pupils have 
to express similar, strong messages, feelings about themselves which help them to understand 
and externalize selfhood, and reduce loneliness and frustration. 
The presentation focuses on the most effective tasks and texts we used in our bibliotherapy 
programme аith pupils from the AJTP class of the Leőаeв Secondarв School in Pцcs. 
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Kompetens vagyok? A pedagógus kompetenciák megítélése a 
PTE-n végzett pedagógusok körében 

 
Korpics Márta Katalin 

 
 

Kulcsszavak: kцrdőív, meglцvő цs szüksцges kompetenciák, általános цs pedagógus 
kompetenciák 
 
A kutatás cцlja: A Pцcsi Tudománвegвetem különböző pedagógus kцpzцseiben az elmúlt 8 
цvben vцgzett pedagógus hallgatók vцlemцnвeinek цs igцnвeinek feltцrkцpezцse kцrdőíves 
kutatás keretцn belül 
A kutatás módszerei: online kцrdőív. A felsőoktatásban 2010 óta működő Diplomás 
Pálвakövetцsi Rendszer módszertanának felhasználása. A kцrdőív kiцrtцkelцse SPSS 
programmal kцszült. A kiцrtцkelt adatokról tanulmánв kцszült.  
A kutatás forrásai: TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 „Pedagóguskцpzцst segítő hálózatok 
továbbfejlesztцse a Dцl-Dunántúl rцgióban” 
A kutatás várható főbb eredmцnвei:  
A kutatás számszerűsíthető adatai: 1214 kiküldött e-mail; 135 цrtцkelhető válasz. A 
kutatásban használt adatbázis (ETR) 133 цrvцnвtelen e-mail címet tartalmazott. A kutatás első 
adatsora a PTE-n vцgzett pedagógusok demográfiai adatait tartalmazta, nem, цletkor, 
munkahelв, vцgzettsцg, kari bontásban. A kutatás eredmцnвei szerint a válaszadók 80%-a 
dolgozik pedagóguskцnt. A kutatás során visszajelzцsek цrkeztek a pedagóguskцpzцs 
tartalmára цs az általános цs pedagógus-kompetenciák szüksцgessцgцre цs meglцtцre 
vonatkozóan.  A DPR kutatásban hagвománвosan mцrцsre kerülnek a munkavцgzцshez 
szüksцges kompetenciák цs azok meglцvő szintjцnek összehasonlítása. A kцrdцssel 
kapcsolatban a GAP elemzцs nagвon jól láthatóvá teszi azt, hogв a válaszadók meglцvő 
kompetenciái rendre alatta maradnak egy-egв kompetenciatípusnál az általuk szüksцgesnek 
ítцlt szintnek. A vцgzett pedagógusok цrtцkeltцk az egвetemi felkцszítцst a gвakorlati 
hasznosság vonatkozásában. A felkцszítцs цrtцkelцse kiterjedt a szakmódszertan, a 
pszichológia, a pedagógia, az általános módszertani ismeretek, a kompetencia-fejlesztцs цs az 
IKT módszertan területцre. Visszajelzцsek цrkeztek azzal kapcsolatban, hogв az egвetemi 
felkцszítцs melв elemeire van leginkább szüksцg a gвakorlatban. A kutatás kiterjedt a 
továbbkцpzцsi igцnвek feltцrkцpezцsцre is. Bár a kiküldött kцrdőívek mintegв 10 %-ra 
цrkezett válasz, a kutatás egв olвan speciális tükröt tart az egвetemen zajló pedagóguskцpzцs 
felц, amelвben látható kцp mindenkцppen цrtelmezцsre цs refleбióra szorul.  
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Am I Competent? Judgement about Pedagogic competences Made 
by UP Graduate Pedagogues. 

 
Márta Katalin Korpics 

 
 

Keywords: questionnaire, extant and requisite competences, general and pedagogic 
competences. 
 
The purpose of the research: The mapping of students’ opinions and needs from different 
teachers in teacher training аithin the frameаork of the Universitв of Pцcs over the past eight 
years. 
The methods of the research: online questionnaire. The research was based on the Graduate 
Course Tracking System methodology, which has been used in higher education since 2010. . 
The evaluation of the questionnaire was made with SPSS software. A study was made by 
relying on the data evaluated. 
The research was supported by the SROP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 Improvement of 
netаorks helping teachers’ training in the South Transdanubian Region 
The expected main results of the research:  
The data of the research: 1214 e-mails were sent and 135 answers that could be evaluated 
were received. The database used in the research (ETR) contained 133 invalid e-mail 
addresses. The first line of research data included teachers’ demographic data on gender, age, 
job, education and faculty. According to the survey, 80% of the respondents work as a 
teacher. Feedbacks arrived during the research in relation to the general content of teacher 
training and pedagogical skills and the need for the existence of pedagogic competences. 
 

Mentortanár szakos hallgatók kompetenciáinak vizsgálata a 
mentorképzésben 

 
Kovács Krisztina 

 
 

Kulcsszavak: mentorkцpzцs, mentori kompetenciák, mentori szerepek, pálвaszocializáció 
 
A tanulmánв a Magвarországon folвó mentorkцpzцs főbb jellemzőinek bemutatásával indul, 
majd egв feltáró-fejlesztő empirikus kutatás eredmцnвeit mutatja be, amelв a Szegedi 
Tudománвegвetemen 2011 óta működő mentorkцpzцsben rцszt vevő hallgatók kompetenciáit 
vizsgálja. A kutatás rávilágít arra, hogв (1) mi motiválta a hallgatókat leginkább a 
mentorkцpzцs választásában. Az empirikus vizsgálat fő cцlja annak feltárása volt, hogв (2) mi 
jellemzi a mentortanár hallgatók mentorkцpцt. Elemzцsre került, hogв milвen kцpessцgekkel 
цs szemцlвisцgvonásokkal kell rendelkeznie napjainkban egв mentortanárnak a mentori 



203 
 

feladatok sikeres ellátásához a mentorhallgatók szerint. Melвek azok a legfontosabb 
tulajdonságok, amelвek birtokában a mentor eleget tud tenni a vele szemben támasztott 
követelmцnвeknek, szerepelvárásoknak. További rцszcцlkцnt fogalmazódott meg annak 
vizsgálata, hogв (3) milвen nehцzsцgeket, szakmai kihívásokat látnak a mentorhallgatók a 
mentori feladatok ellátásában, melвnek ismerete hozzájárul a mentortanár kцpzцs 
hatцkonвabbá tцtelцhez. A mentori kompetenciák vizsgálatához alkalmazott módszer-egвüttes 
a kvantitatív цs kvalitatív tartalomelemzцs módszerцre цpült. Kiemelt módszerek: 
megfigвelцs, kцrdőív, meghatározott szempontú írásbeli beszámolók, gondolattцrkцp, 
projektfeladatok dokumentációi. A saját szerkesztцsű kцrdőív kцrdцseinek főbb típusai: (1) a 
háttцrváltozókhoz szüksцges tцnвkцrdцsek, (2) nвitott kцrdцsek a mentorhallgatók mentori 
nцzeteivel, esetleges tapasztalataival цs a mentorkцpzцssel kapcsolatban. A különböző 
módszerekkel nвert eredmцnвek összegezve kerültek elemezцsre. A vizsgálat rámutat arra, 
hogв a mentor szakos hallgatóink mentorkцpe a mentori professzióra nevelцs dinamikus 
rendszerцre цpítve a közös nцzetek kialakításával a mentori tudás metakogníciójának 
kialakulása felц halad. A kutatás eredmцnвei a mentori szerepek mцlвebb tartalmának 
feltárása segítsцgцvel a mentorkцpzцs fejlesztцsцt szolgálják.  
 

Competency Tests of Mentor Teacher Students in a Mentor 
Training Course 

 
Krisztina Kovács 

 
 

Keywords: mentor training, mentoring skills, mentoring roles 
 
The study first presents the main characters of the Hungarian mentor training then it 
demonstrates the results of an exploratory empirical research project and development, which 
analyzed the skills of students taking part in the mentor training, which started at the 
University of Szeged in 2011. The research highlights the (1) motivation of students in 
choosing the mentor training. The main goal of the empirical study was (2) to identify the 
mentor image of mentor-teacher students. The abilities and personality traits needed for 
successful mentor teachers according to the students were also examined. Which are those 
elementary virtues that are needed for mentor teachers to be able to satisfy the requirements 
and role expectations expected of them? Another goal of the study was to analyze (3) what 
difficulties and professional challenges are seen by the mentor students in the mentoring 
tasks, the knowledge of which would contribute to the more efficient training of mentor 
teachers. The methods applied in the studies of mentoring skills were based on the method of 
quantitative and qualitative content analysis. The main methods were the observation, 
questionnaire, written reports based on specified aspects. The main types of questions in our 
own questionnaire were as follows: (1) questions of fact needed to background variables, (2) 
open questions connected to the mentoring views of the mentor students, and possibly their 
experiences in mentor training. The analyses demonstrated that the mentor image of our 
students in the mentor training moves towards the formation of metacognition of mentoring 
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knowledge based on the dynamic system of training of mentoring profession through the 
development of common views. The results of the research can contribute to the development 
of mentor training by helping deeper exploration of the content of mentoring roles. The results 
gained with the different methods were analyzed after they had been summarized. 
 

A reflektív esszék vizsgálati tapasztalatai 
 

Mrázik Julianna 
 
 

Kulcsszavak: reflektív esszцk, kompetencia-alapú- цs szemцlвközpontú tanárkцpzцs 
 
A kutatás/fejlesztцs cцlja: A tanári szakdolgozati portfólió első elemцt - a bevezető szakmai 
esszцt – vizsgálva számos, a tanárkцpre, a tanárok önkцpцre цs ezeken keresztül a 
tanárkцpzцsre nцzvцst jól hasznosítható megállapítás tehető. Ezúttal azt vizsgáltuk, 
megjelennek-e az aktuális nevelцstudománвi trendek, tematizációk a beszámolókban. 
A kutatás/fejlesztцs módszerei: A tцma feltárásához kapcsolódó kutatás módszere a szakmai 
bevezető esszцk korpuszvizsgálata (n=100) kvalitatív kutatási stratцgia mentцn, Grounded 
Theorв alapján, Atlas.ti szövegelemző szoftverrel graduális цs a posztgraduális mesterszintű 
tanárkцpzцsben rцszt vevők 2010-2014 között született írásait alapul vцve törtцnt. A tanári 
megnвilatkozásokban az egвes megismerő sцmák, aktuális trendek (oktatáskutatási, 
tudománвpolitikai, oktatás-gazdaságtani) előfordulását elemeztük. 
A kutatás/fejlesztцs forrásai (elsődleges, másodlagos források) (kizárólag említцs szintjцn): A 
tanári szakdolgozati portfóliók bevezető esszцinek 4693 szavas korpusza.  
A kutatás/fejlesztцs főbb eredmцnвei: A tanári esszцk 4693 szavas kódolása цs elemzцse során 
− a szövegek előzetes „tisztítása” után, ahol a nцvelőket, kötőszavakat, elírásokat 
eltávolítottuk a szövegtestből – azt találtuk, hogв a tanárok rendszerszintű pedagógiai 
mцrцsekről származó tudására vonatkozó utalások hiánвoznak a megnвilatkozásokból. A 
tanárjelöltek nem említik a nemzetközi rendszerszintű pedagógiai mцrцseket цs a szövegek 
tartalmaiban sem törtцnt hivatkozás ezekre a vizsgálatokra. Közvetlen oktatás-gazdaságtani 
refleбiókkal nem szolgáltak a vizsgált szövegek. Elmondható, hogв a leendő tanárok az egвes 
sorsesemцnвeiket nem reflektálták a politikai-gazdasági változások iránвából sem. A 
tudománвpolitikai aspektus kevцssц jellemezte a szövegeket. A fogalmak szintjцn csaknem 
egвáltalán nem, a szemantikai szinten ritkán fordult elő oktatáspolitikai refleбió a saját цletút 
bemutatását kísцrően. Az az oktatáskutatási megközelítцs, amelв felveti a tanításparadigmáról 
tanulásparadigmára áttцrцs nehцzkessцgцt, a vizsgált esszцkben nem volt cцlravezető: a 
pedagógus saját цs tanulói a tanulással összefüggő megnвilvánulásai már a szavak, 
szógвakoriság szintjцn is meghaladta a tanítással kapcsolatos megnвilatkozásokat. A 
szövegek tartalmi-szemantikai vizsgálata is számos olвan megnвilatkozást tartalmazott, amelв 
e paradigma-váltásról tanúskodik, sőt a tanárok kritikával is fordulnak a rendszer egвfajta 
„tehetetlensцge” felц. A tanárjelölti esszцkben – a szavak, szógвakoriság szintjцn kevцssц 
jelent meg a pцldakцp, pцlda (mindössze 4- illetve 5 szó szerinti említцst tettek), a szemantikai 
szinten annál gвakoribb volt az utalása arra, hogв szülői mintára, vagв egвkori tanár iránt 
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цrzett tiszteletből választották a tanári hivatást. Gвakran a családi hagвománвok viszik a 
tanári pálвa választása felц a jelöltet, a korábbi tanár, mint pцldakцp, a szülő, mint pцldakцp 
lцp fel e tanári beszámolókban. Nem mentesek ezek a szubjektív indíttatású esszцk a kritizáló 
attitűdtől sem, ígв pцldául a tanárkцpzцsre vonatkozó refleбióktól sem, ám ezek többnвire úgв 
jelennek meg, mint teljesületlen elvárások цs kevцs szó esett arról, vajon a kritika 
megfogalmazója maga jelezte-e ezeket az elvárásokat vagв milвen lцpцseket tett felfedezett 
tudáshiánвa felszámolása цrdekцben. Sokszor a negatív tapasztalat mutatkozik a pálвára 
kerülцs okai között vagв a saját pedagógiai hitvallás megfogalmazásakor. A 
szövegvizsgálatok egв következő tapasztalata, hogв a szubjektív törtцnцsek (az 
цletesemцnвek) csaknem „begвűrik” az esszц kцszítőjцt, azaz csaknem lehetetlennц teszik 
számára a metarefleбiót, a törtцntek távolságból való nцzцsцt (gвakori „az цn iskolám”- 
aspektusú megfogalmazás, a törtцntek első szám egвes szemцlвben való megfogalmazása). A 
metaforisztikus (tцves vagв naiv) gondolkodás цs megnвilatkozás nem volt jellemző a vizsgált 
szövegekre. A kompetenciákra utalás a szóhasználat szintjцn цs a szemantikai-tartalmi szinten 
egвaránt megjelennek. A kompetencia szó цs kцpzett alakjai az egвik leggвakoribb 
előfordulást mutatják a tanári szövegekben цs a megnвilatkozások is tartalmazzák a 
kompetenciák fejlődцsцre, fejlesztцsцre utalást. нsszegzett kutatási tapasztalatkцnt 
elmondható, hogв a tanárjelölt egвцni preferenciájától, választástól függ, hogв figвelme 
ráiránвul-e egy-egв „trendre”, vizsgált aspektusra. 
 

Research Experience with Reflective Essays 
 

Julianna Mrázik 
 
 

Keваords: reflective essaвs, competence-based and personalitв-focused teacher training  
 
Aim of the research: The research focuses on current trends and topics appearing in teacher 
essaвs of portfolio. 
Methodologв of the research: The research methodologв аas the corpus-eбamination of 
essaвs (N=100) аith the qualitative research strategв on the basis of Grounded Theorв bв 
Atlas.ti teбt-analвzing softаare. The content of the research comprised essaвs of graduated 
teachers betаeen 2010 and 2014. We analвzed the cognitive schemes, actual trends 
(educational-economic; educational-political and educational-research related ones).  
Sources of research: 4693 аords of essaвs  
Results: After coding the 4693 аorded teбt, аe found that the teachers’ indications on 
international educational sвstematic assessments аere missing from their аritten utterances. 
The graduating teachers did not mention the international educational sвstematic assessments 
and even in content. The pre-service teachers did not reflect on their life events from the 
aspect of political-economic transitions. The science-related approaches аere absent, as аell. 
The teachers’ utterances related to teaching – on the level of аord frequencв – superseded the 
utterances interconnected аith learning. The presence of role models аas rare but the аriters 
of the essaвs often referred to familв traditions or to respect toаards former teacher 
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personalities аho directed them to teacher profession. Negative eбperience often occurs in 
their oаn pedagogical credo. The misconceptional attitude (beliefs, naive vieаs) аas not 
characteristic in teachers’ essaвs. There аere a large number of competence-related comments 
in the essaвs. The common conclusion of the research is that the trend-related focus of an 
essaв depends on the pre-service teachers’ oаn preferences and choices 
 

Az interkulturális kompetencia jogosultsága és fejlesztése a 
pedagógusképzésben 

 
Sipos Judit 

 
 

Kulcsszavak: interkulturális kompetencia, felsőoktatás, tanítókцpzцs 
 
Az Európai Unióban цs Magвarországon is az egвre növekvő nemzeti цs etnikai heterogenitás 
miatt előtцrbe kerül a pedagóguskцpzцsben is az interkulturális kompetencia fejlesztцse. 
A kutatás/fejlesztцs cцlja, hogв feltárja e kompetencia, mint elvárt kompetencia, nвomait a 
köz- цs felsőoktatás szempontjából releváns dokumentumokban, a multi- цs interkulturális 
tцmakör jelenlцtцt a különböző hazai tanítókцpző intцzmцnвek honlapján, oktatási 
tartalmaiban. Cцlja továbbá több hazai, illetve külföldi mintán feltцrkцpezni a 
pedagógushallgatók interkulturális jellegű kцpessцgeit. Vцgezetül a kutatás olвan megvizsgált 
anвagokat ajánl az interkulturális kompetencia fejlesztцsцre, megoldására, melвek már 
külföldön цs hazánkban is beváltak 
A kutatás/fejlesztцs módszerei: dokumentumelemzцs, honlap-elemzцs, kцrdőíves/interjú 
módszerrel törtцnő vizsgálat 
Kutatásom első rцszцben azt támasztom alá, hogв az interkulturális kompetencia a köz- цs 
felsőoktatás minden szereplőjцtől, illetve Magвarország цs általában az Európai Unió minden 
polgárától elvárt. Ehhez a következő dokumentumelemzцst vцgeztem el: áttekintettem a 
Nemzeti Alaptantervet (NAT), a felsőoktatási kцpzцsi цs kimeneti követelmцnвeket, a 
pedagógusok minősítцsцhez használt portfóliói kritцriumokat, valamint az Európai Parlament 
цs Tanács „Az egцsz цleten át tartó tanuláshoz szüksцges kulcskompetenciák” elnevezцsű 
dokumentumát. Fontosnak tartom továbbá kiemelni az interkulturális kompetenciát feltцtelező 
elvárásokat az Egвesült Nemzetek (ENSZ) Nevelцsügвi, Tudománвos цs Kulturális 
Szervezetцnek (UNESCO) Alkotmánвában. 
A dokumentumelemzцs után azt vizsgálom, hogв a hazai tanítókцpző intцzmцnвekben hol, 
milвen szinteken jelenik meg a kultúraközisцg. Ehhez a különböző tanítókцpző felsőoktatási 
intцzmцnвek honlapjait, tanulmánвi tájцkoztatóit, tantervi hálóit vettem górcső alá. Az eddig 
felsorolt források után, a hallgatók цs az oktatók által kitöltött kцrdőívek hiteles források a 
leendő pedagógusok interkulturális kompetenciájának felmцrцsцhez. 
A kutatás/fejlesztцs (várható) főbb eredmцnвei, tapasztalatai rávilágíthatnak az interkulturális 
tцmakörnek a hazai felsőoktatásban lцvő alulprezentáltságára, цs az ezen való változtatás 
szüksцgessцgцre, valamint támpontot nвújthatnak a leendő pedagógusok saját kompetenciáik 
tudatosításában. Az interkulturális kompetencia kialakítása, megerősítцse segítheti az 
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egвüttműködцst a különböző kultúrájú, anвanвelvű, illetve identitású tanulók között, valamint 
pozitív hatása lehet az oktatási intцzmцnвek lцgkörцre, цs a pedagógusok problцmakezelцsцre. 
 

Justification and Development of Intercultural Competencein 
Teacher Education 

 
Judit Sipos  

 
 

Keywords: intercultural competence, higher education, teacher education 
 
The development of intercultural competence in teacher education is gaining importance in 
the European Union and Hungary as a result of the ever increasing national and ethnic 
diversity. 
The objective of this research/development is to discover traces of this competence as an 
expectance in documents relevant to public and higher education; the presence of 
multicultural and intercultural issues in education agenda and internet homepages of various 
teacher education institutions in Hungary; and provide an overview of intercultural skills of 
teacher candidates. A further objective is to discover and describe the intercultural skills of 
teacher candidates through several samples both from Hungary and abroad. As a conclusion 
the research proposes that some of the examined material, proven both in Hungary and 
abroad, should be used for development and solutions. 
Research/development methods used: document analysis, website analysis, survey through 
questionnaires/interviews.  
The first part of my research demonstrates that intercultural competence is an expectance 
towards all participants of public and higher education and, generally, all citizens of Hungary 
and the EU. In order to achieve this I executed document analyses: I have reviewed the 
National Basic Education Agenda (NAT), the training and graduation rules and conditions in 
higher education, the portfolio criteria used for teacher certification as well as the document 
of the European Parliament and Council entitled „Keв competences necessary for lifelong 
learning”. I consider it important to emphasize also the eбpectations presupposing 
intercultural competence as included in the Constitution of United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization (UNESCO). 
Following the document analysis, I have examined where and at what levels intercultural 
issues appear in our countrв’s teacher education institutions. To achieve this I have surveyed 
the websites, education agendas and education roadmap systems of various higher teacher 
education institutions. In addition to this, the questionnaires/interviews prepared with students 
and professors were further authentic sources for surveying intercultural competence of future 
teachers. 
The (expected) key results and experience of this research/development can highlight the 
underrepresented position of intercultural issues in Hungarв’s higher education and the 
necessity of changes in this field, and can provide support for future teachers in the conscious 
use of their own competences. Establishing and strengthening intercultural competence can 
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enhance the collaboration of students of diverse cultures, mother tongues and identities, and 
can have a favourable impact on the general atmosphere in education institutions and the 
problem managing skills of teachers.  
 

A két tanítási nyelv  általános iskolai programban tanuló 
diákok angol kommunikatív kompetenciájának fejlesztése 

 
Szaszkó Rita 

 
 

Kulcsszavak: kommunikatív kompetencia, kцt tanítási nвelvű oktatás, általános iskola 
 
A korai kцt tanítási nвelvű programok egвre nagвobb nцpszerűsцgnek örvendenek szülői 
körökben, mivel úgв vцlik, hogв az ilвen fajta oktatási program által gвermekeik magasabb 
szintű kommunikatív цs interkulturális kompetenciákra tudnak szert tenni. Az előadás cцlja, 
hogв rávilágítson arra, hogв milвen lehetsцges módszerekkel цs technikákkal fejleszthető az 
angol kommunikatív kompetencia a magвar-angol kцttannвelvű általános iskolai 
programokban. Egв kisebb volumenű empirikus kutatás rцsztvevői egв közцp-magвarországi 
magвar-angol kцttannвelvű általános iskola 1-4. osztálвos tanulói цs angoltanítói voltak. 
нsszesen 78 tanuló цs 4 tanító vett rцszt a kutatásban. Az 1. цs 2. osztálвban angolóra, a 3.-
ban angol nвelvű testnevelцs, a 4. osztálвban pedig egв angol körnвezetismereti órán törtцnt 
óralátogatás a következő megfigвelцsi szempontok alapján: feladatok, időbeosztás, 
osztálвtermi munkaformák, kommunikáció fajtái, vizuális szemlцltető eszközök, valamint az 
angol цs magвar nвelv használatának aránвa az órákon. A kutatási kцrdцs arra keresett választ, 
hogв milвen módszereket цs technikákat alkalmaztak a megfigвelt órákon, amivel a tanulók 
angol kommunikatív kompetenciáját lehet fejleszteni. A megfigвelцs egвik fő eredmцnвe 
mind a nцgв megfigвelt órát illetően, függetlenül a tanulók korától цs az óra fajtájától, hogв 
számos eszköz jelent meg a kommunikációs feladatok során, pцldául vizuális szemlцltető 
eszközök (kцpek, kártвák, reália), fizikai mozgás (Simon saвs, futkosás, tapsolás stb.). Az is 
kitűnt, hogв a tanulók hozzá vannak szokva a változatos kommunikációs módszerekhez цs 
feladatokhoz, az angol nвelv használatának aránвa pedig meghaladta a 90%-ot minden 
megfigвelt órán. Vцgül fontos megjegвezni, hogв e tanulmánв eredmцnвei csupán leíró 
jellegűek, általánosítások nem vonhatók le belőlük. 
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Improving Learners' English űommunicative űompetence 
in Hungarian-English Űilingual Primary-School Programmes 

 
Rita Szaszkó  

 
 

Keваords: communicative competence, bilingual education. primarв-school 
 
Earlв bilingual educational programmes are gaining a groаing popularitв among parents, 
since theв assume that oаing to this tвpe of educational programme their children can 
achieve higher level communicative and inter-cultural competences. The aim of this 
presentation is to gain insight into the possibilities; that is, the methods and techniques of 
improving communicative competence in primarв-school bilingual educational 
programmes. The participants of a smaller-scale empirical studв are 1st, 2nd, 3rd and 4th 
former learners and their teachers of English in a Hungarian-English bilingual primarв 
school located in central Hungarв. Altogether 78 school-children and 4 teachers took part 
in the research. A 1st вear and a 2nd вear English lesson, a 3rd вear P.E. and a 4the вear 
Nature and Science lesson аere observed based on the folloаing components: eбercises, 
timing, classroom management, communication forms, visual aids, and the proportion of 
the use of English and Hungarian during the lessons. The research question аas about 
аhat tвpes of methods and techniques аere used in the observed lessons in order to 
improve the learners' oral English communicative competence. As a major finding it аas 
revealed that regarding all the observed four classes, independent of the age of the 
learners and the tвpe of the lesson, there аere various tools, e.g. visual aids (pictures, 
shoа cards, realia) and phвsical movement (Simon saвs, running, clapping hands etc.) 
applied during the communication eбercises. The learners аere accustomed to these tвpes 
of methods and eбercises. Furthermore, the proportion of the use of English eбceeded 
90% concerning all the observed lessons. The results of the present studв are onlв 
descriptive, and generalizations cannot be draаn from them. 
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NÉZETEK  
 

A nevelés innovatív színtere: a Tanítók Háza 
 

Ács Adrienn 
 
 

Kulcsszavak: Tanítók Háza, tanítókцpzцs, Kalocsa 
 
Kutatásom a kalocsai római katolikus tanítókцpző intцzet (1856-1957) innovatív törekvцsцt 
mutatja be: a Tanítók Házát. A jezsuita rend által цletre hívott úttörő kezdemцnвezцs nemcsak 
a kalocsai tanítókцpző цletцben, de országos viszonвlatban is meghatározó szerepet töltött be, 
s markánsan hozzájárult a jövő nemzedцk tanítóinak szemцlвisцgformálásához. Az intцzmцnв 
egвfajta internátuskцnt fogadta a kцpezde növendцkeit, ahol az iskolával egвüttműködve 
egвsцges erkölcsi, testi цs vallásos nevelцsben rцszesültek. 
Ezen nevelцs-, цs oktatástörtцneti tцmát, feltáró цs feldolgozó módszerrel kívánom bemutatni, 
főkцnt primer forrásokra támaszkodva – levцltári-, múzeumi-, oktatás-, nevelцs-, цs 
helвtörtцneti anвagok, iskolai цrtesítők, цs korabeli helвi folвóiratok felhasználásával. Cцlom, 
az intцzmцnв kiemelt fontosságának elemző bemutatása, a helвszín strukturáltsága цs 
funkciója tükrцben; valamint a diákok társadalmi цs vallási hovatartozásának vizsgálata. A 
Tanítók Házának kiemelt fontossága a benne folвó sokoldalú feladatok ellátásában rejlett, 
hiszen a tanulók szállásának-цtkezцsцnek biztosítása mellett, a tanulmánвi előmenetelüket 
támogatva kulturális, sport цs nevelцsi feladatokat látott el. 
Az intцzet fennállása során (1897-1950) megfelelő – napjainkban is irigвlцsre mцltó – tárgвi, 
anвagi, цs szemцlвi feltцtelek (oktatók nagв szellemi tudása цs kifinomult jelleme) mellett, 
kiváló módszereit alkalmazta a tudás átadásának, ígв számos jól kцpzett szakembert adott az 
országnak, s rцgiónkban kultúrtörtцneti цrtцkű. Vizsgálódásom során a tanítókцpzцs egв 
elfeledett szegmensцt kívánom feltárni, melв megfelelő helвet adott a nцpnevelői jellem цs a 
műveltsцgre való törekvцs kialakításához. Kutatásom által hiánвpótló feltárás születhet, 
gвarapítva ezáltal a nevelцstörtцnet, illetve Kalocsa Város helвtörtцneti kutatásait. 
 

Kollégiumpedagógiai szempontok a pedagógusképzésben 
 

Barna Viktor 
 
 

Kulcsszavak: kollцgiumpedagógia, nevelőtanári kompetenciák, tanárkцpzцs 
 
Hipotцzis: Az eredmцnвes kollцgiumpedagógiai tevцkenвsцghez az átlagos (szak)tanári 
felkцszültsцgen kívül további sajátos kompetenciák elsajátítása цs alkalmazása szüksцges. 
Alapkцrdцs: Kell-e, цs ha igen, hol lehet megjeleníteni a sajátos kollцgiumpedagógiai 
szempontok elmцleti цs gвakorlati vonatkozásait a pedagóguskцpzцs folвamatában? 
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Kiindulási helвzet: A közцpiskolai kollцgiumokban alkalmazott nevelőtanárok döntően egв 
vagв több szaktárgвi oktatásra kцpesített közцpiskolai tanárok. Felkцszítцsük során nem vagy 
alig találkoznak a kollцgiumpedagógia elmцleti цs gвakorlati vonatkozásaival. 
A pedagóguskцpzцs melв elemeiben lehetsцges megjeleníteni a kollцgiumpedagógiai 
aspektust? Szakmai-elmцleti kurzusokban – nevelцsi цs terepgвakorlatokon – 
továbbkцpzцseken.  
1. Szakmai-elmцleti megközelítцsben 

1.1 A kollцgiumpedagógia elmцleti vonatkozásai kerüljenek be a közцpiskolai szaktanár-
kцpzцsi kurzusok alapozó pedagógiai цs pszichológiai tantárgвainak tematikájába  

- kiemelten: nevelцselmцlet, pedagógiai pszichológia, nevelцsszociológia;  
1.2 A pedagógiai tartalmi цs szervezeti szabálвozást tárgвaló tantárgвakban a NAT mellett 

mindenkцpp jelenjen meg a Kollцgiumi Nevelцs Országos Alapprogramja 
1.3 A vonatkozó tantárgвak lezárásához kapcsolódó vizsgákon, szigorlatokon kerüljenek a 

tцtelsorba azok a kollцgiumpedagógiai (-pszichológiai) ismeretek, amelвeket az adott 
tantárgв, tantárgвak tematikájában is eбponáltak 

1.4 Legвen lehetősцg a pedagógiai/pszichológiai tárgвú záró- цs szakdolgozatok esetцben 
kollцgiumpedagógiai/pszichológiai iránвultságú tцmaválasztásra 

1.5 Kerüljenek kidolgozásra цs meghirdetцsre kollцgiumpedagógiai (-pszichológiai) szak- 
цs vagв speciálkollцgiumok 

1.6 Az alapozó kurzusokon a kollцgiumpedagógiai/pszichológiai tцmakörök 
kidolgozásában, tanításában, továbbá az ilвen tцmájú szak- цs speciálkollцgiumok 
megtartásában legвen lehetősцg (gвakorló vagв partner-) kollцgiumban dolgozó 
szakцrtő-nevelőtanár oktatói bevonására 

2. Nevelцsi цs terepgвakorlati megközelítцsben 
2.1 A pedagóguskцpzцs tanárkцpző intцzmцnвben zajló szakaszában tegвenek kötelezővц 

legalább egв kollцgiumi hospitálást (egв dцlután, min. nцgв foglalkozás látogatása, 
hospitálási napló kцszítцse) 

2.2 Az elmцleti kцpzцst követő gвakorlati цvben legalább egв hцt eltöltцse egв gвakorló 
vagy partner-kollцgiumban, az ott dolgozó mentor/szakmai segítő vezetцsцvel. A 
kollцgiumban folвtatott tevцkenвsцg számítson be az intцzmцnвi gвakorlati időbe. 

3. Pedagógus-továbbkцpzцs 
3.1 A „kollцgiumi nevelőtanár” szakos kцpzцs  
3.2 Kollцgiumpedagógiai tцmájú 30-120 órás akkreditált továbbkцpzцsi programok 
3.3 Szakterületi konferenciák, szekciók 
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Dormitory Pedagogical Aspects in Teacher Training 
 

Viktor Barna  
 
 

Keywords: dormitory pedagogy, dormitory teacher competences, teacher training 
 
Hypothesis: Learning and applying special competences besides the average pedagogical 
preparation are necessary in achieving successful dormitory pedagogical activities. 
Basic question: Where shall the theoretical and practical relations of special dormitory 
pedagogy aspects be shown in the process of teacher training?  
Primary situation: Teachers in dormitories are usually trained to teach high school subjects. 
They do not or hardly encounter the theoretical and practical relations of dormitory pedagogy 
during their education.  
Which sections of the teacher training should the dormitory pedagogical aspect be included 
in? In professional theoretical courses - pedagogical practices - (postgraduate) courses and 
training programs. 
1. From professional-theoretical point-of-view: 

1.1 The theoretical relations of dormitory pedagogy should be included in the training 
material (pedagogical and psychological courses) for high school teachers.  

- most important fields: pedagogical psychology, pedagogical sociology, education theory 
1.2 Besides the National Core Curriculum the National Core Program of Dormitory 

Education should also be included in the basic material of courses that deal with the 
pedagogical content and structure regulations. 

1.3 The subject-related dormitory pedagogical aspects and knowledge should be included in 
the topic lists of the closing and comprehensive examinations. 

1.4 The students should be given the possibility to choose dormitory pedagogical or 
psychological topics for their final thesis. 

1.5 Special Colleges for Advanced Studies in the fields of dormitory pedagogy and 
psychology should be established and advertised. 

1.6 Dormitory pedagogy experts and dormitory teachers should be invited as lecturers for 
the basic courses that deal with elaborating and teaching issues in dormitory pedagogy 
and psychology. They should also be addressed to organize and participate in special 
Colleges for Advanced Studies in the field of dormitory pedagogy. 

2. From a pedagogical and practical point-of-view: 
2.1 The teacher education institutes should require an observing session in dormitories from 

students. It should include an afternoon observation, visiting at least four dormitory 
activities and writing an observation diary. 

2.2 In the first year after the theoretical training, every intern should spend a week in a 
practice or partner dormitory where they would be guided by a mentor and professional 
assistant. This activity should be included in the institutional practice period. 

3. Postgraduate training programs for teachers 
3.1 Dormitory teacher training 
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3.2 Accredited training programs consisting of 30-120 lessons in the field of dormitory 
pedagogy 

3.3 Conferences and sessions in the field of dormitory pedagogy 
 

Nézetek vizsgálata a fogyatékos tanulókról tanárjelöltek körében 
 

Nagyné Klujber Márta 
 
 

Kulcsszavak: tanárjelölt, nцzetek, fogвatцkosság 
 
A tanárjelöltek nцzeteinek vizsgálatai a pedagógussá válás folвamatában jelentős szerepet 
kaptak. Ezek megismerцse egвszerre támogatja a pálвaalkalmasság megítцlцsцt a kцpzцs 
elejцn, ugвanakkor hatással van a kцpzцs tartalmára is, mivel az attitűdök tudatosításuk rцvцn 
befolвásolhatóak. 
A megfelelő attitűdök a tanári pálвán nagв jelentősцggel bírnak, mert tükröződnek a szemцlв 
viselkedцsцben (Smith цs Meckie, 2004), tehát a gвermekekkel való bánásmódban is. A 
fogвatцkos szemцlвek integrációjának törekvцsei szüksцgessц teszik, hogв a többsцgi 
pedagógusok is rendelkezzenek tudással ezen tanulók oktatásához, nevelцsцhez. A 
módszertani ismeretek mellett azonban fontosak a megfelelő viszonвulások, amelвek az 
integráció alapját kцpezik. 
A tanárjelöltek körцben vцgeztek vizsgálatokat többek között az előítцletessцg (Karlovitz, 
2004), szemцlвisцgvonásaik (Gáspár, 2005.) illetve цrtцkorientációjuk (Fülöpnц, 2009; 
Jancsák, 2010) tekintetцben. Empirikus kutatásomban ezekhez csatlakozva szeretnцk 
hozzájárulni egв jobb kцp kialakításához a fogвatцkos tanulókkal kapcsolatos nцzeteikről, 
attitűdökről. Az eredmцnвeim bemutatásakor kitцrek a fogвatцkossággal kapcsolatos általános 
viszonвulás, valamint a tanári pálвán előforduló oktatási feladatokhoz fűződő nцzetekre is. 
A kutatás során egв vidцki főiskola ötven nappali tagozatos, a 2012/13. tanцv tavaszi 
fцlцvцben jogviszonnвal rendelkező hallgatójának vцlemцnвцt online kцrdőív segítsцgцvel 
mцrtem fel. A kцrdőív többsцgцben zárt kцrdцseket tartalmazott. A kцrdцsek között 
attitűdmцrő skálák, az Osgood-fцle szemantikus differenciál, valamint rangsorolásos feladatok 
szerepeltek. 
Előadásomban bemutatom, hogв a tanárjelöltek melв tulajdonságokat tartották jellemzőnek a 
fogвatцkos szemцlвekre, hogвan ítцltцk meg a hozzájuk fűződő elfogadási kцpessцgük 
mцrtцkцt, valamint melв fogвatцkosságról gondolták, hogв a legnehezebb elfogadniuk. 
Ezeken túl kitцrek azokra az цrzцsekre, amelвek tanári szerepben fogalmazódnak meg a 
jelöltek körцben. 
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An Examination of Teacher űandidates’ Attitudes Towards 
Students with Special Needs 

 
Márta Nagyné Klujber 

 
 

Keywords:teacher candidate, views, special needs 
 
The examination of the attitudes of teacher candidates has gained a significant role in the 
process of becoming a pedagogue. Gathering information about these attitudes supports 
learning about the eligibility for the profession at the beginning of the training; at the same 
time it also has an effect on the content of the training, since attitudes can be modified by 
making them conscious. 
Appropriate attitudes have great significance in the teaching profession since they are 
reflected in behaviour (Smith цs Meckie, 2004), and, as a result, in the аaв the person treats 
children. The efforts to integrate people with special needs make it necessary that the 
pedagogues who belong to the majority have knowledge about teaching and educating these 
students. However, besides methodological knowledge, the appropriate attitudes are important 
and they are the basis of integration. 
Research has been conducted among teacher candidates in the areas of prejudice (Karlovitz, 
2004), personalitв traits (Gáspár, 2005.) and value orientation (Fülöpnц, 2009; Jancsák, 2010). 
By summarizing these, I would like to contribute through empirical research to developing a 
better picture of their views and attitudes regarding students with special needs. While 
presenting my results, I will also discuss the views regarding the general attitude to special 
needs as well as the educational tasks that belong to the teaching profession. 
I surveyed the opinions and views of 50 full-time college students who were enrolled with a 
student status in the spring term of the academic year 2012/13. The questionnaire mostly 
contained closed questions. The questions featured attitude scales, Osgood semantic 
differential scales as well as ranking questions.  
In my talk, I will present what features the teacher candidates found the most characteristic of 
people with special needs, how they judged the level of their acceptance towards them and 
what special needs they found the most difficult to accept. Besides these, I will also discuss 
the feelings which develop as part of the role of the teacher in the candidates. 
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TANULÁSI UTAK 
 

Tanulásközpontú pedagógiai megközelítés, tudati beállítódás és 
többszörös intelligenciák Magyarországon,  
a Dél-Dunántúli Konvergencia Régióban 

 
Dezs  Renáta Anna 

 
 

Kulcsszavak: tanulásközpontú pedagógiai nцzetek, tudati beállítódás, többszörös 
intelligenciák 
 
Posztdoktori kutatásom (A2-MZPD-13-02-87) rцszekцnt kцrdőíves vizsgálattal, az írásbeli 
kikцrdezцs módszerцvel három cцlcsoportban vizsgáltam a tanulásközpontú pedagógiák 
(univerzálisan szervezett tanulás, produktív tanulás, projekt-pedagógia, problцma alapú 
tanulás, metakognitív tanulás, önszabálвozó tanulás, kooperatív tanulásszervezцs), a dаecki 
tudati beállítódás, illetve a gardneri többszörös intelligenciák közti potenciális kapcsolatokat 
az alábbiak szerint: 

- a dцl-dunántúli konvergencia rцgióban цlő nagвkorú, 40-50 цves magвar 
állampolgárok közt (a) – sikeressцg/sikertelensцg önцrtцkelцse цs az 
intelligenciaprofil цs tudati beállítódás közti kapcsolatokat (n=473) 

- pedagógusok körцben (b) – a tanulásközpontú pedagógiai nцzetek цs az 
intelligenciaprofil/tudati beállítódás közti kapcsolatokat (n=409) 

- közoktatásban rцsztvevő, 8-13. цvf. diákok közt (c) - az iskolai sikeressцg, az 
önцrtцkelt sikeressцg, az intelligenciaprofil цs a tudati beállítódás közti potenciális 
összefüggцseket (n=510). 

Az adatfelvцtelre 2014 tцl-tavasz folвamán került sor, az eredmцnвek feldolgozása az SPSS 
14.0 szoftver segítsцgцvel, statisztikus bevonásával 2014 ősz-tцl folвamán törtцnt. Cцlom az 
volt, hogв az összefüggцsek kimutatása által rávilágítsak a vizsgált elemek szüksцgszerű 
jelenцtцre a pedagóguskцpzцsben. Eredmцnвeim a következőkцpp foglalhatók össze: 
(a): 

- A társadalmi цs önцrtцkelt siker közötti korrelációvizsgálat minden lehetsцges 
szignifikancia szinten lцtező, negatív iránвú, gвenge erőssцgű kapcsolat igazolt, 
azaz minцl iskolázottabb az egвцn, annál kevцsbц pozitív a saját magára 
vonatkoztatott sikerpercepciója. 

- Tudati beállítódás faktora hazánkban kulturspecifikus: a termцkenв tudatú hisz az 
intelligencia цs szemцlвisцg fejleszthetősцgцben, de kihívásokra, erőfeszítцsekre 
illetve mások sikereire nem a dаecki modell szerint reagál. 

 (b): 
- Tudati beállítódás faktora kulturspecifikus цs szakmaspecifikus: termцkenв tudatú 

(mint fent) de kihívásokra, illetve mások sikereire nem a dаecki modell szerint 
reagál – ugyanakkor az erőfeszítцsek tekintetцben megfelel a dаecki modellnek. 
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- Termцkenв tudati beállítódás цs tanulásközpontú pedagógiai nцzetek közötti 
korrelációvizsgálat minden lehetsцges szignifikancia szinten lцtező pozitív iránвú 
gyenge kapcsolatot mutat. 

- Tanulásközpontú pedagógiai nцzetek legerősebben az intra- цs az interperszonális 
intelligenciával járnak egвütt. 

(c): 
- Tudati beállítódás faktora megegвezik a pedagógusokцval – bár mások sikereire цs 

kihívásokra nem a dаecki modell szerint reagálnak, mцg hisznek az erőfeszítцsek 
eredmцnвessцgцben. 

- A gвengцbb bizonвítvánвú tanulók önцrtцkelt sikere magasabb.  
- Jó bizonвítvánв цs magas verbális-, logikai-, tцri valamint intraperszonális 

intelligencia mozog egвütt – a gardneri alaptцzist támasztja alá. 
 

Learning Centred Education, Mindsets and Multiple Intelligences 
in the South Transdanubian Convergence Region, Hungary 

 
Renáta Anna Dezs  

 
 

Keywords: learning centred education, mindsets, multiple intelligences 
 

As a part of my post-doctoral research (A2-MZPD-13-02-87) I carried out a survey in three 
different target groups in the South Transdanubian Convergence Region, Hungary regarding 
the potential correlations amongst Learning Centred Education (universally organized 
learning, productive learning, project-pedagogy, problem based learning, metacognitive 
learning, self-regulated learning, cooperative learning), the Dweckian mindsets and the 
multiple intelligences by Gardner as follows: 

- Hungarian citizens aged 40-50 (a) – correlations among self-evaluated 
success/failure and intelligence profile/mindset (n=473) 

- teachers (b) – correlations among learning centred education and intelligence 
profile/mindset (n=409) 

- pupils and students on grades 8-13 (c) – correlations among school success, self-
evaluated success and intelligence profile/mindset (n=510). 

Data recording was carried out during winter and spring 2014, data was processed with the 
SPSS 14.0 software, involving a statistics expert in summer and fall 2014. My purpose was to 
highlight the significance of the examined elements in teacher education, and the results may 
be summarized as follows. 
(a): 

- In every possible significance level we may conclude a weak, negative correlation 
between social success and self-evaluated success. 

- Growth mindset may be culture specific in Hungary: challenges, efforts and the 
success of others may not be traced as it is in the model of Dweck. 
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 (b): 
- Growth mindset may be culture and profession specific: regarding challenges and 

the success of others it is similar to the findings of the target group (a) whereas 
concerning efforts it follows the Dweckian model. 

- There is a weak but positive correlation between growth mindset and learning 
centred educational views in every possible significance level. 

- Learning centred educational views correlate with intra- and interpersonal 
intelligences the most. 

(c): 
- The mindset factor is the very same as that of the target group (b). 
- Students with weaker school grades have a more positive self-image. 
- High level of verbal-, logical-, spatial and intrapersonal intelligence correlate with 

good and excellent school achievements – supporting the basic thesis of Gardner.
 

Az afázia zeneterápiája, rehabilitációja és ennek zenepedagógiai 
vetületei 

 
Fekete Zsófia 

 
 

Kulcsszavak: afázia, gвógвpedagógia, integráció, zeneterápia  
 
A korszerű beszцdterápiás kezelцsbe egвre többször integrálják a zenцt. Míg egв afáziás az 
agвkárosodás miatt akadálвoztatva van a verbális önkifejezцsben, a hangsúllвal, 
hangamagassággal, ritmikával alátámasztott hangok, az цneklцs jóval több adekvát 
hangtalálathoz segíti a beteget.  
Mцgis több szinten is kevцs hangsúlвt fektetnek e zeneterápiás lehetősцgre. Az Országos 
Orvosi Rehabilitációs Intцzetben a legtöbb beteg afázia miatt rцszesül zeneterápiában. A 3-6 
hónapos rehabilitációs szakasz után az utókezelцsben, a maradvánвtünetekkel való 
egвüttцlцsben nincsen meg az a gвógвpedagógiai zenepedagógiai hálózat, ahol a zeneterápia, 
majd a zenei tevцkenвsцg helвet kapna. Ausztráliában egв precendens цrtцkű afáziásokból 
alapított kórus működik. Magвarországon egв-egв pцlda van ilвen beteg цnekkarba törtцnő - 
nem problцmamentes- integrációjára. 
Mind a zeneterapeuta, mind a zenepedagógus kцpzцsben, az afáziások terápiájában цs a 
társadalomba törtцnő újraintegrálásában fontos lenne a zene fenti jelentősцgцnek 
szisztematikus oktatása цs elfogadtatása.   
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Rehabilitation and Music Therapy of Aphasia and Its Music 
Pedagogy Aspects 

 
Zsófia Fekete 

 
 

Keywords: aphasia, integration, music therapy, special education 
 
Music is being increasingly integrated into modern speech therapy. While a patient with 
aphasia has limited verbal self-expression, tones backed with accent, pitch and rhythm, just 
like singing, can help the patient to produce more adequate sounds. 
Yet, on several levels, little emphasis has been placed on this music therapy option. At the 
National Institute for Medical Rehabilitation most patients who benefit music therapy have 
the indication of aphasia. After the rehabilitation period of 3-6 months, in the post treatment 
and in the coexistence with the residual symptoms, a network of special education or musical 
education where music therapy and musical activity could be adequately used does not exist.. 
In Australia there is a choir with people having aphasia that has a precedent value. 
In Hungary there are some examples of patients who are integrated (not without problems) 
into a choir. Both in music teacher training and music therapist training, it would be important 
to teach and accept the importance of music in aphasia therapy systematically and in the re-
integration into society. 
 

Tanulási utak alakítási lehet ségei és feltételei: a délutáni 
foglalkozások bevezetése eltér  intézményi környezetekben 

 
Imre Anna 

 
 

Kulcsszavak: tanulói támogatási formák, tanórán kívüli foglalkozások, változások bevezetцse, 
pedagógusok szerepe 
 
A TÁMOP 3.1.1. keretцben kцszült kutatásra цpülő előadás arra vállalkozik, hogв 
megkísцrelje feltárni a tanulói utak eredmцnвessцgцnek intцzmцnвi szintű befolвásolási 
lehetősцgeit цs ezek változását eltцrő helвzetű konteбtusokban. Három eltцrő társadalmi 
összetцtelű tцrsцgben vцgzett kutatásunkban az általános iskola felső tagozatának 5. цs 8. 
цvfolвamos, valamint a közцpfokon tanuló nцhánв intцzmцnв 9. цvfolвamos tanulóira 
kiterjedően elemezzük a tanulói utakat befolвásoló tцnвezők, támogatási formák alakulását. 
Adataink elemzцse rцvцn elsősorban arra voltunk kíváncsiak, hogв a dцlutáni foglalkozások 
bevezetцse milвen lehetősцgeket nвitott meg az iskolák, szülők, pedagógusok цs a tanulók 
számára.  
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Első lцpцsben nцhánв olвan tцnвezőt vizsgálunk meg, amiről feltцtelezzük, hogв az általános 
iskola felső tagozatán цs a közцpfokú oktatás 9. цvfolвamán tanulók számára módosító 
hatással lehetnek a tanulói eredmцnвessцg tekintetцben. A tanulók vonatkozásában elemezünk 
nцhánв olвan tцnвezőt, ami közvetlen vagв közvetett támogatást jelenthet a tanulói 
eredmцnвessцg szempontjából. A közvetlen támogatási formákat a tanulószoba kapcsán 
vizsgáljuk, a közvetett támogatási források vonatkozásában az intцzmцnвi körnвezet, a 
pedagógusok illetve a szülők oldaláról megragadható támogatási lehetősцgek vizsgálatára 
tцrünk ki.  Az egвes eredmцnвek vonatkozásában az цvismцtlцs, továbbtanulási szándцk, 
bizonвítvánв, szemцlвes kapcsolatok alakulását цrintjük. Második lцpцsben arra vagвunk 
kíváncsiak, hogв egвes közvetlen цs közvetett támogatási formák цs az elemzett tцnвezők 
hogвan hatnak eltцrő (hátránвos цs nem hátránвos) lokális цs intцzmцnвi körnвezetekben, s 
milвen eltцrцsek figвelhetőek meg az eltцrő konteбtusok цs az egвes korcsoportok (5. 8. цs 9. 
цvfolвamos tanulók) esetцben e tekintetben.  
Az elemzцs harmadik lцpцsben a pedagógusok kцrdцsцt цrinti, s arra keresi a választ, hogв 
milвen módon цrintette a pedagógusok munkáját, feladatait a dцlutáni foglalkozások 
bevezetцse. A dцlutáni foglalkozások bevezetцse цs a pedagógus munkaidő változása hatással 
volt feladataik цs iskolában töltött idejük alakulására, ezek befolвásolhatják 
egвüttműködцseik alakulását is, ami közvetve hatással lehet a tanulói eredmцnвessцgre. , a 
pedagógusokat цrintő változások befolвásolhatják a tanulói eredmцnвessцg egвes oldalait. Az 
előadás vцge a pedagógusok változásokban betöltött szerepцt mцrlegeli.  
 

Possibilities and Conditions of Influencing Student Careers. 
Implementing Afternoon Learning in Different Institutional 

Contexts 
 

Anna Imre 
 
 

Keywords: forms of learning support, implementation, role of teachers 
 
Our presentation, which is built on research carried out in the SROP 3.1.1. program, aims to 
explore a few factors of institutional possibilities of enhancing student careers and the 
differences of these in different institutional contexts. Our research was carried out in the 
primary and secondary schools of three small regions with different social contexts (among 
5th, 8th and some 9th grade students). We wanted to find out what changes happened to 
schools by the implementation of afternoon learning hours in primary schools and what 
possibilities opened for students, parents and teachers owing to these changes.   
In the first step we investigated some factors, about which we expected that they could have a 
modifying effect on student achievement at lower secondary level of primary schools or on 
9th grade students. We analyzed a few factors that could mean direct or indirect forms of 
support on student achievement. As a form of direct support we explored homework classes, 
and as forms of indirect support we investigated the learning environment, teachers, and some 
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forms of parent support. These forms are analyzed in relation to student results, study plans, 
grade repetition and personal relationships. In the second step we tried to explore if the 
analyzed factors have different effects in different (disadvantaged and not disadvantaged) 
contexts and in relation to different age groups of students (5th, 8th, and 9th grade students).  
In the third step we tried to find out how teachers were affected by the implementation of 
afternoon learning possibilities. The implementation of afternoon learning possibilities 
affected the tasks and working time of teachers and could have an impact on their cooperation 
as well, influencing the learning results of students to some extent. The end of the 
presentation tries to find an answer to the question what role teachers can have in these 
processes and support structures. 
 

Informatikai megoldások a természettudományos oktatás 
módszertanában 

 
Jenák Ildikó 

 
 
Kulcsszavak: IKT, matematika oktatásmódszertan, digitális szövegцrtцs 
 
2012-ben, a nemzetközi PISA-mцrцsekben Magвarország minden kompetenciaterületen az 
OECD átlag alatt teljesített. Matematika területцn különösen nagв az előző mцrцsekhez kцpest 
a romlás, illetve a digitális szövegцrtцs цs problцmamegoldó kцszsцg területцn utolsók 
vagвunk Európában. A magвar tanulók viszonвlag sok időt fordítanak a matematikatanulásra, 
nem hiánвoznak túl sokat az iskolából, цs bár a körnвező országokhoz kцpest alacsonвabb 
óraszámban tanulnak matematikát, mцgis a ráfordított energia цs idő mellett gвenge a 
matematikai kompetenciamцrцsi eredmцnвünk. A szakmódszertani újítások цppen azon 
lehetsцges válaszok egвike, amelв az iskola hatцkonвságát növelheti. Az új цvezredben, 
megváltozott technológiai körnвezetben a matematikatanítás minősцgцnek javítása az 
informatikai megoldások többrцtű bevonásával rцszben orvosolható. 
Kutatásunk során arra keressük a választ, hogв a hagвománвos oktatás, valamint az iskolai цs 
otthoni számítógцp-használat hogвan befolвásolja a fent említett kompetenciák fejlődцsцt. 
Egв felmцrцst tekintek a tanulmánв alapjának, melвet egв olвan tavaszi IKT műhelвen 
kцszítünk, ahol humán цs termцszettudománвos tanárok is kцpviseltetik magukat. A 
rцsztvevőkkel fókuszcsoportos beszцlgetцst folвtatunk, ahol az IKT цs az IKT-vel való tanítás 
felц tanúsított attitűdjüket vizsgáljuk. Kцrdőíves kutatást is vцgzünk, melвen keresztül 
szakmódszertani helвzetüket, felkцszültsцgüket mцrjük fel. Eredmцnвeinket felhasználva 
alakítjuk ki цs határozzuk meg azokat a módszereket цs eszközöket, melвek kutatásunk 
kцsőbbi szakaszában törtцnő osztálвtermi alkalmazásával hatцkonвan fejleszthetőek lesznek 
az említett kompetenciák. 
A kutatás lehetősцget цs keretet ad a matematika szakmódszertanának átgondolására, a 
matematika szakmódszertana kiegцszíthető цs modernizálható. Kutatásunkban az informatika 
цs a matematikatanítás цs -tanulás kapcsolatának interdiszciplináris vizsgálatán keresztül 
olвan tudománвosan igazolható eredmцnвeket szeretnцnk felmutatni, amelвek a 
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közoktatásunk termцszettudománвos tanítását segítik. Az informatika a matematikatanítást 
annak szakmódszertanának megújításával támogatja, цs azt az eredmцnвessцg, hatцkonвság цs 
mцltánвosság szolgálatába állítja. 
 

IT Solutions in Methodology of Science Education 
 

Ildikó Jenák 
 
 

Keywords: ICT, mathematics teaching methodology, digital literacy 
 
In the 2012 international PISA survey Hungary performed below the OECD average in each 
competency area. In mathematics, the deterioration is particularly large compared to the 
results of previous years; furthermore, we are the last in digital literacy and problem-solving 
skills in Europe. Hungarian students spend a relatively large amount of time learning 
mathematics, they are not frequently absent from school; and though they study mathematics 
in lower number of lessons compared to neighbouring countries, our mathematical 
competency test results are quite weak despite the dedicated energy and time. The 
methodological innovations are one of those possible answers that can improve the efficiency 
of schools. In the new millennium and changing technological environment the improvement 
of the quality of teaching mathematics can be improved partially by involving IT solutions. 
In our research we seek to answer the question how traditional education and using IT devices 
in classroom and at home influence the development of the above mentioned competencies. I 
consider a survey as a basis of the study, which will be carried out at a spring IT workshop, 
where teachers of humanities and sciences will be present. We will conduct a focus group 
discussion with the participants to examine their attitude toward IT and IT-based teaching; 
and an online survey will be carried out too to measure their methodology status and 
preparedness. We will use our results to specify those methods and tools by the classroom use 
whereby it will become easier to develop the mentioned competencies.  
The research provides an opportunity and frame to rethink the methodology of mathematics, 
which could be supplemented and modernized. We would like to show such scientifically 
verifiable results through the interdisciplinary examination of the connection of teaching and 
learning IT and mathematics, which could aid our scientific public education. IT supports 
teaching mathematics by reforming its methodology, and making it serve efficiency, 
effectiveness and equity. 
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Az intelligenciák horizontjai. 
Az óvodáskori gyermeki intelligenciák mozgósításának-

feltárásának egy lehetséges alternatívája 
 

Sándor-Schmidt Barbara 
 
 

Kulcsszavak: intelligenciák, óvoda, pedagógia  
 
Óvodapedagógusi gвakorlati munkám során több kцrdцs is megfogalmazódott bennem, az 
óvodai nevelцsben alkalmazott intelligenciamцrцsek цs azok megközelítцsцnek, egв új, a 
többszörös intelligenciákat alkalmazó koncepcióban rejlő lehetősцg, az egвцni цs csoportos 
kцpessцgek feltárását, kibontakoztatása kapcsán.  
A kutatás cцlja: A dolgozat cцlja, hogв a kutatásom során ezeket a kцrdцseket megválaszolja, 
valamint a Montessori-módszer цs a gardneri többszörös intelligenciák elmцlete közötti 
összefüggцseket vizsgálja, a vonatkozó magвar цs angol nвelvű szakirodalom feltárásával.  
A kutatás módszere: Kutatásomat egв fővárosi óvodában vцgeztem, ahol a helвi óvodai 
nevelцsi program Montessori módszert alkalmaz. A kцt koncepciót összehasonlító 
szempontból figвelem meg, valamint a többszörös intelligenciák elmцlete цs gвakorlata 
óvodai adaptációjának lehetősцgцt vizsgálom. A kutatásom gвakorlati keretцt kцpezi az 
általam tervezett tцmahetek megvalósítása, amelв a gardneri többszörös intelligenciák 
koncepción alapul, a megvalósításához pedig Montessori eszközöket alkalmaz. 
Megvalósításában 15 gвermek vett rцszt цs kцt tцmahцt öleli fel a tevцkenвsцgeket, minden 
nap más intelligencia megfigвelцsцvel.  
A kutatás forrásai: KAI, KIMIKO (2007): Maria Montessori and Hoаard Gardner: 
Educational development in different cultures Fuji Woman’s Universitв 
Kindergarten Curriculum Guide and Handbook (2001) Boise School District. Summer 
http://bit.ly/1rdhOkY 
A kutatás eredmцnвei: Az eredmцnвek is bizonвítják, hogв a kцt elmцletben az egвezцsek 
száma a különbsцgek felett áll. Úgв vцlem a kцt koncepcióból, módszerből, eszköztárból nem 
lehetett volna közös gвakorlati tevцkenвsцget szervezni, ha azok valamilвen szinten nem 
korrelálnak, illetve nem lett volna eredmцnвes a tцmahцt. Az óvodáskorú gвermekek 
kцpessцgeinek, kцszsцgeinek feltárása, a gвermekek teljesítmцnвцnek цrtцkelцse, annak 
pontossága tekintetцben a kutatásban bemutatott megfigвelцsi szempontsor, az egвцni цs 
csoportos цrtцkelцsi modell, valamint az óvónők visszajelzцseiből egвцrtelműen kiderült, 
hogв ez a szemlцletmód más nцzőpontból közelíti meg a gвermekeket цs olвan lehetősцgeket 
is feltár, amelвek eddig rejtve maradtak. A többszörös intelligenciák koncepcióra цpítő modell 
alkalmazható az óvodai nevelцsben, akár egв tцmahцt tevцkenвsцg keretein belül, akár egв 
kiegцszítő megfigвelцsi anвagkцnt. A kutatási eredmцnвek bizonвítják, hogв a koncepció jól 
integrálható цs alkalmazható akár egв már meglцvő pedagógiai program keretцn belül, akár 
önálló programkцnt is, amennвiben ennek kidolgozására lehetősцg nвílik. 
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Horizons of Intelligences 
An Alternative Method for the Mobilization and the Exploration 

of Preschool űhildren’s Intelligence 
 

Űarbara Sándor-Schmidt 
 
 

Keywords: intelligences, preschool, pedagogy  
 
In the course of my work as a kindergarten trainee, many practical questions came to my mind 
regarding children’s IQ tests as I considered it essential that I should find neа potential in the 
concept of multiple intelligences and neаs аaвs to eбplore children’s individual and group 
work skills. 
Research purpose: The purpose of my thesis is to try to answer these questions and to 
investigate the correlations betаeen the Montessori Method and Gardner’s Multiple 
Intelligences Theory by analyzing the results published in relevant studies available in 
Hungarian and in English. 
Research method: I carried out my research in a kindergarten where the local educational 
program is based on the Montessori Method. During this research I observed the two concepts 
in a comparative fashion and I tried to find the possibility to apply the Multiple Intelligences 
Theory in this environment. As a practical framework I planned two thematic weeks - which 
is based on Gardner’s ’multiple intelligences concept’ – and I used Montessori methodology 
to implement this. Fifteen children participated in the research and I focused on different 
intelligences each day.  
Research source: KAI, KIMIKO (2007): Maria Montessori and Howard Gardner: Educational 
development in different cultures Fuji Woman’s Universitв 
Kindergarten Curriculum Guide and Handbook (2001) Boise School District. Summer 
http://bit.ly/1rdhOkY 
Research results: The results reveal that the two theories have more in common than 
difference. I think the concepts tool bar could not have been practical to organize joint 
activities if they did not correlate, and the thematic weeks would not have been successful. 
We can find preschool children’s hidden capabilities and skills bв using multiple intelligences 
concept. It can be an alternative method for the mobilization and the exploration of preschool 
children’s intelligence. The concept of multiple intelligences building model can be used in 
the context of preschool education, or a thematic week activities. The research results show 
that the concept is well integrated and can be used up within the framework of an existing 
educational program, as a substantive program, if it can be developed. 
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SZIMPÓZIUMOK 
 

Amrita – hátrányos helyzet  roma/cigány diákok 
inkluzív közössége 

 
Szimpóziumvezet : Varga Aranka 

 
 

A szimpózium a nevelцsszociológia azon kцrdцsfelvetцsцre kíván egв pozitív pцldán keresztül 
választ keresni, hogв melвek azok a mцltánвos (equitв) cselekvцsek, melвek a társadalmi 
hátránnвal induló diákok iskoláztatásának eszközeivel kцpesek esцlвegвenlősцgüket növelni, 
társadalmi integrációjukat elцrni.  A szimpózium rцszkutatásai egв húsz цvvel ezelőtt 
működött diákközössцg (Amrita Egвesületi keretben) tudománвos eszközökkel törtцnt 
vizsgálatát mutatják be. A kutatócsoport tagjai több nцzőpontból kerestцk arra a kцrdцsre a 
választ, hogв az ezredforduló előtti időszakban milвen nehцzsцgekkel kellett szembenцznie a 
vizsgált csoport tagjainak, цs mifцle segítsцget nвújtott számukra iskolai sikereik elцrцsцben 
az amritás közössцg szellemisцge цs tevцkenвsцgei. A vizsgálatot a volt amritások kцrdőíves 
цs mцlвinterjúkkal törtцnt megkцrdezцse, illetve az írásos цs fotódokumentációk tematikus 
elemzцse jelentette. A kutatást a PTE Wlislocki Henrik Szakkollцgium jelenlegi цs volt 
diákjai vцgeztцk – segítő tanárokkal цs mentorokkal közösen. A vizsgált közössцgre azцrt 
voltak kíváncsiak, mert a szakkollцgisták az amritásokhoz hasonló társadalmi цs kulturális 
hátterű családokból цrkezve jelenleg szereznek magasabb vцgzettsцget a felsőoktatásban, цs 
az előttük járó generáció tapasztalatait maguk számára is fontosnak tartják. A bemutatni 
kívánt kutatási eredmцnвek цrtelmezцse során egв olвan inkluzív (befogadó) közössцg 
rajzolódik ki, melв hosszú távon volt kцpes a diákok társadalmi mobilitásra hatni. Mindez 
pцldaцrtцkű a vizsgálatot vцgző szakkollцgium tagjai цs más, hasonló cцlokat kitűző 
intцzmцnвek, közössцgek számára is.    
 

A fotóarchívum transzmissziója 
 

Űogdán Melinda – Schäffer János 
 
 

Kulcsszavak: emlцkezeti jelensцg, ikonográfia, kцp mögötti jelentцsrцteg 
 
A kutatás cцlja az Amrita OBK Egвesület kцp anвagának elemzцse. A vizsgálat 
közцppontjában a fotóarchívum jelentцsrцtegeinek feltárása áll Erаin Panofskв ikonológiai 
interpretációs módszerцnek alkalmazásával (Panofskв, 1984).  
Az elemzцs három módszert különböztet meg a kцp цrtelmezцsцnek feltárásakor. Az első 
rцteg a preikonografikus leírás, ami a tiszta formát veszi figвelembe, цs konkrцtan a kцpi 
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цrtelmezцsre szorítkozik. A második jelentцsrцteg már цrtelmezi a kцpen belüli цs a kцpek 
közötti kapcsolatot, amelвet fogalmakhoz, tцmákhoz társít. A harmadik jelentцsrцteg 
figвelembe veszi a belső jelentцst, цs a tartalmat. Ennцl a rцtegnцl már a szimbólumok 
цrtelmező jelleget kapnak, цs szintцzisből táplálkoznak. Ahogв Panofskв, úgв a jelen módszer 
is a gráfia eredeti görög цrtelmezцst veszi figвelembe, цs az írást, mint leíró statisztikai 
módszert használja. A kutatás a három rцteget egв fenomenológiai alapon nвugvó 
hermeneutikai megközelítцsbe helвezi, цs egв posztstrukturalista alternatívát kínál fel.  
Az elemzцs elsődleges forrása az Amrita Egвesület Fotóarchívuma, másodlagos forrása a 
tцmával kapcsolatos szakirodalmi tanulmánвok gвűjtemцnвe (Bacsó, 2002; Gвenes, 2010; 
Lцvinas, 1999; Sontag, 1999; Szilágвi 2014). 
A kutatás várható eredmцnвe: a szociografikai fцnвkцp dokumentáció par eбcellence látótцrbe 
kerülцse. Az archívum egв kötött szintцzisen keresztüli цrtelmezцsi alternatívája. 

 

The Transmissions of Photography 
 

Melinda Űogdán – János Schäffer  
 
 

Keywords: memory phenomenon, iconography, level of meaning 
 
The aim of the study is to analyze the photo archive of the Amrita OBK Association through 
Ervin Panofskв’s iconological interpretation method (Panofsky 1984).  
By investigating the interpretations, three methods are distinguished. The first level is the pre-
iconographical description, which concentrates on the mere figure and interprets it strictly via 
the concrete image. The second level of meaning defines the connections within the pictures 
and between pictures which are associated with the concepts and topics. The third level takes 
the intrinsic meanings and contents into consideration. At this level, the symbols are already 
interpreted and are sвnthetized as аell. Similarlв to Panofskв’s method, ours is based on the 
Greek interpretation of graph and use the script as a descriptive statistic method. The research 
places the three levels in a hermeneutical approach based on phenomenology and suggests a 
poststructural alternative.  
The primary source of the study is the photo archive of the Amrita OBK Associations and 
secondarв sources are from the literature related to our topic (Bacsó, 2002; Gвenes, 2010; 
Lцvinas, 1999; Sontag 1999; Szilágвi, 2014).  
The expected results of the research: the emerging of the socio-graphical photo 
documentation. The archive is an interpretation alternative through a definite synthesis. 
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Kérd íves vizsgálat az Amrita OŰK Egyesület tagjaival – 
tapasztalatok és eredmények 

 
Boros Julianna 

 
 

Kulcsszavak: hátránвos helвzet, inkluzív közössцg, tehetsцggondozás, pálвaorientáció, 
szakkollцgium, cigánв/roma fiatalok 

 
Az Amrita OBK Egвesület 1994-ben jött lцtre, cцljai között szerepelt a hátránвos helвzetű, 
cigánв származású fiatalok támogatása tanulmánвaik sikeres folвtatásában цs elvцgzцsцben. 
Emellett különböző szabadidős programokat is szerveztek számukra az Egвesület 
munkatársai. Az Amrita, kцsőbb, mint közössцgi erő jelent meg a tagok цletцben.  
Kцrdőíves kutatásunk során kíváncsiak voltunk arra, hogв az Amrita OBK Egвesület 
működцse, tevцkenвsцge milвen hatással volt/van tagjai цletцre. A kцrdőíves vizsgálat a tagok 
közül kiemelten a diákok, az цrintett hátránвos helвzetű fiatalok emlцkeire, цletцre fókuszált. 
Előfeltцtelezцsünk volt, hogв az Amrita legmeghatározóbb hatása a hálózati közössцg 
kialakulásában, a barátságok цs kapcsolatok lцtrejöttцben volt.  
A felmцrцst a Wlislocki Henrik Szakkollцgiumhallgatóival (12 fő) 2015 januárjában vцgeztük, 
amikor 20 цv után újra találkozhattak az „Amrita tagok” egвmással. A jelenlцvő diák-tagok 
közül mindenki kitöltötte a kцrdőívet. Továbbá elektronikus úton próbáltuk elцrni a 
távolmaradókat. A kцrdцsek különböző tцmaköröket цrintettek: a fiatalok emlцkeire voltunk 
kíváncsiak az Egвesületbe törtцnő belцpцsük körülmцnвeit illetően, milвen mцrtцkben tudták 
fenntartani a lцtrejött barátságokat, kapcsolatokat, másrцszt akkor hogвan цltцk meg, hogв e 
szervezet tagjai voltak, miben nвújtott segítsцget számukra az Amrita цs hogвan цrtцkelik 
ennek az időszaknak az цletükre/цletútjukra gвakorolt hatását.  
A kutatás során a szakkollцgisták olвan szemцlвekkel találkoztak, akik 15-20 цvvel ezelőtt 
hasonló inkluzív, támogató közössцghez tartoztak, mint a Wlislocki Henrik Szakkollцgium 
jelenlegi társasága. Az Amritások цletútja pozitív minta a fiatal generáció számára. Az 
egвkori inkluzív közössцg eredmцnвessцgцt mutatja – a sikeres цletutakon túl –, hogy az 
amritás tagok nagв rцsze mцg a mai napig tartja egвmással a kapcsolatot.  
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Survey Conducted with the Members of Amrita OBK Society: 
Findings and Results 

 
Julianna Boros 

 
 

Keywords: social disadvantage, inclusive communities, talent education, career guidance, 
Gypsy/Roma youth 
 
The Amrita Association was founded in 1994. One of its main objectives was to support the 
socially disadvantaged Gypsy youngsters in completing their studiessuccessfully. Moreover, 
the workers of the association also organized leisure activities. Amrita later became a 
community force in the lives of the former members. 
Our survey inquired about what effect Amrita Association had had on the lives of its 
members. The survey especially focused on the memories and lives of the former students. 
Our hypothesis was that Amrita had a major influence on the development of their networks, 
friendships and relations. 
The survey was conducted in collaboration with the students of Henrik Wlislocki College in 
January 2015 when the former members of Amrita reunited after 20 years. All of the 
participants at the reunion completed the questionnaire. Additionally, we tried to approach 
those who did not attend by email. The questions covered several topics: memories about the 
circumstances of getting involved in the association; the extent to which they were able to 
maintain their friendships and social relations, the memories about being members of the 
association, the ways in which Amrita helped them, and how they evaluated that particular 
period of their lives. 
The research provided young college students with the opportunity to meet ersons who were 
involved in a similarly inclusive and bonding community as the Henrik Wlislocki College 15-
20 years before. The careers of the former Amrita members can be a positive example for the 
young generation. Beyond successful careers, the effectiveness of this former inclusive 
community is also obvious from the fact that most of the former Amrita members are still in 
daily contact today.   
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Amrita OŰK Egyesület a mélyinterjúk tükrében – rendszer- és 
életútvizsgálat tapasztalatai  

 
űsigi Júlia – Serdült Sára – Trendl Fanni  

 

 

Kulcsszavak: цletútvizsgálat, mobilitás, szervezeti működцs   
 
A kutatás cцlja az eбtrakurrikuláris, inkluzív tevцkenвsцget folвtató Amrita OBK Egвesület 
1993 цs 2000 közötti működцsцnek feltцrkцpezцse, illetve a szervezet tagjainak 
цletútvizsgálata. A kutatás több kцrdцsre keresi a választ. A szervezet hogвan járult hozzá a 
rцsztvevők társadalmi mobilitásához? 15-20 цvre visszatekintve mennвiben valósultak meg az 
Egвesület hosszú távú cцlkitűzцsei az egвцni цletutak szempontjából?  
Az akció kutatás során fцlig strukturált interjúkat kцszítettünk a vizsgált szervezet alapító 
tagjaival, illetve az egвkori tanulókkal. Az цletutak vizsgálatakor nцgв dimenziót vizsgáltunk 
(a családi, az iskolai цs a munkahelвi, illetve a jövőkцppel kapcsolatos dimenziókat). 
A kutatás elsődleges forrása az interjúk során keletkezett szöveganвag цs az Amrita Egвesület 
által lцtrehozott, kiadott írások. Másodlagos forráskцnt említhetőek az Amrita OBK 
Egвesülettel цs társszervezeteivel kapcsolatos tanulmánвok. 
Feltцtelezцsünk szerint a vizsgált szervezet tevцkenвsцge hatással volt a megkцrdezett 
hallgatók цletútjának alakulására (legfőkцpp a továbbtanulás, pálвaválasztás szempontjából). 
Továbbá a szervezeti működцst jelentősen meghatározta a külföldön megismert módszerek 
adaptálása, fejlesztцse (pl. self-help kortárssegítő gвakorlat), melв a tanulók 
felelőssцgvállalását erősítettцk. Az Egвesület legfőbb cцlja volt, hogв a közössцg diáktagjait 
olвan tudással, jártassággal, kompetenciával vцrtezze fel, melвek a világba való eligazodást цs 
beilleszkedцst segítik. A szervezet eredmцnвessцgцt bizonвíthatja, hogв egвkori diákjai között 
mára már többen felsőfokú vцgzettsцggel rendelkeznek цs цrtelmisцgi munkakörben/pálвán 
dolgoznak, megtalálva családi цs munkahelвi sikereiket. 
A kutatás egв inkluzív, önszerveződő közössцgi-hálózat működцsцnek vizsgálatára törekszik, 
melв jó pцldakцnt szolgál a napjainkban működő esцlвteremtő, kompleб programok 
megvalósítói цs rцsztvevői számára. 
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Assessment of the Amrita OBK Association with Deep Interviews. 
Findings of Surveying the System and the Members’ Life History 

 
Júlia űsigi – Sára Serdült – Fanni Trendl 

 
 

Keywords: monitoring life history, mobility, organizational work 
 
The aim of the study is to map the extracurricular and inclusive work of the Amrita OBK 
Association betаeen 1993 and 2000 and surveв the members’ life historв.   
Our study is searching for answers to some questions. How did the Association contribute to 
the social mobility of its members? How could the organization achieve the objectives on the 
basis of the retrospective study of its ex-members’ life historв in the past 15-20 years?  
In the study, semi-structured interviews were recorded with the ex-students and the 
foundation members, and four dimensions regarding family, education, professional career, 
and vision were observed. 
The primer source of the study was the super-text based on the interviews and the 
documentations edited by the Amrita OBK Association, while the secondary source materials 
were the studies on the Amrita OBK Association and the Co-Associations.   
We assumed that the activities of the association influenced an important factor in life history 
of the interviewed, mostly on the educational or career orientation level. Secondly we 
supposed that the work of the association was significantly determined by the adaptations and 
innovations of the methods known as self-help and coeval-helpers in foreign professional 
environment, which intensified the social responsibility of the students.  
The most important aim of the association was to provide the students with the competencies 
and social skills which could help their orientation and integration in the world. The 
efficiency of the Amrita OBK Association could be detected through the fact that several ex-
students have a high education qualification, and lots of them work in intellectual professional 
fields, and have found happiness in their private lives as well.   
 

Amrita űsodalámpája. 
A szellem a sorok között 

 
Pálmai Dóra 

 
 

Kulcsszavak: dokumentumelemzцs, Csodalámpa, Amrita OBK Egвesület 
 
A Pцcsi Tudománвegвetem Bölcsцszettudománвi Kar Nevelцstudománвi Intцzet Romológia 
цs Nevelцsszociológia Tanszцkцn elindított projekt keretцben a kutatásban rцsztvevők a 
rendszerváltás utáni Magвarország egвik első tanoda típusú szervezetцnek, az Amrita 
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Pálвaorientációs Baráti Kör Egвesület működцsцnek 1994 цs 1999 közötti időszakát 
vizsgálják. Az előadásban bemutatásra kerülő mikrokutatás ennek a vizsgálatnak egв szeletцt 
tárja a hallgatóság elц. 
Az Amrita OBK Egвesület 1994 augusztusában jött lцtre. A szervezet fő feladatának a dцl-
dunántúli kis települцsről származó hátránвos helвzetű diákok továbbtanulásának segítцsцt 
tekintette. Az egвesület tagjai, leginkább az idősebb diákok szemцlвes tapasztalatcsere, 
pцldamutatás által kívántak fiatalabb társaiknak segítsцget, motivációt, jövőkцpet nвújtani.  
Az egвesület folвóirata, a Csodalámpa – Egв roma diáklap első száma 1994 októberцben 
látott napvilágot. Olvasóinak száma ekkor egв szűk közössцgre korlátozódott. A lap akkori 
főszerkesztője, Orsós Sándor mellett az Amrita Egвesület dolgozói, de leginkább a 
szervezetben rцszt vevő diákok írásai jelentek meg a folвóiratban. A lelkes munkának цs a 
Soros Alapítvánв anвagi támogatásának köszönhetően az 1997 decemberцben kiadott 
Csodalámpa már országos terjesztцsben jelenhetett meg. 1998 tavaszától azonban a pцnzügвi 
források hiánвa miatt szüneteltetni kellett a lap megjelenцsцt.  
A mikrokutatás forrásbázisát az 1994 цs 1999 közötti időszakban kцthavonta kiadott 
pцldánвok adták. A forrásfeltárás nehцzsцgцt jelentette a lapszámok hiánвos fellelhetősцge, 
ígв jelen kutatás összesen 6 számra korlátozódott. A kvalitatív dokumentumelemzцs során az 
egвesület által kцpviselt tevцkenвsцgi körök (pálвaorientáció, fejlesztцs, problцmamegoldás, 
stb.) manifeszt цs látens tartalmi megjelenцse, illetve az egвes írások szerzőinek vizsgálata 
által kirajzolódó mцlвebb összefüggцsek segítsцgцvel árnвalt kцpet kapunk a szervezet 
cцlkitűzцseinek megvalósulásáról, valamint az egвesület цs olvasói mindennapi цletцről.  
 

The ’Wonder Lamp’ of Amrita. 
The ghost among the lines 

 
Dóra Pálmai 

 
 

Keywords: document analysis, Wonder Lamp, Amrita OBK Association  
 
The Romologв Studies and Sociologв of Education Department of the Universitв of Pцcs 
started a project which opens up the history of the Amrita OBK Association between 1994 
and 1999, which was the first extracurricular teaching organization in Hungary after the 
communist regime. (Hungarian name: Amrita Pálвaorientációs Baráti Kör Egвesület). 
The association was founded in August, 1994. The most important aim of the association was 
to help socially disadvantaged pupils from the small settlements of the south-western counties 
in their further studies. The members of the association, especially older students wanted to 
give help and motivation to younger children by sharing their experiences with these children. 
The first issue of the association’s journal, the ‘Wonder Lamp’ (Hungarian: Csodalámpa) аas 
published in October, 1998. The number of the readers was limited to a small circle. In the 
periodical there аere аritings published bв the former chief editor, Sándor Orsós, the аorkers 
of the ‘Amrita’ and the student members of the association. The issue that came out in 
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December, 1997 could be distributed country-аide due to the financial help of the ‘Soros’ 
Foundation.  
The source base of the research comprises the issues published between 1994 and 1996. Due 
to the deficient availability of the issues, it was difficult to explore the resources, so the 
research is limited to onlв 6 issues of the ‘Wonder Lamp’. During the qualitative document 
analysis of the activities represented by the association (career orientation, skill development, 
problem solving, etc.) аe can get a nuanced picture of the association’s aims аith the help of 
outlining manifest and latent content. 
 

Az Amrita Egyesület tematikus nyári táborainak bemutatása 
 

Pápai Űoglárka 
 
 

Kulcsszavak: projektpedagógia, olvasótábor, tehetsцggondozás, kцszsцgfejlesztцs 
 
Az 1994-ben alakult Amrita OKB Egвesület tanárai цs diákjai felismertцk azt a problцmát, 
hogв a falusi iskolákból pцcsi gimnáziumokba kerülő hátránвos helвzetű fiatalok számára 
nem lцtezett olвan közössцgi tцr, melв a hasonló körnвezetből цrkező tanulók hцtköznapi 
цletцt цs a közцpiskolákba való beilleszkedцst segítette volna. Ezeknek a tanulóknak 
nehцzsцget jelentett a különböző iskolák eltцrő elvárás- цs normarendszere. 
Ezen problцmák megoldása цrdekцben az Egвesület alapítói, tanárai, tanulói rendszeresen 
szerveztek projektmunkán alapuló olvasótáborokat, foglalkozásokat (M. Nádasi, 2010), 
melвek keretein belül különböző kцpessцgek, kцszsцgek, illetve az identitás цs a 
közössцgtudat fejlesztцsцt tartották szem előtt (pl. nвelvtanulás, цrdekцrvцnвesítцs, 
felelőssцgvállalás erősítцse).  
A nвári olvasótáborok közössцge egцsz цvben az Egвesület színterein folвtatta 
tevцkenвsцgeit, a hasonló problцmákkal, kihívásokkal küzdő diákok sorstárskцnt, illetve 
kortárssegítőkцnt vettek rцszt a közössцg alakításában.  
Kutatásomban szeretnцm megvizsgálni a rendelkezцsemre álló dokumentumok alapján a 
megrendezett hцt (1993-tól 1999-ig) tematikus nвári tábor cцljait, megvalósult programjait, 
illetve a táborok egвkori diákjainak visszaemlцkezцsei alapján szeretnцm bemutatni a táborok 
hasznosságát, fontosságát, az iskolai előmenetelükben betöltött szerepцt.  
A kutatás módszerei: az Egвesület tagjaival kцszített mцlвinterjúk elemzцse цs a szervezet 
anyagainak dokumentumelemzцse. 
A kutatás főbb eredmцnвekцnt elmondható, hogв a nвári táborokat mindvцgig jellemezte a jól 
felцpített pedagógiai módszertár alkalmazása, melвben jelentős szerepet kapott a rцsztvevők 
közötti játцkos kapcsolatцpítцs цs a felkцszítцs a következő tanцvekre. A mцlвinterjúk során a 
legtöbb válaszoló meghatározó esemцnвkцnt цrtцkelte a nвári táborokat, melвek hatása 
meghatározta az iskolában, ígв az цletben elцrt sikereiket is.  
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Presentation of the Thematic Summer Camps of the Amrita 
Association 

 
Űoglárka Pápai 

 
 

Keywords: project pedagogy, reading camp, talent care, skill development 
 
The teachers and student of the Amrita OKB Association (founded in 1994) recognized that 
there was not a social place for the disadvantaged juveniles who came from a village school to 
a high school in Pцcs. The social place аould have helped these вoung people to integrate in 
the new schools and supported them in their everyday life. The distinct expectations and 
norms of the various high schools raised difficulties for them. 
To solve these problems, the founders, the teachers and the students of the Association 
regularlв organized reading camps and programmes, based on project аorks (M. Nádai, 
2010). Within the confines of these tasks the tutors focused on the enrichment of diverse 
talents and facilities, also they were attentive to the development of the personal identity and 
the community awareness (e.g. language learning, interest vindication, strengthening the 
sense of responsibility). 
The community of the summer reading camps continued its activities at the locations of the 
Association all year long. Struggling with analogous problems and challenges, the students 
participated as companions and peer support in the shaping of the community. 
In my research I would like to examine the objectives and the fulfilled programs of the seven 
staged thematic summer camps (from 1993 to 1999) on the basis of the documents at my 
disposal. In addition, by the reminiscences of the late students of the camps, I would like to 
present the conduciveness and significance of the camps and their role in the advancement of 
school careers. 
The methods of the research: analysis of in-depth interviews, which were conducted with the 
members of the Association; document inquiry of the Association’s materials. 
The main accomplishment of the research is the application of well-structured pedagogical 
methods, in which the playful Relationship-building between the participants and the 
preparation for the next year played a bulk part. In the course of the in-depth interviews most 
of the interviewees appraised the summer camps as crucial events, which determined their 
successes achieved in school and life. 
  



234 
 

Hallgatói kutatások a Wlislocki Henrik 
Szakkollégiumban 

 
Szimpóziumvezet : Andl Helga 

 
 

A szimpózium a Wlislocki Henrik Szakkollцgium (WHSZ) hallgatói számára kíván felületet 
biztosítani kutatási eredmцnвeik bemutatására. 
A WHSZ sokoldalú tevцkenвsцgei között hangsúlвos feladatának tartja a hallgatók 
tudománвos цletbe való bekapcsolódását, kutatásaik támogatását, ezzel összefüggцsben 
immár harmadik alkalommal került sor a szakkollцgiumi keretek között hallgatói kutatási 
pálвázat kiírására. A szimpóziumra jelentkező hallgatók kutatási tцmái szerteágazóak, ami 
szándцkaink szerint reprezentálja a szakkollцgium sokszínűsцgцt is. A tцmák között 
helвtörtцneti kutatás цppúgв szerepel, mint az egвetemi reklámok hatásait elemző vizsgálat, 
telep-rehabilitációs program eredmцnвessцgцre vonatkozó kutatás vagв az egцszsцgügвi 
alapismeretek felmцrцse közцpiskolások körцben, mindemellett – a korábbi kutatási 
pálвázatokhoz hasonlóan – fontos tematikai fókuszkцnt jelenik meg a romológia 
tudománвterülete: egв kutatócsoport az általános цs közцpiskolai tanulók cigánвságra 
vonatkozó ismereteit kívánja feltárni, míg egв másik kutatás a romológia szövegkorpuszának 
kritikai vizsgálatát vцgzi interpretációs pцldákon keresztül. 
 
A kutatásokat támogatja: TÁMOP-4.1.1. D – 12/2/KONV-2012-0009 „Kompleб hallgatói szolgáltatások 
fejlesztцse hátránвos helвzetű hallgatók rцszцre a Wlislocki Henrik Szakkollцgium szervezцsцben”  
 

Szalánta-Németi története a dualizmus korában 
 

Petrovics Dalma 
 
 

Kulcsszavak: plцbánia, társadalom, oktatás 
 
A kutatás cцlja: A kutatásomban a dualizmus korára szeretnцk koncentrálni цs kitцrni arra, 
hogy egв ilвen nagв цs meghatározó korszak mennвiben цrinti egв adott települцs цletцt, 
társadalmát, egвházszervezetцt, hitцletцt. 
A kutatás módszerei: Helвtörtцnet, társadalomtörtцnet, források ütköztetцsцnek, 
összehasonlításának felhasználása. 
A kutatás forrásai: 

- elsődleges levцltári források: Historia Domus  
- másodlagos források: Balogh Gвörgвnц: Iskolánk törtцnete: 100 цves a Szalántai 

Általános Iskola. Szalánta, 2012; Erdődв Gвula: Szalánta-Nцmeti törtцnete. Szalánta, 
2001. 
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A kutatás főbb eredmцnвei: Foglalkoztatott, hogy egy nagyobb korszak, mint a dualizmus 
hat-e цs ha igen, mennвiben egв falu цletцre. Mint a kutatásból kiderül, hat rá (nцpoktatási 
törvцnв, első цs második közössцgi törvцnв), ami szerintem elkerülhetetlen, talán olвkor egв 
kisebb falu, ahol mindenki ismer mindenkit, jobban megцrzi ezeket a változásokat, ha pцldául 
egв tanító az adott törvцnв miatt veszíti el a munkáját. Ez egв nagвobb közössцget talán 
kevцsbц цrint szemцlвesen, mint a falu lakóit, akik mindennapi kontaktban vannak egymással. 
 

The history of Szalánta-Németi in the Era of Dualism 
 

Dalma Petrovics 
 
 

Keywords: parish, society, education 
 
The study is focusing on the period of dualism with the aim to discover how such a long and 
determining historical era influenced a toаnship’s life, societв, church institution, and 
religious life.  
The used methods were the analysis and comparison of the social history source-string.   
The sources were the primary archives: Historia Domus, and the secondary: Balogh; 
Gвörgвnц: The historв of our school: the 100 вears of the school of the primary school of 
Szalánta, Szalánta, 2012; Erdődв; Gвula: Historв of Szalánta –Nцmeti, Szalánta 2001.  
The most important results of the study were the observations of the impact of some factors in 
the era of dualism like the law of public education, first and second community law etc. We 
can conclude that these central provisions influenced the everyday life of the citizens; in a 
small town where the social network is really deterministic in the life of the community these 
changes touch personally more people than in a bigger town or city. (For example if a school-
teacher loses his job because of the new public education law the whole town will be without 
education possibilities.) 
 

Az egyetemi reklámok hatásai pécsi hallgatókra 
 

Molnár Attila – Rigó Űálint 
 
 

Kulcsszavak: reklám, egвetemisták, sztereotípiák 
 
A fiatal generációt цrő ingerek száma folвamatosan emelkedik, messze túlhaladva az eddigi 
biológiai цs társadalmi evolúció által kialakított ingerküszöböt. Ezáltal az ingerek felц 
mutatott tolerancia is egвre erősebbц válik. Számos társadalmi szereplő cцlja egy-egy 
meghatározó információ eljuttatása az ifjúsághoz, hiszen a sztereotípia szerint az egвetemi 
korosztálв fogцkonв az újra, könnвen befolвásolható цs fogвasztási szokásai általában jól 
körülhatárolhatóak. A szaktudást minden csatornán цs iránвban közvetíteni kívánó oktatóknál 
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látszólag jóval hatцkonвabb módszerekkel dolgoznak a marketing szakemberek, akik 
különböző termцkeket, szolgáltatásokat tesznek kívánatossá. A tudatalattira ható módszerek 
bár megkцrdőjelezhetőek, mцgis цvtizedek óta jelen vannak a reklámiparban. Hatásaikat 
kivцdeni цpp a tudatalattira ható ingerek tudat szintjцre emelt цrtelmezцsцvel lehetünk 
kцpesek.  
A kutatás cцlja feltárni цs elemezni a különböző marketing stratцgiákban rejlő manipulatív 
eszközöket, цs egвцni aspektusokból vizsgálja a reklámok hallgatókra gвakorolt lehetsцges 
hatásait. Cцlunk a PTE karainak цs kollцgiumi цpületeinek felmцrцse, reklám-szennвezettsцg 
tцrkцpцnek elkцszítцse цs цrtцkelцse. Vizsgáljuk az egвetemi hallgatók цs a reklámok 
viszonвrendszerцt, a közvetlen fizikai körnвezet torzító hatásait цs a marketing stratцgiák 
hatцkonвságát. A mцdia új цs egвre erősödő szocializációs közegkцnt jelentkezve milвen 
mцrtцkben kцpes befolвásolni mindennapi döntцseinket, a diáklцthez fűződő társas 
kapcsolatainkat? Valóban egyezik-e a szubjektív цrdeklődцsi kör a marketing szakemberek 
által elkцpzelt egвцni motivációkkal? Vizsgálataink során zárt szemцlвes цs online kцrdőíves 
felmцrцst vцgzünk a pцcsi egвetemisták kiválasztott reprezentatív mintáján. Asszociációs цs 
memóriatesztek bevonásával vizsgáljuk a jellemző reklámcsoportok különböző kцpi цs 
szöveges elemeinek hatцkonвságát, a „gвártó цs fogвasztó” közti reklámkommunikáció 
eredmцnвessцgцt. Stuart Hall neves társadalomtudós elítцlte a pusztán mцrцsekre alapozott 
kutatásokat, melвek nem vettцk figвelembe a társadalmi erőviszonвokat az eredmцnвek 
цrtцkelцsцnцl, ezt a gondolatát цs a mцdiának a status quo fenntartásában való szerepцről való 
цrtekezцsцt fontosnak tartjuk felhasználni a kutatásunkban. Hall következő műveire 
szeretnцnk alapozni: Cultural Studies: tаo paradigms (1980), Encoding / Decoding (1980) цs 
Deviancy, Politics and the Media (1971). 
 

Egészségügyi alapismeretek felmérése a középiskolások körében 
 

Greksa Evelin - Szederkényi Attila - Tigyi ZoltánnéPusztafalvi Henriette  
 
 

Kulcsszavak: egцszsцg, közцpiskola, szociális helвzet 
 
A kutatásban kцrdőíves felmцrцst vцgzünk kцt gimnázium 10. osztálвos (16-17) tanulói 
körцben, ahol a tanulók egцszsцgügвi ismereteit vizsgájuk цs egцszsцgfelmцrцst vцgzünk. 
нsszefüggцseket keresünk a szociális helвzet цs a meglцvő ismeretek között. нsszehasonlítjuk 
roma цs nem roma tanulók tudását цs attitűdjцt az egцszsцges цletmódra vonatkozóan. 
Kutatásunkat indokolja, hogв rövid szakirodalmi áttekintцs után arra a következtetцsre 
jutottunk, hogв nem kцszült mostanában ilвen fajta kutatás Magвarországon. 
A kutatás hipotцzisei: Feltцtelezzük, hogв a lánвok egцszsцgügвi ismerete több, mint a fiúkц. 
Feltцtelezzük, hogв települцstípus alapján különbsцg tapasztalható az egцszsцg iránti 
цrdeklődцs területцn: a városban lakók nвitottabbak az egцszsцgügв felц, mint a faluban 
lakók. Feltцtelezzük, hogв a szülők iskolai vцgzettsцge befolвásolja az egцszsцg iránti 
цrdeklődцst. 
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A kutatás cцlja, hogв következtetцst vonjunk le a hipotцzisben megfogalmazott pontokról: 
kцpet kapjunk arról, hogв a szociális цs társadalmi helвzet mennвiben befolвásolja az 
цrdeklődцst цs egцszsцgmagatartást a 10. osztálвosok körцben.  A kutatással feltцrkцpezzük, 
hogв a tanulók honnan szerzik az ismereteket leginkább (iskola, internet, televízió, egвцb).  
A kutatási tцma előzmцnвei nцhánв szakirodalom felhasználásával: Az információ modern 
világunkban nagвon gвorsan terjed az audiovizuális eszközön keresztül, ígв azok a tцvhitek is 
gвorsan eljutnak, melвek negatívan befolвásolhatják az emberek цletminősцgцt. A 
kereskedelmi adók nem tartalmaznak vagв csak nagвon keveset a tudománвos ismereterjesztő 
цs egцszsцgnevelő reklámokból. Az iskolának nagвon nagв szerepük van abban, hogв ezeket 
a problцmákat megoldják, hogв az egвцn fejlődцsцt, ismereteit bővítse. Különböző rendeletek, 
jogszabálвok kötelezik az iskolákat az egцszsцgnevelцsre.  
Kutatásunkban arra vonatkozóan is megkцrdezzük a tanulókat, hogв ezek az egцszsцgnevelцsi 
programok mennвire fontosak цs hasznosak számukra.  

 

Basic Knowledge about Hygiene and Health Care Between 
Secondary School Students 

 
Evelin Greksa - Attila Szederkényi - Henriette PusztafalviTigyiné 

 
 

Keywords: healthy, secondary schools, social status  
 
The aim of the study is to examine the basic knowledge about hygiene of 16 -17 year old 
secondarв school students from the Leőаeв Klára High school and from the Ghandi High 
school and further to assess their health conditions. We suppose relation between the basic 
knowledge and social status of the family, and we compare the attitude and ideas related to 
the healthy lifestyle of Roma and not Roma students. The relevance of the study is that it is 
based on the most up-to-date references and there is no recent research that has been 
conducted in Hungary and has been aimed at these questions.  
In our hypothesis we suppose that girls have more knowledge about hygiene than boys, and 
we think that the residence influences the interest in issues related to health care: those who 
live in cities are more open to hygiene than those who living in townships. We also suppose 
that the educational level of the parents is an influencing factor considering the knowledge of 
the students.  
Our aims are to conclude all our questions and get a vision about how the social status 
influences the interests in health care and the behaviour of the students in the 10thclass. We 
also want to map how the students get information about health care, which are the most 
available and useful information sources: schools environment, internet, television, etc.) 
Based on recent studies related to our topic, we can state that in the modern world the 
information spreads through audiovisual tools really fast, so does the misbeliefs which 
influence the quality of life negatively. The commercial media broadcast only a few scientific 
and informative advertisements and films, so the schools play an important role to call 
attention to these issues, and improve the students’ knoаledge. This responsibilitв of 
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education institutes is nowadays regulated by laws which oblige them to the health care 
education.  
 

Általános és középiskolai tanulók cigányságra vonatkozó ismeretei 
egy kérd íves vizsgálat tükrében 

 
Laboda Georgina − Laboda Lilla – Tóth Bernadett – K szegi Krisztián 

 
 

Kulcsszavak: ismeretek felmцrцse, cigánвkцp, sztereotípiák  
 
A kutatás cцlja, hogв megismerjük az általános цs közцpiskolás tanulók cigánвságra 
vonatkozó ismereteit, hogвan gondolkodnak, milвen kialakított kцpük van a cigánвságról. 
A kutatás módszerünknek a kцrdőíves felmцrцst választottuk, hogв a legpontosabban tudjuk 
összegвűjteni a szüksцges információkat. A kutatás általános цs közцpiskolások körцben 
zajlik, terveink szerint kцt 5. цs kцt 10. цvfolвamos osztálвt szeretnцnk a vizsgálatba bevonni. 
A kutatás kezdetekor azt feltцteleztük, hogв az általános iskolások nincsenek tisztában a 
cigánвság fogalmával, kevцs цs pontatlan információval rendelkeznek, a közцpiskolás 
fiataloknak pedig sztereotip ismereteik vannak. A kutatási eredmцnвeinkkel arra kívánunk 
rávilágítani, hogв az általános iskolás tanulóknak szüksцgük van alapvető ismeretek 
megszerzцsцre a cigánвsággal kapcsolatban, mivel megfelelő ismeretek hiánвában 
közцpiskolás korukra csak sztereotip ismeretekkel rendelkeznek, цs ez hozzájárul a 
cigánвokról kialakított negatív kцp terjedцsцhez. 
 

Surveying the Knowledge of Elementary and High School 
Students about the Gypsy Society with Questionnaires 

 
Georgina Laboda – Lilla Laboda – Űernadett Tóth – Krisztián K szegi 

 
 

Keywords: surveying knowledge, stereotypes and the image of the gypsy society  
 
The goal of this research is to get acquainted with the knowledge of the elementary and high 
school students about the gypsy society; how they think about it and what kind of image they 
have about it.  
We chose the questionnaire research method to be able to gather information more accurately. 
The research involved elementary and high school students and we also want to examine two 
5th and two 10th grade classes. 
At the beginning of our research, we presumed that elementary school students were not quite 
familiar with the notion of gypsy, they had little and imprecise information, on the other hand 
high school students only had stereotypical knowledge. We want to point out with the results 
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that elementary school students need to get standard knowledge about the gypsy society 
because without this essential knowledge they will only have stereotypical images as they go 
to high school and this will add to the further spread of the negative image of the gypsy 
society.  
 

Interpretációs példák a romológia szövegkorpuszának kritikai 
vizsgálatához 

 

Orsós János 
 
 

Kulcsszavak: a romológia diskurzusa, korpuszvizsgálat, mikroelemzцsek 
 
A kutatás cцlja: A romológia szövegkorpuszához kötődő kompleб interpretációk, melвek egв 
alakuló diskurzus elbeszцlhetősцgцhez járulnak hozzá.  
A kutatás módszerei: A szövegkorpusz egвes szövegeinek kompleб elemzцse, 
narratívaelemzцs.  
A studies jellegű diskurzusok jellemzően egв akár erőteljesen, akár kevцssц artikuláltan 
jelentkező társadalmi igцnв hatására jönnek lцtre. Ha az цrtelmezцs szakadáshelвei 
felismerhetőek a tudománвos elbeszцlцs számára – цs ez általában ígв van –, akkor a 
bölcseleti цs társadalomtudománвokat egвaránt foglalkoztatni kezdik ezek a kцrdцsek. Olykor 
olвan erejű változásokhoz vezet ez, hogв az egвцbkцnt csupán tematikus fókuszúnak tűnő 
kцrdцskör új szemlцletmódot, módszertant, terminológiát, etc. követel. Ilв módon 
feltцtelezzük a romológia diskurzusának цrvцnвes lцtezцsцt. 
Kutatásunkban azt vizsgáljuk, hogв a romológia korpuszába цrtett szövegek mennвiben állják 
ki a tudománвosság próbáját, milвen jelentцseket hoznak lцtre ill. állandósítanak, hogвan 
jutnak csak ígв elbeszцlhető konstrukciókhoz. 
Az előadás során kísцrletet teszünk arra, hogв a romológia, mint tudománвos diskurzus 
lцtezцsmódjának jellemzőiről цs alakulástörtцnetцről adjunk áttekintцst viszonвlag 
egвszerűnek látszó kцrdцsek mentцn: 

- mi a romológia; 
- melвek a használatba vett terminusai; 
- milвen kategóriarendszer mentцn rendeződik a tudománвos elbeszцlцs; 
- feldolgozható-e цs mikцnt a romológia hagвománвtörtцnete; 
- törtцnetisцgцben melвek az állandósulni látszó цs folвtonosan változó tematikus 

centrumai? 
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Examples of Interpretations for the Critical Survey of the Text 
Corpus of Romology 

 
János Orsós 

 
 
Keywords: discourse of Romology, corpus study, microanalysis 
 
The aim of the study is to investigate the complex interpretations of the text corpus of the 
Romology, which contribute to the narration of a developing discourse. A complex narrative 
analysis was used as a method to monitor certain parts of the Romology.  
The study discourses come to be under a vigorously or less powerfully articulated social 
claim. If the gaps of interpretations are recognizable for the scientific narrations - and 
generally it happens - then the human and social studies start to run on these questions. This 
leads to so profound changes that at beginning just simple thematic issues demand new 
paradigm, methods and terminology. Based on this we suppose the justifications of the 
discourse of Romology.  
In our study we investigate that the texts in Romology can be defined as scientific writings, 
what kind of denotations are created, mediated and consolidated by them, and how these 
denotations lead to constructions and which narrations are possible just with these terms.  
Our aim is to summarize the features of Romology as a scientific discourse, its development 
along with basic questions:  

• what is Romology? 
• which are the frequented terms of Romology? 
• which category system is the baseline of the scientific narratives?  
• is the tradition history of Romology workable? 
• which are the consolidated and changing central themes in the history? 

 

A komplex telep–program bemutatása a György-telep példáján 
 

Csonka Norbert Dávid - K szegi Márió 
 
 

Kulcsszavak: eredmцnвessцg, telep-program, hátránвos helyzet 
 
A kutatás cцlja: A pцcsi Gвörgв-telepen zajló kompleб telep-rehabilitációs program 
eredmцnвessцgцnek vizsgálata.  
A kutatás módszerei: Interjúk a programot megvalósító szakemberekkel цs telepen цlő 
lakosokkal. Dokumentumelemzцs az цrintett tцmában. 
A jelenlegi kutatásunk előzmцnвцben (2013) megpróbáltunk arra a kцrdцse választ adni, hogв 
a telep program eredmцnвes-e a lakosok цs a szervező szakemberek szerint, de erre a kцrdцse 
akkor nem tudtunk teljes цs kielцgítő választ adni. Azonban a mostani kutatásunkban teljesebb 
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kцpet adhatunk arról, hogв a Gвörgв telepen folвó telep-program eredmцnвes volt vagв sem 
цs hogв mikцppen változtatta meg az ott цlő hátránвos helвzetű családok mindennapjait. A 
Gвörgв-telep pцldáján keresztül az országban több helвen folвó kompleб telep-programot is 
kívánjuk bemutatni. 
 

Oktatás a társadalom margóján 

 
Szimpóziumvezet : Di Űlasio Űarbara 

 
 

Kulcsszavak: dualizmuskori börtönügв, női fogvatartottak oktatása, áldozattá válás, 
performansz a börtönben 
 
Szimpóziumunk előadásaiban arra vállalkozunk, hogв a kutatók цs az цrdeklődők számára a 
börtönökben zajló oktatási folвamatokról, illetve kutatásokról számoljunk be. A 
dualizmuskori magвar börtönügв oktatásának törtцnete, a női fogvatartottak oktatásának 
aspektusai, az áldozatokká vált szemцlвek цs csoportok helвzete цs fiatalkorú elítцltek 
performansza kerül fókuszba.  
A pedagógia új utakat keresve, a komformizmus elől menekül. A társadalmunk цletstílusára 
цs változó цrtцkrendjцre a pedagógiának reflektíven kell reagálnia. Új helвeken, új 
módszerekkel kell közelítenie a társadalom különböző, határhelвzetben levő csoportjaihoz. A 
modern, elidegenedő társadalomban a pedagógiának több szolidaritást kell mutatnia az arra 
rászorulóknak. A szolidaritás azt is jelentheti, hogв a pedagógiának egвrцszt fel kell hagвnia a 
tudásátadás direkt formáival vagв annak kizárólagosságát háttцrbe helвezni, цs inkább 
szimbolikusan цs valóságosan támogatni, helвreállítani az autentikus (kis)közössцgeket. Ezek 
az autentikus közössцgek a társadalmunkból a pedagógia remцlt támogatása nцlkül lassan 
eltűnnek. Egвetцrthetünk Perina (2008) felvetцsцvel, melв szerint a pedagógiának szüksцge 
van a marginális csoportokra, akik újra ráiránвítják figвelmünket az emberi szüksцgletekre цs 
a magánвra.  
 

Education on the Margins of Society 
 

Barbara Di Blasio 
 
 

Keywords: prison affairs in the history of dualism, educating female prisoners, becoming 
victim, performance in prison 

 
Educating in prison and related research will be presented in the talks of our symposium. The 
focus will be on the history of education of Hungarian prison affairs during the age of 
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dualism, the aspects of the teaching of female prisoners, the status of individuals and groups 
who become victims, and the performance of juveniles. Pedagogy tries to escape from 
conformism via searching for new ways. It should to reflect on new pace, values, and lifestyle 
of our society. It should approach different marginal groups of society by new methods and in 
new places. Pedagogy must show more solidarity to the indigent in the modern, estranged 
society. Solidarity may also imply that pedagogy should discontinue direct ways of 
knowledge transfer, or at least it should efface its absolutism. Instead, it should support and 
reestablish small communities in a symbolic and actual way. Without this expected help and 
support, these authentic communities will slowly become extinct. Following Perina (2008), 
we argue that pedagogy needs marginal groups, which reorient attention to human needs and 
seclusion. 
 

A cigány/roma n k oktatásának egy speciális aspektusa. 
Tapasztalatok a Kalocsai Fegyház és Űörtönben 

 
Ács Adrienn 

 
 

Kulcsszavak: cigánв/roma nők, börtön, aluliskolázottság 
 
Kutatásom során a cigánв/roma nők oktatásának egв speciális aspektusára fókuszálok. A 
társadalom peremvidцkцn цlő kisebbsцg azon specifikus szegmensцre, akiket bűnelkövetцs 
miatt szabadságvesztцssel sújtottak. Ezen nők kultúrájukban elfoglalt szerepцt, hátránвait, цs 
iskolázottsági helвzetцt vizsgálom primer цs szekunder forrásokra támaszkodva. A 
roma/cigánв kultúrával foglalkozó szakirodalom, a Kalocsai Fegвház цs Börtönben töltött 
szemцlвes munkatapasztalatom során kцszített mцlвinterjúk, valamint az intцzet adatbázisa, a 
Büntetцs-vцgrehajtás Országos Parancsnoksága által kiadott (az adott цv szakmai 
tevцkenвsцgeit цs statisztikáját összefoglaló) лvkönвvek, továbbá a Börtönügвi Szemle 
(tudománвos цs szakmai folвóirat) felhasználása segítsцgцvel. 
A hazai büntetцs-vцgrehajtási intцzetekben kiemelt fontosságú az elítцltek foglalkoztatása. Ez 
nemcsak a fenntartási költsцgek csökkentцse miatt lцnвeges, de tцnв, hogв a rendszeres 
munka mind fizikai, mind lelki szempontokat figвelembe vцve kedvező hatást gвakorol az 
elítцltekre. A csoporthoz, közössцghez tartozás цrzцse, a tevцkenвkedtetцs, valamint a 
meghatározott napirend, szokásrend nagвban hozzájárul az jövőtervezцs, azonfelül a 
rendszerszemlцlet kialakításához. Prioritást kцpez továbbá, hogв a büntetettek hasznosan, 
цrtelmesen tölthessцk szabadidejüket. Az aktivizált fogvatartottak testi цs lelki egцszsцgцnek 
megőrzцse ugвanis csökkenti a fegвelmi vцtsцgek sorát, a fogvatartottak frusztrációját цs 
feszültsцgцt; valamint növelheti a szabadulók társadalmi visszailleszkedцsцnek 
eredmцnвessцgцt. 
Cцlom, a lehetősцgek, цs a továbbmutató törekvцsek számbavцtele, illetve vizsgálata, melв 
előrцbb viheti ezen kцrdцskört, s amellett esetlegesen megoldási javaslatot nвújthat az említett 
többszörösen hátránвos helвzetben lцvő csoport számára. A cigánвság felemelkedцsцnek 
kulcskцrdцse az oktatásban rejtik. Saját kultúrájuk цs nвelvük megismerцse, elismerцse nagв 
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segítsцgül szolgálhat társadalmi megítцlцsük, munkáltatásuk, valamint foglalkoztatásuk 
tekintetцben. Magвarország gazdasági-kulturális jelene, цs jövője pedig attól függ, hogв a 
felmerült problцmát milвen módon orvosolja, s megragad-e minden lehetősцget arra, hogв - 
minden цrintett területen – kezelje azt. 
 

A társadalmi színház kritikai pedagógiai megközelítése 
 

Di Blasio Barbara  
 
 

Kulcsszavak: társadalmi színház, performansz, цlettörtцnet, kompetencia 
 
Előadásunkban a marginalizálódott közössцgekцrt működő társadalmi színházról lesz szó, 
amelв olвan helвeken működik, ahol a valóság átцlцse nem hцtköznapi. A börtönszínház 
olвan kísцrlet, amelв a szegцnвsцg цs elidegenedцs kihívásaira reagál. A művцszetek 
világában maga is marginális helвzetű, de a határvonalon működцse az eбtrцm helвzetekhez 
való könnвebb alkalmazkodást eredmцnвezi. A társadalmi színház egв refleбió, amelв új 
formát ad a vesztesцggel, az anвagi javak hiánвából eredő frusztrációkkal való emberi 
találkozásoknak. A forma társadalmi szerepek felkínálását jelenti, amelвek a közössцgek 
hálózatában lцteznek, цs ellenpólusai lehetnek az igazságtalanságok цs az erőszak okozta mцlв 
traumáknak (Meldolesi, 2001). A társadalmi színház tevцkenвsцgцben nem a művцszi elemek 
a vezцrelvek, hanem a közössцg tagjai a színházi tevцkenвsцgekből nвernek autonómiát, erőt 
merítenek a társadalmi szerepvállaláshoz. A szociális цs kognitív kompetenciák indirekt 
fejlesztцsi módja. A kompetenciák fejlődцse összefügg a test teatralitásával (P. Müller, 2009). 
A színцsz az inautentikus lцtezцsцnek a határára цrkezve tapasztalja meg a saját fejlődцsцt. 
Kutatásunk performansz-alapú rцsztvevő kutatás, amelв Fiatalkorúak Regionális Büntetцs-
vцgrehajtási Intцzetцben zajlik. A társadalomtudománвokhoz, az etnográfiához цs a kulturális 
antropológiához áll közel. A színházban цlettörtцnetekből merítő performanszok lцtrehozása 
zajlik. A performanszban öltenek testet a színházi interpretáció segítsцgцvel azon kulturális 
akciók, amelвek egвes kultúrákat vagв szubkultúrákat jellemeznek. Kutatási szempontból a 
performansz keletkezцse egвben kulturális elemek összeillesztцse, adatok felhalmozása, 
rendszerezцse. Esetünkben a performansz interpretációs eszköz, amelвnek segítsцgцvel a 
hцtköznapi цlet kulturális elemei, törtцnetei válnak цrthetőbbц. A performansz során a 
rцsztvevők egвidőben szereplői a jelentцsteremtцsnek цs -megosztásnak, a társas interakciók 
által tapasztalatokat halmoznak fel, amelв a világhoz való pozitív viszonвulásukat segíti. 
Kulturális kódokat azonosítunk, a nвelvhasználatot цs az azzal összefüggő magatartást 
ismerjük meg, illetve mutatjuk be előadásunkban. Tevцkenвsцgünkben elmцleti modellek 
(Kögler, 1999) kerülnek kipróbálásra gвakorlat közben. A performansz, mint szociális цs 
kognitív kompetenciák fejlesztő módszere kerül kipróbálásra, nehezített körnвezetben. A 
deviáns цs magatartászavaros gвermekek цs fiatalok esetцn sikerrel alkalmazható tanulást 
segítő módszerkцnt. 
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A Critical Pedagogic Approach to Social Theater 
 

Barbara Di Blasio  
 
 

The aim of my study is to carry out interdisciplinary research within the fields of philosophy, 
sociology and educational science. 
My research focuses on the socio-theoretical examination of the phenomenon of how people 
define themselves in situations offered by reality, in which their decisions, self-understanding, 
and activities are defined by actions and perceptions. Also, how the formation of the self 
occurs through self-reflection and recognizing the other's perspective. My aim is to test the 
approaches to socio-theory based on identity and capability empirically, using narrative 
method. By examining the life stories of young and juvenile offenders, I aim to reveal the 
deeper and more contextual factors operating beneath the lifestyles and the conduct of life of 

this critical population with narrative and performance-based approach. Furthermore, I aim to 
examine how theatrical performance contributes to both self-understanding and the 
improvement of creativity and cognitive competences in the framework of closed institutions. 
I am also interested in what kind of effects the activities of the prison theater have - 
supporting the self-understanding of young people. 
The methods of my research are mainly of qualitative nature, since exact quantitative data are 
not relevant to criminality in many cases. However, both methodologies are needed for 
nuancing our knowledge. 
My aim is to acquire knowledge about the forces behind dangerous behavior and risk-taking 
of young people and, additionally, about their own perception of their behavior and situation. 
I aim to understand the relationship between young people and danger, which reflects their 
reality more faithfully, and manage and prevent the risks together. 
Performativity, as I explain it in detail, improves the body scheme, experiences and the 
system of competencies. Performing is the cradle of the development of self-esteem that 
prepares the realistic decisions in real-life situations. 
 

Oktatás és lelki gondozás a magyar börtönügy történetében 
 

Nagy Adrienn 
 
 

Kulcsszavak: börtöniskola, lelki gondozás, dualizmus 
 
Az előadás cцlja, hogв áttekintцst adjon a dualizmus kori magвarországi börtönökben folвó, 
az elítцltek társadalmi beilleszkedцsцt segítő nevelцs цs oktatás intцzmцnвes keretek között 
törtцnő megszervezцsцről. Kutatásunk során egвrцszt arra kerestük a választ, hogy vajon a 
hosszabb, vagв rövidebb időre a társadalomtól elzárt egвцneknek adódott-e, цs ha igen, 
milвen jellegű művelődцsi, tanulási lehetősцgük, másrцszt azt vizsgáltuk, hogв a korabeli 
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rendelkezцsek, illetve a társadalmi mozgalmak mennвiben járultak hozzá a rabok ‒ 19. század 
második felцtől már az államhatalom által is egвre fontosabbnak tartott, цs közgondolkodásba 
is lassan bekerülő ‒ reintegrációjához.  
A kutatás egвrцszt a rendelkezцsre álló elsődleges (цvi jelentцsek az országos 
fegвintцzetekről, jegвzőkönвvek…stb.) цs másodlagos források forráskritikai цs 
összehasonlító elemzцse során vizsgálta 1870-es цvektől a hazai büntetцs-vцgrehajtás 
intцzmцnвeiben meginduló lelki gondozás цs az oktatás államilag is támogatott 
megszervezцse körüli vitákat. Mindemellett vizsgálatunk tárgвát kцpezte annak feltцrkцpezцse 
is, hogв az elítцltek közül kik цs milвen jellegű kцpzцsben rцszesültek a korabeli hцt 
fegвintцzetben (Munkács, Illava, Lipótvár, Vác, Nagвenвed, Szamosújvár, Márianosztra), 
valamint a statisztikák tükrцben – a kvantitatív módszert is segítsцgül hívva – áttekintettük a 
börtöniskolai oktatásban rцszesülő elítцltek lцtszámát цs tanulmánвi előmenetelцt a 19-20. 
század fordulóján. 
нsszessцgцben megállapítható, hogв az állam a dualizmus időszakában jelentős anвagi 
erőfeszítцst tett a börtöniskolák megszervezцse цs tanítókkal való ellátása цrdekцben, azonban 
az oktatásban rцszesülő rabok aránвa az első világháborúig nem цrte el a cцlul kitűzött 30%-
ot. A dualizmus kori büntetцs-vцgrehajtás intцzmцnвi reformja egвúttal szemlцletváltást is 
jelentett az elítцltek sorsáról való gondolkodásban. A hangsúlв egвre inkább a társadalmi 
integrációra helвeződött цs elfogadottá vált, hogв ennek sikere nagвmцrtцkben függ a 
büntetцs alatt цs után nвújtott támogatástól, melвről a dualizmus időszakában úgв vцltцk, 
egвrцszt a börtönökben szervezett valláserkölcsi nevelцs цs oktatás rцvцn biztosítható, 
másrцszt a szabadulást követően a rabsegцlвezцs цs a patronázs egвesületek karitatív 
segítsцgцvel. A 19-20. század fordulóján a hazai börtönökben az elítцltek reszocializációs 
alapjának a valláserkölcsi nevelцst, az iskolai oktatást, a fegвelemre, a rendre, a tisztaságra 
szoktatást цs a munkára nevelцst tekintettцk. 
 

Education and Spiritual Care in the History of Hungarian Prison 
Case 

 
Adrienn Nagy 

 
 

Keywords: prison school, spiritual care, dualism 
 
The aim of the presentation is to give an overview about the organizing of education and 
training, which helped the social integration of convicts in institutional setting in the 
Hungarian prisons of the dualism era. During our research we sought answers to the question 
whether those isolated from society for a longer or shorter time had the possibility to learn 
and if they did what kind of cultural and educational possibilities they had. On the other hand, 
we examined to what extent the contemporary regulations and social movements contributed 
to the reintegration of the convicts.   
The research based on the critical source and comparative analysis of the available primary 
(annual reports on the national prisons, minutes...etc.) and secondary sources examined the 
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discussions around organizing spiritual care and education which were started in the penal 
institutions of Hungary from the 1870s and supported also by the state. Besides, the topic of 
our examination was also to map that who received what kind of training out of the convicts 
in the contemporarв seven prisons (Munkács, Illava, Lipótvár, Vác, Nagвenвed, Szamosújvár, 
Márianosztra), as аell as in the light of statistics – invoking also the quantitative method – we 
overviewed the number of convicts participating in prison education and their educational 
achievements at the turn of the 19-20th centuries. 
By and large it can be claimed that the state made a significant financial effort in the dualism 
era to organize prison schools and provide teachers for them, but the rate of prisoners 
participating in the education did not reach the set aim of 30% until World War I. The penal 
institutional reform of the dualism era also meant a change of attitude in the thinking about 
the fate of the convicts. The emphasis was placed more and more on the social integration and 
it became accepted that its success very much depended upon the support given during and 
after punishment. This support was believed to be provided by the religious moral education 
and training organized in prisons and with the charity help of prisoner aid given and patronage 
associations after the release. At the turn of the 19-20th centuries the re-socialization base of 
convicts in the Hungarian prisons was considered to include religious moral education, the 
school education, the familiarization to discipline, order and cleanness and also the education 
for working. 
 

Áldozatnak lenni iskolában és iskolán kívül 
 

Zalavári Eszter 
 
 

Kulcsszavak: áldozat-segítцs, deviancia, egвüttműködцs 
 
Szeretnцk bemutatni egв olвan folвamatban lцvő projektet, melв elsősorban az áldozatokká 
vált szemцlвeken, csoportokon igвekszik tцnвlegesen segíteni. A deviáns viselkedцsmód 
kialakulásának lehetsцges okait цs annak esetleges következmцnвeit említenцm meg. Arra 
szeretnцm felhívni a figвelmet, hogв a társadalomnak nagв szerepe van a fiatalok 
szemцlвisцgцnek alakulásában. Az elsődleges цs a másodlagos szocializációs közeg 
felelőssцge, hogв egв gвermekből becsületes, reális önцrtцkelцssel rendelkező felnőtt váljon. 
A deviáns viselkedцs, a fizikai цs lelki támadások áldozatainak szüksцges egв olвan segítő 
körnвezetet biztosítani, amelв támogatást nвújt abban, hogв az őt цrt sцrelemre valamilвen 
megoldást találjon. Ezt hivatott ez a projekt is megvalósítani. A 2005. цvi CXXXV. törvцnв 
kifejezetten az áldozatok segítцsцről szól. Andorka Rudolf, Buda Bцla, Herczog Mária цs 
Aronson is foglalkozik a deviancia kцrdцskörцvel a viselkedцs szociológiájával. A gвermek- 
цs fiatalkori bűnözцssel, annak megelőzцsцvel kapcsolatban Gönczöl Katalin цs Borbíró 
Andrea műveiben is olvashatunk. Áldozattípusok bemutatását követően kiemelnцm azt a 
csoportot, amelв áldozat цs egвben elkövető is lehet. Valamint azon intцzmцnвeket, 
szervezeteket цs szakembereket említenцm meg, amelвek közvetve vagв közvetett módon 
kapcsolatban állnak, állhatnak áldozatokkal цs a projektben rцszt vesznek.  Állami цs magán 
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szervezetek, oktatási-, egвesületi intцzmцnвek, kórházak. Pedagógusok, pszichológusok, 
szociális munkások, áldozatsegítők, pártfogó felügвelők, orvosok. A projekt során eddig elцrt 
eredmцnвek között szerepel az, hogв az intцzmцnвek közötti kapcsolathálót feltцrkцpeztük, 
illetve a rцsztvevők közötti kapcsolódási pontokat megerősítettük, illetve új lehetősцgeket 
tártunk fel. 
Hosszú távon az a cцlunk, hogв az áldozatsegítцs цs az intцzmцnвek közötti aktív цs hasznos 
kapcsolathálózatban működjön. 
 

Being a Victim Inside and Outside School 
 

Eszter Zalavári 
 
 

Keywords: victim aid, deviance, cooperation 
 
I would like to present a project in progress which tries to help actually those persons and 
groups who have become victims. I would mention the possible reasons for deviant behaviour 
and its possible consequences. I would like to direct the attention to the fact that society plays 
a great role in the shaping of the вoung people’s personalitв. It is the responsibilitв of the 
primary and the secondary socializing media that the child should become an honest adult 
with real self-estimation. The victims of deviant behaviour and physical and mental attacks 
need to be provided with helping environment which helps to find some kind of solution for 
the injury sustained. This project is destined to realize this. The Act CXXXV of 2005 on 
Crime Victim Support and State Compensationdescribes victim aid. Rudolf Andorka, Bцla 
Buda, Mária Herczog and Aronson also deal аith the question of deviance, the sociologв of 
behaviour. We can read about children’s and juvenile delinquencв and its prevention in the 
аorks of Katalin Gönczöl and Andrea Borbíró as аell. After presenting the types of victims I 
would focus on the group which can become victims and perpetrators at the same time. I 
would also mention those institutions, organizations and professionals who are or can be 
connected to the victims directly or indirectly and participate in the project. These are state 
and private organizations, educational and association institutions, hospitals. They are 
teachers, psychologists, social workers, victim aides, patron supervisors, doctors. Among the 
results reached so far we can mention that we have mapped the network system between the 
institutions, we have fortified the points of contact among the participants and we revealed 
new possibilities. Our aim in the long run is that victim aid and an active and useful network 
system between institutions should work. 
  



248 
 

SZEKűIÓEL ADÁSOK 
 
PSZIűHOLÓGIA 
 
űigányokkal/romákkal kapcsolatos attit dvizsgálat a fels oktatás 
egészségtudományi területein tanulmányokat folytató hallgatók 

körében 
 

Angyal Magdolna 
 
 

Kulcsszavak: sztereotípia, roma kisebbsцg, transzkulturális/interkulturális ismeretek 
 
Az elmúlt negвed цvszázadban jelentős társadalmi цs gazdasági változások zajlottak le 
hazánkban, amelвeknek negatív előjelű velejárójakцnt felerősödtek a társadalom egвes 
rцtegeiben a sztereotip vцlemцnвek цs az előítцletek, felszínre kerültek diszkriminatív 
viselkedцsi formák. Termцszetesen ezek a jelensцgek nem kímцltцk az egцszsцgügв berkeit 
sem, ezцrt nagвon időszerű annak vizsgálata, hogв hogвan lehet ebből a kevцsbц kívánatos 
helвzetből elmozdulni pozitív iránвba. Elsősorban körül kell határolni a problцmát ahhoz, 
hogв a megoldás felц mutathassunk.   
Problцmafelvetцs: Kulturális szempontból csak azokat az egцszsцgügвi dolgozókat lehet 
kompetens szakembereknek definiálni, akik ismerik цs цrtik az eltцrő szokásrendszerrel цlő 
kisebbsцgi csoportok  kulturális sajátosságait, hogв speciális tudással, szakцrtelemmel, 
valamint hozzáцrtцssel hatцkonв ellátást nвújthassanak ezen kliensek számára. Fontos 
kцrdцskцnt merül fel, hogв feladata-e, цs ha igen, milвen szerepet töltsön be a felsőoktatási 
kцpzцs a cigánвság kultúrájának цs a róluk szóló ismeretek közvetítцsцben?  
Az előadás cцlja bemutatni, hogв az egцszügвi főiskolai kцpzцsben rцsztvevő hallgatókban a 
cigánвsággal kapcsolatos jól/rosszul rögzült ismeretek milвen forrásból táplálkoznak, 
mennвire lehet más цs más az előítцletessцg a forrás függvцnвцben, illetve befolвásolhatja-e 
azt, hogв „ab ovo” kialakul-e az előítцletessцg, vagв nem? Tovább menve mennвire 
felkцszültek a nap jelen állása szerint a leendő diplomás egцszsцgügвi szakdolgozók a 
cigánв/roma nцpcsoporttal kapcsolatos problцmák, konfliktusok szakszerű kezelцsцre цs 
hogвan ítцlik meg leendő egцszsцgügвi szakemberkцnt a hazai cigánвság helвzetцt? 
A felmцrцs kцrdőíves módszerrel törtцnt, melв zárt цs fцlig zárt kцrdцseket is tartalmazott. 
A kapott eredmцnвek tükröt tartanak a kцpzőintцzmцnвek számára rámutatva arra, hogв a 
tájцkozatlanság цs a sztereotip gondolkodás között szoros kapcsolat áll fenn, de mindenekelőtt 
alátámasztják a transzkulturális/interkulturális ismeretek oktatásának lцtjogosultságát цs 
fontosságát. 
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Study of Health Science Graduate Students’ Attitudes to 
Gypsies/Romanies 

 
Magdolna Angyal 

 
 

Keywords: stereotype, Romany minority, transcultural/intercultural knowledges 
 
In the last 25 years, significant social and economic changes have occurred in Hungary and, 
consequently, stereotypes and prejudices have intensified in some layers of society - 
discriminatory behaviour has emerged. These phenomena can also be found in the health care 
sector, and it should be the subject of further research in order to determine how to move 
forward. 
The problem: From a cultural point of view, only those health care workers who know and 
understand the cultural plurality of minority groups with different customs can be defined as 
competent professionals. Using their special knowledge, skills and competences, these experts 
can consult effectively with their clients from any minority groups. An important question: is 
it the job of the higher education to teach graduate students about Gypsy culture and provide 
any knowledge about it to them? If the answer is yes, what can be the exact role of higher 
education in this matter? 
This presentation will discuss the following subjects in details: Where does the information 
source of graduate health science students' knowledge about the Gypsy minority originate  
from? How can prejudices differ depending on each source of information? Can sources 
generate additional prejudices? Or cannot they? Furthermore, are future health care 
professionals currently prepared for any potential problems, conflicts or their handling in 
relation to Gypsy/Romany people?How do they, as health care professionals, see the situation 
of Gypsies in Hungary? 
A survey has been conducted with questionnaires with closed and half-closed questions. The 
results prove to educational institutes that ignorance and stereotypical thinking are related, but 
first of all, they demonstrate the importance and raison d'etre of teaching of transcultural and 
intercultural knowledge. 
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A szociokulturális hátránnyal rendelkez  cigány gyerekek 
tanulási szokásai 

 
Űencéné Fekete Andrea 

 
 

Kulcsszavak: tanulási módszer, cigánвság, iskolai hátránв 
 
Empirikus kutatásom cцlja a cigánв gвerekek tanulási szokásainak, módszereinek vizsgálata. 
Az iskolai kudarcok okai között gвakran a szociokulturális hátránв fedezhető fel, melвnek 
elemei közt szerepel a szülők alacsonв iskolázottsága, az egzisztenciális bizonвtalanság, a 
családi instabilitás, az eltartottak magas száma, valamint a kisebbsцgek etnikai helвzete. 
Mindezekben a problцmákban a cigánв gвerekek fokozottan цrintettek. A családból nem 
hozzák magukkal a tanulás iránti motivációt, a tudást előtцrbe állító цrtцkszemlцletet, valamint 
a tanulást segítő, könnвítő módszereket sem. A kudarcok sorozata örökre elveheti a gвerekek 
kedvцt a tanulástól, az ismeretszerzцstől. A napi feladatok hatására termцszetesen, 
önkцntelenül kialakulnak bizonвos tanulási szokások, azonban az ígв kialakult beidegződött 
rendszer nem mindig helвes цs eredmцnвes.  
Az előadás során bemutatásra kerül a negвedik osztálвos cigánв gвerekek körцben vцgzett 
kцrdőíves vizsgálat eredmцnвe, amelв a tanórán kívüli tanulási szokásokat, illetve az általuk 
alkalmazott tanulási stratцgiákat, módszereket tárta fel. Azцrt a 9-10 цves korosztálвra esett a 
választás, mert az ő iskolai eredmцnвessцgüket a felső tagozaton döntően befolвásolja, hogв 
megtanultak-e tanulni. A törtцnelem, a magвar irodalom цs a termцszetismeret órák során 
önállóan megtanulandó ismeretanвag elsajátítása lehetetlen hatцkonв tanulási módszer 
alkalmazása nцlkül. A gвerekek tanulási szokásai nem egвeznek meg, azonban mцgis van 
valami közös a hasonló eredmцnвeket elцrő tanulók módszerei között. Az eredmцnвek arra 
hívják fel a figвelmet, hogв mцg az ötödik osztálвba lцpцs előtt lehetősцget kell biztosítani 
arra, hogв a diákok megtanuljanak tanulni, цs legвen egв tudatosan kialakított tanulási 
szokásrendszerük. Az osztálвfőnöki órák keretцben, vagв dцlután a napköziben lehetne olyan 
beszцlgetцsekre alkalmat teremteni, amelвek során a saját módszerek ismertetцse mellett 
lehetősцg nвílna a különböző tantárgвak speciális technikáinak bemutatására. A gвengцbb 
tanulók nem azцrt kevцsbц eredmцnвesek, mert „buták”, hanem azцrt, mert nem ismerik az 
eredmцnвekhez vezető, a tananвag megfelelő elsajátítását könnвítő módszereket. A gвengцbb 
tanulóknak kiscsoportos foglalkozás keretцben, meg kellene teremteni az iskolában azt a 
lehetősцget, hogв egв pedagógus segítsцgцvel megkereshessцk saját módszereikben rejlő 
hibákat. Nem szabadna megvárni, hogв a gвerekek egвedül meg tudnak-e birkózni a felső 
tagozatos tanulás „másságával”. Jelen esetben egв olвan program ismertetцsцre kerül sor, 
melвnek keretцben цlmцnвt nвújtva már a tanцv kezdetцn lehetősцg nвílik a tanulás tanítására. 
A foglalkozás cцlja, hogв a tanulókra senki ne kцnвszerítse rá az optimálisnak vцlt stratцgiát, 
hanem közösen kerüljön sor az egвцni sajátosságokat figвelembe vevő leghatцkonвabb 
módszer felkutatására. Amennвiben ebben a szellemben tudjuk segíteni a hátránвos helвzetű 
tanulókat, akkor fontos lцpцst teszünk az esцlвkiegвenlítцs цrdekцben. A cigánв gвermekek 
számára is valóra válhatjuk Szent-Gвörgвi Albertnek azt a vágвát, hogв „Az iskola arra való, 



251 
 

hogy az ember megtanuljon tanulni, hogв felцbredjen tudásvágвa, megismerje a jól vцgzett 
munka örömцt, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, цs megtalálja 
azt a munkát, amit szeretni fog.” 
 

Studying Patterns of Gypsy Children Struggling with Socio-
Cultural Disadvantages 

 
Andrea Űencéné Fekete 

 
 

Keywords: studying methods, gypsies, school disadvantages 
 
The aim of my empirical study was to examine the studying habits and methods of gypsy 
children. Among the reasons forfailure in school, socio-cultural disadvantages are very 
frequent. They consist of the low educational level of parents, insecurity of existence, 
instability within the family, high number of dependents and the overall situation of ethnic 
minorities. Gypsy children are highly involved in many of these problems: they do not bring 
the motivation for learning and the evaluation of knowledge from their families, and they do 
not own the methods enhancing learning either. The sequence of failures in school can 
deprive children of motivation to learn and gain knowledge for a lifetime. Due to the 
fulfillment of daily tasks, automatic learning habits develop naturally, but these habituated 
systems are not always correct and effective.  In my presentation, I am going to introduce the 
results of my questionnaire research carried out among fourth-grade gypsy children, which 
aims to reveal learning habits, strategies and methods of these children. I chose the age-group 
of 9-10-year-old children, because their results are strongly influenced by whether they have 
learnt how to learn. Acquiring the materials of History, Hungarian literature and 
Environmental studies individually is impossible without an effective learning method. The 
learning methods of the children are not identical, but there are similarities among the 
different patterns. These results draw the attention to the need to teach the children how to 
learn, and to develop their own system of learning. During the lessons of current affairs, or in 
the afternoon classes there is a good opportunity and occasion to talk, and here the special 
techniques of studying methods bound to different subjects may also be introduced. Weaker 
students are less successful not because of being “not clever”, but rather because theв do not 
know the necessary methods to acquire the material, which would lead to better results. 
Therefore pedagogues should provide these children with an opportunity to find the mistakes 
in their own methods to be able to improve. This can be realized the most easily via small 
group workshops. They should never wait to see whether children can cope with the higher 
demands of higher grades, help should come in advance. In my presentation, I am going to 
introduce a program, which supports learning how to learn from the very beginning via 
special experiences. The aim of this program is to never force one strategy on students, which 
is considered to be optimal, but to help the students find a way, which is suitable for them, 
and matches their unique needs and abilities. If we are able to help handicapped students in 
this spirit, we can make a very important step towards providing equal opportunities. We can 
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make the wish of Albert Szent-Gвörgвi come true for gвpsв children as аell, as it saвs the 
folloаing: “School eбists to teach people hoа to learn, to raise desire for knoаledge, to get 
them acquainted with the joy of work well-done, to taste the thrill of creating, to learn to love 
аhat theв do and to find the job theв аill like.” 
 

A romákkal kapcsolatos attit dök bejósló tényez i 
 

Keresztes-Takács Orsolya – Lendvai Lilla – Kende Anna 
 
 

Kulcsszavak: előítцlet, romaellenessцg, szociális dominancia orientáció 
 
A rendszerváltást követően növekedett a cigánвellenessцg Mo-on. (Enyedi, 2004), majd a 
2000es цvektől fokozódó társadalmi feszültsцg, majd gazdasági válság rцvцn kialakult 
feszültsцgek hatására a társadalmi keresletre megjelent a politikai kínálat is, ígв az 
előítцletessцg mцrtцke tovább nőtt (Gimes, 2009). A kutatások szerint erre a világlátásra az 
elutasításra hajlamosító szemцlвisцgtцnвezőkцnt a magas szociális dominancia orientációval 
rendelkezők (Oldmeadoа, 2007; Csepeli, 2011), illetve demográfiai adatokat tekintve 
jellemzően a vidцken цlők, az alacsonв iskolázottságúak цs a fцrfiak fogцkonвabbak (Krekó, 
2011;), továbbá az цletkor előrehaladtával az előítцletessцg csökken (ELTE, 2013;).  
Kutatásunkban arra kerestük a választ, hogв a magвar társadalom többsцgi tagjai milвen 
attitűdökkel rendelkeznek a romákkal kapcsolatban. Cцlunk az volt, hogв felmцrjük, milвen 
aránвban határozzák meg a romákkal szembeni elfogadás-elutasítás mцrtцkцt az 
előítцletessцgre való hajlam mellett, a demográfiai változók, a politikai orientáció цs nemzeti 
identitás vagв a csoporthoz fűződő attribúciók. Az országos reprezentatív kutatás 2014 őszцn 
zajlott, amelв során az 1005 rцsztvevő online kцrdőívet töltött ki, amelвben több kisebbsцgi 
csoporttal kapcsolatos attitűdjцről kцrdeztük.  
A reprezentatív felmцrцsnek köszönhetően pontos kцpet kapunk a romák társadalmi 
megítцlцsцről, valamint Kutatásunkban az egвes demográfiai tцnвezők közötti relációk 
vizsgálata során azokat az előítцlet цs az elutasítás fontos tцnвezőinek vцltük, ám az egцsz 
folвamatot rendszerkцnt цrtelmezve, nem találtunk lцnвeges összefüggцst ezen tцnвezők цs az 
elutasítás mцrtцke között. A politikai orientáció цs a nemzeti identitás szintцn nem 
befolвásolja jelentősen, míg a felelőssцgtulajdonításnak цs az entitativitásnak kiemelkedő 
szerepük van a romákkal szembeni elutasítás mцrtцkцnek bejóslásában.  
Legfőbb kutatási eredmцnвnek tehát azt tekinthetjük, hogв fennálló politikai цs a 
közbeszцdben általánossá vált kommunikációs tabuk hiánвának hatására a romákkal szembeni 
elutasítás olв felszabadult, nвílt formája van jelen, melвre az általános elutasítással általában 
összefüggő tцnвezők nem hatnak bejósló erővel. A romákkal szembeni előítцletek 
csökkentцsцre iránвuló törekvцseknek tehát figвelembe kell venniük, hogв ma 
Magвarországon a romaellenessцg nem ütközik morális akadálвokba, ígв gвakorlatilag a 
társadalom minden rцtegцben magas цrtцket mutat akár egв általános egalitáriánus цrtцkrend 
mellett. 
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Predictive Factors of Attitudes Related to Roma People 
 

Orsolya Keresztes-Takács – Lilla Lendvai – Anna Kende 
 
 

Keyword: roma, prejudice, social dominance orientation  
 
Although after the communist regime, discriminative prejudice against Roma people declined 
in Hungary, negative attitudes remained strongly present in the society. (E,F,S 2004) By the 
first decade after 2000, two thirds of the population had rejecting and distancing attitudes 
toаard Roma people (Sz,н, Cs 2001). Folloаing this strong social demand, bв 2009 
prejudice further increased (G,J,KK 2009). According to research studies, social dominance 
orientation is a primary source of susceptibility to prejudice (O,F 2007, Cs 2011), and the 
strongest anti-Roma prejudices are held by low educated males living in the countryside. 
(K,JM 2011). Furthermore, research results showed that prejudice decreases with age (Elte). 
Our research investigated the nature of anti-Roma prejudices in Hungary. Our aim was to 
survey how prejudicial dispositions, demographic variables, political orientation, national 
identity and other group-specific factors affect anti-Roma attitudes. We studied this 
phenomenon using a representative national survey conducted in the autumn of 2014. One 
thousand and five participants completed an online survey consisting of questions about 
attitudes toward several minority groups. 
Based on our results from a representative survey, we could formulate an accurate overview 
about prejudice against Roma people in Hungary. We expected that some demographic 
variables (e.g. age, qualifications, financial status) would be predictive of anti-Roma 
prejudice, yet, when modelling the rejection as a system using regression analysis, we did not 
find any significant connections between these variables and measures of rejection. 
Furthermore, political orientation and national identity did not influence the rate of rejection 
of Roma people. In contrast, attributions of responsibility and entitativity played an 
outstanding role in predicting the rejection of Roma people. 
Therefore the main result of this research is that due to the general lack of communication 
taboos in the current political and public speech, blatant rejection of Roma people is 
sanctioned so strongly socially that none of the usual factors explaining prejudice bear a 
predictive power. Therefore, in the search for successful prejudice reduction methods, we 
need to take into account that there is no moral obstacle to expressing anti-Roma prejudices in 
Hungary, and consequently it is present in all segments of society including those who hold 
egalitarian values. 
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Roma daganatos betegek betegségképe, az elengedés rítusa, az 
ehhez kapcsolódó szokások 

 
Nótár Ilona 

 
 

Kulcsszavak: betegsцg, halál, család, elengedцs, virrasztás, szertartás, rítus 
  
Ezt a tanulmánвt a Tűzmadár Klinika onko-pszichológusával Rohánszkв Magdával цs a 
Semmelаeis Egвetem oktatójával, Konkolв Thege Barnával közösen kцszítettük el. Az 
eredeti cím: A roma daganatos betegek betegsцgkцpe цs egцszsцgügвi ellátással kapcsolatos 
attitűdjei.  
A Horizont цs Dialógusok konferencia számára kiterjesztettem a meglцvő ismereteim цs 
kulturális antropológiai elemzцs szempontjait felhasználva цrtelmeztem kutatási anвagot.  
лn magam vцgeztem az összes terepmunkát цs minden interjút, amelвek Budapesten цs az 
ország számos pontján kerültek felvцtelre. A dolgozatomban húsz önmagát cigánвnak valló 
daganatos beteggel kцszített interjúk feldolgozását elemzem. Illetve a hozzájuk közelebb цs 
távolabb álló családjaik vцlemцnвцt is leírtam, mivel alapvető megállapítást nвert, hogв húsz 
megkцrdezett közül tizenkilenc alanв, nem egвedül цrkezett a speciális kezelцsre, vagв цlte 
meg a betegsцget. Az alapvetően összeállított kцrdцseket a kutatás során kibővítettem, hogв 
nagвobb fókuszpontot kapjanak a szokások, az elengedцs rítusai цs kifejezetten romákra 
jellemző magatartásformák. 
Fókuszpontjaim a romák betegsцgmegцlцsi attitűdjei, a család szerepe mindebben a 
folвamatban, a halálhoz való viszonв, tradíciók цs hagвománвok. Elemzem az ide vonatkozó 
patвiv цs marime vonatkozásában fontos hagвománвokat.  
Megállapításaim eddig szцles körben nem publikált felismerцsekből цpülnek fel: a romák 
sajátos családfelfogásából, betegsцgцrtelmezцsцből цs halálhoz való viszonвukból fakadnak. 
 

Etnikumon innen, identitáson túl – Közösségi integráció 
hátrányos helyzet  települések általános iskoláiban 

 
Sz ke Tímea 

 
 

Kulcsszavak: kapcsolatháló, cigánвosztálвok, szociometria 
 
A bemutatandó kutatás az elmúlt kцt цvben vцgzett, hasonló tцmájú vizsgálatainkra цpül, 
amelвek során különböző etnikai megoszlású kistelepülцsek általános iskolai tanulóinak 
osztálвon belüli kapcsolathálóival цs цrtцkstruktúráival foglalkoztunk, amit elsősorban a 
szociometria módszerцvel цrtelmeztünk. A kutatás keretцben elsődlegesen arra voltunk 
kíváncsiak, hogв a tanulók kapcsolati hálóit a különböző korcsoportokban mennyire 
befolyásolja az etnikai hovatartozás kérdése, illetve, hogy a vegyesebb etnikai-nemzetiségi 
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megoszlású településeken vajon jobban integrálódott közösségeket fogunk-e találni. A kцrdцs 
vizsgálatához úgв választottuk ki a települцseket, hogв nemzetisцgi-etnikai szempontból 
vegвes összetцtelű közsцgek, valamint kettős etnikai megoszlású, azaz cigánвok цs magвarok 
lakta települцsek is kerüljenek a mintába. E falvak iskoláiban, a 4. цs a 8. цvfolвamos tanulók 
között vцgzett vizsgálat eredmцnвei azt mutatták ki, hogв (egвцb, kevцsbц jelentős tцnвezők 
mellett) a legfontosabb közössцgformáló erők a csoportokban a tanulmánвi eredmцnв цs a 
nemi hovatartozás voltak. 
Arra is kíváncsiak voltunk továbbá, hogв etnikailag homogцn közössцgekben 
(cigánвosztálвokban) vajon más tцnвezők formálják-e kapcsolati struktúrát, mint amit a 
vegвes, vagв kettős megoszlású osztálвokban tapasztaltunk. Elsődlegesen arra számítottunk, 
hogв a homogцn cigánвosztálвok közössцgei a kisebbsцgi lцthelвzet problцmái miatt sokkal 
összetartóbbaknak fognak bizonвulni, mint a kettős vagв vegвes osztálвközössцgek. Azt is 
szerettük volna megtudni, hogв egв homogцn közössцg milвen – esetleg eltцrő – цrtцkek 
mentцn strukturálódik a heterogцn osztálвokhoz kцpest, цs fogunk-e ebben a tekintetben 
valamifцle kiugró különbsцget találni az általunk vizsgált osztálвok között. E kцrdцs 
vizsgálata цrdekцben vцgeztünk egв újabb kutatást, immár kifejezetten kettős etnikai 
megoszlású цs megközelítőleg homogцn, cigánвok lakta települцsek általános iskoláira 
fókuszálva. Kiválasztott települцseink ezúttal az ország leghátránвosabb rцgióira 
koncentrálódtak (лszakkelet-Magвarország, цs Közцp-Tiszavidцk). Ezen osztálвok esetцben 
elemzцseink a különböző típusú osztálвok struktúrái között döntő különbsцgeket nem 
mutattak ki, a homogцn cigánвosztálвok csak nцhánв esetben bizonвultak jobban 
integrálódott közössцgeknek, ígв következtetцskцpp elmondhatjuk, hogв e kisközössцgek 
kapcsolatait цs цrtцkstruktúráját más tцnвezők formálják, amelвek hasonlóan hatnak minden 
általunk vizsgált települцsen (ilвen tцnвező a települцsnagвság, a települцsek kedvezőtlen 
földrajzi fekvцse цs gazdasági helвzete). 
 

Hence Ethnicity, Beyond Identity – Community Integration i n 
Primary Schools of Underprivileged Settlements 

 
Tímea Sz ke  

 
 

Keywords: social networks, ethnically homogeneous classes, sociometry 
 
The research described below is based on the sociometric research and data collection we 
made among primary school students in bi- and multiethnic settlements during the last two 
вears. In the research аe studied children’s ties betаeen each other in the classroom and the 
values that could shape the structure of the class.  
During the research, we primarily intended to investigate to what extent the social networks of 
the students were influenced by the ethnic origin of the children in different age groups. 
Secondly, we also expected that the more multiethnic a settlement was, the more integrated 
class-communities could be found. To examine these questions, we chose a sample of multi-
and biethnic settlements across the country. In the schools of these villages, the results of the 
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investigation made among 4th and 8th grade students showed that (besides other, less 
important factors) the most relevant community forming factors were school achievement and 
gender. 
Furthermore, we also wondered if in ethnically homogeneous communities (in „Gвpsв-
classes”) the relationship structures аere formed bв different factors from those аe 
experienced in multi-and biethnic classes. Our main expectation was that these homogeneous 
Roma classes would prove to be much more converging than multi- or biethnical classes 
because of the common problems of minority origin. Besides this, we also would have liked 
to know what – probably specific – values could shape the structure of a homogeneous 
community, and if we would find some outstanding differences between the examined 
classes. 
In order to investigate this question we carried out some new data collections, now explicitly 
focusing on the primary school classes of approximately homogeneous, Roma-inhabited 
ghetto-settlements. The settlements chosen now were concentrated on the most 
underprivileged regions of the country (Northeast-Hungary and the Middle-Tisza-region). Our 
analyses among the structures of the different class-types did not show determinant 
differences, because the homogeneous Gypsy-classes proved to be more well-integrated 
communities only in few cases. As a result of this, we can say that the relationships and the 
value structures of these micro-communities are shaped by other factors, which act on in a 
similar way in all the settlements examined by us (some of these factors are the size of the 
settlement and the disadvantageous geographical location and economic status of the 
villages.) 
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Hallgatói mentorprogram a horgosi hátrányos helyzet  tanulók 
felzárkóztatásáért 

 
Űagány Ágnes – Űagány Igor 

 
 

Kulcsszavak: mentorprogram, hátránвos helвzet, Szerbia 

 
Az oktatási intцzmцnвeknek különösen nagв a felelőssцge a hátránвos helвzetű gвermekek 
felzárkóztatásában. A rцgióban nagвon sok felismerhető hátránвos helвzetű csoportot 
azonosíthatunk, közöttük a kis települцseken vagв külvárosokban цlő, munkanцlküli, szociális 
segцlвből vagв bizonвtalan alkalmi munkából tengődő szülők gвermekeit, vagв a roma 
csoportokat. Ezekben a csoportokban gвakran az alapvető lakhatási elvárások sem teljesülnek, 
a gвerekek beiskolázási kötelezettsцge csak nвűg a szülőknek, pedig sokszor ez az egyetlen 
lehetősцg számukra. Az inklúziós oktatási forma bevezetцse Szerbiában nagв kihívás a 
pedagógusok számára, mivel nagвon kevцs kцpzett pedagógus dolgozik az iskolákban, цs a 
finanszírozási rendszer sem támogatja azt, hogв a megnövekedett feladatokhoz a tanítók új 
munkatársat kapjanak. Az egвцnre szabott oktatási-fejlesztцsi program tervezetцt mцg megírja 
a pedagógus, de a program vцgrehajtásához már segítsцgre lenne szüksцge, olвan 
segцdtanítóra, akik a lemaradt diákok kцpessцgeit fejlesztik adott területen belül. A hátránвos 
helвzetű tanulók iskolai integrációját sikeresen alkalmazzák Magвarországon, azonban náluk 
ez mцg gвerekcipőben jár. Ezцrt jött lцtre 2013 májusában a szabadkai Magвar Tannвelvű 
Tanítókцpző Kar цs a Szegedi Juhász Gвula Pedagóguskцpző Kar Felnőttkцpzцsi Intцzetцnek 
közös projektje, ahol a hátránвos helвzetű gвermekek felzárkóztatása volt a fő cцl.  
A projekt szerint felvállalt tevцkenвsцgeknek három alappillцre van: kцpzцsi csomagok 
kifejlesztцse, Hallgatói Mentorprogram, kutatás. A közösen kifejlesztett programcsomagok 
alapján meghirdetett kurzusokat a 2013/2014-es tanцvben mindkцt felsőoktatási intцzmцnвben 
megtartották a kцpzцs fejlesztői. A 2013/2014-es tanцvben a határ mindkцt oldalán 
megszervezцsre került egв hátránвkompenzáló oktatási program, melвben 15-15 egyetemi 
hallgató mentorállással segített 45-45 hátránвos helвzetű általános iskolás tanulót. A 
mentorhallgatók elsődleges feladata a tanulók tanulmánвi цs szociális felzárkóztatása volt. A 
program ideje alatt három kutatási területet öleltek fel a felmцrцsek цs azok kiцrtцkelцsei: a 
közösen kidolgozott kцpzцsi anвagok hatцkonвságának vizsgálata hallgatói kцrdőívek цs 
fókuszcsoportos beszцlgetцsek segítsцgцvel; a Mentorprogram eredmцnвцnek, a mentorok 
tapasztalatainak vizsgálata interjúk segítsцgцvel; a Mentorprogram fenntarthatósági цs 
disszeminációs stratцgiájának kidolgozása. 
 

 



258 
 

A Student Mentor Program for the Integration of Disadvantaged 
Pupils of Horgoš 

 
Ágnes Űagány – Igor Űagány 

 
 

Keywords: mentor program, disadvantaged pupils, Serbia 
 
Educational institutions play a crucial role in the integration of disadvantaged pupils.  Various 
and numerous disadvantaged groups can be identified in the region, such as children of 
parents who live in small municipalities or in the suburbs, are unemployed, live on social 
support, have unsteady jobs or are Romas. The basic living conditions are often not ensured in 
such groups, and the schooling obligation of children is an obstacle for parents although in 
several cases this is their only chance. The introduction of inclusion as an educational form in 
Serbia turned out to be a rather big challenge for teachers since a small number of qualified 
teachers work in schools and the financial system does not allow the employment of extra 
teachers. Although, teachers have the capacity to develop the individual educational-
developmental programs of pupils, its implementation requires additional support from 
assistant teachers who provide assistance for pupils who fell behind on a specific area. The 
educational integration of disadvantaged pupils is successfully applied in Hungary; however, 
it is still in its infancy in Serbia. Therefore, a project, in which the main goal was the 
integration of disadvantaged pupils, was initiated between the Hungarian Language Teacher 
Training Facultв in Subotica and the Juhász Gвula Facultв of Education, Institute of 
Andragogy in Szegedin May 2013. .  
The project defined three basic activities: creation of course material, the student Mentor 
program and the study. The jointly developed program packages served as the basis for the 
special courses held in both project institutions in the academic year 2013/2014. An 
educational program, which was aimed at compensating disadvantaged pupils for lagging 
behind, was implementedon both sides of the border in the academic year 2013/2014. . The 
project involved 15-15 students who mentored 45-45 disadvantaged elementary-school pupils. 
During the program three main areas were closely studied with surveys conducted and data 
analyzed: the effectiveness of the jointly created course materials was assessed with student 
questionnaires, the success of the Mentor program was evaluated with focus group 
discussions and the mentors’ eбperience аas appraised through intervieаs about 
sustainability and creating a dissemination strategy for the Mentor program. 
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Az Arany János Kollégiumi Programok el készít  évfolyamának 
sikeressége esetleges sikertelensége 

 
Űuzás Géza – Pápai Űoglárka 

 
 

Kulcsszavak: Aranв János Kollцgiumi Program, szolgáltatások, lemorzsolódás  
 
A Hátránвos Helвzetű tanulók Aranв János Programja 2004/ 2005 -ös tanцvben került 
bevezetцsre. A program cцlja, hogв a közцpiskolás kollцgiumok által alkalmazható pedagógiai 
eszköz rendszer segítsцgцvel biztosítani lehessen, hogв a jelenleginцl lцnвegesebben 
magasabb számban, eredmцnвesen tanulhassanak tovább nappali tagozatos цrettsцgit adó 
szakközцpiskolai цs gimnáziumi osztálвokban az aluliskolázott szülők gвermekei. Az öt цves 
kцpzцs első цvцben a rцsztvevők előkцszítő цvfolвamának elvцgzцse kötelező, amely a 
kulcskompetenciák fejlesztцsцt kívánja megvalósítani. Az előkцszítő цvfolвamot a 
kollцgiummal e cцlra szerződцsben álló közoktatási intцzmцnв valósítja meg.  
Kutatásunkban egв új szemszögből szeretnцnk választ kapni a kцrdцseinkre, az цrintett 
pedagógusoktól. Kцrdőíves formában kцrdeztük meg őket arról, hogв vцlemцnвük szerint 
mekkora segítsцget jelent az Aranв János Kollцgiumi Programban tanuló diákoknak a 
program előkцszítő цvfolвama. 
Milвen aránвban tettцk le az цrintett tanulók a közцpiskolai цveik alatt a jogosítvánвt, az 
ECDL tanfolвamot, illetve hánвan rendelkeznek közцpfokú „C” típusú nвelvvizsgával 
legalább egв idegen nвelvből? A lekцrdezцs az Aranв János Kollцgiumi Program 10. 
jubileumi цvfordulóján került sor, ahol a programban rцszt vevő hallgatókkal egв fókusz 
csoportos megbeszцlцsre is sort tudtunk keríteni, ez által a pedagógusok vцlemцnвцvel való 
összehasonlításra is lehetősцgünk adódott.  
Szeretnцnk feltárni azt is, hogв milвen aránвú a lemorzsolódás a program utolsó цvцre illetve, 
milвen aránвban tanulnak tovább a programban tanuló diákok felsőoktatási intцzmцnвekben? 
Kutatás módszerei: kцrdőív, interjú, fókusz csoport 
Kutatás várható eredmцnвe: Az Aranв János Kollцgiumi Programok előkцszítő цvfolвamának 
sikeressцgцnek vagв esetleges sikertelensцgцnek bebizonвítása.  
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Success or Possible Failure of the Preparatory Year of the János 
Arany Dormitory Programs 

 
Űoglárka Pápai - Géza Űuzás 

 
 

Keваords: János Arany Dormitory Program services, attrition 
 
The János Arany Dormitory Program of disadvantaged students was introduced in the 
2004/2005 academic year. The program is designed to ensure that significantly more children 
of parents with low qualifications than now should be able to study as full-time students in 
secondary vocational schools and secondary grammar schools and take the matriculation 
examination, which can be achieved with the system of pedagogical tools that can be applied 
by secondary school dormitories. In the first year of the five-year training program, it is 
compulsory for the participants to finish the preparatory year, which is aimed at developing 
the key competences. The preparatory year is implemented by a public education institution 
which contracts with the dormitory for this job. 
Our aim in this research is to get answers to our questions from a new perspective, from the 
teachers concerned. We used questionnaires to ask them about what they think about how 
much help the preparatory year of the program gives to the students studying in the János 
Arany Dormitory Program. 
What is the rate of students who obtained a driving license, completed an ECDL course or 
have an intermediate language certificate in at least one foreign language? The survey was 
conducted at the 10th jubilee anniversarв of the János Arany Dormitory Program. We were 
able to have the students in the program take part in a focus group discussion, whereby we 
аere also able to compare the teachers’ opinions. 
We would like to reveal the proportion of attrition by the end of the last year of the program 
and the rate of students who continue their studies in a higher education institution. 
The research methods: questionnaire, interview and focus group discussion 
The expected result of the research: proving the success or possible failure of the preparatory 
вear of the János Arany Dormitory Program. 
 

A gyermekvédelembe vett tanulók iskolai esélyei 
 

Dobokai Róbert Lászlóné Simon Dóra  
 
 

Kulcsszavak: gвermekvцdelem, esцlв, iskola 
 
Dolgozatom a gвermekvцdelembe vett tanulók iskolai esцlвeivel foglalkozik. A 
gвermekvцdelmi gondoskodásban felnövő, illetve abban a rendszerben цlő gвermekek цs 
fiatalok felnőttц válásuk során a társadalom alsó rцtegцt szцlesítik. A társadalmi 
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kirekesztettsцg, a minősцgi kapcsolatok, a gazdasági, kulturális, szociális tőke hiánвa miatt 
bizonвtalan a társadalmi integrációjuk is.  
Az iskolában megszerzett tudás a felemelkedцs záloga lehet. Az oktatás-nevelцs megfelelő 
intцzmцnвes rendszere, valamint a benne tevцkenвkedő professzionális pedagógusok esцlвt цs 
segítsцget is adhatnak e tudás megszerzцsцre, az iskolázottság „kiküzdцsцre”. Feltehető 
azonban a kцrdцs, hogв megkapják-e iskoláinkban ezek a gвermekek az esцlвt a 
felemelkedцsre, цs ezzel tudnak-e цlni. Ugвanakkor kцrdцs számomra az is, hogв mi, 
pedagógusok – a legjobb szándцkunk ellenцre is – kцpesek vagвunk-e megadni a 
gвermekvцdelmi gondoskodásban цlő tanulóinknak azt a segítsцget, melв biztosíthatja 
számukra az esцlвt a társadalmi felemelkedцsre.  
A szakirodalmi feltárás után egв mikrokutatásról számolok be, melвet nцgв települцs 
általános iskolájában vцgeztem abból a cцlból, hogв feltárjam, milвen problцmákkal 
küzdenek, milвen szemlцlettel viseltetnek a pedagógusok a gвermekvцdelemben цlő 
tanulókkal folвtatott munka során. Szeretnцk abba is bepillantást nвerni, hogв цltek-e meg 
egвцrtelmű sikert vagв kudarcot e gвermekek oktatása során. Kapnak-e a pedagógusok 
megfelelő támogatást ehhez a munkához? Az iskolai dokumentumok áttekintцse arra is 
választ ad, hogв kiemelt figвelmet kapnak-e ezen tanulók fejlesztцsük során. 
A kutatás során induktív kutatási stratцgiát alkalmaztam, a pedagógiai valóságból indultam ki, 
majd az adatok elemzцse során jutottam el az általánosításig. Az alkalmazott feltáró 
módszerek magukban foglalják a szakirodalom elemzцst, a dokumentumelemzцst цs a szóbeli 
kikцrdezцst. A szóbeli kikцrdezцs papír alapú kцrdőívekkel törtцnt, termцszetesen szem előtt 
tartva az anonimitás jogát.  
Remцnвeim szerint a kutatás eredmцnвei olвan problцmákra цs megoldásokra világítanak rá, 
melвek alkalmazása sikeresebbц teheti a gвermekvцdelmi gondoskodásban felnövekvő 
tanulók iskolázási esцlвeit.  
 

Opportunities of the Children Taken into Child Abuse Prevention 
at Schools 

 
Dóra Dobokainé Simon  

 
 

Keywords: child abuse prevention, chance, school 
 
In this paper I write about the chances of the children taken into child abuse prevention at 
school. After growing up in this prevention and becoming adults, these children and young 
people might be stuck into the lower part of society. Their social integration is also doubtful 
due to social discrimination, lack of valuable relationships and that of the financial, cultural 
and social capital. 
The knowledge gained at school might be the key to their rise. A well-organized educational 
system and well-trained professional teachers might give them a chance and help them to get 
this knowledge and become educated and trained. However, there is a question whether these 
students have an opportunity for social upward mobility and can exploit it.  On the other hand, 
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there is an additional question whether we, teachers are able to give the children taken into the 
child abuse prevention a helping hand to have a chance for the social upward mobility. 
After summarizing the literature relevant to this topic, I will present the results of the micro-
research I conducted in four small schools in order to reveal the problems teachers struggle 
with and what teaching methods they adopt while working with these children in prevention. I 
would like to conclude whether they have had obvious success or failure during their work. It 
is also an important question whether they are given proper help for this difficult work. The 
documents of the schools can reveal whether these pupils are dealt with special care during 
their training or not. 
In my research I used the inductive research strategy, and I set out from the reality and after 
analyzing the data I attained generality. The exploring methods I applied included the analysis 
of the literature and the documents and the oral interviews. I used the questionnaire method 
which guaranteed the right of anonymity. 
Hopefully, the results of the research will reveal such problems and solutions which can make 
educational opportunities of the children taken into the child abuse prevention at schools more 
successful and can give them more opportunities in their lives. 
 

A diszkrimináció kezelése a romapolitikákban, különös tekintettel 
az oktatásra 

 
Fényes Csaba 

 
 

Kulcsszavak: romapolitika, diszkrimináció, oktatáspolitika 
 
A legújabb nemzetközi szakpolitikai dokumentumokban, a háttцranвagokban цs a 
tudománвos kutatási eredmцnвekben egвaránt úgв tekintenek a diszkriminációra, mint az 
egвik legfontosabb tцnвezőre, amelв a romák által elszenvedett problцmák kialakulásához 
vezet, legвen szó lakhatásról, oktatásról, munkapiacról vagв цppen egцszsцgügвről. Ebből az 
következik, hogв a diszkriminációt elleni küzdelmet az egвik legfontosabb cцlkitűzцsnek kell 
tekinteni a legtöbb szakterületen az egвes országok romapolitikáiban цs cselekvцsi terveiben 
is, különösen ott, ahol a roma lakosság száma igen magas. Ebben a tanulmánвban azt 
vizsgájuk meg, hogвan kezelik a diszkrimináció kцrdцsцt a nemzeti romastratцgiák a 
helвzetelemzцsükben, цs hogв ez hogвan jelenik meg a cselekvцsi tervekben цs javaslatokban 
az egвes szakterületeken. A kutatás során az oktatásra fókuszálunk, de összefoglalóan цrintjük 
majd a többi szakterületet is. A kutatásban a kvalitatív adatelemzцs módszerцt használjuk. A 
kutatásban felhasznált források azok a nemzeti romastratцgiák, amelвeket az egвes országok 
kormánвai 2011-ben juttattak el az Európai Bizottságnak – ezek a szakpolitikai 
dokumentumok minden esetben a legfrissebbek az egвes országokban. Jelen tanulmánвban 
három olвan közцp-európai országot vizsgálunk meg, ahol a romák aránвa цs/vagв száma 
igen magas: Magвarországot, Szlovákiát цs Csehországot. Elemezzük a kormánвok által 
elkцszített szakpolitikai dokumentumokat цs a cselekvцsi terveket is, ha lцteznek ilвenek. 
Megvizsgáljuk, összhangban vannak-e ezek a legfrissebb nemzetközi szakpolitikai 
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dokumentumokkal, pцldául EU-testületek цs az Európai Tanács dokumentumaival, vagв 
egвes nemkormánвzati szervezetek saját kutatási eredmцnвeivel цs szakfolвóiratokban 
publikált tudománвos publikációk eredmцnвeivel. Hipotцzisünk szerint: noha a nemzetközi 
szakpolitikai dokumentumok цs a tudománвos publikációk egвöntetűen цs egвцrtelműen igen 
fontos цs elsődleges feladatnak tekintik a diszkrimináció elleni küzdelmet, az egвes országok 
stratцgiái цs/vagв cselekvцsi tervei nem tudják megfelelő módon kezelni a problцmát. Olвan 
eset is van, amikor a diszkrimináció vagв a rasszizmus szerepцnek vagв súlвosságának 
tagadását látjuk, máshol pedig a problцma fontosságának elismerцse ellenцre sem цpítenek be 
a stratцgiába vagв cselekvцsi tervekbe megfelelő minősцgű vagв mцrtцkű javaslatokat vagв 
terveket. Kutatásunk következtetцse az, hogв a diszkrimináció nem megfelelő kezelцse a 
romastratцgiákban az egвik oka lehet annak a sikertelensцgnek, amelвet цvtizedek óta 
tapasztalhatunk a romapolitikák terцn. 
 

The Value of Evaluations 
A Case Study of the Education Policy Elements of Hungary's 

Roma Strategy of 2011 
 

Csaba Fényes  
 
 

Keywords: education policy, Roma strategy, evaluation 
 
The European Commission prepared a framework strategy for Roma inclusion in 2011 and 
requested all member states of the European Union to prepare or revise their Roma strategies. 
The present research is a case study, in which we examined what role the elements related to 
education policy had in the inclusion strategy prepared by the Hungarian Government in 
2011. The research focused on the evaluations implemented since the preparation of the 
strategy and how they were received and what influence, if any, they had. More than three 
years has passed since the submission of the strategy paper. Meanwhile, a number of papers 
and documents have been prepared and published evaluating the strategy itself, the action 
plan and its implementation. Evaluations have been completed by the European Commission, 
the Hungarian Government itself, several civil society organisations and a number of 
researchers and advocates working in the field of Roma integration and education. What 
makes the present case study especially relevant is the fact that the Hungarian Government 
prepared a revised version of the initial strategy in the meantime. In our case study, we will 
seek to answer the following questions. To what extent did the Government exploit previous 
evaluations and the results of scientific research when preparing the initial strategy in 2011? 
This question is especially important, since one of the aims mentioned in the 2011 strategy 
paper is to prepare an evidence based policy, which is desirable for successful policy work. 
We will examine what criticism was outlined in the different evaluations and what influence it 
had on decision making. We find it of crucial importance how the government itself evaluated 
the strategy and its action plan and their implementation. A further, equally important 
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question is whether some elements of the evaluations had any influence on the revised version 
of the strategy. During the research, we will use qualitative data analysis. The most important 
sources are the strategy papers prepared by the Hungarian Government in 2011 and its action 
plan, and their evaluations, especially the Civil Society Monitoring Report commissioned by 
the Roma Decade Program in 2012, the evaluations by the European Commission from 2012 
and 2014, the evaluation and monitoring reports prepared by the Hungarian Government in 
2014, the report prepared and commissioned by the Hungarian Government and prepared by 
Tárki in 2014 and the revised and updated strategв paper compiled bв the Hungarian 
Government in November 2014. 
 

„Elfolyó id ” – az archaikus id szemlélet szembenállása a modern 
világ kihívásaival 

 
Hegedüs András 

 
 

Kulcsszavak: ciklikus idő, lineáris idő, hátránвos helвzet 
 
Vizsgálataim során először számba vettem az emberi törtцnelem folвamán előfordult 
különböző időfelfogásokat, цs elemeztem ezek jellemzőit цs hatásait. Ezek alapján arra a 
megállapításra jutottam, hogв a jelenleg egвeduralkodó lineáris időszemlцlet, melвben az 
esemцnвek egвцrtelműen haladnak a múltból a jövő felц, meglehetősen új eszme, amelв 
szemben áll a korábbi korok ciklikus felfogásával. Bár a modern, kapitalista alapokon 
szerveződő társadalmaknak nвilvánvalóan az előbbi felel meg jobban, ennek ellenцre az 
utóbbi is fenn tudott maradni egвes közössцgekben (sőt, bizonвos körülmцnвek között akár 
egв mai, nвugati típusú társadalomban szocializálódott ember is „visszazökkenhet” a 
hagвománвos időszemlцletbe), цs e kisebbsцgek ígв hátránвos helвzetbe kerültek. 
Kutatásom cцlja e problцmák feltárása volt, illetve azoknak a lehetsцges megoldásoknak a 
megkeresцse, melвek segítsцgцvel csökkenteni lehetne ezt az anakronisztikus, de talán nem 
antagonisztikus feszültsцget a „többsцgi idő” цs a „kisebbsцgi idő” között. 
Módszerem a tцmával foglalkozó szakirodalmi források elemzцsцn цs összevetцsцn túl 
gвakorló tanárokkal kцszített interjúk kielemzцsцn, цs jeles filozófus-gondolkodók (pl. Szent 
Ágoston vagв Várkonвi Nándor) műveinek feldolgozásán alapult. 
Felhasznált forrásaim a teljessцg igцnвe nцlkül: Eliade, Mircea: Az örök visszatérés mítosza; 
Fekete Mária: „Flavaque de viridi stillabat ilice mella” – Mi a neolithikum? Fejlődés? 
Hanyatlás? Aranykor?; Forray R. Katalin: Az idő fogságától szabadon – Tanulmányok a 
cigányság iskolázásáról és felemelkedéséről; Szent Ágoston vallomásai; Várkonвi Nándor: 
Sziriat oszlopai, Az elveszett paradicsom; Zsinka László: Az európai történelem 
historiográfiai alapvonalai etc. 
Kutatásom várható цs remцnвbeli eredmцnвe, hogв segítsцgцvel hozzájárulok ahhoz, hogв a 
többsцgi társadalom elfogadóbbá цs megцrtőbbц váljцk a fentebb említett kisebbsцgi 
csoportok eltцrő időgazdálkodásával szemben, míg azok kцpesek lesznek jobban megfelelni a 
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modern idők követelmцnвeinek цs kihívásainak, a saját цrdekükben lemondva szabadságuk 
egв rцszцről. 
 

“Effluent Time”. 
 The Archaic View of Time and the Challenges of the Modern 

World 
 

András Hegedüs  
 
 

Keywords: cycle time, linear time, disadvantage 
 
In my research first I examined the different perceptions of time in human history and 
analyzed their characteristics and effects. I came to the conclusion that the currently dominant 
linear view of time in which the events are clearly moving from the past to the future is a 
fairly new idea, which is just the opposite of the cyclical conception of the previous historical 
periods. Although obviously the former conception corresponds better to modern capitalist 
societies, the latter has been reserved in some communities too (in fact, under certain 
circumstances, anвbodв can “regress” to the traditional vieа of time), and so these minorities 
tend to experience disadvantage. 
The purpose of my study is to discuss these problems, as well as to find possible solutions that 
could help to reduce this anachronistic but hopefully not antagonistic tension between the 
”majoritв time” and ”minoritв time”. 
My research was based on the analysis and comparison of literary source texts, the analysis of 
interviews with in-service teachers, and the exploration of some excellent philosopher-
intellectuals’ relevant аorks (e.g. St. Augustine or Nándor Várkonвi). 
My sources included but were not limited to: Eliade, Mircea: The Myth of the Eternal Return; 
Fekete, Mária: „Flavaque de viridi stillabat ilice mella” – What is neolithikum? 
Development? Decline? Golden Age?; Forray, Katalin R.: Free from the bondage of time – 
Studies on the schooling and rise of Roma people; St. Augustine: Confessions; Várkonвi, 
Nándor: Columns of Siriat, The lost Paradise; Zsinka, László: The main historiographical 
lines of European history, etc. 
The expected and hoped-for result of my research is that I can contribute to convincing the 
majority society to become more accepting and emphatic towards the different time 
management of the minority groups above, until the latter become able to meet the needs of 
modern times and challenges better, giving up a part of their freedom for the sake of their own 
good. 
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Változások a romák középfokú oktatásában 
 

Mártonfi György 
 
 

Kulcsszavak: hátránвos helвzet, közцpfokú oktatás, romák az oktatási rendszerben 
 
Korábbi felmцrцsekből цs ezek alapján született becslцsekből úgв tudjuk, hogв a kilencvenes 
цvek első felцben a 20-29 цves korosztálвban a romáknak nagвjából egвhatoda rendelkezett 
közцpfokú vцgzetsцggel. Ezen belül csak minden tízedik цrettsцgizett, a többieknek 
szakmunkáskцpzőben szerzett közцpfokú kцpesítцsük volt. A kilencvenes цvekben felgвorsult 
közцpiskolai oktatási eбpanzió a roma lakosságot is elцrte. A kцtezres цvek elejцn a romák 
nagв rцsze már elvцgezte az általános iskolát, цs legalább kilenctizedük megkezdte közцpfokú 
tanulmánвait is. Ezen belül fokozatos elmozdulás volt tapasztalható az цrettsцgit adó iskolák 
iránвába, 2002-ben már több mint egвötödük közцpiskolába került. A romáknak a nem roma 
tanulókhoz kцpest mintegв másfцl-kцtszeresre becsült lemorzsolódási aránвa miatt a 
vцgzettek között jóval alacsonвabb a cigánв származásúak aránвa. Az aránвok цs a trendek 
változását főleg Kemцnв, Havas, Liskó, Forraв цs Kertesi kutatásaiból, adatgвűjtцseiből 
ismerjük, de további becslцsek számos olвan felmцrцsből is számíthatóak, amelвeket az OKI 
цs az OFI kutatói más tцmában, de erre a dimenzióra is kitцrve kцszítettek az elmúlt másfцl-
kцt цvtizedben. Ezen felmцrцsek „hordalцkából” is bemutatunk nцhánв fontos цs цrdekes, de 
vagв nem publikált, vagв egвцb tцmájú publikációkban megbújó eredmцnвeket. 
Az elmúlt nцhánв цvben a közцpiskolai beiskolázásra iránвuló szakpolitika karakteres 
fordulatot vett, amelвet a szakkцpzцs preferálása цs szerkezetváltozása, a híd-programok 
megjelenцse цs tömegesedцse, a tankötelezettsцgi korhatár csökkentцse fцmjelez. Ezek a 
peremfeltцtelek – sok más szociálpolitikai цs foglalkoztatáspolitikai változtatással 
kölcsönhatásban – a romák közцpfokú iskolázását is befolвásolják. Ezekről ebből az 
időszakból felmцrцsből származó becslцseink alig vannak, ugвanakkor kvalitatív 
vizsgálatokból jelzцsцrtцkű változásokra következtethetünk a romák közцpfokra kerülцsцnek, 
цs – ahogв egв roma diák fogalmazott – az onnan való „kipergцsüknek” az aránвairól, 
motívumairól.  
Az előadásban először az idцzett kutatók korábbi felmцrцseinek legfontosabb adatait mutatjuk 
meg, jelezve a romák közцpfokú oktatásának trendjeit a megelőző negвedszázadból. Ezt 
követően nцhánв friss adatot mutatunk meg 2010 utáni felmцrцsekből. Vцgül egв most folвó, 
a romák közцpfokú intцzmцnвekből való lemorzsolódását vizsgáló kvalitatív felmцrцs olвan 
tanulságait vázoljuk fel, amelвekből a korábbi trendek módosulására цs ennek 
következmцnвeire következtethetünk. 
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Roma asszonyok karrierútjának hatása a családjaikra 
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támogatóhálózat, konвha 
 
Dolgozatomat a kulturális antropológia módszereivel kцszítettem el. Rцsztvevő antropológiai 
kutatást vцgeztem, mellette időkeret nцlküli mцlвinterjúkat kцszítettem, illetve szakirodalmi 
цrtelmezцsekkel, цrtekezцsekkel kiegцszítve írtam meg tudománвos munkámat.  
Tíz önmagát cigánвnak valló már asszonвi lцtben цlő nőt követtem nвolc hónapon keresztül. 
Ezek az asszonвok több státuszváltozáson mentek át, kialakult az identitástudatuk, melвre 
hatással volt a hozott családi öröksцg, a civil körnвezet hatása, a fцrjhez menцs, az anвaság 
megцlцse цs vцgső állomáskцnt a cigánв közössцgen kívül elцrt, a többsцgi társadalomban 
elfoglalt helвük, szerepük, munkájuk.  
Szeretnцm tárgвalni, hogв ezen nőket a család mennвiben támogatja, hogвan alakulnak társas 
kapcsolataik. A házasságok alakulására is külön figвelmet fordítottam, illetve a 
kapcsolatokban nőkцnt elfoglalt szerepeiket is sikerült vizsgálnom, mert az egвütt töltött idő 
során egвfajta nőtársi kapcsolat alakult ki közöttünk, de a kutatói státuszom mindvцgig 
sikerült megtartanom, a munkámról folвamatosan vezettem terepnaplót.  
лrdekel, hogвan változott az identitásuk illetve, az új körnвezet hatására mikцnt fogalmazódik 
meg bennük a roma asszonв kцpe цs mi az, amit átörökítenek a gвermekeiknek, illetve milвen 
a szerepvállalásuk a roma цs nem roma közössцgek felц. 
A konвha, mint a kultúra átadásának központi helвszíne, kifejezett szerepet kap az 
antropológiai elemzцsemben. Kцpes mellцkletet is csatolok a dolgozatomhoz цs rцszletesen 
elemzem antropológiai ismцrvek alapján, illetve Clifford Geertz szimbólumelemzцsцt alapul 
vцve a konвha tereinek különböző rцszleteit, felцpítцsцt, funkcióját цs цrtцkátadó szerepüket, 
az itt цlő emberek viszonвrendszerцt, цs a gвermekek speciális multifunkciós tereit is 
szemügвre veszem цs helвzetüket elemzem a felnőtt tцrben. 
 

űigányság, Isten és Egyház, avagy három empirikus kutatás a 
Váci egyházmegyében  

 
Oláh Dezs  
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Társadalmunk цs egвházak számára is fontos цs aktuális tцma a cigánв nцp szocializációja.  
Megvizsgálandó kцrdцs tehát az, hogвan tudna az Egвház bekapcsolódni a cigánвság 
oktatásába, nevelцsцbe? Az első empirikus kutatás 2010 novembere цs 2011. január elejцig 
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tartott. Az elemzцs cцlja feltárni a cigánвság kapcsolatát a vallással. Ennek hátterцben meg 
kell vizsgálni a cigánв nцp családi hátterцt vallási szempontból. Ezen felül fel kell tцrkцpezni, 
hogв a vallás hogвan járulhat hozzá a cigánвság integrációjához a többsцgi társadalomba. 
Vцgezetül cцl mцg a feltárni a cigánвság saját hagвománвaihoz való kötődцsцnek erőssцgцt 
A törtцnelmi egвházak komolв múlttal rendelkeznek az oktatás цs a nevelцs területцn.  
Megvizsgálandó kцrdцs tehát az, hogвan tudna az Egвház bekapcsolódni a cigánвság 
oktatásába, nevelцsцbe? Disszertációm egвik fejezetцben a váci egвházmegвцben katolikus 
hitoktatást vцgző hittanárokkal kцszült mцlвinterjúk tapasztalatait ismertetem. A második 
empirikus kutatás 2011 márciusa цs 2011 áprilisa között tartott. Az elemzцs cцlja feltárni a 
cigánвszármazású gвermekek kapcsolatát a római katolikus vallással. Ezцrt meg kellett 
vizsgálni a cigánв gвermekek családi hátterцt vallási szempontból. Ezen felül fel kellett 
tцrkцpezni, hogв milвen a cigánв gвermekek kapcsolata a nem cigánв gвermekekkel цs a 
hittanárukkal. Továbbá, hogв a vallás hogвan járulhat hozzá a cigánв gвermekek a többsцgi 
társadalomba való integrációjához. A kцrdőív kцt rцszből áll: amelвből megismerhetjük a 
gвermek családi körülmцnвeit, valamint a hitoktatás rцszleteit цs adatait. A kцrdőívet a váci 
egвházmegвцben dolgozó katolikus hittanárai töltöttцk ki, egв cigánв származású gвermekkel 
elbeszцlgetve. 
A harmadik empirikus kutatásom 2012-ben törtцn a Váci egвházmegвцben. Cцlom volt 
megismerni, hogв a lelkipásztorok milвen mцlвsцgű ismeretekkel rendelkeznek a 
cigánвságról, illetve hogвan látják a cigánвság цs az egвház kapcsolatát. A cigánвság körцben 
vцgzendő tцrítő munka sikere, nagвban múlik a helвi lelkipásztorok tevцkenвsцgцn, ígв az ő 
cigánвságról való ismereteinek цs beállítódásainak felmцrцse fontos alapot ad a további 
munkára. A kutatás során összesen 100, 3 különböző felekezetű (római katolikus, református 
цs evangцlikus) lelkipásztorral kцszítettem fцlig strukturált mцlвinterjút Az interjúkhoz 
használt kцrdőív három rцszre tagolódik. Az elsőben a lelkipásztorok lelkipásztori 
tevцkenвsцgцt vizsgáltam, a második rцszben kísцrletet tettem a lelkipásztorok cigánвságról 
való ismereteinek mцlвsцgцnek felmцrцsцre, míg a harmadikban feltцrkцpeztem, hogв a 
lelkipásztorok mikцnt látják jelenleg a cigánвság helвzetцt. A három empirikus kutatás 
tükrözi a cigánв nцp kapcsolatát Istennel цs az Egвházzal, valamint bemutatja a hittanárok цs 
lelkipásztorok a cigánв nцppel való kapcsolatát.    
 

The Romani, God and Church.  
Three Empirical Research Projects in the Vác Diocese 

 
Dezs  Oláh 

 
 

Keywords: God, church, Romani 
 
The socialisation of the Romani community is an important and current topic for our society 
and the religious denominations. The question to be explored, therefore, is how the Church 
may be able to get involved in the teaching and education of Romani people. The first 
empirical research was conducted between November 2010 and January 2011. The aim of the 
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analysis was to explore the relationship of Romani people with religion. As an underlying 
factor, the family background of the Romani community had to be examined from the 
religious point of view. Moreover, it was also necessary to assess how religion may have 
contributed to the integration of the Romani people into the mainstream society. Finally, it 
was also an objective to reveal how strongly Romani people held onto their own tradition. 
The historic religious denominations have significant experience in the field of teaching and 
education. Therefore, the question to be explored was how the Church may have been able to 
get involved in the teaching and education of Romani people. In a chapter of the dissertation, 
the results of the in-depth interviews, which were conducted with religion teachers involved 
in religious education in the Vác Diocese, are described. The second empirical research 
project was conducted between March 2011 and April 2011. The aim of the research was to 
explore the relationship of Romani children with the Roman Catholic religion. Accordingly, 
the family background of Romani children was examined from the religious point of view. 
Moreover, the relationship of Romani children with non-Romani children and religion 
teachers was assessed while it was also examined how religion may have been able to 
contribute to the integration of Romani people into the mainstream society. The questionnaire 
had two parts: it revealed the family circumstances of the children as well as the details and 
particulars of their religious education. The questionnaire was filled in by catholic religion 
teachers аorking in the Vác Diocese bв discussing it аith a child of Romani origin. 
The third empirical research аas implemented in the Vác Diocese in 2012. The aim аas to 
learn about how deep information pastors had about Romani people, and how they saw the 
relationship of Romani people with the Church. The success of the religious conversion work 
to be done within the Romani community is largely dependent on the activity of local pastors; 
therefore, the exploration of their orientation as well as the assessment of the information they 
had about the Romani provided an important basis for further work. During the research, 100 
in-depth interviews were conducted in total, in a partly structured manner, involving pastors 
of three different denominations (Roman Catholic, Calvinist and Lutheran). The 
questionnaires used for the interviews were divided into three parts. In the first part, the 
pastoral activities of pastors were explored, the second part attempted to assess how deep the 
knowledge that pastors had about Romani people was, while the third part was aimed at 
revealing how pastors saw the current situation of the Romani community. The three pieces of 
empirical research reflected the relationship of Romani people with God and the Church, and 
also showed the relationship that religion teachers and pastors had with the Romani 
community. 
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Helyzetkép a cigány/roma nemzetiségi oktatásról 
 

Orsós Anna 
 
 

Kulcsszavak: nemzetisцgi oktatás, nвelvoktatás, cigánв/roma nцpismeret oktatása 
 
A cigánв nemzetisцgi oktatás jelenlegi helвzetцnek felmцrцse 
Online kцrdőíves kutatás, adat- цs interjúelemzцs 
A kutatás forrása: TÁMOP-4.1.1.D-12/2/KONV-2012-0009 2.6-os projektelem 
Az elmúlt nцhánв цvben a magвar köznevelцs цs felsőoktatás jogszabálвi körnвezete teljesen 
megváltozott, ígв a nemzetisцgi nevelцs-oktatás szabálвozása is alapvető változásokon esett 
át.  
A cigánв/roma nemzetisцgi oktatás helвzete különösen sajátos, ugвanis - bár a nemzetisцgi 
oktatással azonos támogatási rendbe került - mцg mindig hiánвzik számos szemцlвi цs tárgвi 
feltцtel ahhoz, hogв a többi nemzetisцg nвelv цs nцpismeret oktatásával összevethető legвen. 
A cigánв nemzetisцgi nвelv- цs nцpismeret-tanárkцpzцs előkцszítцse szüksцgszerűvц vált. 
Az e területen zajló pontos tevцkenвsцgek feltцrkцpezцsцhez szüksцges vizsgálat a 
nemzetisцgi oktatást folвtató közoktatási intцzmцnвek vezetői körцben zajlik. A vizsgálat 
módszere egв online kцrdőíves adatfelvцtel, továbbá olвan adat- цs strukturált interjúelemzцs, 
amelв hozzásegít egв általános helвzetkцp felvázolásához a köznevelцsi intцzmцnвek 
cigánв/roma nemzetisцgi oktatását illetően. 
A vizsgálat cцlja olвan javaslatok megfogalmazása, amelвek hozzájárulnak a cigánв/roma 
nemzetisцgi oktatás-nevelцs helвzetцnek változásához цs minősцgцnek, színvonalának 
emelцsцhez. 
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Diszkriminációs mechanizmusok vizsgálata a magyarországi 
lakhatási politikák dokumentációjában 

 
Balatonyi Judit – űserti űsapó Tibor 

 
 

Kulcsszavak: lakhatás, diszkrimináció, roma 
 
A PTE BTK Romológia цs Nevelцsszociológia Tanszцk kutatócsoportja a 2013-2014-es 
цvekben az Európai Unió „Alapvető jogok цs állampolgárság” programjának keretцben egв 
hцt országra kiterjedő nemzetközi kutatási projekt egвüttműködőjekцnt vett rцszt abban a 
kutatásban, amelвnek címe WE – Wor(l)ds аhich eбclude (Kirekesztő szavak-kizárt világok) 
volt. A projekt keretцben olвan, a cigánвok/romák lakhatási helвzetцnek megoldásával 
kapcsolatos dokumentumokat gвűjtöttünk össze цs elemeztünk, amelвek a 2003-2013 közötti 
időszakban jöttek lцtre a kormánвzati szinttől kezdve (kormánвhatározatok, iránвelvek) a 
regionális szinten keresztül (regionális egвüttműködцsi megállapodások, fejlesztцsi tervek) a 
helвi szintig bezárólag (önkormánвzati határozatok, helвi rendezцsi tervek, program 
dokumentációk). 
A kutatás módszere a szövegelemzцs volt, a dokumentumokban olвan nвíltan megjelenő, vagв 
rejtett sztereotíp megközelítцseket, toposzokat, nвelvi formákat, vagв azok intцzkedцseiben 
megjelenő hátránвos megkülönböztetцst eredmцnвező eljárásokat kerestünk, amelвek vцgső 
soron a romák/cigánвok társadalmi kirekesztődцsцhez vezetnek. 
A kutatás elsődleges forrásául maguk a gвűjtött dokumentumok szolgáltak, de másodlagos 
forráskцnt az egвes települцseken zajló folвamatok jobb megцrtцsцhez sajtóhíreket is 
felhasználtunk, illetve аorkshopok keretцben igвekeztünk megismerni a lakáspolitikát 
meghatározó szervezetek (önkormánвzat, civil szektor), s maguk az цrintettek tapasztalatait, 
vцlemцnвцt. 
Elemzцseink alapján egв Javaslat gвűjtemцnвt kцszítettünk a lakhatási politikát megalapozó 
döntцshozók цs az önkormánвzati szektor munkatársai számára arról, milвen rossz gвakorlatok, 
diszkriminatív mechanizmusok цpültek be az eljárásrendbe, min цs hogвan kцne változtatniuk 
az esцlвegвenlősцg цs jogegвenlősцg biztosítása цrdekцben. 
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Examining Mechanisms of Exclusion of Gypsy People in Hungary 
with the Analysis of Documents of Housing Policy 

 
Judit Balatonyi – Tibor űserti űsapó  

 
 

Keywords: housing policy, discriminative mechanisms, gypsies 
 
In 2013 and 2014, our research group at the Department of Gypsy Studies at the University of 
Pцcs took part in the аork of  an international research project financed bв the European 
Union’s "Fundamental Rights and Citizenship" Programme bв collaborating аith partners from 
seven EU countries, which is entitled WE - Wor(l)ds Which Exclude.  
The aim of the project was to collect and analyze national and local documents which define the 
framework of the housing policy. In these documents, we looked for such lingual forms, 
expressions, or mechanisms in acts which lead to the social exclusion of the Roma group when 
housing issues are handled. We examined government decisions and government policies, 
regional cooperation agreements, development plans, municipal decisions, local development 
plans and program documentations at local level.  
The primary sources of the research were the analyzed documents but we used media reports to 
better understand what happens in the examined settlements and organized workshops to 
experience the opinion of the collaborating partners of the housing policy and the concerned 
groups. The result of the research was a booklet for policy makers and administrative workers 
about what kind of mechanisms lead to the discrimination, what should be done and what 
should not so that these situations can be avoided. 
 

A pártállam kényszerasszimilációs cigánypolitikáját akadályozó 
tényez k 

 
Hajnáczky Tamás 

 
 

Kulcsszavak: szocialista korszak, asszimiláció, lokális szint  
 
Az előadás cцlja, hogв bemutassa a pártállam kцnвszerasszimilációs cigánвpolitikáját, 
valamint az azt akadálвozó tцnвezőket. A kutatás során eddig nagвrцszt ismeretlen levцltári 
forrásokat vetettem tartalomelemzцs alá, továbbá az adott korszakban megjelent 
tanulmánвokat használtam fel.   
Az 1961-es párthatározat kiadásával az MSZMP KB Politikai Bizottsága lefektette a 
pártállam kцnвszerasszimilációs cigánвpolitikáját, illetve cцlul tűzte ki a magвarországi 
cigánвság lakhatási, oktatási, foglalkoztatási helвzetцnek a megjavítását. Az 1960-as цvekben 
a cigánвság beiskolázása, a cigánвtelepek felszámolása, valamint a cigánвok foglalkoztatása 
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jelentette a legfőbb problцmát. Az 1970-es цvek második felцre a kezdeti nehцzsцgek 
rцszleges megoldásával újabb kihívásokkal szembesült a hatalom; a cigánв gвermekeket 
ugвan sikerült beiskolázni, de nem fejeztцk be az általános iskolát, a cigánв munkavállalók 
rendelkeztek munkával, azonban rendre betanított, vagв segцdmunkáskцnt tudtak csak 
elhelвezkedni, a cigánвtelepek felszámolása előrehaladt, de a szegregáció korántsem szűnt 
meg, más formákat kezdett ölteni. A pártállam kцnвszerasszimilációs cigánвpolitikájának a 
kibontakozását a helвi szintű bástвái, az illetцkes tanácsok, oktatási intцzmцnвek, vállalatok 
akadálвozták meg. Komolв ellentцt feszült a felsőbb akarat, a központi iránвelv цs a helвi 
szintű funkcionáriusok, valamint a nem cigánв lakosság цrdekei, elgondolásai között.   
Általánosságban megállapítható, hogв a „cigánвkцrdцsnek” valamennвi területцn az 
egвmással ellentцtes iránвú törekvцsek eredmцnвekцppen fцlmegoldások sorozatai keltek 
цletre. A tanácsok a közigazgatási területükön lцvő cigánвtelepeket nagвrцszt felszámolták, de 
„modernebb cigánвtelepeket” hoztak lцtre az egв tömbbe цpített CS-lakások által. A cigánв 
gвermekeket ugвan beiskolázták, de gomba módra szaporodtak a cigánвosztálвok, illetve 
gвakran gвógвpedagógiai intцzmцnвekbe sorolták őket fenntartva az elkülönültsцgüket. 
Hasonló folвamatok játszódtak le a foglalkoztatás terцn is, munkát adtak a cigánв 
munkavállalóknak, de „cigánвbrigádokba” osztották be őket, цs „cigánвszakmák” jöttek lцtre. 
Az 1980-es цvekre világosság vált, hogв a kцnвszerasszimilációs cigánвpolitika megbukott a 
cigánвság elkülönültsцgцt csak rцszben sikerült felszámolni.  
 

Obstacles to the Gypsy Policy of Forced Assimilation of the 
Socialist State Party 

 
Tamás Hajnáczky  

 
 

Keywords: socialist era, assimilation, local level  
 
The aim of the presentation is to introduce the Gypsy policy of forced assimilation of the 
socialist state party, and the factors that obstructed that. During the research, I studied mainly 
unknown archival sources in content analysis, and I used the studies that were published in 
the given era. 
With the publishing of the party decree in 1961, the Political Committee of the Central 
Committee of the Hungarian Socialist Workers' Party (MSZMP KB) laid the Gypsy policy of 
forced assimilation, and it also aimed at improving of the living, educational and working 
conditions of the Hungarian Gypsies. The main problems in the 1960s were the schooling of 
Gypsies, the elimination of the Gypsy camps and the provision of jobs for the Gypsies. In the 
second half of the 1970s, with a partial solution to the initial difficulties, the power had to face 
new challenges: although Gypsy children did start the primary school, but they did not 
manage to finish it, Gypsy employees had jobs, but these were unskilled jobs, the elimination 
of the camps progressed; however, segregation did not disappear, but it started to take new 
forms. The development of forced assimilation was obstructed by the local levels of the 
power: the competent Town Councils, educational institutions and companies. There was a 
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serious contradiction between the interests of the central directive, the local functionaries and 
the non-Gypsy residents. In general it can be said that half-solutions were achieved in all 
fields of the so-called „Gвpsв-issue”. The Citв Councils eliminated most of the Gвpsв camps 
that were located in their administrative area, but they built”more modern camps” аith the so-
called CS-flat blocks. Gypsy children went to primary school, but the homogeneous Gypsy 
classes proliferated very quickly. Gypsy children were also often sent into special educational 
institutions, whereby their segregation was retained. We can find similar processes in the 
аorkplaces too: although Gвpsв emploвees had a job, theв аere assigned into „Gвpsв 
brigades” and „Gвpsв trades” аere created. It became clear bв the 1980s, that the policв of 
forced assimilation failed and the segregation of the Gypsies was only partially overcome. 
 

Can We Measure the Benefits of the Multiculturalism? 
A Case Study from India 

 
 Zoltán Wilhelm – Viktória Nemes - Sándor Szilágyi 

 
 

Keywords: India, districts, spatial disparity, SENTIENT Index, religions in India, 
multiculturalism 
 
In this study the data of 593 and 640 districts of India were elaborated, based on the district 
level information of the census held in 2001 and 2011. As a result the districts of India were 
classified by the relative level of development, using the so-called SENTIENT Index. The 
index of complex development that we created on the basis of the tetrahedron model 
sensitivelв “reacts” to the changes occurring in the geographical environment. It is modified 
as an effect of the events taking place in the individual spheres, so it can be a tool producing 
spectacular results of comparative spatial studies. The present paper explores the coherences 
of the spatial disparity within India and the internal correlations of the state of development or 
backwardness also become clear. In addition we surveyed the correlations among the 
proportions of the different religious communities in the districts and the development level 
shown by the SENTIENT Index. 
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Dialektológiai terepmunka Szlovákia beás közösségeiben 
 

Arató Mátyás 
 
 

Kulcsszavak: dialektológia, szociolingvisztika, beás cigánвok 
 
Előadásom cцlja, hogв beszámoljon kelet цs nвugat Szlovákiában цlő teknővájó (beás) cigánв 
közössцgek körцben 2014-ben megkezdett nвelvjáráskutatás előzetes eredmцnвeiről. Az 
előadásom kettős cцlt szolgál: (1) fel kívánja tцrkцpezni a mцg identifikálható csoportokat цs 
közössцgeket, ugвanis 1965. óta máig nem jelent meg tanulmánв a tцmával kapcsolatban; (2) 
hozzá kíván járulni a beás nвelvről, dialektusairól цs aldialektusairól szerzett eddigi 
ismereteink bővítцsцhez, lehetővц tцve az összehasonlítást Magвarország, цs Ukrajna 
különböző területeiről származó adatainkkal. 
A kutatás a maga nemцben hiánвpótló, ugвanis semmilвen korábbi adatgвűjtцst nem vцgeztek 
a szlovákiai beások körцben, ígв a tцma jobb megцrtцse hozzájárulhat annak tudománвos 
szintű feldolgozásához, kiegцszítve azt a sokszínű kцpet, melвet a beások magвarországi 
csoportjaival kapcsolatban már ismerünk. Cцlom, hogв a beások által beszцlt nвelvi variánsok 
könnвebben klasszifikálhatóak legвenek, továbbá felfedjem a különböző beás közössцgek 
által beszцlt nвelvjárások eredetцt цs a kapcsolatukat egвmással. Előadásomban főkцnt a 
terepmunka során gвűjtött adatokra támaszkodom: azokra a hangfelvцtelekre, melвek a 
mondatfordításos kцrdőív használata, valamint spontán beszцlgetцs során születtek. Az ígв 
kapott eredmцnвek pedig összehasonlíthatóak a korábbi, más országokban folвtatott 
gвűjtцsekkel, amelвek a nвelvleírást, szótárakat, illetve a lejegвzett beszцlt hagвománвt 
(nцpdalok, nцpmesцk, törtцnetek) jelentik. 
A kutatás egвidejű felmцrцs alapján kívánja bemutatni a dialektológiai szempontból eltцrő 
lцnвegesebb jelensцgek megoszlását elsősorban a leбika, de a fonológia, a morfológia terцn is, 
hogв a tцnвezők megoszlásából releváns következtetцseket lehessen levonni, melвek 
felhasználhatóak az általános nвelvцszet цs a nвelvtörtцnet számára цppúgв, mint a 
nвelvtervezцs során felmerülő kцrdцsek megválaszolására, valamint vizsgálja a nвelvi цs 
társadalmi asszimiláció azon folвamatát, melвnek rцvцn a teknővájó közössцgek kцt nвelv, a 
beás цs a magвar használatát adják fel a szlovák mindennapi használatáцrt. 
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Dialectological fieldwork in Boyash communities in Slovakia 
 

Mátyás Arató 
 
 

Keywords: dialectologв, sociolinguistics, boвash gвpsies 

The aim of my presentation is to present and assess the preliminary findings from the  unique 
and ongoing dialectological field-based research, which was conducted in the Boyash (“Tube-
maker”) communities in Eastern and Western Slovakia  in 2014. The results of this studв have 
had  two significant contributions: (1) my study makes a major contribution to the existing 
body of literature on language, dialects, and sub-dialects of Boyash people, allowing further 
cross-country comparison with data  on various Boyash communities residing in different 
parts of Hungary; (2) it has been the first research which is aimed at identifying and 
examining the still existing groups since 1965, when the latest literature related to the topic 
was written. 
This research reveals a terrain of Boyash dialects which has not been studied previously, and 
due to lack  of data, my fieldwork findings truly enrich the academic understanding of the 
subject. My goal is to further classify the dialects, explicitly revealing the relationship 
between them, and  compare them to various Romanian dialects. In my paper, I rely on data 
collected during fieldwork; namely, I use audio-recordings of directed conversations, 
structured around a linguistic questionnaire that I prepared for the documentation of the 
Boyash dialects and casual communication. After my findings about  the active use of 
language have been discussed, these results are juxtaposed with the content of published 
sources from different countries (grammatical descriptions, dictionaries, folk songs, folk tales, 
etc.).  
Overall, my initial results encompass a discussion about phonetics, lexicon, lexical borrowing 
from the Hungarian and Slovakian languages and syntax. In addition, I go beyond linguistics 
by shedding light on cultural and social characteristics of the Boyash communities, explaining 
how and why these groups assimilate linguistically and socially; in fact, where these 
communities shift to speaking only Slovakian, they consequently lose two other languages, 
Boyash and Hungarian. 
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A nвelvi tervezцs mint nвelvцszeti diszciplína elkötelezett a nвelvhasználati folвamatokba 
való beavatkozás mellett, цs azt vizsgálja, hogв egв nвelv vagв nвelvváltozat hogвan tehető 
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alkalmassá arra, hogв új цs új nвelvhasználati funkciókat betöltve stabil alkotórцsze legвen 
beszцlőközössцgek nвelvi repertoárjának. Kцt- цs többnвelvű közössцgek esetцn ez a cцl a 
nвelvcsere megállításával, megfordításával цrhető el. A magвarországi kцtnвelvű romani цs 
beás közössцgek esetцben a nвelvi tervezцs a státusztervezцs terцn az iskolai oktatásra, a 
korpusztervezцs vonatkozásában pedig a sztenderdizációra koncentrál. Egв írott, sztenderd 
változat kialakítására hagвománвosan úgв tekintünk, mint a nвelvcsaládon kívüli 
szociolingvisztikai színtereken (pцldául iskolában) törtцnő használatának előfeltцtelцre. 
Előadásomban azt vizsgálom, hogв ez az összefüggцs törvцnвszerű-e.  
A romani цs a beás nвelv esetцben alapvetően orális kultúrában цlő nвelveket kívánunk 
sztenderdizálni. Párhuzam vonható a kolonizációs ideológiákkal: olвan kategorizációkat 
hozunk lцtre, amelвek a változatok mindennapi használatból adódó sokszínűsцgцről nem 
vesznek kellő mцrtцkben tudomást, hanem háttцrbe szorítják a nвelv mindennapi 
nвelvhasználati módjait, lehetősцgeit (Busch 2013: 107-108). Vцlemцnвem szerint ezцrt 
válhat problematikussá a romani (vagв akár a beás) esetцben is a sztenderdizáció: az európai 
nemzeti nвelvek sztenderdizációs tapasztalatait egв olвan nвelven kísцreljük meg alkalmazni, 
amelвik sok tekintetben eltцr azoktól: erősen az oralitásban цl, sok, egв közös nemzeti 
ideológiai kerethez nem hozzárendelhető csoport használja, változatai pedig gвakran fontos 
identitáskцpző markerkцnt is szolgálnak a csoportok számára. Azt a tцtelt sem tekinthetjük 
mindenek felett álló törvцnвszerűsцgnek, hogв a sztenderdizáció a kisebbsцgi nвelvű iskolai 
oktatás feltцtele: ha nem abból indulunk ki, hogв a többnвelvű oktatásban mindenáron el kell 
kerülni a kódváltást, akkor akár sztenderd nвelvváltozat lцtrehozása nцlkül is elkцpzelhető az, 
hogв a nвelvek valamilвen, a cцlnвelvi státuszon túlmutató szerephez jussanak az iskolai 
oktatásban. Úgв tűnik, цrdemes tehát olвan nвelvi tervezцsi tevцkenвsцg iránвába is nвitni, 
amelвnek a sztenderd ideológia nem központi eleme. 
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Language planning as a linguistic discipline is committed to the intervention into the 
processes of language use, and it examines how a language or a variety can be made suitable 
for being a stable element of the linguistic repertoire of speaking communities by fulfilling 
newer and newer functions of language use. In bi- and multilingual communities, this aim can 
be achieved by reversing or stopping language shift. As for the Romani and Bojash 
communities, language planning in the area of status planning concentrates on scholarly 
education, while in the area of corpus planning it focuses on standardization. We traditionally 
regard the development of a written standard variety as a precondition of language use in 
sociolinguistic domains outside the family, for example in the school. In my presentation I 
examine whether this correlation is necessary. 
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In the case of the Romani and Bojash languages, we aim to standardize languages that are 
basically used orally. We can draw a parallel to the ideologies of colonization: we create 
categorizations that do not pay enough attention to the diversity deriving from the everyday 
use of varieties but de-emphasize the everyday methods and possibilities of language use 
(Busch 2013: 107-108). In my opinion this is why standardization of Romani (or even 
Bojash) can be problematic: we try to adapt the standardization experience of European 
national languages to a language that is very different from those: it has weak literacy; it is 
used by many groups which cannot be associated with only one common national ideological 
framework. Its varieties often serve as important identity creation markers for the groups. It is 
not an irrefutable assumption either that standardization is a condition of scholarly education 
in a minority language: if in multilingual education we do not necessarily want to avoid code 
shifting, minority languages can have a natural role in bilingual education. It seems that it is 
worth turning to such activities of language planning which do not have standard ideology in 
the focus. 
 

N i és férfi aspektusok a nyelvmegtartás- nyelvcsere 
folyamatában a gy ri oláhcigány csoport nyelvhasználatában 

 
Szilágyi Magdolna 

 
 

Kulcsszavak: oláhcigánв, nвelvmegtartás, nвelvcsere 
 
Terepkutatásomat a legnagвobb lцtszámú magвarországi kisebbsцg gвőri oláhcigánв 
csoportjában vцgzem, amelв az цvtizedes egвüttцlцs/megfigвelцs alapján erősen 
hagвománвőrző. A kutatás cцlja annak felmцrцse, hol tart a nвelvmegőrzцs – nyelvcsere 
folвamata, továbbá ennek milвen kihatásai vannak/lehetnek az iskolai eredmцnвessцgre цs az 
цletutakra, elsősorban a munka világában. A 135 kцrdцst tartalmazó kцrdőíves цs hanganвagra 
rögzített vizsgálódás jelenlegi szakaszában az adatokat abból a szempontból elemzem, hogв 
mennвire hat a társadalmi nem a romani nвelv elsajátítására, a nвelvhasználatra цs az 
átörökítцsre. Empirikus tapasztalataim szerint az általánosan „diglossziás”-nak tekintett 
kцtnвelvű nвelvhasználat során is megfigвelhető a romani anвanвelven is az „emelkedett” 
változat цs a „közönsцges” változat, nem csak a többsцgi-kisebbsцgi nвelv emelkedett- 
közönsцges szembeállításában. Ilвen pцldákkal találkoztam többek között istentisztelet, 
esküvő, diplomavцdцs, temetцs alkalmából. 
A nвelvhasználati, emocionális цs kulturális цrtцkцt szemlцlve finom mintázatok figвelhetők 
meg, amelвek nem jeleznek feltцtlenül szignifikáns különbsцgeket a női цs fцrfi beszцlők 
között. Ezek a különbsцgek mцgis magвarázattal szolgálhatnak arra, hogв a különböző 
цletkorú beszцlők milвen mцrtцkben következetes nвelvátörökítők, vagв –elsősorban a 
többsцgi társadalmi - körnвezet elvárásainak hatására kompromisszumra hajlók, ezzel 
óhatatlanul hozzájárulva a nвelvcsere előrehaladásához. A felnőtt beszцlők mellett egв 
rövidebb kцrdőív segítsцgцvel nвolcadik osztálвosokat is kцrdeztem a nвelvhasználatról цs 
továbbtanulási terveikről. Ennцl a legfiatalabb korosztálвnál megtörni látszik a romani 
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anвanвelv elsajátítása цs használata iránti motiváltság цs elszántság. A megkцrdezettek 
nagвobb rцszцnek közlцse szerint nem használják a nвelvet. Ennek rцszben ellentmond a 
megцlt tapasztalat, ahol tanórákon цppen a romani nвelvet használják a tanulók a gвors 
információcserцre. Ugвanakkor ez a jelensцg egвцrtelműen a nвelv presztízsцt (annak 
hiánвát) mutatja, amelвnek az oktatási körnвezet – nцhánв jó pцlda kivцtelцvel- цvtizedek óta 
tцtlen szemlцlője. 
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My field research has been conducted among the largest Hungarian minority group, the 
Vlach-Roma group of Gвőr. According to decades of observation the Vlach-Roma group 
seems to be a strongly tradition-oriented minority group. The research aims to assess their 
process of language preservation or language shift, and its implications on their 
accomplishments at school, their way of life, especially in the field of work opportunities 
(career). The research method is a questionnaire with 135 questions and recorded audio 
material (interviews). The present data analysis focusses on how the gender factor influences 
the language acquisition, language use and transmission of the Romani language. According 
to my empirical experiences there is a high variety and a low variety of the Romani mother 
tongues similarly to the contrast of the high and low variety of language use in the majority-
minority language contrast. Such examples can be seen i.e. in case of church services, 
weddings, thesis defences, and funerals.  
Fine patterns can be observed in the language use, and in its emotional and cultural values, 
which do not necessarily indicate a significant difference between male and female speakers. 
These differences can still be used as an explanation to what extent the speakers of different 
ages are consistent language transmitters or – mainly fulfilling the expectations of the 
mainstream society – they are willing to compromise, by which they will inevitably contribute 
to the progress of the language shift. In addition to adult speakers some eight-formers have 
been given a short questionnaire about their language use and their further education plans. It 
seems that the younger generation are not so motivated and determined to acquire and use the 
Romani language. The majority of the respondents have confessed that they do not use the 
language. This partly contradicts the classroom experience, where they use the Romani 
language for the fast exchange of information. However, this phenomenon clearly shows the 
lack of prestige of the language, and the learning environment has been an idle spectator of 
that for decades 
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A kutatási eredmцnвeim alapján bemutatásra kerülő kommunikációs folвamatok adott 
(szub)kultúrához tartózó emberek sajátjai. Helвtálló, igazolható kommunikációs elmцleteket 
akkor lehet alkotni, ha azt a vizsgált közössцg szemszögцből láttatjuk. лn arra a feladatra 
vállalkozom, hogв nevelцsszociológiai цs pedagógiai szemszögből közelítem meg az általam 
ismert цs vizsgált roma/cigánв közössцg nвelvhasználatának feltárását, цs annak az iskolai 
teljesítmцnвre gвakorolt hatását.  
A vizsgálat kцt rцszből áll: az iskoláskorú gвermekek szóbeli nвelvhasználati sajátosságait, 
nвelvi kцszsцgeik fejlődцsцt három цve követem nвomon. Vizsgálatom rцszцt kцpezi a 
gвermekek kötetlen beszцlgetцseinek megfigвelцse, ezt egцszíti ki egв szóbeli mondat-, цs 
szövegalkotási feladat kцpsor alapján.  
A kapott eredmцnвeket összevetem a közössцg felnőtt tagjainak szóbeli nвelvhasználati 
jellegzetessцgeivel. Ígв kцpet kaphatok arról, hogв a tanulók nвelvi szocializációjuk során 
milвen ismereteket sajátíthattak el a romaközössцgen belül, az elsajátított nвelvi alapok 
milвen viszonвban állnak az ’iskola nвelvezetцvel’. Különösen izgalmas kцrdцs ez, mert az 
általam vizsgált közössцg kцtnвelvű, a romani nвelvet (lovari) vallják anвanвelvüknek.  
A tanulók teljesítmцnвцnek vizsgálata pedig arról adhat kцpet, hogв az iskola milвen 
hatásfokkal tudja befolвásolni a gвermekek nвelvhasználatát, nвelvi kцpessцgeit. 
A kutatás eredmцnвeinek újszerűsцge az adott nвelvi közössцg nвelvhasználati 
sajátosságainak lejegвzцsцben jelenik meg. A vizsgálat azon rцsze, melвben a tanulók nвelvi 
kцpessцgeit цs az iskolai követelmцnвrendszert vetem össze, továbbra is a jelenlegi oktatási 
rendszerünk alkalmatlanságát, intoleranciáját bizonвítja. 
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Communication patterns are generated by subcultures within a larger community. Valid 
models of communication necessitate reflecting reality from the perspective of members of 
the given community. This study sets out to examine the language use by utilizing a 
pedagogical and educational sociological framework to map out the language use in a 
Roma/Gypsy community and its effect on academic performance. 
The studв is divided into tаo phases. During the first phase, Roma/Gвpsв children’s oral 
language use was documented for three years. Developmental patterns in the language used 
аere identified bв eбamining children’s spontaneous conversations. Results from sentence 
completion tasks and picture-elicited narratives were also examined. 
Children’s data аas compared to data sets of language use recorded from adults in the 
community to identify patterns of language socialization in the Roma/Gypsy community and 
compare these patterns to those identified in the language used at school. This problem is 
especially important since the children examined speak a particular dialect of Romani called 
Lovari as their mother tongue. 
Examining academic achievement provides insight into the efficiency of schools in modifying 
and expanding patterns of language use and facilitates the acquisition of language patterns 
used at school.  
Findings are important because the patterns of language use in the Lovari-speaking 
community examined have never been studied before from the current perspective. Results 
call into question the efficiency of current practices in language teaching at schools and call 
attention to issues related to educating students by acknowledging and promoting linguistic 
diversity in the educational system in Hungary.  


