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KÖSZÖNTŐ

Tisztelt Konferencia Résztvevő!
Konferenciánk tizenkettedik alkalommal kínál fórumot a neveléstudomány
képviselőinek, hogy kutatásaik eredményeiről, a diszciplína jelenkori fejlődési
kérdéseiről a szakmai-tudományos nyilvánosság közvetlen formáiban eszmét
cseréljenek, közösen gondolkozzanak. Az évente ismétlődő konferenciák fő témája
mindig is aktualitással bír, s a helyszín vonatkozásában is változás érzékelhető az utóbbi
években. 2012-ben egy eredendően új fő téma, s új helyszín a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem színesíti a konferenciasorozat eddig is gazdag történetét.
Bár a munka és nevelés világa a tudományban problematika eredendően a XX. század
elejétől foglalkoztatja a neveléstudomány jelentős gondolkodóit, e konferenciasorozatban
még nem jelent meg fő témaként. Tény, hogy az elmúlt évtizedekben gyorsuló ütemben
alakult át a munka világa. Az új értékek és konfliktusok hatásai érzékelhetők az oktatás
és nevelés folyamatában, s kihívásokat jelentenek a neveléstudomány számára. A
nemzetközi fejlődési tendenciák és a hazai hagyományok egy időben innovatív
késztetésekben, ugyanakkor szemléleti, intézményi korlátokban is jeleznek. A
társadalom számára az egyén gazdasági aktivitásának elvárt és gazdasági realitásokat
tükröző életkori expanziója új, dinamikus változásokat hozott. Ebben a folyamatban a
munka világára történő felkészülés és az életen át tartó tanulás igénye és szükségessége
a neveléstudomány számára egyre több területen fogalmaz meg kérdéseket, melyekre
kutatók, fejlesztő intézmények keresik a válaszokat.
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, mint a hazai tanárképzés egyik
alapintézménye, a szakmai pedagógusok nevelésének elméleti és gyakorlati kérdéseivel
foglalkozó intézményként kínál helyszínt a 2012. évi konferenciának. Szakmai
kezdeményezésünk és vállalásunk elsődleges oka az a felismerés, hogy ideje
szembenéznünk a munka és nevelés világa összefüggéseinek XXI. századi kérdéseivel a
neveléstudomány sajátos szempontjaiból, s képet alkotni arról, hogy miképpen lehet az
együttműködésben rejlő lehetőségeket a fejlesztés szolgálatába állítani. Bár az eddigi
hagyományoknak megfelelően a konferencia témakörei változatlanul széles
spektrumban kínálnak lehetőséget a kutatási eredmények ismertetésére, bízom abban,
hogy a XII. Országos Neveléstudományi Konferencia hasznosan szolgálhatja azt a célt,
hogy a hatékony tudomány és a munka megújuló világa közötti kapcsolatot a pedagógiai
kultúrában értelmezhessük.
Budapest, 2012. november

Benedek András
az ONK 2012 Szervezőbizottságának elnöke
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CSÜTÖRTÖK (NOVEMBER 8.) 9.00-13.00

9.00-10.00

BME Q
épület
Aula

Regisztráció

Plenáris ülés
Péceli Gábor BME rektor köszöntője
10.00-12.00

12.00-13.00

Benedek András megnyitója
Q2 Heller
Lesley Wilson: „Education and the world of work” –
Farkas terem
A European perspective
Markku Markkula: Synergy between research, education,
and innovation – emerging systematic change in
universities
Szendvicsebéd

Aula

CSÜTÖRTÖK (NOVEMBER 8.) 13.00-15.00
Helyszín

Szimpóziumok

A/115. terem
A/121. terem

– Hallgatók és végzett szakemberek pályaképe és professzionalizációs
mintái
– Bolognai hatások a pedagógusképzésben
– „Nehézségek és tehetségek” – Műegyetemi hallgatók körében végzett
vizsgálatok tapasztalatai

A/139. terem

Tematikus előadások
A/102. terem
A/127. terem
A/128. terem
Nyitott tárgyaló

– Az információs és kommunikációs technológiák újszerű alkalmazása
– A pedagógusképzés sajátos esetei: a szakmai és határon túli tanárképzés
– Kognitív fejlődés és fejlesztés, művészeti nevelés
– Sajátos oktatási és nevelési helyzetek

Referátumok
A/202. terem
13.00-14.30
15.00-15.30

– Referátumok I.
Kávészünet

Aula
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CSÜTÖRTÖK (NOVEMBER 8.) 15.30-17.30
Helyszín

SZIMPÓZIUMOK

– Gyógypedagógiai megsegítést igénylő tanulók eltérő szükségletei
– Nemek felsőfokon – Férfiak és nők a felsőoktatásban
– Képzés és munkaerőpiac változásának tendenciái
– A hallgatók kapcsolati integrációjának hatása az eredményesség
Nyitott tárgyaló különböző dimenzióira
A/115. terem
A/121. terem
A/139. terem

TEMATIKUS ELŐADÁSOK
A/102. terem
A/128. terem
A/127. terem

– Művészeti nevelés, vizuális kultúra
– Új oktatási módszerek, tehetséggondozás
– A szociális kompetencia kutatása és fejlesztésének aspektusai

REFERÁTUMOK
A/202. terem
15.00-17.00

– Referátumok II.

18.15-19.00 óra

Q1
Simonyi
Károly
terem

Koncert

19.00-21.00 óra

Aula

Állófogadás
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PÉNTEK (NOVEMBER 9.) 9.00-11.00
HELYSZÍN

SZIMPÓZIUMOK

– A néptanítói szakmai identitás és diskurzus rétegei a Család és Iskola
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– Hosszmetszeti vizsgálatok általános iskolai kontextusban
– A számítógéppel támogatott kvalitatív adatelemzés a neveléstudományi
Nyitott tárgyaló kutatások világában
A/102. terem
A/115. terem
A/121. terem
A/139. terem

TEMATIKUS ELŐADÁSOK
A/127. terem
A/128. terem
A/202. terem
11.00-11.30

– Felsőoktatás-pedagógia – múlt és jelen
– Felsőoktatás – andragógia
– Neveléstörténet, reformpedagógia
Kávészünet

Aula

PÉNTEK (NOVEMBER 9.) 11.30-13.00
Helyszín

SZIMPÓZIUMOK

– Tanári hatékonyság változó környezete
– Történelem tanítástörténet – tankönyvtörténet – iskolatörténet
– IKT a pedagógusképzésben
– Szexuális kisebbségek, gender és oktatás
– Női szakképzés, lányok munkára nevelése Magyarországon a 19-20.
A/139. terem
század fordulóján
Nyitott tárgyaló – A tanári eredményességet befolyásoló tényezők
– Vegyes funkciójú középfokú tanítóképző iskolákból felsőfokú
A/202. terem
intézmények az észak-alföldi térségben (1925-1975)
A/102. terem
A/121. terem
A/127. terem
A/128. terem

TEMATIKUS ELŐADÁSOK
A/115. terem

– Felnőttoktatás és nevelés

Dékáni
Tanácsterem
13.00-14.00

HERA vezetőségi ülése
Szendvicsebéd

Aula
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HELYSZÍN
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A/127. terem
A/128. terem
A/139. terem

SZIMPÓZIUMOK
– A Horthy-korszak pedagógiai problématörténeti megközelítésben
– Az Európai Unió 2020 stratégiája és a tudásháromszög összhangja
– Konfliktusok és kezelésük az iskolákban
– Tudományos diskurzus és közbeszéd a romológiában

TEMATIKUS ELŐADÁSOK
A/115. terem
Nyitott tárgyaló
A/202. terem

– Tanulás és eszközei
– Integráció és specializáció
– Neveléstörténet, reformpedagógia

Dékáni
Tanácsterem
16.00-16.30

MTA PTB Informatikai Albizottság ülése
Kávészünet

Aula

PÉNTEK (NOVEMBER 9.) 16.30-18.30
Helyszín
A/102. terem
A/115. terem
A/127. terem
A/128. terem
Nyitott tárgyaló

SZIMPÓZIUMOK
– Új mérőeszközök és eredmények a tanulási motiváció hazai kutatásában
– A természettudomány-tanítás megújulásának szükségessége és
lehetőségei
– Változó gyermekkor – változó óvodapedagógusi professzió
– Gyermekvédelmi rendszerünk az eredmények tükrében
– Pedagógusok a pályán: kapcsolódási pontok a pedagóguskutatásban

TEMATIKUS ELŐADÁSOK
A/121. terem
Aula
Aula

– Értékelés és minőségfejlesztés
– Poszter I.
– Poszter II.

A/139. te

MELLearN Hálózat ülése

Dékáni
Tanácsterem

MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság ülése

PÉNTEK (NOVEMBER 9.) 19.00-23.00
Trófea Grill
Étterem Újbuda

Társasvacsora
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SZOMBAT (NOVEMBER 10.) 9.00-11.00
Helyszín
Dékán
Tanácsterem
A/127. terem
A/128. terem
A/102. terem
A/121. terem
Nyitott tárgyaló
A/115. terem

Szimpóziumok
– Adatbányászati módszerek az oktatáskutatásban
– Természettudományos tantárgy-pedagógiai kutatások
interdiszciplináris megközelítése
– Az IBL alkalmazási lehetőségei a természettudományos nevelésben
– Tartalmi szabályozás és implementáció
– Felnőttoktatási kutatások a felsőoktatásban
– Személyiségfejlesztés, szociális tanulás
– Oktatáspolitika, pedagógusképzés – múlt és jelen

SZOMBAT (NOVEMBER 10.) 11.00-13.00

11.00-11.30

A
épületszárny
Fszt. 014.
terem

Hunyady György konferenciazáró előadása

12.00-13.00

Aula

Büféebéd
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9.00-10.00

BME Q épület
Aula

CSÜTÖRTÖK (NOVEMBER 8.)A9.00-13.00

Plenáris ülés
Péceli Gábor BME rektor köszöntője
Benedek András megnyitója
Lesley Wilson: „Education and the world of work” –
A European perspective
Markku Markkula: Synergy between research, education, and
innovation – emerging systematic change in universities

Aula

Q2 Heller Farkas
terem

10.00-12.00

12.00-13.00

Regisztráció

Szendvicsebéd
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Csütörtök 13.00-15.00

Hallgatók és végzett
szakemberek
pályaképe és
professzionalizációs
mintái
Elnök:

Fónai Mihály

A/115. terem

SZIMPÓZIUMOK

Opponens:

Elnök:
Szabó László Tamás
Opponens:
Imre Anna

„Nehézségek és
tehetségek”
Műegyetemi
hallgatók körében
végzett vizsgálatok
tapasztalatai
Elnök:
Takács Ildikó
Opponens:
Bodnár Gabriella

A/139. terem

Bolognai hatások a
pedagógusképzésben

A/121. terem

Kiss János

A hallgatók pályaválasztására ható tényezők eltérései
Fónai Mihály, Mohácsi Márta
Hogyan válhatnak humán szakos hallgatók
professzionális segítővé?
Nagy Krisztina
Bemeneti készségek, tudás, mentális státusz és
kompetenciák vizsgálatai segítő szakmákra készülők
hivatásszemélyiségének fejlesztéséhez
Kovács János, Oroszné Pál Zsuzsanna, Billédi Katalin
A szociális szakemberek értékválasztásainak
összefüggései
Balogh Erzsébet, Zolnai Erika

Tanárképzésben részt vevő hallgatók értékvilága
Jancsák Csaba
Pedagóguspálya vonzásában? A kárpátaljai magyar
pedagógusképzés helyzete
Ádám Erzsébet
Pedagógusjelöltek motivációi és elképzeléseik a
pedagóguspályáról
Németh Nóra Veronika
Az erdélyi magyar pedagógusképzés helyzete és kilátásai
Stark Gabriella
Az egyetemi tanulmányokkal kapcsolatos tapasztalatok
vizsgálata a BME Gazdálkodás- és Társadalomtudományi
Kar hallgatóinak körében
Perger Mónika
Az intervenció lehetőségei a hallgatói sikeresség
érdekében
Takács Ildikó
Felsőoktatási hallgatók szakmai identitásának vizsgálata
a pályaválasztás és a szakmai tervek összefüggésében
Szabó-Kukovecz Lilla
Tehetségkompetencia mérése egyetemi hallgatók körében
Bodnár Gabriella
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Elnök:
Forgó Sándor

A pedagógusképzés
sajátos esetei: a
szakmai és a határon
túli tanárképzés
Elnök:
Brezsnyánszky László

A/127. terem

Az információs és
kommunikációs
technológiák újszerű
alkalmazása

A/102. terem

TEMATIKUS ELŐADÁSOK
Konnektivista oktatásmódszertannal támogatott online
hálózati munka kommunikációs sajátosságai
Ollé János
Kommunikációs szokások és tevékenységek alakulása
hibrid oktatási környezetben
Ollé János, Kristóf Zsolt
Formatív értékelés és motiváció kísérleti virtuális oktatási
környezetben
Ollé János, Kristóf Zsolt
Tanulástámogatási jellemzők a Digitális Középiskola
képzési rendszerében
Papp-Danka Adrienn, Kovács Zsuzsa
Egyes item paraméterek médiabefolyásoló ereje
matematika műveltségterületen elsőtől hatodik osztályig
Hülber László
Számítógépalapú adaptív tesztek és fix tesztek
összehasonlító vizsgálata
Magyar Andrea
A Tanárképző Intézet korabeli példája a szakmai
tanárképzésben
Szabóné Berki Éva
Paradigmaváltás a szakmai tanárképzésben − új módszerek
és koncepciók a mérnöktanár-képzésben a BME-n
Molnár György
Pedagógiai paradoxonok: pillanatképek a szakképzésben
tanítókról
Hercz Mária, Molnár György
A szatmárnémeti tanítóképzés előzményei és napjainkra
gyakorolt értékalakító hatása
Szabó-Thalmeiner Noémi
Mássággal való bánásmód és tanári kompetencia –
esettanulmányok a német pedagógusképzésben
Óhidy Andrea
Gyógypedagógus-hallgatók pályaidentitás vizsgálata
Szalai Katalin, Takács István
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Sajátos oktatási és
nevelési helyzetek
Elnök:
Perjés István

A/128. terem

Elnök:
Molnár Gyöngyvér

Nyitott tárgyaló

Kognitív fejlődés és
fejlesztés, művészeti
nevelés

A problémamegoldó gondolkodás különböző
dimenzióinak kapcsolata az intelligenciával
Molnár Gyöngyvér
A szövegformátum negyedik évfolyamos tanulók
olvasásteljesítményére gyakorolt hatása
Hódi Ágnes
Szövegértési és szövegalkotási teljesítmények
összefüggései egy fejlesztőprogram eredményességében
Molnár Edit Katalin
A kooperatív tanulásszervezés online támogatási lehetőségei
Fodorné Tóth Krisztina
Hangképzési gyakorlatok hatásvizsgálata
Altorjay Tamás
Összefüggések a középiskolások értékrendje és zenei
ízlése között
Hausmann Kóródy Alice
Informális tanulás Puskás gyermekkorában
Horváth H. Attila
Mire nevelnek az internetes játékprogramok?
Kata János
Nevelésetika analitikus nézőpontból
András Ferenc
A csoportmunkában betöltött szerepek hatása a tanulók
kommunikációjára
Kovácsné Nagy Emese
A folyamatalapú fogalmazástanítás elemeinek
alkalmazása általános iskolai tanítók és tanárok körében
Nagy Zsuzsanna
Milyen tényezők lehetnek a tanulók szövegértési
problémái mögött?
Varga Kornél

REFERÁTUMOK

Elnök:
Kozma Tamás

A/202. terem

Referátumok I.

15.00-15.30

Aula

13.00-14.30

Oktatói portfólió, mint a tanulási eredményszemlélet
alkalmazása és az oktatói együttműködés egy lehetséges
eszköze
Kovács Zsuzsa, Tókos Katalin
Iskolai és iskolán kívüli tanulási színterek kapcsolata:
tanulás a múzeumban
Fűz Nóra
Milyen elméletek magyarázzák Henry részvételét? A
felsőoktatásban tanuló felnőtt hallgatók részvételét
befolyásoló és akadályozó tényezők
Tőzsér Zoltán
Kávészünet
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Csütörtök 15.30-17.30

Nemek felsőfokon −
Férfiak és nők a
felsőoktatásban
Elnök:
Engler Ágnes
Opponens:
Bajusz Klára

Képzés és
munkaerőpiac
változásának
tendenciái
Elnök:
Zachár László
Opponens:
Szép Zsófia

A/121. terem

Elnök:
Szekeres Ágota
Opponens:
Papp Gabriella

A/139. terem

Gyógypedagógiai
megsegítést igénylő
tanulók eltérő
szükségletei

A/115. terem

SZIMPÓZIUMOK
Vesetranszplantált gyermekek kognitív funkciói és
pszichoszociális helyzete
Vargáné Molnár Márta
Fókuszban az alternatív és augmentatív kommunikációs
(AAK) eszközök használata: kérdőíves vizsgálat
pedagógusok körében
Havasi Ágnes, Stefanik Krisztina, Győri Miklós
Gyógypedagógusok vélekedése az IKT és a
gyógypedagógia kapcsolatáról
Virányi Anita
Tanulásban akadályozott tanulók nyelvi
képességfejlesztésének lehetősége (adaptív kísérlet)
Fazekasné Fenyvesi Margit
Hallgatók és doktoranduszok karrierképe
Engler Ágnes, Fináncz Judit
Nemi szerepkonfliktusok az informatikus könyvtáros
hallgatók körében
Bujdosó Gyöngyi, Fényes Hajnalka
A férfi tanárok jellemzői a pedagóguspálya
feminizációjának tükrében
Kovács Edina
Nők és oktatók − a családtól a munkahelyig és vissza
Tornyi Zsuzsa Zsófia

Képzés és munkaerőpiac összefüggéseinek
neveléstudományi vetületei
Benedek András
Az iskolai és az iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
és képzés hatása
Zachár László
A mérnöktovábbképzés innovációs szerepe a szakképzés
fejlesztésében
Mészárosné Merble Éva
A szabályozási keretek változásai a szakképzésben
Sós Tamás

15

Elnök:
Pusztai Gabriella
Opponens:
Fehérvári Anikó

Nyitott tárgyaló

A hallgatók
kapcsolati
integrációjának
hatása az
eredményesség
különböző
dimenzióira

Sportoló közösségekhez tartozás mint társadalmi
védőfaktor
Kovács Klára
Etnikai és nemzeti diverzitás mint felsőoktatáspedagógiai kihívás
Dusa Ágnes, Kardos Katalin
Formális közösségek értékalapú vizsgálata egy hallgatói
mintában
Bocsi Veronika
A szakkollégium mint mobilitási terep − Szelektivitás és
hozzáadott érték korunk szakkollégiumaiban
Ceglédi Tímea, Gerő Márton
Vallásos közösségi beágyazottság és felsőoktatási
eredményesség
Pusztai Gabriella

Művészeti nevelés,
vizuális kultúra
Elnök:
Nyíri Kristóf

A/102. terem

TEMATIKUS ELŐADÁSOK
Vizuális tanuló közösségek
Kárpáti Andrea
Hungaricum a kultúraértelmezésben? A „9. kompetencia”
nyomában
Trencsényi László
Zenei nevelési koncepciók az alternatív iskolamodellekben
Makai Éva
Roma gyermekek képi kifejezésmódja és vizuális
neveléssel való fejlesztése
Bergmann Judit
Igényfelmérés a zeneterápia bevezetésének
létjogosultságáról az utógondozói ellátásban
Mérei Zsófia
Múzeumi nevelés − környezeti nevelés két
magyarországi természettudományi múzeumban
Dominek Dalma Lilla
A KÖR szimbóluma a zenei nevelésben
Bereczkiné Gyovai Ágnes, Hevesi Tímea Mária
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A szociális
kompetencia
kutatása és
fejlesztésének
aspektusai
Elnök:
Hunyady Györgyné

A/128. terem

Elnök:
Tóth Péter

A/127. terem

Új oktatási
módszerek,
tehetséggondozás

A téri műveleti képességek fejlettsége szakközépiskolai
tanulóknál
Tóth Péter
A tanítási módszerek eredményességét befolyásoló
érzelmi-kapcsolati elemek
Füzi Beatrix
A Steiner-féle eredeti koncepció és a mai pedagógiai
gyakorlat viszonya a Waldorf-iskolákban
Czitán Gabriella
Az élmény- és tevékenységközpontúság a
természettudományos oktatásban, konstrukciós játékok
alkalmazásával
Barcza Attila, Matócsiné Csabai Krisztina
’Mustra mustra’ − Szakmai vizsga a szentesi irodalmidrámai tagozaton
Benczur Katalin
Zenei képességek mérésének lehetőségei a zeneművészeti
szakoktatásban
Buzás Zsuzsa

Az iskola és a szülők kapcsolatának mintázata a
migráns/roma tanulók arányának függvényében, az
iskolaváltás oka
Cs. Czachesz Erzsébet, Győri János, Németh Szilvia
Szociális kompetencia és tanulási problematika
Gelencsérné Bakó Márta
Kognitív folyamatok a szociális készségek hátterében
Gál Zita
Tanár szakos hallgatók szociális és érzelmi készségeinek
fejlesztése zeneterápiás tréning keretében
Szabadi Magdolna
Az egészséges szokásrendszer kialakítása a családban −
kutatás a bölcsődébe beszoktatott gyermekek szüleinek
körében
Darvay Sarolta
Harcban a sporttehetségért − Új terepen a
tehetséggondozás és a teljesítmény-tudatos képzés a
kosárlabdasport oktatásában − a DE kosárlabda
akadémiája
Nagy Ágoston
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A/202. terem

A szociális dominancia orientáció szerepe az előítéletek
előrejelzésében
Dancs Katinka
A fogalmi váltás problematikája a matematikatanulás és tanítás területén
Glashütter Andrea
A gyermeki testképet befolyásoló hatások vizsgálata
Pukánszky Judit
A pedagógia szerepe és jelentősége az online tanulásban
Papp-Danka Adrienn

18.15-19.00

Simonyi Károly
terem

Kamarazenei koncert

19.00-21.00

Aula

REFERÁTUMOK

Állófogadás

Referátumok II.
Elnök:
Szabolcs Éva
15.30 – 17.00
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Péntek 9.00-11.00

Képességek fejlődése
és fejlesztése
Elnök:
Zentai Gabriella és
Józsa Krisztián
Opponens:
Szabó Ákosné

Hosszmetszeti
vizsgálatok általános
iskolai kontextusban
Elnök:
Tóth Edit
Opponens:
Kárpáti Andrea

A/102. terem

Elnök:
Nóbik Attila
Opponens:
Németh András

A/121. terem

A néptanítói szakmai
identitás és diskurzus
rétegei a Család és
Iskola Paedagogiai
eseteiben

„Mesék” az iskoláról − A tanítói tudáskonstrukciós és
öndefiníciós folyamat nyelvi szintjei a Család és Iskola c.
lap „Paedagogiai eseteiben”
Baska Gabriella
Nádpálcától az „atyai szóig” − Fegyelmi esetek és
kezelésük a Család és Iskola folyóirat hasábjain
Hegedűs Judit
A tanítóság családfelfogásának jellemző elemei a Család
és Iskola c. lap Paedagogiai eseteiben (1889-1900)
Szűcs Katalin
A tanítónők részvétele a szakmai közéletben a Család és
Iskola tükrében (1887-1891)
Nóbik Attila
A zenei képességek összefüggése néhány kognitív
alapkészséggel és az intelligenciával hatéves korban
Janurik Márta, Józsa Krisztián
Az első osztályos manipulatív rendszerezés prediktív
ereje a negyedikes fogalmi rendszerezésre
Zentai Gabriella
Az olvasási motiváció és az olvasási képesség
összefüggése 10-14 éves korban
Szenczi Beáta, Fazekasné Fenyvesi Margit
Az elemi alapkészségek óvodáskori fejlettségének
prediktív ereje az elsős készségfejlettségre: egy
longitudinális vizsgálat eredményei
Józsa Krisztián, Zentai Gabriella

A/139. terem

SZIMPÓZIUMOK

A DIFER fejlettségvizsgáló rendszer iskolai
teljesítményeket előrejelző erejének elemzése egy nyolc
évfolyamot átfogó longitudinális vizsgálat alapján
Csapó Benő, Nagy József
Az osztályzatok, valamint az osztályzatok és a
teljesítmény közötti kapcsolat vizsgálata longitudinális
kontextusban
Tóth Edit, Csapó Benő
2. évfolyamos tanulók szövegértésének vizsgálata az
iskolakezdéshez szükséges elemi készségek
fejlettségének tükrében
Hódi Ágnes, Bogárné Németh Mária
Természettudományos alapismeretek fejlődésének
longitudinális vizsgálata 4., 6. és 8. évfolyamon
Korom Erzsébet, Nagy Lászlóné
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Kistérségek és
tanulórégiók
Elnök:
Györgyi Zoltán
Opponens:
Kozma Tamás

Nyitott tárgyaló

Elnök:
Sántha Kálmán
Opponens:
Hercz Mária

A/115. terem

A számítógéppel
támogatott kvalitatív
adatelemzés a
neveléstudományi
kutatások világában

Az ATLAS.ti mint a kvalitatív kutatás eszköze: a
multikódolás és a forrásdokumentumok korlátai
Benkei Kovács Balázs
A MAXQDA szoftver alkalmazhatósága a hazai
neveléstudományi kutatásban
Sántha Kálmán
Az NVivo tartalomelemző szoftver használata egy
pedagógiai etnográfiában: episztemológiai és
metodológiai kérdések
Mészáros György
Mit tudhatunk meg a DataScope szoftver segítségével
élettörténeteinkről?
Di Blasio Barbara
Gyógyír-e a felnőttképzés? A felnőttképzés változásai és
sajátosságai a leghátrányosabb térségekben
Erdei Gábor
A cigány civil szervezetek helye a tanuló régió
fogalomban
Cserti Csapó Tibor
Szakmai fejlődést és tanulói továbbhaladást segítő
együttműködések két térségben
Imre Anna
Határokon átnyúló oktatási kapcsolatok a határ menti
kistérségekben
Híves Tamás
A szakképzés értelmezése a nemzetközi regionális
vizsgálatoknál
Birinyi Márk, Szőcs Andor

Felsőoktatás –
andragógia
Elnök:
Kálmán Anikó

A/128. terem

TEMATIKUS ELŐADÁSOK
Andragógusi szerepjegyek a műszaki felsőoktatás
oktatóinak szakmai identitásában
Hegyesi Franciska
Élményekben gazdag órák a felsőoktatásban
Jármai Erzsébet, Szekeres Diána
A felsőoktatási felnőttképzés néhány rekrutációs
jellemzője
Polónyi István
Identitás, kisebbség, oktatás az erdélyi magyar hallgatók
szemszögéből
Takács Tamara
Leendő óvodapedagógusok ének-zenei képzésének
támogatása videoelemzéses módszerrel
Hegedűsné Tóth Zsuzsanna
Helyzetkép a felsőoktatásban dolgozó oktatók
felnőttképzés módszertani kultúrájáról
Kraiciné Szokoly Mária
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A/127. terem

Többgenerációs tanulás − 21. századi koedukáció
Vidékiné Reményi Judit, Benedek András, Balogh
Andrásné
A reáliskolai tanárképző műegyetemi működése: 18701873
Sturcz Zoltán
Elektronikus tanulási környezetek hatékonyságvizsgálata
Jókai Erika
A magyarországi felnőttképzés hatékonyságának javítása
Vedovatti Anildo

Elnök:
Németh András

A/202. terem

Kenyeres Elemér és Maria Montessori szakmai
kapcsolata − Kenyeres Elemér szerepe a Montessoritanok hazai terjedésében
Bohonya Réka
A XIX. századi vidéki angol iskolaépítés jellegzetességei
Wiltshire példáján
Sanda István Dániel
Elmélet és gyakorlat az 1920-as évek leventemozgalmában Magyarországon
Pornói Imre, Pornói Rita
Az Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola és a
Ferenc József Tudományegyetem együttműködése a
főiskolai hallgatók áthallgatásának tükrében (1928-)
D. Fizel Natasa
Mikor lesz mozi? Avagy az oktatófilmek neveléstörténeti
vetületei
Baróti Enikő, Mészáros Attila

11.00-11.30

Aula

Kávészünet

Felsőoktatáspedagógia − múlt és
jelen
Elnök:
Benedek András

Neveléstörténet,
reformpedagógia
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Péntek 11.30-13.00

Történelem
tanítástörténet –
tankönyvtörténet –
iskolatörténet
Elnök:
Albert Gábor
Opponens:
Nóbik Attila

IKT a
pedagógusképzésben
Elnök:
Buda András
Opponens:
Ollé János

A/102. terem

Elnök:
Köpeczi-Bócz Tamás
Opponens:
Kovács Zoltán

A tankönyvszerzői életutak párhuzamai –
Tankönyvszerzők a dualizmus kori Magyarországon a
középiskolai egyetemes történelemtankönyvek tükrében
Molnár-Kovács Zsófia
A történelmi nőalakok interpretációjának változásai – Női
portrék Istvánffy Gyula és Kováts György polgári
leányiskolai történelemtankönyveiben
Ács Marianna
A katolikus egyház reprezentációja egy Horthykorszakbeli történelemtankönyv-sorozatban
Somodi Imre
A klebelsbergi korszak középiskolai történelem
tankönyveinek iskolai használata
Albert Gábor

A/127. terem

Tanári hatékonyság
változó környezete

Érzelmi igénybevétel a tanári pályán
Sass Judit
Tanulói szorongás átalakuló mintázata online
környezetben
Bodnár Éva
Matematika-tanulást segítő tartalom tervezés tabletekre
különböző kognitív stílusú tanulók számára
Mihályi Krisztina
Media Literacy szerepe a tanárképzésben
Köpeczi-Bócz Tamás

A/121. terem

SZIMPÓZIUMOK

A szavazórendszerek alkalmazhatóságának megítélése
Buda András
Tanár szakos hallgatók IKT használata
Herczegh Judit
Pedagógushallgatók internetalapú tanulási tevékenységei
és IKT eszközökhöz kapcsolódó attitűdjei
Molnár Balázs
Web bányászat és online tanulás
Tóth Péter
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Női szakképzés,
lányok munkára
nevelése
Magyarországon a
19-20. század
fordulóján
Elnök:
Ambrus Attiláné Kéri
Katalin
Opponens:
Pukánszky Béla

A tanári
eredményességet
befolyásoló tényezők
Elnök:
Revákné Markóczi
Ibolya
Opponens:
Szabó László Tamás

A/128. terem
A/139. terem

Elnök:
Mészáros György
Opponens:
Szabó Ákosné

Nyitott tárgyaló

Szexuális
kisebbségek, gender
és oktatás

A szexuális irányultság és nemi identitás témái a magyar
felsőoktatásban
Dombos Tamás
A hazai általános és középiskolai tankönyvek vizsgálata a
homofóbia szempontjából
Takács István Károly
Egy meleg fiú középiskolai tapasztalatai: etnográfiai
esettanulmány
Mészáros György, Dombos Tamás
Szivárványcsaládok a magyar oktatásban − félelmek és
tapasztalatok
Béres-Deák Rita

Munkára nevelés mint a non-formális oktatás egyik
eszköze a dualizmus kori Magyarországon
Kereszty Orsolya
„Iparra nevelt nők”, avagy a dualizmus kori női
iparoktatásról
Vörös Katalin
Nők a kereskedelmi pályán a 19-20. század fordulóján
Kéri Katalin, Nagy Adrienn
„Olló, fakanál, palatábla” − A lányok szakképzése a pécsi
Notre Dame-ban
Takács Zsuzsanna Mária

A tanári együttműködés jelentősége hátrányos iskolai
kompozícióban
Bacskai Katinka
Pedagógusok szakmai közösségeiben rejlő tanulási
potenciál
Bordás Andrea
Pedagógusok tanulása − Miért és hogyan tanulnak a
pedagógusok?
Zoller Katalin
A modern szemléltetés tanári eredményességre gyakorolt
hatása-PowerPoint
Huszti Anett
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Elnök:
Brezsnyánszky László
Opponens:
Jenei Teréz

A/202. terem

Vegyes funkciójú
középfokú
tanítóképző
iskolákból felsőfokú
intézmények az
észak-alföldi
térségben (1925-1975)

Változó feltételek, fenntartói és strukturális átalakulás −
állandó szereplőkkel
Brezsnyánszky László, Erdeiné Nyilas Ildikó
Az egykori „képzős tanári” identitás vizsgálata az északalföldi tanítóképzőkhöz kapcsolódó források alapján
Bicsák Zsanett Ágnes, Vincze Tamás András
A tanítóképzők és a tanítói hivatás önértelmezésének
változásai 1925 és 1975 között
Fenyő Imre
Tanítók önképzését szolgáló regionális lapok, folyóiratok
Szerepi Sándor, Vargáné Nagy Anikó

Felnőttoktatás és
nevelés

11.30-13.00

Dékáni
Tanácsterem

A felsőfokú végzettségűek státusza a munkaerőpiacon
Nagy Péter Tibor
Széchenyi István Egyetem kultúrafelmérése (HS
segítségével) és a ráépülő strukturált oktatói-vezetői
képzései 2010-2011-ben
Mészáros Attila, Baróti Enikő
A tanulási attitűd, az akadémiai normák és azok
megszegése a felsőoktatásban, nemi keresztmetszetben
Barta Szilvia
Tanulmányi eredményesség és professzió
Engler Ágnes

HERA vezetőségi ülése

13.00-14.30

Aula

Elnök:
Golnhofer Erzsébet

A/115. terem

TEMATIKUS ELŐADÁSOK

Szendvicsebéd
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Péntek 14.00-16.00

Az Európai Unió
2020 stratégiája és a
tudásháromszög
összhangja
Elnök:
Kálmán Anikó
Opponens:
Lengyel Zsuzsánna

Konfliktusok és
kezelésük az
iskolákban
Elnök:
Fehérvári Anikó
Opponens:
Szemerszki Marianna

A/102. terem

Elnök:
Rébay Magdolna
Opponens:
Albert Gábor

A/127. terem

A Horthy-korszak
pedagógiai
problématörténeti
megközelítésben

Megoldási kísérlet a kisiskolák helyzetére: a
lelkésztanítóság intézménye
Rébay Magdolna
Kísérletek a jó tankönyv jellemzőinek meghatározására a
Horthy-korszak pedagógiai szaksajtójában
Vincze Tamás
Az SDG ifjúságsegítő tevékenysége 1935 és 1945 között
Pornói Rita
Két tanítási nyelvű kereskedelmi szakoktatás a két
világháború közti Magyarországon
Nagy Adrienn

Az Európa 2020 stratégia feladata az egyetemeknek: az
életen át tartó tanulás és a tudásháromszög megvalósítása
Kálmán Anikó
A tudásháromszög, mint tudománymarketing
Mohácsi Márta
Hogyan reagálnak az európai országok képzési politikái a
válságra?
Erdei Gábor, Kálmán Anikó
A felsőoktatás szerepe a felnőttkori tanulás
fejlesztésében: Trendek és kihívások
Németh Balázs

A/128. terem

SZIMPÓZIUMOK

Iskolai szereplők közti kapcsolatok és konfliktusok
Györgyi Zoltán, Imre Anna
Szilvajáték másképp: én ütlek…; te békülsz!? Az iskolán
belüli konfliktusok tipikus megoldási módjai és a
konfliktuskezelési módokat befolyásoló tényezők
Sági Matild, Ercsei Kálmán
Hétköznapi ütközések és megoldások – Iskolai
konfliktusok a mindennapokban
Kállai Gabriella, Nikitscher Péter
Konfliktuskezelés közelről
Tomasz Gábor
A média mint az iskolai konfliktuskezelést befolyásoló
tényező
Török Balázs, Kurucz Orsolya
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Elnök:
Orsós Anna
Opponens:
Cs. Czachesz Erzsébet

A/139. terem

Tudományos
diskurzus és
közbeszéd a
romológiában

A romani nyelv dialektusainak helyzete a mai
Magyarországon
Lakatos Szilvia
Tudományos diskurzus és közbeszéd a romológiában
Cserti Csapó Tibor, Varga Aranka, Lakatos Szilvia, Beck
Zoltán
A cigányság és az iskolázottság tudományos diskurzusa
Varga Aranka
Not a Crime − műhelypélda
Beck Zoltán

Tanulás és eszközei
Elnök:
Csapó Benő

A/115. terem

TEMATIKUS ELŐADÁSOK
A nyelvtanulási stratégiák általános iskolai vizsgálata
Habók Anita, Doró Katalin
A tanulás tanulásának vizsgálati lehetőségei az általános
iskola kezdő évfolyamain
Habók Anita
A tanulás tanulásának vizsgálata finn és magyar tanulók
körében
Habók Anita, Sirkku Kupiainen
Tankönyvolvasási stratégiákra vonatkozó nézetek
vizsgálata hetedik osztályban tanító tanároknál
Molitorisz Anikó
Nyolcadikos tanulók tankönyvolvasási stratégiákra
vonatkozó meggyőződései és stratégiahasználati tudatossága
Molitorisz Anikó, Csíkos Csaba

Integráció és
specializáció
Elnök:
Mesterházi Zsuzsa

Nyitott tárgyaló

Az olvasóvá nevelés tényezőinek felmérése szabadkai
általános iskolák alsó osztályaiban
Major Lenke, Horák Rita

A munkaoktatás kezdeti fázisai az értelmi fogyatékos
gyermekek iskoláiban a II. világháborúig
Gál Anikó
Az IKT használatának elemzése logopédusok
óratervezetei alapján
Szili Katalin
Diszlexiás és többségi tanulók szövegértése és olvasási
motivációja
Borda-Fazekas Adrienn, D. Molnár Éva
Együtt? Külön? − Az integráció sikerességét befolyásoló
személyes tényezők
Hegedűs Anita
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Elnök:
Pukánszky Béla

A/202. terem

Neveléstörténet,
reformpedagógia

A magyar népiskolai oktatás aktuális üzenetei
Szilágyiné Szemkeő Judit
A gyógypedagógia helye és szerepe az Akadémián az
ötvenes évek második felében
Pénzes Dávid
Középkori gyermekkép-narratívák?
Endrődy-Nagy Orsolya
Lesznai Anna művészetpedagógiai koncepciójának helye
és szerepe a magyar reformpedagógiai mozgalomban
Vincze Beatrix
A szocialista pedagógia oktatáspolitikai
alapdokumentumai az 1960-as évek első felében
Darvai Tibor

16.00-16.30

Dékáni
Tanácsterem

14.00-16.00

MTA PTB Informatikai Albizottság ülése

Aula

Gönczy Pál évforduló
Molnár Sándor Károly

Kávészünet
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Péntek 16.30-18.30

A
természettudománytanítás
megújulásának
szükségessége és
lehetőségei
Elnök:
Kertész János
Opponens:
Weiszburg Tamás

Változó gyermekkor változó
óvodapedagógusi
professzió
Elnök:
Kovácsné Bakosi Éva
Opponens:
Podráczky Judit

A/115. terem

Elnök:
Fejes József
Opponens:
Brózik-Piniel Katalin

A/127. terem

Új mérőeszközök és
eredmények a
tanulási motiváció
hazai kutatásában

A/102. terem

SZIMPÓZIUMOK
Az olvasási motiváció kérdőív jellemzői és működése 4.,
6. és 8. évfolyamon
Szenczi Beáta
Az önszabályozott tanulás tanulói észlelése kérdőív
adaptálása és kipróbálása 5-8. évfolyamon
Bacsa Éva
A tanulói célok kérdőív működése matematika és angol
tantárgyhoz kötődően 6. évfolyamon
Fejes József Balázs, Bacsa Éva, Vígh Tibor
A célorientációk és az osztálytermi környezet
összefüggését vizsgáló mérőeszköz-család működése
matematika tantárgyhoz kötődően 5-8. évfolyamon
Fejes József Balázs

A tantervi tervezés és az értékelés kapcsolata a
természettudományok tanításában
Baranyai József
A természettudományos világkép átalakulása
Csorba F. László
A kontextus alapú tantervek relevanciája
Réti Mónika
A természettudományok megújulásának lehetőségei:
példák a fizika tanulásából
Horányi Gábor

Nemzetközi kitekintés az óvodapedagógus professzió
gyakorlatában
Vargáné Nagy Anikó
Női oktatók, „nőies” szakok
Bocsi Veronika, Tornyi Zsuzsa Zsófia
Az óvodai projektet adaptáló óvodapedagógusok
Pálfi Sándor
Óvodapedagógus hallgatók IKT használata
Molnár Balázs, Pálfi Sándor
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Pedagógusok a
pályán: kapcsolódási
pontok a
pedagóguskutatásban
Elnök:
Sági Matild
Opponens:
Derényi András

A/128. terem

Elnök:
Veressné Gönczi
Ibolya
Opponens:
Bodnárné Kiss Katalin

Nyitott tárgyaló

Gyermekvédelmi
rendszerünk az
eredmények tükrében

Fegyelem és fegyelmezés gyermekvédelmi
intézményekben
Hegedűs Judit
Állami gondoskodásban nevelkedett fiatalok a
felsőoktatásban
Veressné Gönczi Ibolya, Rákó Erzsébet
Az iskolai sikerességet előmozdító tényezők a
gyermekvédelmi gondozottak esetében
Homoki Andrea
Gyermekvédelem és szociálpedagógia a „boldog
békeidőben” Magyarországon a XIX-XX. század
fordulóján.
Pornói Imre
Mi mindentől függ a tanári munka minősége?
Ercsei Kálmán, Sági Matild
Megközelítésmódok a tanári kompetenciák leírására
Kocsis Judit Nóra, Kocsis Mihály
A pedagógus kompetenciái, szerepei és tevékenységei
egy lehetséges megközelítése: a professziógram
Mrázik Julianna
Elektronikus tartalmak a pedagógusképzés szolgálatában
− a pedagógusképzést támogató regionális központok
honlapjainak elemzése
Huszár Zsuzsanna

Értékelés és
minőségfejlesztés
Elnök:
Meleg Csilla

A/121. terem

TEMATIKUS ELŐADÁSOK
eLEMÉR összképe az iskolákról 2012-ben
Hunya Márta
Nemi, etnikai validitási vizsgálatok a Wechsler-féle
gyermek-intelligenciateszten
Bézsenyi Ákos
A régi és új típusú érettségi vizsgák összehasonlítása a
2000 és 2011 közötti eredmények alapján
Apró Melinda
A szocio-ökonómiai tényezők hatása a
gyermekvállalással kapcsolatos attitűdökre
Fináncz Judit
Hallgatók online kapcsolati struktúrájának változása
közös szervezésű interkulturális kurzuson
Molnár Pál, Aoki Kumiko
Motiváció, énhatékonyság, és a szorongás kapcsolata a
nyelvtanulásban
Piniel Katalin, Csizér Kata
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Elnök:
Sturcz Zoltán

Aula

Poszter I.

18.30-19.00

A/139.
terem

18.30-19.00

Dékáni
Tanácsterem

Elnök:
Tóth Péter

Aula

Poszter II.

POSZTEREK
A bölcsődei nevelés, gondozás a számok tükrében
Darvay Sarolta, Szombathelyiné Nyitrai Ágnes
Tehetséges gyerekek érzelmi intelligenciája, érzelemviláguk
segítő szerepe az iskolai klíma formálásában
Fehér Ágota, Rostás Rita
Óvodapedagógus hallgatók szakmai szocializációjának
segítése nem-hagyományos tanítási-tanulási módszerekkel
Hercz Mária
Óvodáskorú dadogó gyermekek interakció vizsgálata
Tóthné Aszalai Anett
Emancipációs mozgalmak, mint az informális oktatás
eszközei a dualizmus kori Magyarországon
Kereszty Orsolya, Mérei Zsófia
Kockázat és megbízhatóság feltárása a Közoktatási
Vezető Szakirányú Továbbképzési Szak keretében
Lőrincz Éva Anna
A tanári és az információközvetítő szakok hallgatóinak
véleménye a hálózatalapú tanulásról
Forgó Sándor, Racsko Réka
Modell-építési kísérlet a tudásvagyon gyarapítás folyamatához
Horváth Cz. János
Pályaorientációs és mentálhigiénés tanácsadás szerepe
felsőoktatásban tanuló hallgatók tanulási
hatékonyságában a Szegedi Tudományegyetemen
Katona Miklós
Pályaszocializációs értékekre nevelés kompetenciamérés
alapján az egészségtudományi képzésben
Kiss-Tóth Emőke, Rucska Andrea, Kissné Dányi Éva,
Podhorszky Ágnes
Egy hiányzó láncszem? – az európai egyetemek
kialakulásának történetéhez
Oláh Ildikó
Környezeti nevelési program hatásainak attitűdvizsgálata
Major Lenke

MELLearN Hálózat ülése

MTA
Pedagógiai Tudományos Bizottság ülése

TÁRSASVACSORA
19.00-23.00

Helyszín: Trófea Grill Étterem Újbuda
1117 Budapest, Hauszmann Alajos és Szerémi út sarok
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Szombat 9.00-11.00
SZIMPÓZIUMOK

Természettudo
mányos tantárgypedagógiai
kutatások
interdiszciplináris
megközelítése
Elnök:
Tóth Zoltán
Opponens:
Chrappán
Magdolna

Az IBL
alkalmazási
lehetőségei a
természettudomá
nyos nevelésben
Elnök:
Korom Erzsébet
Opponens:
Radnóti Katalin

A/127. terem

Elnök:
Di Blasio Barbara
Opponens:
Pusztai Gabriella

Tanulmányi pályamodellek a pécsi hallgatók körében - az
adatbányászat módszerének felsőoktatás-kutatási
alkalmazhatóságának vizsgálata
Paku Áron
A TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0002 projekt
kereteiben készülő adatbányászati szoftver rendszerterve és
alkalmazhatósága
Jenei Sándor, Di Blasio Barbara
A neveléstudományi területen tanulók eredményessége a
számok tükrében
Marton Melinda, Pótó Zsuzsanna

Tudásmintázatok vizsgálata a tudástér-elmélet
kompetencia-performancia alapú kiterjesztésével
Máth János, Abari Kálmán
A projektoktatás hatékonyságának vizsgálata − ön- és peer
értékelés
Revákné Markóczi Ibolya, Huszti Anett
Táblázatkezelés algoritmikus szemlélettel
Csernoch Mária, Biró Piroska
A tudásszerkezet és a problémamegoldó stratégia
kapcsolata
Sebestyén Annamária, Tóth Zoltán

Az IBL sajátosságai és alkalmazásának elősegítése a
biológia tanításában
Nagy Lászlóné
A/128. terem

Adatbányászati
módszerek az
oktatáskutatásban

Dékáni Tárgyaló

Hallgatói eredményességet befolyásoló tényezők
Marton Melinda

Számítógépes tanulói mérési kísérletek fizika szakkörön
Kopasz Katalin
Az IBL relevanciája tanulói attitűdvizsgálatok tükrében
Réti Mónika
Tanárok kérdőíves vizsgálata a kutatásalapú tanulásról
Korom Erzsébet
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Felnőttoktatási
kutatások a
felsőoktatásban
Elnök:
Németh Balázs
Opponens:
Kraiciné Szokoly
Mária

A/102. terem

Elnök:
Kerber Zoltán
Opponens:
Imre Anna

A hazai implementációs folyamatok elemzése: az
interjúvizsgálat tapasztalatai
Dobó István
Létezik-e ideális implementációs modell?
Perjés István
Kurrikulum-fejlesztési beavatkozások implementációs
folyamatai
Fazekas Ágnes
Tartalmi szabályozás és implementáció − elméleti keretek
Vass Vilmos

A/121. terem

Tartalmi
szabályozás és
implementáció

Van-e második esély?
Bajusz Klára
Andragógus identitás − Volt egyszer egy öntudat
Farkas Éva
Újszerű tanítási-tanulási folyamatok szervezése az andragógus
képzésben
Hegyi-Halmos Nóra, Kraiciné Szokoly Mária
Minőségfejlesztési szolgáltatások a felsőoktatásban −
felsőoktatási minőségtérkép
Hegyi-Halmos Nóra
Felnőttoktatói kompetenciák validációja
Tratnyek Magdolna

Személyiségfejlesz
tés, szociális
tanulás
Elnök:
Bárdos Jenő

Nyitott tárgyaló

TEMATIKUS ELŐADÁSOK
Német, spanyol és magyar diákok szociálisprobléma-megoldó
gondolkodásának nem szerinti különbségei
Kasik László, Tóth Edit, Zsolnai Anikó
Mit tekintenek a 10 és 14 éves diákok szociális problémának?
Kasik László
A segítő pálya választását meghatározó tényezők
összehasonlító vizsgálata
Kékes Szabó Marietta, Kékes Szabó Mihály
Fizikai vonzerő, illetve az erre irányuló versengés és irigység
kapcsolata a serdülők magányosságérzésével
Kovács Anita
A családi struktúra és -dinamika szerepe a pszichoszociális
problémák kialakulásában
Kékes Szabó Marietta
Zaklatók és áldozatok személyiségének erőforrásai és
érzékenységük szerepe a feszültséghelyzetekkel való
megküzdésben
Fehér Ágota

32

Elnök:
Forray R. Katalin

A/115. terem

Oktatáspolitika,
pedagógusképzés
− múlt és jelen

Neveléstudományi társszerzői hálózatok topográfiája és
vizualizációja
Molnár Pál
A képzés hasznosulása, a humán tőke növekedése
Szép Zsófia
Tanítói módszertankönyvek Magyarországon a
tanítóképzés kezdeti szakaszában
Havancsák Alexandra
Helyi sajátosságok a népiskolai tankönyvekben – Schultz
Imre szakirodalmi munkássága alapján.
Méreg Martin

11.00-11.30

A épületszárny
Fszt. 014. terem

12.00-13.00

Aula

Szombat 11.00-13.00

Hunyady György konferenciazáró előadása

Büféebéd
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ÖSSZEFOGLALÓK

34

PLENÁRIS ELŐADÁS I.
„EDUCATION AND THE WORLD OF WORK” – A EUROPEAN PERSPECTIVE
LESLEY WILSON

EUA Secretary General
Employability has become a new ‘buzzword’ and is referred to in many different
contexts and used in different ways depending on the national context and the
perspective of different actors. There are many reasons for the increased interest in the
‘employability’ of graduates. These include the massification of higher education and
the increase in the proportion of the population with higher education qualifications over
the last decades as well as the growing social and economic importance of Higher
Education. Higher Education is seen as important part of the solution to our current
difficulties, and as an ‘investment in our future’, as indicated in the opening paragraphs
of the April 2012 Bucharest Communiqué adopted by the Ministers of Education of 47
European countries.
At the same time there is a greater focus on the skills needed by graduates to cope with
rapidly changing labour market needs in which it is less and less likely that graduates
will have jobs for life but rather pursue different paths throughout their longer working
lives. From this starting point the presentation will focus among other things on different
understandings of employability and how higher education contributes to the
employability of graduates, as well as on present European level debate on this topic,
both in the Bologna Process context from the work of the European University
Association. In conclusion a number of open questions will be formulated in an attempt
to look forward to what the future may bring in terms of the relation between higher
education and the labour market, and what this will mean for higher education systems
and specifically for the role of universities.
Lesley Wilson
Lesley Wilson joined EUA at its creation in 2001 and formally took over as Secretary
General in 2002. Previous to this she held a number of senior positions in higher education
and research management at European level, in particular as Director of UNESCO’s
European Centre for Higher Education in Bucharest (UNESCO-CEPES) from 1995 to late
1999, Head of the newly established Science Policy Unit at the European Science
Foundation in Strasbourg (1994/1995) and Director of the EC TEMPUS Office in Brussels
from 1990 to 1994.
A graduate of the University of Glasgow and the Institut des Hautes Etudes Européennes at
the University of Strasbourg she spent her early career as a scientific staff member of the
German Science Council in Cologne before moving to Brussels in 1988 to join the newly
established ERASMUS Bureau.

35

PLENÁRIS ELŐADÁS II.
SYNERGY BETWEEN RESEARCH, EDUCATION, AND INNOVATION –
EMERGING SYSTEMATIC CHANGE IN UNIVERSITIES
MARKKU MARKKULA

The EU Committee of the Regions (CoR) has stressed that for Europe to recover
financial crisis the key issues are speeding up the implementation of the most relevant
Europe 2020 flagship activities, and ways of learning to exploit existing research
knowledge by sharing best practices and other relevant knowledge.
The programme architecture of Horizon 2020, the new research frame for Europe, is
based on three pillars: Excellent science in Europe, industrial leadership, and societal
challenges. The goal will be more than ever to bring excellent research results to the
market by cutting red tape, by strengthening innovation, by reversing the brain drain, by
closing the research and innovation divide in Europe, and by developing industrial
leadership and competitiveness, including for SMEs.
Universities must be determined in developing their ways of operation if they are to
meet the challenges related to their societal role. They must be able to let go of the
traditional methods based on sectorization and silos. Instead, they ought to create a
culture of networks that crosses through the entire university.
As stated in the Committee of the Regions Opinion on Horizon 2020, the laboratories for
innovation are no longer traditional university facilities, but regional innovation
ecosystems operating as test-beds for rapid prototyping of many types of user-driven
innovations: new products, services, processes, structures and systems, which need to be
of transformative and scalable nature.
The process nature of the on-going university transformation needs to be emphasized.
Much of this can and actually should be based on one hand strengthening the research
base of the leading universities and modernizing the Triple Helix concept, i.e.
university-industry-cities cooperation, on the other. This means that the public and
private sector actors need to learn to work together in new and creative ways to fully
harness their innovative potential. Since the role of universities is crucial in tackling the
grand societal challenges, the targeted future will strongly be based on regional
innovation ecosystems, where universities are at the core with their strong global foci.
The concept of the Knowledge Triangle (KT) highlights the importance of jointly
fostering research, education and innovation, and of paying due attention to the linkages
between them. The university actors in KT are at the core of the innovation web, where
enhanced capacities, high degree of integration and leadership are prerequisites for
scaling up Europe’s innovation performance. KT concepts are crucial instruments not
just for the universities, but for the whole for Europe, to achieve this.
The message for universities is clear: The importance of renewal capital as an essential
part of intangible capital is growing. It is an instrumental success factor also in societal
36

policy making. We – the university communities – should get the decision makers
throughout Europe to commit on foresight issues and on developing their own strategic
agility capabilities with special emphasis on motivating organizational innovativeness.
This means focusing more than so far on innovation ecosystems, mindset change and
shared ownership on key development activities.
The keynote presentation will be analytical highlighting recent developments and
implementation processes both on European and regional level with some of the Aalto
University experiences.

Markku Markkula
Markku Markkula is a member of the EU Committee of the Regions, CoR (2010-2014).
Within CoR he is member of Commission for Education, Youth, Culture and Research
EDUC, and Commission for Economic and Social Policy ECOS. He is the Chairman of
the EPP/CoR Task Force on Europe 2020. His role also includes being the rapporteur
on the Digital Agenda for Europe and the rapporteur on the role of local and regional
authorities in achieving the targets of the Europe 2020 strategy, as well as the
rapporteur on Horizon 2020 (the EU Framework Programme for Research).
Markku Markkula works within Aalto University as the Advisor to Aalto Presidents,
focusing on European Union strategy affairs. His previous university assignments
comprised being the member of Aalto University Transformation Team (2008-2009)
and heading the Centre for Continuing Education (1985-1991) and the Lifelong
Learning Institute Dipoli (1992-1995, 2003-2008) of the Helsinki University of
Technology (TKK) as the Director with the managerial responsibilities being in charge
of one of Europe’s largest continuing education providers with an average 100 staff
members and an annual turnover of 6-10 million Euros.
Markku Markkula is a former member of the Finnish Parliament (1995-2003) with the
membership roles in the Committee for Education, Science and Culture and the
Committee for the Future. As an MP his international role included the Presidency of
EPTA Council, European Parliamentary Technology Assessment Network. He has
served the global engineering community as the part-time Secretary General of the
International Association for Continuing Engineering Education IACEE 1989-2001. He
has been awarded the European Society for Engineering Education SEFI Fellow 1995.
Finland his role has included memberships in the boards of several companies and
other organizations, among others Tekes, the Finnish Funding Agency for Innovation
and Technology. He has also served Finnish society as the Chairman of the Espoo City
Council (1990-1992, 2010) and the Espoo City Planning Board (2004-2012), as well as
the Chairman of the boards of the Finnish Association of Graduate Engineers TEK
(1993-2005) and the Finnish Information Society Development Centre TIEKE (20002011).
Markku Markkula’s special competence areas are innovation and change management,
lifelong learning, knowledge management, e-learning, as well as science, technology
and innovation policy. He has published several books and given hundreds of
conference presentations. As a tribute to his achievements he was in 2008 elected to the
International Adult and Continuing Education Hall of Fame.
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CSÜTÖRTÖK
13.00-15.00
A/115. terem
A/121. terem
A/139. terem
A/102. terem
A/127. terem
A/128. terem
Nyitott tárgyaló
A/202. terem
13.00-14.30

– Hallgatók és végzett szakemberek pályaképe és
professzionalizációs mintái
– Bolognai hatások a pedagógusképzésben
– „Nehézségek és tehetségek” – Műegyetemi hallgatók
körében végzett vizsgálatok tapasztalatai
– Az információs és kommunikációs technológiák
újszerű alkalmazása
– A pedagógusképzés sajátos esetei: a szakmai és
határon túli tanárképzés
– Kognitív fejlődés és fejlesztés, művészeti nevelés
– Sajátos oktatási és nevelési helyzetek
– Referátumok I.

15.00-15.30
Aula

Kávészünet
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HALLGATÓK ÉS VÉGZETT SZAKEMBEREK PÁLYAKÉPE ÉS
PROFESSZIONALIZÁCIÓS MINTÁI
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FÓNAI MIHÁLY
Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Közpolitikai és
Alkalmazott Szociológiai Tanszék

Opponens:
KISS JÁNOS
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Pszichológiai Tanszék
A HALLGATÓK PÁLYAVÁLASZTÁSÁRA HATÓ TÉNYEZŐK ELTÉRÉSEI
FÓNAI MIHÁLY – MOHÁCSI MÁRTA
Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar – Nyíregyházi Főiskola
HOGYAN VÁLHATNAK HUMÁN SZAKOS HALLGATÓK
PROFESSZIONÁLIS SEGÍTŐVÉ?
NAGY KRISZTINA
ELTE Társadalomtudományi Kar
BEMENETI KÉSZSÉGEK, TUDÁS, MENTÁLIS STÁTUSZ ÉS
KOMPETENCIÁK VIZSGÁLATAI SEGÍTŐ SZAKMÁKRA KÉSZÜLŐK
HIVATÁSSZEMÉLYISÉGÉNEK FEJLESZTÉSÉHEZ
KOVÁCS JÁNOS – OROSZNÉ PÁL ZSUZSANNA – BILLÉDI KATALIN
DE Egészségügyi Kar – ELTE GYK Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet
A SZOCIÁLIS SZAKEMBEREK ÉRTÉKVÁLASZTÁSAINAK
ÖSSZEFÜGGÉSEI
BALOGH ERZSÉBET – ZOLNAI ERIKA
DE Egészségügyi Kar
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SZIMPÓZIUM–ÖSSZEFOGLALÓ
Témakörök: Felsőoktatás, hallgatók, pályakép, professzionalizációs minták
A szimpózium egyetemi hallgatók pályaképét és professzionalizációs mintáit vizsgálja.
Központi kérdés a hallgatók meglévő professzió-képének a milyensége, és a
professzióval összefüggő anticipációknak a tartalma és a jellege. Mivel az egyetemi
hallgatók a szakmai szocializációjuk kezdetén vannak, a professzió-kép különböző
elemei és a hallgatói elvárások jelentősége meghatározó a további szakmai
szocializációjuk szempontjából. Az előadások elméleti hátterét részben a professzióelméletek (Parsons, 1951; Etzioni, 1964; Freidson, 1973; Larson, 1977) jelentik. Az
elméletek másik csoportját a szakmai szocializációs elméletek alkotják (Bagdy, 1996;
Molnár, 2003), kisebb mértékben a továbbtanulási (Róbert, 1986, Andor-Liskó, 2000) és
tőke-elméleteket is figyelembe vettük (Bourdieu, 1978; Coleman, 1988). Az elméleti
háttér különböző megközelítései nem feszítik szét a hallgatói professzió-kép
magyarázatának lehetséges kereteit, ezek a professzió-kép és a szakmai szocializáció
együttes magyarázatára alkalmasak.
Az előadások több felsőoktatási intézmény hallgatóit és végzett diplomásait érintő
empirikus kutatásokon alapulnak. Az alkalmazott módszerek elsősorban kérdőíves
adatfelvételeket jelentettek. Ezek mellett számos, a kommunikációs érzékenységet, a
konfliktuskezelést, a mentálhigiénés státuszt vizsgáló eljárások, illetve mérőeszközök
felhasználására is sor került. A különböző hallgatói csoportok eltérő értékeit,
preferenciáit a Super-féle munkaérték kérdőívvel is vizsgálták.
Az előadások az alapjukat jelentő teoretikus és empirikus kutatási eredmények alapján
alkalmasak a különböző felsőoktatási intézmények hallgatóinak, valamint a különböző
szakos hallgatók pályaképének az összehasonlítására is. Ezek az összehasonlító
vizsgálatok a különböző professziók eltérő rekrutációja mellett a lényegesen eltérő
professzió-képről (gyakran az ideálokról), az eltérő pálya anticipációról szólnak,
ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy az eltérések mellett a képzőhelyektől és a
szakoktól független hasonlóságok is tapasztalhatók és érvényesülnek.
Ezek az eredmények jelentős mértékben hozzájárulnak a hazai és a nemzetközi
professzió-kutatások elméleteinek a továbbfejlesztéséhez. Emellett lehetőséget adnak a
különböző szakok szakmai szocializációjának a tervezéséhez, a képzési tartalmak és
módszerek módosításához.
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A HALLGATÓK PÁLYAVÁLASZTÁSÁRA HATÓ TÉNYEZŐK ELTÉRÉSEI
FÓNAI MIHÁLY* – MOHÁCSI MÁRTA**

*Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
fonai.mihaly@law.unideb.hu
**Nyíregyházi Főiskola
martamohacsi@gmail.com
Témakörök: Felsőoktatás, felnőttoktatás; társadalomtudományi oktatás, pályaválasztás,
rekrutáció, képzési szintek, tagozatok
A pályaválasztásra és a pályaválasztási motivációkra ható tényezők közül a családi
társadalmi háttér, a képzési szintek és a tagozat hatására koncentrálunk.
Magát a pályaválasztást formálisan leginkább az iskolai eredmények alakítják, ami az
egyenlőtlenségeket reprodukáló kulturális tőke (Bourdieu, 1978, 1997), illetve
csökkentő társadalmi tőke elméletekkel (Coleman, 1988) magyarázható. Ezek sok
szempontból hasonló következtetésekre jutnak az egyes társadalmi csoportok között
kialakuló iskolai eredményességet illetően: az egyes társadalmi csoportokhoz tartozó
tanulók jegyei között lényeges eltérések vannak (Andor–Liskó, 2000; Bernstein, 1971;
Bourdieu, 1978, 1997).
A reprodukciós elméletek szerint az iskolaválasztást, a pályaválasztást és a potenciális
foglalkozást a szülők, elsősorban az apák iskolai végzettsége határozza meg.
Ugyanakkor az anya iskolai végzettségének a magyarázó ereje nem sokban marad el az
apáétól, kedvezőtlen családi háttér esetén az anya hatása lesz az erősebb, ha az anya
iskolázottabb, a gyerek végzettsége, ha lány, az anyáétól függ (Róbert, 1986, 199. o.).
Eredményeink a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának, illetve a
Nyíregyházi Főiskola elsőéves hallgatóinak a 860 fős mintájára vonatkoznak. Az
adatfelvételre az elsőéves hallgatók „gólya” vizsgálatának a keretében került sor,
önkitöltős kérdőív alkalmazásával. A minta összetétele lehetőséget ad a családi háttér (a
szülők iskolai végzettsége), a képzés szintje (osztatlan és alapképzés), valamint a
tagozatok hatásának a vizsgálatára.
Eredményeink alapján a hallgatók rekrutációjára jellemző, hogy különbségek vannak a
két intézmény, illetve az osztatlan és alapszakos hallgatók között. Az osztatlan képzés
jogász hallgatói magasabb státuszú családokból érkeztek, magasabb a szülők iskolai
végzettsége, és eltérő a középiskolák szerkezete is, ahova jártak. A pályaválasztási
döntésekben bizonyos mértékig kimutathatjuk a „társadalmi tőke” hatását, hisz az
alapszakos hallgatók esetében valamivel nagyobb hatást gyakoroltak az anyák és az
informális kapcsolati háló a döntésekre – ez megfelel a szakirodalmi állításoknak. A
magyarországi felsőoktatás sajátosságai miatt a levelező tagozatos hallgatók
pályaválasztási motívumai lényegesen különböznek a nappali tagozatosokétól, részben
ez is az eltérő kulturális, de még inkább az eltérő társadalmi tőkékkel és élethelyzettel
magyarázható.
A kutatás eredményei lehetőséget adnak újabb hipotézisek megfogalmazására.
Általánosabban az eredmények alkalmasak a családi háttér, az eltérő képzési szintek és a
tagozatok különbségeinek a jellemzésére is a pályaválasztásban. Gyakorlati relevanciája
a felsőoktatási képzőhelyeknek a felvételiző hallgatók társadalmi hátterének és
motivációinak az alaposabb megismerésében van, ami hozzájárulhat az egyes
professziók, szakmák képzési tartalmainak és módszereinek a módosításához is.
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HOGYAN VÁLHATNAK HUMÁN SZAKOS HALLGATÓK PROFESSZIONÁLIS
SEGÍTŐVÉ?
NAGY KRISZTINA

ELTE Társadalomtudományi Kar
nkrisztina@yahoo.com
Témakörök: Felsőoktatás, felnőttoktatás; társadalomtudományi oktatás, hallgatói
professzió konstruktumok, pályaorientáció, hallgatói típusok, szakmai gyakorlat
Az előadás kiindulópontját egy, a professzió elméletek alapján végzett kutatás során
(Nagy, 2008, 2009, 2011) kidolgozott eljárás, illetve karakter tipológia jelenti. A
pályaorientációs magatartás alapján kialakított hallgatói karakter típusok (céltudatos
elkötelezettek, próbálkozók, elcsábítottak, eltévedt útkeresők, bizonytalanok, kitartók,
szemlélődő érdeklődők) jól mutatták a felsőfokú képzések jelentőségét, a
pályaszocializációs funkciók tekintetében tapasztalható szakonkénti különbségeket. A
hallgatók konstruktumaira alapozva sikerült megrajzolni egy modellt is, amely a segítő
hivatást választók pályaorientációjának építkezését szemlélteti.
Ezt az eljárást az ELTE TáTK szociális munka BA képzésében 2010 és 2011 között
végzett hallgatók (N=104) kérdőíves vizsgálata során teszteltük, abból a célból, hogy
megismerjük hallgatóink pályaorientációs magatartását, és visszajelzést kapjunk arról,
hogy képzésünk hogyan segíti a hallgatók szakmai identifikációját. A kutatási
eredmények megerősítették a korábbi tapasztalatokat: a humán szakot választó fiatalok
inkább bizonytalanok, illetve próbálkozók, kevésbé céltudatos elkötelezettek, szakmai
szocializációjukhoz karakteres professzionalizációs mintákat igényelnek. A szociális
szakos hallgatókban sok a bizonytalanság, nem alakul ki bennük világos szakmakép,
nem eléggé egyértelműek számukra az elvárások, a határok, a kompetenciák, a
tennivalók. A képzés semmilyen szelekciós folyamatot nem generál, így nem tud erős
pályaszocializációs hatást kifejteni a hallgatókra.
A kutatási eredmények is megerősítették azt, hogy a segítő hivatást választó hallgatók
szakmaképének illetve a pályaképének alakulásában leginkább a szakmai gyakorlat
játszik meghatározó szerepet. E tapasztalatok felhasználásával született meg a Humán
szakosok gyakorlati kézikönyve c. kötet, melyet az Akadémiai Kiadó adott ki 2011-ben.
A könyv a felsőoktatási humán képzésekben részt vevő, terepgyakorlatukat töltő, végzés
előtt álló hallgatóknak és tereptanáraiknak szól, s ezen belül kiemelten szociális munka
szakos gyakornokoknak. A könyv a professzionális segítővé érlelődés induló fázisában
kíván összefoglaló, eligazító, a gyakorlati munkafolyamatokat részletező, s egyben
szintetizáló útmutatást nyújtani.
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BEMENETI KÉSZSÉGEK, TUDÁS, MENTÁLIS STÁTUSZ ÉS KOMPETENCIÁK
VIZSGÁLATAI SEGÍTŐ SZAKMÁKRA KÉSZÜLŐK
HIVATÁSSZEMÉLYISÉGÉNEK FEJLESZTÉSÉHEZ
KOVÁCS JÁNOS* – OROSZNÉ PÁL ZSUZSANNA** – BILLÉDI KATALIN***
DE Egészségügyi Kar
*altamira960@yahoo.com
**opalzsu@freemail.hu
***ELTE GYK Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet
billedi@yahoo.com

Témakörök: Felsőoktatás, felnőttoktatás; társadalomtudományi oktatás, segítő
szakmák, kompetenciák, kommunikáció, konfliktuskezelés, coping, mentálhigiénés
státusz, egészségpszichológia
A segítő szakmák képzési kereteinek átalakulása a felsőoktatásban jelentős, ez azonban
gyakran nem kedvez a képzés azon elemeinek, amelyek a szakmai és személyes
képességek, készségek fejlesztését célozzák. Célszerű lenne célzottan, a hallgatók
jellemzőihez igazítva alakítani ezeket.
Mások a mai hallgatók is. Az irodalomban erre utal az „emering adulthood” (Arnett,
2007), a „the boomerang age” (Mitchell, 2007), vagy a „kapunyitási krízis” (Magyari,
2009) – amelyek életvezetési, mentálhigiénés problémákra utalnak (Lisznyai, 2010).
A segítő szakmák képzésében az elméleti tudást és gyakorlati rutint nyújtó (specifikus)
tárgyak mellett fontos a nem-specifikus képességek és az úgynevezett
hivatásszemélyiség (Allport, 1961; Bagdy, 1996) fejlesztése. A képzés gondos
megtervezésére int az orvosi szakmai identitás kialakítását kísérő diszfunkcionális
jelenségek köre (pl. az orvosképzés rejtett kurrikuluma (Bánfalvi, 2003); az
egészségügyi szakmakép mitizáltsága (Molnár, 2003).
Tekintve, hogy a képzési modulok adott tanulócsoportokra és végső soron egyénekre
szabott jellegét akkor tudjuk biztosítani, ha ismerjük készségeik, ismereteik,
mentálhigiénés állapotuk bemeneti szintjét, évente feltáró célzatú felméréseket
végeztünk. Ezek v.sz.-ei két képzőhely ápoló, gyógypedagógus, mentős, szociális
munkás, szülésznő, védőnő hallgatói voltak (vizsgálati csoportonként n≥100, együtt
N≥800). Beszámolónk több 2000-től végzett vizsgálatot fog egybe.
Saját szerkesztésű, illetve standardizált eszközzel az alábbi jellemzőket mértük:
1) pályamotiváció, -kép; 2) kommunikációs érzékenység, konfliktuskezelés (ThomasKilmann kérdőív); 3) személyiség (empátia, coping stílus); 4) mentálhigiénés státusz
(Beck Depresszió Index, diszfunkcionális attitűdök skála (DAS), pszichológiai
immunrendszer (PISI), Életstílus Elégedettség Skála).
Az eredmények nagy variabilitást mutatnak. A pályakép, a motiváció sok irreális,
idealizált elvárást mutat. A segítő szakmákról a szakmaszerű elemek mellett sok olyan
jegy is felbukkan, amely illeszkedik korábbi hazai munkaérték-kutatás eredményeihez
(Kiss, 2008), vagy a mitizált orvosképhez (Csabai, Barta, 2000). A kommunikációs
érzékenység és a konfliktuskezelési rugalmasság nem tér el jelentősen a nem segítő
szakmákat választók eredményeitől. Személyiségjegyeikben kedvező szerkezet éppúgy
megtalálható, mint „szakmaidegen” vonások. Mentálhigiénés státuszuk eredményeiből
kiemelést talán azok a nem tipikus, de megjelenő esetek érdemelnek, amelyek problémás
állapotot jeleznek. Feltételezhető ezekben a helyzetekben a kompenzatorikus
pályaválasztás. Ez azonban már nem képzési, hanem éppen segítségnyújtási feladatot
jelent. Azt a nem egyszerű feladatot, amivel a képzőknek a segítő szerepbe kell átváltani.
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A SZOCIÁLIS SZAKEMBEREK ÉRTÉKVÁLASZTÁSAINAK ÖSSZEFÜGGÉSEI
BALOGH ERZSÉBET* – ZOLNAI ERIKA**

DE Egészségügyi Kar
*balogh.erzsebet11@gmail.com
**zolnai.erika0213@gmail.com
Témakörök: Gyermek- és ifjúságvédelem; társadalomtudományi oktatás, munkaérték,
szociális munka, professzionalizáció, társadalmi tőke
Előadásunkban szociálismunkás hallgatók, és az ágazatban dolgozó szociális
szakemberek munkaérték-preferenciáit elemezzük, mint a szakmai professzionalizáció
egy lehetséges mutatóját. Igyekszünk többféle változó mentén összehasonlításokat
végezni, hogy a szociális munka kulturális- és szakmaspecifikus értékválasztásait tárjuk
fel. Kutatásunk elméleti kereteit a Super-féle Munkaérték-kérdőívvel kapcsolatos
elméletek (Szilágyi, 1987, Kiss, 2006), a nemzetközi, valamint hazai vizsgálati
eredmények adják, továbbá a kulturális és társadalmi tőke elméletek (Coleman, 1988;
Puttnam, 1993; Fukuyama, 2000).
Feltételezzük, hogy a szociális munka, mint segítő hivatás az egyéni szocializációs és
reedukációs tényezőkön túl komplex, interaktív kapcsolatban van azzal a
szociokulturális környezettel, amiben megvalósul, beleértve a területi és az intézményi
környezetet is.
Kutatásunk alapját az Észak-Alföld régióban dolgozó szociális szakemberek
életkörülményeire és munkakörülményeire irányuló vizsgálat (Fábián-Cserbánné, 2012)
másodelemzése jelenti. A vizsgálat során megtörtént a résztvevők komplex bio-pszichoszociális állapotfelmérése:
- gazdasági-szociális helyzet, egészségi, mentális állapot, munkakörülmények felmérése
- munkaértékek (Super-féle Munkaérték-kérdőív magyar változata)
- emocionális érzelmi megterhelés (Maslach Burnout Inventory)
- megküzdési technikák (Kopp Mária, Skrabski Árpád által adaptált Folkman, Lazarus-féle
Megküzdési-technikák kérdőív).
Az adatokból következtetéseket vonhatunk le a munkaérték-preferenciák, pszichés
megterhelések szocio-kulturális (életkor, iskolázottság, lakóhely, beosztás) és
szakmaspecifikus, intézményi (intézmény típus, célcsoport) összefüggéseire,
jellegzetességeire.
A munkaérték-választások elemzése során összehasonlításokat végzünk nemzetközi és szakmaközi
hallgatói minták korábbi adataival, melyek részletes szociokulturális és szakválasztásra
vonatkozó információkat, valamint a Super-féle Munkaérték-kérdőívet is tartalmazzák.
A kutatási eredmények azt mutatják, hogy a munkaérték-választások a dolgozók
esetében szoros összefüggést mutatnak az életkorral, iskolai végzettséggel, lakóhellyel,
és természetesen a beosztással. A korábbi eredmények szerint a munkaértékek nemzeti,
kulturális különbségeket mutattak. A dolgozói adatok alapján azt mondhatjuk, hogy a
gyakorlatban a német mintára jellemző választások határozottabban jelennek meg
(felügyeleti viszonyok, munkateljesítmény, munka biztonsága, önérvényesítés,
altruizmus), a magyar, finn és olasz hallgatók által választott értékek közül a társas
kapcsolatok, altruizmus, inkább az alacsonyabb végzettségű és idősebb életkorú
„beosztott” dolgozók körében kerülnek előbbre a rangsorban. A szakma nem specifikus
humán hatótényezői a gyakorlatban a feladatteljesítmény mögé kerülnek a felsőfokú,
vezető beosztású fiatal korosztály körében.
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SZIMPÓZIUM–ÖSSZEFOGLALÓ
Témakörök: Felsőoktatás, felnőttoktatás; oktatáspolitika, EU oktatásügy
A legutóbbi évtizedben a felsőoktatásban számos rendszerszintű változási folyamat
történt. Mindezzel párhuzamosan formálódott a hallgatók iskolai életútja, életstílusa,
életvitele, értékvilága. A felerősödő gazdasági és társadalmi válságjelenségek miatt
napjainkban különösen felértékelődött a pedagógustársadalom és a pedagógusképző
intézmények szerepe. Mindez a kutatók figyelmét a pedagógusképzésre és a
pedagógusképzésben részt vevő hallgatókra irányította.
A bolognai tanárképzés keretében – heves vitákkal kísérve – már második éve
szerezhető tanári diploma. A pedagógusképzés más területein (tanító- és
óvodapedagógus képzés) a hagyományos osztatlan képzési formában történik az oktatás.
Kutatásunkban a hazai és határon túli magyar tannyelvű pedagógusképzés
intézményeinek hallgatóit vizsgáltuk, ezzel lehetőséget teremtve az országos oktatási
rendszerben végbement változások hatásainak elemzésére. Az előadások a
pedagógusjelöltek pályaorientációját, értékekről vallott nézeteit, a képzésről
megfogalmazott vélekedéseit, és a munka világába való átmenet kérdéseit mutatják be.
A prezentációk a tágabban értelmezett pedagógusképzés egységei közül a tanárképzés, a
tanítóképzés és az óvodapedagógus képzés kutatásából születtek.
A „Tanárképzésben részt vevő hallgatók értékvilága” című előadásban tizenkét
magyarországi tanárképző intézményben 2011 tavaszán történt adatfelvétel (N=1210)
eredményeit mutatjuk be. A kutatás során érdeklődésünk homlokterében az állt, hogy
miképpen lehet jellemezni a hallgatók képzésről vallott nézeteit, jövőorientációt és
értékvilágát. „A pedagógusjelöltek motivációi és elképzeléseik a pedagóguspályáról”
című előadás két vidéki egyetem nappali tagozatos pedagógusjelöltjeinek körében
végzett kutatás eredményeit ismerteti. A vizsgálat során komparatív eszközzel
vizsgáltuk meg az óvodapedagógus, tanítószakos és tanári mesterszakos hallgatók
almintáiban a pedagóguspálya választásának motivációit, azokat a nevelési értékeket és
attitűdöket, melyeket a jövő pedagógusai megfogalmaztak. „Az erdélyi magyar
pedagógusképzés helyzete és kilátásai” című előadás feltáró jellegű kutatásának célja a
folyamatosan változó erdélyi magyar pedagógusképzés helyzetének bemutatása. Az
előadásban a magyar nyelvű pedagógusképzést a kisebbségi felsőoktatás szemszögéből
közelítjük meg, így elméleti keretünket a kisebbségi oktatás, ezen belül is a kisebbségi
felsőoktatás képezi. „A kárpátaljai magyar pedagógusképzés helyzete” című előadás a
végzett tanárok munkaerő-piaci érvényesülését a kisebbségi felsőoktatás expanziójának
viszonyrendszerében, lokális hatókörű vizsgálattal mutatja be.

46

TANÁRKÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK ÉRTÉKVILÁGA
JANCSÁK CSABA

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar
jancsak@jgytf.u-szeged.hu
Témakörök: Felsőoktatás, felnőttoktatás; pedagógusképzés, pedagóguspálya,
hallgatók, értékek
A legutóbbi évtizedben a magyarországi felsőoktatásban számos rendszerszintű
változási folyamat történt. Mindezzel párhuzamosan a felsőoktatási hallgatók életkeretei,
iskolai életútja, életstílusa, életvitele, értékvilága megváltozott. A Magyarországon is
felerősödő gazdasági válságjelenségek, valamint a – húsz évvel ezelőtt elindult
demokráciába és piacgazdaságba való átmenet működésének problémái okozta –
társadalmi válság miatt különösen felértékelődött a pedagógustársadalom és a
pedagógusképző intézmények szerepe. Mindez figyelmünket az egyetemi hallgatók
csoportján belül a tanárképzésben részt vevő hallgatókra irányította.
A kérdőíves kutatás adatfelvétele 2011 tavaszán történt 12 magyarországi tanárképző
intézményben (N=1210). A kutatás során érdeklődésünk homlokterében az állt, hogy
miképpen lehet jellemezni a hallgatók jövőorientációt és értékvilágát.
A képzésről való vélekedések vizsgálata során a pedagóguspálya szempontjából fontos
tulajdonságok képzés általi fejlesztéséről, illetve a képzés belső tartalmi elemeiről
eredményeink megmutatták a képző intézmény hatását a leendő tanárnemzedékek által
vallott értékek világára. A különböző képzési területek (humán, reál, idegennyelv,
testnevelés) hallgatóinak értékrendje között különbségeket találtunk, azonban ezek
elsősorban nem a magasra tartott értékek esetében, hanem az alulértékeltekében jelennek
meg. A vizsgálat során azt is kutattuk, hogy az értékorientációk között milyen
törésvonalak rajzolódnak ki a társadalmi nemek, a hallgatók állandó lakhelyének
településtípusa, a családi értelmiségi és pedagógusszakmai minták, a vallásosság és a
tanári pálya iránti elkötelezettség szempontjából. A kutatás eredményei alapján azt
állíthatjuk, hogy tanárképzősök értékpreferenciáiban egy sajátos érték-koegzisztencia
jelenik meg, azaz a posztmaterialista értékrend és egy új materialista értékrend bonyolult
egymásmellettiségét konstatálhatjuk.
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PEDAGÓGUSPÁLYA VONZÁSÁBAN?
A KÁRPÁTALJAI MAGYAR PEDAGÓGUSKÉPZÉS HELYZETE
ÁDÁM ERZSÉBET

Kárpátaljai Magyar Főiskola
adame@kmf.uz.ua
Témakörök: Felsőoktatás, felnőttoktatás; pedagógusképzés, pedagóguspálya, pályakövetéses
rendszerek, pedagógusjelöltek, pályakezdés, munkaerő-piaci érvényesülés
A pedagógussá válás folyamatának rögös útja már a felsőoktatási intézménybe való
lépés előtt kezdetét veszi, azaz a pályaválasztással, majd a pályára kerüléssel és az ott
eltöltött számos évvel teljesedik be. A pályakezdés vonatkozásában két leggyakrabban
vizsgált témával találkozhatunk: a képzés és a beilleszkedés kérdésével. A hatékonyabb
képzés, a pályakezdő pedagóguslétre való felkészítés szempontjából elengedhetetlen a
felsőoktatási intézmények számára a hallgatói benyomások, visszajelzések folyamatos
mérése. Kutatásunk célja egy határon túli magyar főiskola pályakövetéses rendszerének
vizsgálata és a már diplomát szerzett pedagógushallgatók munkaerő-piaci
érvényesülésének felmérése. Az elmúlt évtizedek felsőoktatási expanziója, a
pedagóguspályán tapasztalható hallgatói létszámnövekedés következtében kialakult
felsőoktatási „túlképzés”, a diplomák piaci értékének csökkenése, elértéktelenedése, a
végzettek elhelyezkedési nehézségei, mind-mind sürgető kérdéseket vetnek fel e
kárpátaljai felsőoktatási intézmény, illetve az egész kárpátaljai magyarság számára. A
főiskola alapítói által megfogalmazott célok között szerepel a kárpátaljai magyar
pedagógustársadalom szakemberhiányának pótlása. Ezen célkitűzés beteljesedni látszik,
ugyanis a végzett hallgatók közel 90%-a szülőföldjén talál munkát, és több mint 70%-uk
pedig a pedagóguspályán helyezkedik el. A külföldi munkaszerzés lehetőségével kevés
pedagógushallgató él, vagyis elmondhatjuk, hogy az intézmény rendeltetésének
megfelelően működik. Ugyan a pályakezdő diplomások munkaerő-piaci érvényesülése
jó képet vetít elénk, azonban ez nem minden esetben jelenti a képzettségüknek
megfelelő szakterületen való elhelyezkedést.
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PEDAGÓGUSJELÖLTEK MOTVIÁCIÓI ÉS ELKÉPZELÉSEIK A
PEDAGÓGUSPÁLYÁRÓL
NÉMETH NÓRA VERONIKA

Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete
nemeth.nora@arts.unideb.hu
Témakörök: Pedagógusképzés, pedagóguspálya; felsőoktatás, felnőttoktatás,
motiváció, nevelési elvek, olvasási és művelődési szokások
A bolognai tanárképzés keretében – heves vitákkal kísérve – már második éve
szerezhető tanári diploma. A pedagógusképzés más területein: óvodapedagógia és tanító
a hagyományos képzési formában történik az oktatás. Vajon milyen pedagógusok
kerülnek ki az iskolapadból napjainkban? Mi motiválja és milyen attitűd jellemzi azokat
a fiatalokat, akik 2012-2014 között szereznek pedagógus végzettséget? Kutatásunkat két
vidéki egyetem nappali tagozatos pedagógusjelöltjeinek körében végeztük. Komparatív
eszközzel vizsgáltuk meg az óvodapedagógus, tanítószakos és tanári mesterszakos
hallgatók almintáiban a pedagóguspálya választásának motivációit, azokat a nevelési
értékeket és attitűdöket, melyeket a jövő pedagógusai megfogalmaztak. A kutatást 2012
tavaszán végeztük, mely során az adatgyűjtés elektronikusan, survey típusú kérdőívvel
történt. A 393 itemből álló adatbázist SPSS18 programmal elemeztük. Feltételezéseink
szerint a kisgyermekekkel foglalkozó szakemberek a nevelést helyezik előtérbe, míg a
tizenéveseket tanító tanárjelöltek inkább az oktatás fontosságát hangsúlyozzák. A két
nézet összevetését a nevelési elvek, a pedagógusok által továbbított értékek és feladatok
jelentették. A kutatás rámutatott, hogy az óvodapedagógus- és tanítójelöltek a gyerekek
érzelmi és szociális státuszát tartják fontosnak a formális nevelés keretében, míg a
tanárjelöltek inkább a szakmai tudás átadását értékelik többre. A pedagógusjelöltek
attitűdjének további árnyalásához megvizsgáltuk a hallgatók olvasási és szabadidős
elfoglaltságait is. Az olvasáshoz való viszony (kötelező olvasmányok jelentőségének
értékelése, tanulási stílus, kedvelt műfajok) szintén jellegzetes mintázatot képeznek a
különböző képzési területeken. Míg a tanári mesterképzésben tanulók esetében a
szakmai tartalom jelentősége magasabb, addig az óvodapedagógia és tanító szakos
hallgatók előszeretettel olvassák a pedagógiai és pszichológiai szakirodalmat. A vizsgált
populáció értékeinek és a művelődési attitűdjének összevetésével rámutattunk azokra a
tendenciákra, melyek a jövő pedagógustársadalmát jellemzik. A kutatási eredmények a
pedagógusképzésben oktató egyetemi, főiskolai tanárok számára hasznos tanulságul
szolgálnak.
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AZ ERDÉLYI MAGYAR PEDAGÓGUSKÉPZÉS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI
STARK GABRIELLA

Babes-Bolyai Tudományegyetem Szatmárnémeti Kihelyezett Tagozata
ngabriella77@gmail.com
Témakörök: Pedagógusképzés, pedagóguspálya; felsőoktatás, felnőttoktatás,
kisebbségi oktatás
Kutatásunk célja a folyamatosan változó erdélyi magyar pedagógusképzés helyzetének
bemutatása. A magyar nyelvű pedagógusképzést a kisebbségi felsőoktatás szemszögéből
közelítjük meg, így elméleti keretünket a kisebbségi oktatás, ezen belül is a kisebbségi
felsőoktatás képezi. Dokumentum- és tartalomelemzés módszerével a romániai
közoktatási és felsőoktatási törvényeket elemezzük, kiemelve azokat a változásokat,
melyeket az 1/2011-es oktatási törvény eszközölt a nemzeti kisebbségi oktatás és
pedagógusképzés terén. Az oktatási törvény 135. paragrafusa által felvillantott lehetőség
révén átalakult a magyar nyelvű pedagógusképzés szerkezete a vizsgált
tudományegyetemen. Megalakult a magyar nyelvű Pedagógia és Alkalmazott Didaktika
Intézet, amely egységes szerkezetbe foglalja a tanárképzést, valamint a kihelyezett
tagozatokon működő tanító- és óvodapedagógus-képzést. Erről az integrált kisebbségi
pedagógusképző intézetről készített esettanulmánnyal szemléltetjük az erdélyi magyar
pedagógusképzés helyzetét és kilátásait. Esettanulmányunkban bemutatjuk az
intézetalakulás folyamatát, megrajzoljuk a vezető egyéniségek szerepét, felvázoljuk az
intézet szerkezeti felépítését, tevékenységkörét és fejlődési lehetőségeit vezetői és
oktatói interjúk tükrében (N=28). Az oktatói interjúk eredményeit összevetjük a
pedagógusképző intézet hallgatóinak képzésről alkotott véleményével kérdőíves
lekérdezés tapasztalatai alapján (N=460).
A kutatás eredményei alapján rávilágítunk az önálló magyar nyelvű pedagógusképző
intézeti létben rejlő lehetőségekre és veszélyekre a kisebbségi felsőoktatás
perspektívájából. Megállapítjuk, hogy az önálló magyar intézményi törekvés már hosszú
ideje motiválja a felsőoktatási szereplőket. Az új pedagógusképző intézet nyelvi
autonómiát nyert, illetve egy egységes szakemberi csapatot, amely a későbbi szakmai
színvonal biztosítását vetíti előre. A jelenlegi intézményi keretben még az
óvodapedagógus- és tanítóképzés hagyományai erősebbek, de egyre erőteljesebben
előtérbe kerülnek a tanárképzés sajátosságai is. Az önálló intézeti státusz a hallgatók
számára kevésbé fontos, mint az oktatók számára. A kisebbségi pedagógusképzés
hasonló fejlődési vonalat mutat a kisebbségi oktatás általános irányvonalával.
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SZIMPÓZIUM–ÖSSZEFOGLALÓ
Témakörök: Felsőoktatás, felnőttoktatás
A szimpózium előadásai a felsőoktatási kutatások közül azokat mutatják be, amelyek a
hallgatók egyetemi tanulmányainak jellemzőivel foglalkoznak.
Kutatásunk, melynek több részletéről beszámolunk a szimpózium során, a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdálkodási és Társadalomtudományi Karán
végeztük.
Két, egymástól jelentősen különböző, mégis összetartozó területet mutatunk be, az egyik
a hallgató sikeresség tényezői az egyetemi tanulmányok során, a másik a tehetség
megítélése, kompetenciáinak feltárása a hallgatói vélemények tükrében.
Vizsgálataink során online kérdőíveket, interjúkat és Q módszertant használtunk fel,
azon tényezők feltárására, melyek bemutatják a hallgatói sikeresség tényezőit és a
tanulmányok teljesítésének nehézségeit, a sikeres (vagy sikertelen) pályaorientáció
hatásait és kapcsolatát az identitás alakulásával. Kutatásaink feltárják a hallgatói
vélekedéseket a tehetségkompetencia elemeiről is.
A vizsgálatok célja volt azoknak az összefüggéseknek a feltárása, melyek hozzájárulnak
a hallgatók tanulmányainak sikeres befejezéséhez, ezt segítő hatások összegyűjtése
(pályaorientáció és identitás fejlődésének kérdései), valamint a hallgatói ismeretek
feltárása a tehetségről.

52

AZ EGYETEMI TANULMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS TAPASZTALATOK
VIZSGÁLATA A BME GAZDÁLKODÁS- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR
HALLGATÓINAK KÖRÉBEN
PERGER MÓNIKA

BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék
perger.monika@t-online.hu

Témakörök: Felsőoktatás, felnőttoktatás
Kutatásunk két szakaszból épült fel, amelynek első részében arra vállalkoztunk, hogy
feltárjuk a BME Gazdálkodás és Társadalomtudományi Karán nappali képzésben részt
vevő hallgatók egyetemi tanulmányaik során milyen nehézségekkel találkoznak. A
második szakaszban arra irányult a vizsgálatunk, hogy felmérjük a hallgatók véleménye
szerint milyen tényezők járulnak hozzá az egyetemi tanulmányok sikeres befejezéséhez.
A képzés során megélt nehézségeket 2010-ben mélyinterjúk segítségével tártuk fel,
amelyben 30 fő alapképzésben, 11 fő mesterképzésben vett részt, valamint a
mentorgárda 14 tagjával készült egy fókuszcsoportos vizsgálat. Eredményeink szerint a
hallgatók által megfogalmazott nehézségek a következő főbb területekhez kapcsolódnak:
a hallgatók nem megfelelő pályaválasztása, az egyetemen folyó tanulási
követelményekhez kevésbé igazodó tanulási stratégiák, az egyetemi élet nyújtotta
szabadság nem megfelelő kezelése (pl. időbeosztás), társas közegbe való beilleszkedés
nehézsége. Az egyetemen folyó oktatás sajátosságaiból adódó gondok (pl. tömegoktatás,
kevés gyakorlat, nincs az elmélet és a gyakorlat összhangban) valamint az oktatókkal
kapcsolatos problémák (pl. nem megfelelő színvonalú az előadása, a stílusa) is felszínre
kerültek.
A kutatás folytatásaként 2011-ben végeztünk online kérdőíves vizsgálatot, amely a
korábbi interjúk és az oktatókkal folytatott beszélgetések során szerzett tapasztalatok
alapján készült el. Arról kérdeztük meg a hallgatókat, hogy véleményük szerint a
felsorolt tényezők milyen mértékben járulnak hozzá tanulmányaik sikeres befejezéséhez.
Ezt a kérdőívet 478 fő töltötte ki, a többség alapképzéses hallgató volt, de volt köztük
mesterképzésben résztvevő is. A hallgatók véleményei alapján az egyetemi tanulmányok
sikeres befejezésében szerepet játszó tényezők öt faktorba rendeződtek: az elsőt
egyetemi oldalnak neveztük el, amely az oktatókkal és a gyakorlatorientáltabb képzéssel
kapcsolatos tényezőket tartalmazta. A második a hallgatók tanulási szokásaival
kapcsolatos jellemzőket fogta össze. A harmadik főbb tényezőket tartalmazó faktor a
hallgató kapcsolatait jelentette, ez a levelezőlistákon való kapcsolattartástól, a
gólyatáborban való részvételig számos kapcsolatnak a szerepére hívta fel a figyelmet. A
negyedik faktor a tudatos szakmai hozzáállás, felelősségvállalás elnevezést kapta (pl.
tudatos pályaválasztás, rendszeres, szorgalmas tanulás, kutatásokba való bekapcsolódás).
Az utolsó faktor a külső segítségek szerepére hívta fel a figyelmet, amelyek mind az
egyetem részéről (pl. konzultáció, felzárkóztató kurzusok biztosítása) vagy a családtól
származhatnak (pl. érzelmi támasz).
Ezek az eredmények nyújtják jelenleg az alapot ahhoz, hogy megfogalmazzuk
javaslatainkat a kar felé, amellyel segítséget tudunk adni a hallgatóknak az egyetemi
képzés során megélt nehézségek leküzdéséhez és hozzájárulhatunk a tanulmányaik
sikeres bejezéséhez.
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AZ INTERVENCIÓ LEHETŐSÉGEI A HALLGATÓI SIKERESSÉG ÉRDEKÉBEN
TAKÁCS ILDIKÓ

BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék
takacsi@erg.bme.hu
Témakörök: Felsőoktatás, felnőttoktatás
A kutatásunk kezdetén azzal szembesültünk, hogy karunkon (Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Gazdálkodási és Társadalomtudományi Kar) az
elsőévesek körében az elmúlt években az eddigiekhez képest nagyarányú lemorzsolódást
tapasztaltunk.
Ezért kutatásunk egyik fő kérdése az volt, mi lehet a lemorzsolódás oka?
Megközelítésünket azonban úgy változtattuk, hogy alapvető kérdésünk nem a
lemorzsolódást kutatta, hanem arra voltunk kíváncsiak, mi a tanulmányi sikeresség oka?
Vizsgálatunk egyik módszereként a Stephenson (1988) által kidolgozott Q módszertant
választottuk. A vizsgálatban 16 fő vett részt, 10 egyetemi hallgató, 1 Ph.D hallgató, 4
oktató és 1 tanulmányi ügyintéző. A Q módszer lehetőséget ad arra, hogy viszonylag kis
mintán összehasonlításokat tegyünk az egyes helyzetekről kialakult vélekedések között.
A Q módszertan lényege a kényszerválasztás, mely során fontossági sorrendet
határoznak meg a vizsgálati személyek az egyes állítások között. Vizsgálatunkban 68
állítást használtunk fel, melyeket az elővizsgálatok során elvégzett interjúk alapján
fogalmaztunk meg.
A választást az alábbi kérdésre adott válaszok alapján tették meg a vizsgálati személyek:
„Válassza ki azokat az állításokat, amelyek Ön szerint a leginkább/legkevésbé
hozzájárulnak ahhoz, hogy a hallgatók sikeresen be tudják fejezni tanulmányaikat az
egyetemen!”
A választás során egyszerre több állítást kell kiemelni a vizsgálati személynek
mindaddig, amíg az állítások el nem fogynak. Ez a módszer így arra ad lehetőséget,
hogy ne csak az állítások fontosságát, hanem a személyek választását is értékeljük.
Vizsgálatunkban faktoranalízist végeztünk, s az eredmények alapján az oktatók a
felelősségvállalást, a tanulmányok jó szervezését, az érdeklődés és a motiváció
tényezőjét tartják meghatározónak a tanulmányi sikerességhez, míg a hallgatók a
személyes tulajdonságok befolyásoló hatását, az oktatók együttműködő magatartását,
valamint azt a hallgatói magatartást tartják legfontosabbnak, amely a tanulás és a
szabadidő eltöltés egyensúlyának kialakítását jelenti.
Kutatásunk eredményei arra irányították figyelmünket, hogy milyen feladatai vannak az
egyetemnek abban, hogy a hallgatók tanulmányaikat sikeresen befejezzék, vagyis
keressük az intervenció lehetőségét is.
Ehhez tanulmányoztuk azokat az egyetemi programokat, amelyek a lemorzsolódás
megelőzését, vagy a hallgatók visszatérését szolgálják. Ezek alapján három alprogramot
tartunk meghatározónak:
- tudatos karriertervek kialakítása (pl. a szakirány választás és a mesterképzés előkészítése),
- tanulási készségek, képességek fejlesztése, tanulási időtervek kidolgozása (pl. tanulási
technikák fejlesztése adott tárgyakra specializáltan, szervezett korrepetálások,
felzárkóztató kurzusok, a halogatás elkerülése),
- önismeret fejlesztése (pl. erősségek, fejlesztendő területek feltérképezése).
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FELSŐOKTATÁSI HALLGATÓK SZAKMAI IDENTITÁSÁNAK VIZSGÁLATA A
PÁLYAVÁLASZTÁS ÉS A SZAKMAI TERVEK ÖSSZEFÜGGÉSÉBEN
SZABÓ-KUKOVECZ LILLA

BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék
lillakukovecz@gmail.com

Témakörök: Felsőoktatás, felnőttoktatás
A felsőoktatásban tanuló hallgatókra jellemző formálódó felnőttkor/készülődő felnőttség
(emerging adulthood, Arnett, 2000) a lehetőségek és a kibontakozás időszaka a szakmai
életben és a társas kapcsolatok közegében egyaránt. Az intenzív élménygyűjtés az
identitás keresésének eszköze, mely kiemelt szerepet kap ebben az életszakaszban.
Kutatásom témája a felsőoktatási hallgatók pályaválasztási motivációját és szakmai
terveit helyezi fókuszba, összefüggésbe hozva az említett konstruktumokat a szakmai
identitás szintjével. Vizsgálatom célja, hogy eredményeim feltárják a fenti változók
kapcsolatát és általuk igazoljam a szakmai identitás jelentőségét az egyetemi hallgatók
életpálya-építésének folyamatában.
A pályaválasztási döntéssel való elégedettség és a szakmai identitás között a Pearson’s
korrelációs próba pozitív irányú szignifikáns összefüggést mutatott. Az említett
eredményt alátámasztva, a független mintás t-próba igazolta, hogy azok a hallgatók, akik
választott pályájukat illető kétségeikről, illetve tanulási nehézségekről számoltak be,
szignifikánsan alacsonyabb pontot értek el a szakmai identitás tekintetében azokhoz a
résztvevőkhöz képest, akik a fenti problémát nem említették. A fentiek mellett
elmondhatjuk, hogy az ANOVA próba eredményei alapján a szakmai érdeklődés által
motivált hallgatókhoz képest szignifikánsan alacsonyabb pontot értek el a szakmai
identitás skálán azok a hallgatók, akik nem az aktuálisan folytatott szakon szerettek
volna továbbtanulni, de pontjaik alapján ide vették fel őket. Végül, a szakmai tervekre
vonatkozóan a legalacsonyabb átlagos pontértékkel azok a hallgatók voltak
jellemezhetőek, akik végzettségüktől eltérő területen szeretnének majd elhelyezkedni:
eredményeik szignifikánsan eltérnek még azoktól a kitöltőktől is, akik nem tudják
biztosan, milyen terveik vannak.
Az eredményekből következően megállapítható, hogy a pályaválasztás motivációs
alapja, a döntéssel való elégedettség és a szakmai tervek kidolgozottsága összefüggést
mutat a szakmai identitás alakulásával a felsőoktatási hallgatók körében. Az eredmények
alátámasztják az életpálya-építés támogatásának fontosságát a szakmai identitás
fókuszba helyezésével az egyetemi diáktanácsadásban.

55

TEHETSÉGKOMPETENCIA MÉRÉSE EGYETEMI HALLGATÓK KÖRÉBEN
BODNÁR GABRIELLA

BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék
bodnar@erg.bme.hu

Témakörök: Felsőoktatás, felnőttoktatás
Tehetséges egyetemi hallgatók körében kompetenciavizsgálatot végeztünk a 2011/2012es tanév I. félévében.
A kompetenciák körét az UNIÓ által összeállított kulcskompetenciák alkotják, amelyek
közül kiválogattuk a tehetségesekre, vélekedésünk szerinti legjellemzőbbeket.
Választásunkban jelen vannak azok a legfontosabb tehetségmodellekhez kapcsolódó
képességek, melyek alapját képzik a tehetség fejlesztésének és a felsőoktatásban
használatos menedzselésnek.
A 120 hallgatónak kiküldött online tehetség kompetenciák körét, ennek megfelelően
szakirodalom és saját megjelölés alapján állítottuk össze. A visszaérkezett 62 kitöltött
teszt és kérdőív érdekes eredményeket adott. A kérdőív értékelését matematikai
eljárással és szövegelemzéssel végeztük.
A hallgatók önbevallása eredményeképpen és értékeléseink szerint olyan
kompetenciákat kaptunk, melyek azt bizonyítják, hogy a tehetség kompetencia
definiálásában fontos számukra milyen visszajelzéseket, minősítéseket kapnak
oktatóiktól, vagy mentoraiktól.
Tehetségesnek tartják-e magukat és miben? Hogyan vélekednek szakmai
irányultságukról? Képesnek tarják-e magukat és miért a szakma tanulására, illetve hol
vannak azok a hiányosságok, melyek miatt nem találják helyüket tehetséges fiataljaink
az egyetemi képzésben.
Ezeket a kérdések tettük fel és kértünk rá válaszokat, annak érdekében, hogy hogyan
tudjuk definiálni a felsőoktatás számára a tehetséges hallgató kompetenciáját, illetve
azokat a határokat, melyek tisztázása eredményeképpen eredményesebb pályamotivációt és
orientációt tudunk adni tehetséges fiataljaink számára.

56

AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK ÚJSZERŰ
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MAGYAR ANDREA
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KONNEKTIVISTA OKTATÁSMÓDSZERTANNAL TÁMOGATOTT ONLINE
HÁLÓZATI MUNKA KOMMUNIKÁCIÓS SAJÁTOSSÁGAI
OLLÉ JÁNOS

ELTE PPK
olle.janos@ppk.elte.hu
Témakörök: IKT, e-learning, távoktatás
A Downes-Siemens-féle konnektivizmus (Siemens, 2005; Downes, 2006; 2012)
neveléstudományi megítélése ellentmondásosan alakult az elmúlt években. Az újszerű
tanuláselméletként való értelmezését sokan, jogosan vitatják, ugyanakkor a módszertani
megoldás eredményessége számos jó gyakorlat alapján már nem cáfolható.
Esettanulmányokból és elméleti megfontolásokból kitűnik, hogy a konnektivista
oktatásmódszertanban használatos „hálózati tanulás”, mint tanulásszervezési megoldás
lehet az eredményességet leginkább befolyásoló tényező (Ollé, 2012).
Oktatási kísérletünkben MA képzési szinten szerveztünk nappali és levelező tagozatos
hallgatók összevont, kis létszámú kísérleti csoportjának (N=66) olyan előadás kísérő
gyakorlati foglalkozást, ahol a felsőoktatási kötelezettségek keretein belül próbáltuk
megvalósítani a konnektivista módszertannal támogatott hálózati munkát. A hálózati
munka közösségi felületét egy nyitott facebook csoportban alakítottuk ki. A
résztvevőknek az oktatási tartalmat a heti rendszerességgel megtartott előadás, illetve
szabadon hivatkozható külső források szolgáltatták. A kommunikáció a közösségi
felületen (5876 bejegyzés, reakció), illetve blogbejegyzésekben (összesen: 62),
mikroblog-használatban (2906 tweet), fogalomtérkép és csoportszintű közös
dokumentum szerkesztésében, illetve önálló webinárium megtartásában valósult meg. A
kísérlet az inspirátori szerep kialakításában, illetve a nyílt oktatás a kurzus teljesítéséhez
előírt kommunikációs kötelezettségek ellenőrzésében tért el egy „hagyományos”
konnektivista oktatási folyamattól. A 12 hetes oktatási kísérlet kommunikációját teljes
egészében naplóztuk és az elemzéssel a konnektivista hálózati munka meghatározó
jellemzőinek teljesülését vizsgáltuk.
A kísérletben az aktív résztvevők száma az első harmad alatt jelentős mértékben
csökkent és az így megmaradt aktív részminta alacsony elemszáma az elemzések egy
részét már nem tette lehetővé. A kommunikáció tartalomelemzése megmutatta, hogy a
facebook csoport (annak ellenére, hogy számos oktatási folyamat kommunikációját
hatékonyan képes segíteni, illetve ebben a kísérleti csoportban is váratlanul sok
interakció születetett) nem képes ellátni a sokféle kommunikáció integrációját. Az egyes
kommunikációs csatornák tartalmilag csaknem függetlenül működtek, meglepően
alacsony volt a kintről hivatkozott tartalmak száma és az ezzel kapcsolatos interakciók.
A kis létszámú csoportban nehezen, illetve egyáltalán nem alakultak ki a hálózati munka
kommunikációs jellemzői, ugyanakkor az aktivitás mértéke és módja jelentősen eltért
egy átlagos csoportmunkától. A tartalmi produktumok időbeli megjelenésének ritmusa
kismértékben eltért az elvárt és javasolt állapothoz képest. Annak ellenére, hogy a
csoport a vártnál lényegesen jobban teljesített, a kísérleti kurzus igazolta, hogy a
konnektivista oktatásmódszertan csak nagycsoportos hálózati munkában és nyílt, belső
motivációra építő oktatásszervezésben lehet igazán eredményes.
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KOMMUNIKÁCIÓS SZOKÁSOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK ALAKULÁSA HIBRID
OKTATÁSI KÖRNYEZETBEN
OLLÉ JÁNOS* – KRISTÓF ZSOLT**

*ELTE PPK
olle.janos@ppk.elte.hu
**DE EFK
zsolt.kristof@gmail.com
Témakörök: IKT, e-learning, távoktatás
A virtuális 3D oktatási környezetek elterjedésével egyre inkább megjelentek az olyan
oktatási megoldások, amelyek a kontakt, az online és a virtuális környezetek együttes
alkalmazására építik a tanítási-tanulási folyamatot (Tsang–Cheung–Lee–Huang, 2009),
illetve (Wang–Fong–Zhang–Lee, 2009). A különböző oktatási környezetek különböző
kommunikációs platformokat is jelentenek, együttes alkalmazásuk az úgynevezett
„blended learning” típusú oktatási folyamattól jelentősen eltérő tanulásszervezéssel
működik. A három oktatási környezet (kontakt, online, 3D virtuális) komplex
felhasználásával lehetőség nyílik a kommunikációban és tevékenységrepertoárban
kínálkozó különböző előnyök kihasználására, de ilyen oktatási gyakorlatra még
meglehetősen kevés példát ismerhetünk.
A 2011/2012. tanév tavaszi félévébe kísérleti foglalkozássorozatot szerveztünk MA
képzési szinten. A kis létszámú kísérleti csoportban lévő hallgatóknak (N=26) a képzés
10 hete alatt a kurzus előadásaival kapcsolatban kellett nyilvános blogbejegyzést
készíteni, illetve ehhez kapcsolódóan heti rendszerességgel virtuális 3D oktatási
környezetben előadás kísérő gyakorlati foglalkozáson részt venni. A kísérlet kiemelt
szakaszában 8 héten keresztül, 2 hetes blokkokban 4 különböző tanulásszervezési
megoldást alkalmaztunk (csoportmunka virtuális környezetben, 3D formatív értékelő
modulokra épülő megbeszélés, hibrid páros munka, illetve hibrid csoportmunka
domináns online tevékenységgel). A kísérlet során a résztvevők online és 3D virtuális
tevékenységét naplóztuk, illetve a foglalkozássorozat végén kérdőívvel kérdeztünk rá
többek között az időfelhasználásra, a kommunikációs szokások változására, az
információforrások felhasználására és a hibrid oktatási környezettel kapcsolatos
attitűdökre.
A vizsgálat részben a kommunikációs szokások változására, a különböző
kommunikációs platformok felhasználásának a jellemzésére irányult, illetve elemeztük,
hogy hibrid oktatási környezetben hogyan változik az információszerzés, vagyis
mennyire igazolható az egymást kiváltó információforrások nézete.
A kötelező feladatoktól független virtuális környezethasználat mértéke az utolsó
blokktól eltekintve folyamatosan növekszik ami a túlmutat a kurzus eredeti céljain is. A
kommunikációs szokásoknál virtuális környezetben jelentősen csökkent a szövegalapú
és kismértékű csökkenést mutatott a hangalapú kommunikáció. Ezzel párhuzamosan
nagyságrendekkel csökkent a személyes kommunikáció aránya és a feladat sajátosságai
miatt felerősödött az online szöveges és hangalapú kommunikáció, vagyis az online és
virtuális környezet a megszokás után hatékony támogató munkakörnyezetté vált,
mégpedig a feladatmegoldás jellemzőinek függvényében. Az információforrások
kezelésében nem mutatható ki semmilyen összefüggés, vagyis nem igaz az a nézet, hogy
az online, illetve virtuálisan elérhető oktatási tartalom kiváltja a személyes tanórai
jelenlétet.
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FORMATÍV ÉRTÉKELÉS ÉS MOTIVÁCIÓ KÍSÉRLETI VIRTUÁLIS OKTATÁSI
KÖRNYEZETBEN
OLLÉ JÁNOS* – KRISTÓF ZSOLT**

*ELTE PPK
olle.janos@ppk.elte.hu
**DE EFK
zsolt.kristof@gmail.com
Témakörök: IKT, e-learning, távoktatás
Az elmúlt években a 3D virtuális oktatási környezetek jó gyakorlatai alapján
megkezdődtek azok a kutatások, amelyek a speciális kommunikációs környezetben zajló
oktatási folyamat eredményességen túl a hatékonyság kérdéseire is fókuszálnak
(Cheney–Sanders, 2011; Annetta–Folta–Klesath, 2010; Kapp–O’Driscoll, 2010).
Növekszik azoknak a kutatásoknak az aránya, amelyekben már nem csak virtuális,
hanem úgynevezett „blended”, illetve „hybrid” oktatási környezetek szerepelnek, vagyis
a tanítási-tanulási folyamatnak kontakt, online és virtuális tevékenységek is a részeivé
válnak (Tsang, P–Cheung, KS–Lee, KS–Huang, R 2009).
A több különböző kommunikációs platform váltakozó és komplex használata egy olyan
oktatási környezetet jelent a résztvevőknek, ahol a tevékenységre történő visszacsatolás,
formatív értékelés a megszokottól eltérő technikával, gyakorisággal és formában
valósulhat meg.
Kísérletünkben egy 10 hetes, felsőoktatásban meghirdetett MA kurzus kiscsoportos
(N=26 fő) előadás kísérő gyakorlati foglalkozássorozatát szerveztük meg. A résztvevők
a kontakt osztálytermi tevékenység mellett heti rendszerességgel feladatokat oldottak
meg online környezetben, amelyeket 3D virtuális környezetben zajló konzultáció és
gyakorlati foglalkozás egészített ki. A kísérletben az első hét után kéthetes blokkokban
különböző hybrid oktatásszervezési megoldásokat alkalmaztunk és figyeltünk meg
(csoportmunka virtuális környezetben, SLOODLE modulokra épülő megbeszélés,
hybrid páros munka, illetve hybrid csoportmunka domináns online tevékenységgel).
A kiscsoportos kísérlet online és virtuális tevékenységét (feladatmegoldások folyamata,
környezethasználat, kommunikáció) naplóztuk. A résztvevők a foglalkozássorozat végén
kérdőívet töltöttek ki, amelyben módszertani blokkokkal kapcsolatban mértük fel többek
között a reflexióikat. A kísérlet elemzésének középpontjában a Moodle online és a
Second Life virtuális oktatási környezet tevékenységeit összekapcsoló SLOODLE
modulrendszer hatása állt.
A módszertant támogató technikai környezetek motivációban és visszacsatolásban
betöltött fontosságának a megítélése a négy különböző módszertani blokk tapasztalatai
alapján nem mutat jelentős eltérést (p=0,1 és p=0,47). Motivációban a SLOODLE
használatának módszertani blokkja a második (3,00), a visszacsatolásban pedig a
legfontosabbnak gondolt (2,85) technikai támogató környezetként jelenik meg a többi
módszertani blokk technikájához képest. A résztvevők kötelező feladaton kívüli
tevékenységének gyakorisága és időtartama a SLOODLE módszertani blokk ideje alatt a
foglalkozássorozatra jellemző általános változáshoz képest is magasabb értéket mutatott.
Az eredmények alapján egyértelmű, hogy a SLOODLE eszköztár alkalmazása a
motiváció és a visszacsatolás tekintetében nem marad el a résztvevők által alapvetően
hasznosabbnak ítélt (H.átlag = 3,62, p=0,14) és általában nagyobb aktivitással megélt
(A.átlag = 7,77, p=0,47) többi módszertani blokk tevékenységéhez képest.

60

TANULÁSTÁMOGATÁSI JELLEMZŐK A DIGITÁLIS KÖZÉPISKOLA KÉPZÉSI
RENDSZERÉBEN
PAPP-DANKA ADRIENN* – KOVÁCS ZSUZSA**

*Edutus Főiskola
pda@edutus.hu
**Kaposvári Egyetem, KE, Neveléstudományi Tanszék
kovacs.zsuzsa@ppk.elte.hu
Témakörök: IKT, e-learning, távoktatás; motiváció, önszabályozás
A „Digitális Középiskola – az interneten szervezett iskola” azzal a céllal indította el első
tanévét 2010. szeptemberében, hogy támogassa a digitális és a személyes oktatási formát
egyszerre alkalmazó tanulás- és tanításmódszertan elterjedését azáltal, hogy felnőttek
számára ad lehetőséget az érettségi megszerzéséhez. A rendszer beindítása országos
szinten 16 iskolával sikerült, azonban a 2 éves gyakorlati tapasztalatok alapján jól
látszik, hogy a Digitális Középiskola mind technológiai, mind módszertani és tartalmi
fejlesztése elengedhetetlen ahhoz, hogy mint blended learning típusú képzés
hosszútávon életképes maradjon.
Ezért a jövőbeli lehetséges fejlesztések megalapozásaként jelenlegi kutatásunk kiemelt
célja a képzésben résztvevők elégedettségének feltárása, valamint a tanulástámogatási
módszertan jelenlegi helyzetének, és az ezzel kapcsolatos igényeknek a felmérése.
Az adatgyűjtéshez online kérdőíveket készítettünk a google űrlap segítségével, külön a
pedagógusok, és külön a tanulók számára. A kérdőív kérdései felmérik a tanulók IKT
kompetenciáját, valamint körüljárják a tanulástámogatási rendszer sajátosságait:
feltárják a tanulással kapcsolatos tanári és tanulói nézeteket, a digitális középiskola
sajátos környezetében megjelenő tanulási jellemzőket és az alkalmazott tanulássegítési
eljárásokat. A számítógép által támogatott tanulási környezetben ugyanis új
megvilágításba kerül a tanulói önszabályozás kérdése: még hangsúlyosabbá válik a
tanulói tevékenység hatékonyságát jelentős mértékben meghatározó eredményes tanulási
jellemzők megléte vagy hiánya. A kérdőív további kérdései pedig a DK-val való
elégedettséget mérik a lehető legszélesebb körben: technológiai, módszertani és tartalmi
szempontból egyaránt.
A képzési rendszer sajátosságait és körülményeit figyelembe véve feltételezzük, hogy a
DK-ban tanuló felnőttek önszabályozó tanulási képessége alacsony. Feltételezzük azt is,
hogy a tanulóknak – mind az önértékelésük, mind pedig tanáraik véleménye alapján – a
tanulásmódszertan legtöbb részterületén nagymértékű segítségnyújtásra lenne szüksége.
Az elégedettséget tekintve pedig úgy gondoljuk, hogy a résztvevők az ITAK
keretrendszerrel és a benne lévő digitális tananyagokkal lesznek a legelégedetlenebbek.
A kutatás alapmintája a DK-ban résztvevő 280 tanár és 1400 tanuló, akik folyamatosan
töltik ki a kérdőíveket. Az előzetes eredmények alapján elmondható, hogy a vizsgált
tanulástámogatási jellemzők hasonlóak a hagyományos tanulástámogatási rendszer
jellemzőihez, azaz nem tükrözik az online tanulási környezet gazdag lehetőségeit, nem
használják ki azt. Igazolódni látszik a rendszerben lévő tanulók alacsony önszabályozó
tanulási képessége, és az is, hogy a digitális tananyagok esetében különösen nagyfokú az
elégedetlenség.
Az előadás a kérdőíves vizsgálat eredményeinek bemutatására épül, valamint erre
alapozva kitér az elemzés következtében megfogalmazható fejlesztési lehetőségekre is.
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Témakörök: IKT, e-learning, távoktatás; pedagógiai értékelés, minőségfejlesztés
Korunk gyorsuló fejlődési folyamataiban azok a tudományterületek képesek lépést
tartani a változásokkal, amelyekben a technológiai eszközök használata teret nyer. A
mérés-értékelési folyamatok technológia alapúvá tétele is számos pozitív prosperációs
lehetőséget foglal magában. A papír alapú mérésről való áttérés megfelelő biztosításához
azonosítani kell a médiahatást több tényező vonatkozásában. A következőkben
bemutatott kutatás egyes item paraméterek tükrében vizsgálja a számítógép befolyásoló
erejét matematika műveltségterületen. Az elemezett paraméterek az itemek
információgazdagságára, tartalmi jellemzőire, a megoldáshoz szükséges műveletekre és
a feladatmegoldás közben működő pszichikus struktúrákra vonatkoztak. Az
összehasonlító vizsgálatban 2010-ben diagnosztikus mérések során számítógépen elsőtől
hatodik osztályig felvett tesztek megoldóihoz (NSZ=943) végeztem mintaillesztést a
papíron rögzített országosan reprezentatív (NP=20400) mintából. Egyes korlátozó
tényezők miatt a diákok számítógépen és papíron különböző teszteket töltöttek ki, így az
itemek és a tanulók közös skálán történő vizsgálataihoz a minta- és tesztfüggetlen IRT
módszerek váltak alkalmassá. A számítógép- és papíralapú eredmények korrelációs
együtthatója: r=0,59 (p<0,01). A különbözőségért felelős szignifikáns eltérések a
feladatmegoldás közben működő pszichikus struktúrák gondolkodási dimenziójában
(F=17,6; p<0,01) és a zártvégű feladattípusoknál a papíralapú médium javára; a grafikus
elemek alkalmazásánál (t=2,22; p<0,05) számítógép alapú médium javára mutatkoztak.
A mintára irányuló vizsgálatoknál az elsőosztályosok papíron (N1=42, t=-4,00; p<0,01),
az ötödik osztályosok számítógépen (N5=60, t=2,67; p<0,01) teljesítettek szignifikánsan
jobban; a fiúk és lányok eredményeiben nem mutatkoztak különbségek. Az eredmények
megfelelő kiindulási pontokat adtak a 2012 májusában elvégzett nagymintás online
matematika mérés tesztszerkesztéséhez. Ezek alapján meghatározó irányvonalat jelentett
a nyílt és a zárt feladattípusok altípusainak megfelelő számban történő felhasználása, a
korosztályonként kiegyenlítetten nagyobb mintaelem-szám és a grafikus elemek
használatának további vizsgálata.

62

SZÁMÍTÓGÉP-ALAPÚ ADAPTÍV TESZTEK ÉS FIX TESZTEK
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A technológia elterjedése nemcsak mindennapi életünket, hanem az oktatás, beleértve a
mérés-értékelés folyamatát is jelentős mértékben befolyásolja. A hagyományos tesztelést
egyre inkább felváltja a számítógép-alapú mérés, melynek a ma ismert legfejlettebb
formája a számítógép alapú adaptív tesztelés (CAT). Adaptív tesztelés alkalmazása
során a kiválasztásra kerülő itemeket, kérdéseket a tesztelt személy korábban
kiválasztott feladatokra adott válaszainak milyensége határozza meg (Csapó–Molnár–
Tóth, 2008). Ennek következtében minden egyes tesztelt személy a számára leginkább
diagnosztikus erővel bíró feladatokat kapja megoldásra. Ezen eljárásnak számos előnye
van a fix tesztekkel szemben, a tesztelés a vizsgázó képességszintjéhez alakítható,
lerövidül a tesztelési idő és az értékelés is gyorsabbá, egyszerűbbé válik (van der
Linden, 2008; Keng, 2008; Frei–Seitz, 2009; Weiss, 2011).
A kutatás célja számítógépes fix teszten és ezek adaptív változatán elért eredményeinek
összehasonlítása volt, azaz annak a kutatási kérdésnek a megválaszolása, hogy egy
általános gondolkodási képesség vizsgálata kapcsán kimutatható-e az adaptív tesztelés
előnye. A mintát 5., 6. és 8. évfolyamos diákok alkották (n=149). A diákok fele egy 28
itemből álló (n=74) fix induktív gondolkodás tesztet írt, másik része egy szintén 28
itemes négyszakaszos, 1-3-3-3 szerkezetű többszintű adaptív tesztet.
A fix teszt reliabilitása 0,79, az adaptívé 0,70 Cronbach α értéket mutatott. A tanulók
adaptív teszten elért teljesítménye (x=65,19%, SD=13,93%) szignifikánsan magasabb
volt, mint a fix teszten elért eredménye (x=50,53%, SD=16,66%, t=-5,53, p<0,001). A
feladatok nehézségi indexének átlaga és a diákok képességszintje közötti korreláció a fix
teszt esetében 0,526, az adaptív tesztnél pedig 0,669 (p<0,01) volt.
Az eredmények alapján a számítógépes adaptív teszteken a tanulók szignifikánsan jobb
eredményeket értek el és az elért eredmény szorosabb összefüggést mutatott a feladatok
nehézségi indexének átlagával, mint a fix tesztek esetében. A további vizsgálatok a
tesztek felcserélése során kapott eredményekkel való összevetésre fognak irányulni.
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A TANÁRKÉPZŐ INTÉZET KORABELI PÉLDÁJA A SZAKMAI
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Témakörök: Pedagógusképzés, pedagóguspálya; felsőoktatás, felnőttoktatás
A hazai középtanodákban az 1870-es évektől kezdődően általánossá váló szakrendszerű
oktatás a tanári képesítés és a tanárképzés tekintetében lényeges változásokat indított
meg. A tanárjelöltek szaktudományos felkészítésére és az egyes tanszakokban
elmélyültebb módszertani felkészítésre Eötvös tanárképezde felállítását rendelte el.
Ennek nyomán került sor a pesti tudomány-egyetem bölcsészeti kara mellett a
gimnáziumi és a József-műegyetem bölcsészeti és általános műtani szakosztálya mellett
reáltanodai tanárképezde létrehozására. A reáltanodai tanárképezde 1871/72-es tanévben
kezdte meg és önálló szervezetként az 1872/73-as tanévben be is fejezte működését. Az
1873/74-es tanévtől kezdődően a gimnáziumi és a reáltanodai tanárképezdét
összevonták, középtanodai tanárképezde néven egységes szervezetként működött
tovább, egészen 1895-ig.
A felső kereskedelmi iskolák létrehozásával jelent meg a kereskedelmi iskolai tanárok
iránti igény, napjaink szóhasználatával élve a szakmai tanárképzésben elsőként. A
kereskedelmi tanári képesítés szabályozása Európa legtöbb országában a 19. század
második felében kezdődött. A külhoni felsőbb kereskedelmi iskolák szaktanárai eleinte
jogászok, matematikusok vagy államszámviteli vizsgát tett egyének voltak. A
kereskedelmi tanári képesítés elsőként Ausztriában (1870), ezt követően
Franciaországban (1893), majd Bajorországban (1895) lépett életbe. A középtanodai
tanári képesítés és képzés kezdeteihez hasonlóan a kereskedelmi iskolai tanárjelöltek
képesítésének és képzésének első szabályozásaiban is az osztrák minta szolgált alapul. A
kereskedelmi tanárok rendszeres képzését a kereskedelmi iskolai szervezeti szabályzatok
szorgalmazták – 1872, 1884, 1885 –, de tényleges intézkedés csak 1895-ben történt. Ez
az intézkedés egybeesett a középiskolai tanárképzés újjászervezésével, a középiskolai
tanárképezde 1895-ös szervezeti változásával. 1898-ban jött létre és 1918-ig szinte
változatlan szervezettel működött a Kereskedelmi Iskolai Tanárképző Intézet a
kereskedelmi iskolai tanárok rendszeres képzésére, együttműködve a két egyetemmel és
a Budapesti Kereskedelmi Akadémiával, amelynek felső kereskedelmi osztálya
„gyakorló iskolaként” szolgált. 1910/11-től Állami Kereskedelmi Iskolai Tanárképző
Intézetként működött, 1920-ban a pesti egyetem Közgazdaságtudományi Kar részeként.
Az Intézet helyébe a Gazdasági Szaktanárképző Intézet lépett 1936-ban, a kereskedelmi
mellett az ipari és a mezőgazdasági szaktanárképzés biztosítására a Műszaki Egyetemen.
1948-ban való megszüntetésével a szaktanárképzések az újként létrehozott
szaktudományi egyetemek és műszaki főiskolák feladatkörébe kerültek.
Jelen előadás a hazai szakmai tanárképzésben „mérföldkőnek” tekinthető tanárképező
intézet működésének főbb jellemzőit kívánja vázolni, a kezdetektől az 1950-es évek
végéig.
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PARADIGMAVÁLTÁS A SZAKMAI TANÁRKÉPZÉSBEN – ÚJ MÓDSZEREK ÉS
KONCEPCIÓK A MÉRNÖKTANÁR-KÉPZÉSBEN A BMN-N
MOLNÁR GYÖRGY

BME, Műszaki Pedagógia Tanszék
molnar.gy@eik.bme.hu
Témakörök: Pedagógusképzés, pedagóguspálya; IKT, e-learning, távoktatás
A napjainkban észlelhető nagyiramú műszaki, technikai fejlődés következtében a
permanens tanulás kényszerének hatására, valamint a folyamatosan változó gazdasági,
társadalmi környezet eredményeként a pedagógiában bekövetkező paradigmaváltás már
ismeretes jelenség. Ezek hatása, illetve a bolognai képzési modellre való áttérés nemcsak
a pedagógusszerepek és feladatok átalakulásában érhetőek tetten, hanem az egyes
képzési struktúrák vonatkozásában is. Így a szakmai tanárképzést tekintve is, ahol
komoly szerkezeti és szervezeti váltások következtek be. A BME-n a műszaki
pedagógusok szervezett képzése kisebb megszakításokkal már közel 125 éve folyik
különböző intézeti keretek között.
Az előadás a szakmai tanárképzésben lezajlott változások bemutatását vállalja fel a
BME-n folyó mérnök/közgazdásztanár képzés empirikus tapasztalataira támaszkodva,
különös tekintettel az új KKK szerinti követelményekre, a változó tanárszerepekre és a
tanulási környezetre. Jellemzi a régi osztatlan és az új osztott képzési modell szakmai
specialitásait, mint a tantervek, a tanulástámogatási rendszerek, a gyakorlati képzés
jellemzői, a csoportos és az egyéni iskolai gyakorlat megszervezése, az új oktatói
szerepek (mentortanár) kialakulása, valamint az új értékelési módszerek (e-portfólió)
bevezetése és alkalmazása. Az előbb említett területek közül az előadás kiemelten
foglalkozik az informatikai tanulástámogató eszközök szerepével, mint a Moodlerendszer vagy mint az e-portfólió támogatását szolgáló Mahara elektronikus környezet.
A szerző alaphipotézise, hogy a minőségi oktatás megvalósításához módszertanilag és
szakmailag jól képzett jövendőbeli pedagógusokra van szükség a közoktatásban
(szakképzésben). Ugyanakkor az új változások a tanárjelöltek számára jelentős
nehézséget jelentenek a KKK-hoz igazodott megnövekedett terhek, új típusú feladatok
mellett.
Az új típusú képzés jellemzésére, elégedettségére vonatkozóan egy keresztmetszeti
vizsgálat elvégzésére került sor 2012 tavaszán. A feltárás módszere a pedagógiai
gyakorlatban már bevált kérdőíves felmérés volt, mely kitöltése elektronikus alapon
történt; 18 db item-ből állt össze, többnyire zárt válaszlehetőségekkel. A vizsgálat
adatainak feldolgozása és kiértékelése egyfelől az egyszerű leíró statisztika
módszereivel, másrészt sokváltozós elemző módszerekkel történt meg. A kiértékelés
alapján elmondható, hogy a képzésben részt vevő tanárjelöltekre valóban sokkal
nagyobb teher hárul az új képzési rendszerben, mint a régiben, s ehhez fel kell vértezni
magukat a megfelelő hallgatói kitartással, attitűddel és IKT (Információs és
Kommunikációs Technológiák) alapú kompetenciákkal. Ezzel együtt a képzések új
elemeivel is meg kell ismerkedniük, és fokozatosan el kell sajátítaniuk a záróvizsgáig.
A szakmai tanárképzésben bekövetkezett paradigmaváltás egyfelől idomul a formálódó
pedagógusi életpálya modellhez, s ennek fokozataihoz, másfelől a hosszabb távú
minőségfejlesztési célokat is hivatott szolgálni.
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PEDAGÓGIAI PARADOXONOK: PILLANATKÉPEK A SZAKKÉPZÉSBEN
TANÍTÓKRÓL
HERCZ MÁRIA* – MOLNÁR GYÖRGY**

*Kecskeméti Főiskola TFK
Hercz.Maria@gmail.com
**Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem GTK
molnar.gy@eik.bme.hu
Témakörök: Pedagógusképzés, pedagóguspálya; szakképzés
A folyamatosan változó társadalmi-gazdasági környezet a munka világát gyökeresen
átalakította, hatása az oktatási rendszerek egészét érintette. E változások egyik
kulcstényezője a pedagógus, akinek vizsgálata egy évszázada vált önálló kutatási
területté. Paradigmák során vezetett az út a 20. század második felében kialakult
kognitív gondolkodáskutatásig (Falus, 2001; Szivák, 2002). Ismertté vált, hogy a tanárok
gyakorlati tevékenységét jelentősen meghatározza gondolkodásmódjuk, hogy ez
nehezen formálható és a személyes tapasztalatok alakítják (Schön, 1983). Századunkban
a nem-kognitív tényezők szerepét hangsúlyozzák. Egy 2009-es OECD felmérés
(Hermann és mtsai) szerint a pedagógusok gondolkodását befolyásolják az aktuális
oktatáspolitikai szándékok, továbbképzési lehetőségek, és az alkalmazható atipikus
tanítási formák is. Kutatásunk három „pillanatfelvétele” között eltelt években hazánkban
e feltételek megteremtődtek (Halász, és mtsai; Benedek és mtsai, 2011). Kérdés
azonban, hogy osztálytermi szinten, a mindennapokban valóban pozitív képet
alkothatunk-e? Kutatásunkban arra keressük a választ, hogy a fenti szemléletformáló
hatások beépültek-e a pedagógusok gondolkodásába és munkájába? Vizsgálatunk
alapjául egy-egy – 2001, 2006 és 2011-ben felvett, összesen több mint 2100 kitöltött,
megbízható (Chronbach alfa=0,85; és 0,94) kérdőívre épülő – kutatás szolgál, melynek
célja a pedagógusok gondolkodásmódjának feltárása volt. A kapott különbségek láttán
úgy véljük, a képzési- és továbbképzési gyakorlatban hasznos lehet egy-egy csoport
célzott elemzésének elvégzése. Jelen kutatásban a szakképzésben dolgozó
pedagógusokra fókuszálunk, akik számára a közvetlen gazdasági, gyakorlati hatás miatt
az innovációs magatartás valós követelmény. Feltételeztük, hogy más
pedagóguscsoportoktól gondolkodásuk elkülönül, gyermekképük modern, a fejlesztéssel
kapcsolatos nézeteikre pozitív módon hatnak a továbbképzések, s beépülnek a
tudományos eredmények. Arról is meg voltunk győződve, hogy növekszik az atipikus
módszereket használók aránya. Elemzésünk, mely 488 tanár válaszaira épül, azt mutatja,
hogy a szakképzésben dolgozó pedagógusok gondolkodása különbözik más
csoportokétól. Feltételezéseink többi része azonban nem igazolódott. Meglepő, hogy az
egyes részterületek időbeni összehasonlítása csak kisebb módosulásokat mutat.
Kiemelhetjük, hogy alig nőtt a fejleszthetőségben való hit, s a pedagógiai képességeket
is sokan adottságnak tekintik. A fejlesztés lehetőségeit, saját hatásukat, a pedagógiai
tudás és módszertan jelentőségét másoknál alacsonyabbra értékelik, tanulói képükben a
kognitív és a külső tényezők jelentősége dominál. Időben növekszik a modern
módszerek fontosságának megítélése, alkalmazásuk gyakorisága nem jelentősen.
Pedagógiai tudásuk legfőbb forrásának saját gyakorlatukat tekintik, a továbbképzések
hatását alacsonyra értékelik. Jelentősek azonban az eltérések a háttértényezők szerint.
Fontos lenne az okok feltárása az adekvát képzés és továbbképzés érdekében.
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A SZATMÁRNÉMETI TANÍTÓKÉPZÉS ELŐZMÉNYEI ÉS NAPJAINKRA
GYAKOROLT ÉRTÉKALAKÍTÓ HATÁSA
SZABÓ-THALMEINER NOÉMI

Babes-Bolyai Tudományegyetem
szabothnoemi@yahoo.com
Témakörök: Pedagógusképzés, pedagóguspálya; neveléstörténet, reformpedagógia
Az 1995-ös Tanügyi Törvény előírja az óvó- és tanítóképzés felsőfokon történő
megszervezését Romániában. E törvény gyakorlatba ültetésének köszönhetően 1999-ben
a kolozsvári székhelyű Babes-Bolyai Tudományegyetem beindította az óvótanítóképzést biztosító főiskoláját Szatmárnémetiben is, abban a városban, melyben a
tanítók és tanítónők képzésének másfél évszázados hagyománya van. A szatmárnémeti
felsőfokú óvó- és tanítóképzés tizenhárom éves működése során számos változást ért
meg, többek között a képzés egyetemi szintre emelését is. Egy alapvető tényező azonban
nem változott, évszázadok óta a pedagógusképzés célja, hogy megfelelő értékrenddel
felruházott pedagógusokat küldjön a gyermekek oktatására-nevelésére az óvodákba és
az elemi iskolákba.
A múlt hagyományainak ismerete, tisztelete a jelen minőségét is befolyásolni tudja,
értékfolytonosságot nyújt, és támpontokat ad az értékválság közepette. Ezért kutatásom
során arra vállalkoztam, hogy feltárjam, milyen intézményekben működött
Szatmárnémetiben óvó- és tanítóképzés 1856-tól napjainkig, illetve, hogy
megvizsgáljam, milyen tartalmi, szervezési sajátosságokkal rendelkeztek ezek az
intézmények, milyen értékeket közvetítettek növendékeik nevelése során.
Az adatgyűjtő módszerek közül a dokumentumelemzést és a szóbeli kikérdezés
módszerét alkalmaztam elsődleges és másodlagos források segítségével, illetve idősebb
tanítónőkkel felvett interjúk révén tártam fel a képzés jellegzetességeit, térképeztem fel a
nevelés sajátosságait.
A kutatás során megállapítható, hogy Szatmárnémetiben a katolikus (1856-tól) és a
református egyház (1903-tól) működtetett tanító-, tanítónő-, illetve óvónőképző
intézetet, melyek a viharos történelmi helyzet miatt sok megpróbáltatáson mentek
keresztül. A pedagógusképző intézményeket 1945-ben államosították, majd 1956-ban be
is zárták. Középszinten 1990-ben indulhatott újra a magyar tannyelvű óvó- tanítóképzés
Szatmárnémetiben. Fennállása során minden vizsgált intézmény különös hangsúlyt
fektetett nemcsak az ismeretek átadására, hanem a képzésben résztvevő diákok
nevelésére, értékeinek alakítására is: munkára nevelés (gesztenyegyűjtés, mezőgazdasági
munka), segítőkészség (szociális munkában való részvétel), intellektuális értékek
átadása (irodalmi kör, önképző kör, színjátszó kör), közösségi nevelés (cserkészet),
környezeti nevelés (kirándulások megszervezés), stb. Az értékek kialakításában
főszerepet vállaltak a képzésben résztvevő tanárok, hiszen példaképként álltak
tanítványaik előtt.
Kutatásom gyakorlati relevanciáját saját munkám során látom: a hallgatók interjút
készítenek idősebb pedagógusokkal, felkutatnak elsődleges forrásokat, melyeket egy
kiállítás keretében fogunk közzé tenni. A múlt üzenete eljut a hallgatókhoz, megtanulják
tisztelni a hagyományokat, átérzik a pedagógusmunka értékalakító hatását, alakul
szemléletmódjuk, fejlődik személyiségük.
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MÁSSÁGGAL VALÓ BÁNÁSMÓD ÉS TANÁRI KOMPETENCIA –
ESETTANULMÁNYOK A NÉMET PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN
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Münsteri Egyetem
anohidy@hotmail.com
Témakörök: Pedagógusképzés, pedagóguspálya; összehasonlító pedagógia, határon
túli oktatás
Szakirodalmi háttér: A kutatás középpontjában a mássággal való produktív bánásmód
lehetőségeinek és korlátainak vizsgálata áll. A szakirodalmi hátteret az európai
oktatáspolitikai és iskolapedagógiai elméleti vita, valamint a témához kapcsolódó
empirikus kutatások szolgáltatják.
A kutatás célja:Az esettanulmányok azt vizsgálják, hogyan valósul meg a mássággal
való bánásmód a németországi iskolai oktatásban. Központi kérdésfeltevés: Hogyan
lehetséges a gyakorlatban egyéni tanulási utakat biztosítani különféle tehetségű,
érdeklődésű, származású tanulók számára a tanórán. Az esettanulmányok funkciója a
pedagógusképzésben egyrészt egy gyakorlati probléma megoldása, másrészt a vizsgált
esetek reflexiójával történő elméletképzés a leendő pedagógusok diagnosztikai
kompetenciájának fejlesztésére.
A kutatás módszerei: Az esetek többsége egy-egy tanulót vizsgál. A kiválasztás
szempontja az osztály többi tanulójától való különbözőség, valamiféle másság volt, mint
például koncentrációs problémák, olvasási nehézségek, Asperger-szindróma, nyelvi
vagy matematikai tehetség. Az esetkonstrukció módszerei a megfigyelés, a (tanulókkal,
tanárokkal, szülőkkel és gyógypedagógusokkal készített) strukturált interjú és kérdőív,
teszt, valamint a pedagógiai kísérlet voltak.
A kutatás eredményei: A mássággal való produktív bánásmód illetve az egyéni tanulási
utak biztosítása a tanórán komplex feladatot jelent a pedagógusok számára. A sikeres
gyakorlati megvalósítás legfontosabb feltételei: 1) a tanulók különbözőségének
észrevétele és pozitív értelmezése, 2) a tanulásszervezés átalakításának szükségessége
(pl. nyitott és kooperatív tanulási formák alkalmazásával), 3) az egyes tanulók tanulási
szükségleteinek középpontba helyezése a pedagógiai cselekvés során 4) diagnosztikai
kompetenciák kialakítása, fejlesztése a pedagógusképzésben.
Az eredmények értékelése, elméleti és gyakorlati relevanciája: Az esettanulmányok
kimutatták, hogy a mássággal való pozitív bánásmód, valamint az egyéni tanulási utak
biztosítása fontos szerepet játszik a német iskolai oktatásban: A pedagógusok minden
vizsgált esetben igyekeztek megfelelni az ezzel kapcsolatos elvárásoknak. Problémát
jelentett azonban az iskolai tanulásszervezés általános gyakorlata, valamint a pedagógiai
diagnosztika oktatásának hiányosságai a pedagógusképzésben. A kutatási eredmények
megerősítik az iskolai oktatás, valamint a pedagógusképzés reformjának szükségességét
és konkrét támpontokkal szolgálnak a (további) változtatás, fejlesztés irányát illetően.
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GYÓGYPEDAGÓGUS-HALLGATÓK PÁLYAIDENTITÁS VIZSGÁLATA
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Témakörök: Pedagógusképzés, pedagóguspálya; személyiségfejlődés és -fejlesztés
A pályaidentifikáció sikeréhez a pályára nevelő intézmények jelentősen hozzájárulnak.
A Kaposvári Egyetem Gyógypedagógia Tanszékén bevezetésre került vizsgálóeljárás
igyekszik körvonalazni azokat a feltételeket, amik pozitív összefüggésben állnak a
sikeres teljesítéssel, a stabil pályaidentitással, valamint követi a vizsgálatban résztvevő
hallgatók pályaidentitásának változásait a teljes képzési idejük alatt. A kutatásunk a
fejlődési krízisek (Erikson, 1974; Marcia, 1980), a pályaidentitás (Ritoók, 1994), illetve
pályakezdési krízis („kapunyitási pánik” Robbins-Wilner, 2001; Szvetelszky, 2005)
irodalmára épül.
A vizsgálóeljárás összetett: tartalmaz a képzéssel, a gyógypedagógus szakmával
kapcsolatos kérdéseket; a pályaidentitásra (Melgosa, 1987), a személyes hatékonyságra
(Schwarzer-Jerusalem, 1995) vonatkozó kérdőíveket, valamint egyéb identitásvizsgáló
eljárásokat, mint például „20 állítás teszt”, vagy a pályaválasztással és pályakezdéssel
kapcsolatos hallgatói vélemények (narratívumok). A narratívumok alkalmasak arra,
hogy a longitudinális vizsgálat során a változó én alakulását a fontos életesemények,
illetve a képzés adta kontextusok (különféle gyógypedagógiai ismeretek megszerzése,
gyakorlatok megtapasztalása) által meghatározottan elemezzük.
A kutatás során az első adatfelvétel 2012. márciusában történt, 51 gyógypedagógushallgató segítségével. A Melgosa-féle kérdéssor mentén az alábbi eredményeket kaptuk:
az évfolyamok összehasonlításakor a nappali tagozatos hallgatóknál a pályakezdési
krízisre utaló eredményeket találtunk, valamint a Melgosa-féle kérdőív „elért identitás”
alskálája és a Schwarzer-Jerusalem személyes hatékonyságot mérő kérdőív eredményei
összefüggést mutattak a hallgatók tematikus szövegeinek narratív pszichológiai
elemzése során nyert adatokkal.
A vizsgálatunk nemcsak a felsőoktatásban résztvevő hallgatók pályaszocializációjának
szempontjából elemezhetők, de az intézmény minőségbiztosítási rendszerében is
hasznosíthatók.
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A PROBLÉMAMEGOLDÓ GONDOLKODÁS KÜLÖNBÖZŐ DIMENZIÓINAK
KAPCSOLATA AZ INTELLIGENCIÁVAL
MOLNÁR GYÖNGYVÉR

SZTE Neveléstudományi Intézet, MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport
gymolnar@edpsy.u-szeged.hu
Témakörök: Kognitív fejlődés és fejlesztés; pedagógiai értékelés, minőségfejlesztés
A problémamegoldó gondolkodás (PG) az elmúlt évtized egyik legtöbbet vizsgált
gondolkodási képessége közé tartozik (Molnár és mtsai, 2012). A kutatásokat több
dimenzió szerint is csoportosíthatjuk: helyszín (Bühner és mtsai, 2008), kontextus
(Funke, 2010), a problémahelyzet természete (Greiff és mtsai, 2012), az adott problémán
egyszerre dolgozók száma (OECD, 2010). Az emberi gondolkodási folyamatokban
vannak közös mechanizmusok (McGrew, 2009), mégis kettősség jellemzi a PG és az
intelligencia kapcsolatát vizsgáló kutatásokat, melyek hiányossága, hogy azok közel
kizárólagosan laboratóriumi környezetben és egy kohorszra fókuszálva vizsgálták a PG
és az intelligencia kapcsolatát.
A kutatás célja a PG különböző dimenzióinak és az intelligencia (1) kapcsolatának
feltérképezése fejlődés és előrejelző hatás szempontjából, (2) fejlődésének
iskolatípusonkénti azonosságai és különbségei feltérképezése.
Az adatfelvétel 2011 tavaszán 3-11. évfolyamos diákok részvételével történt, a minta a
szülők iskolai végzettsége szerint reprezentatív (n=2737). Minden egyes diák megoldott
egy statikus és területspecifikus problémamegoldó (SP) tesztet, 5-11. évfolyamosok egy
dinamikus és területáltalános problémamegoldó (DP) tesztet, valamint 3, 5, 7-10.
évfolyamos diákok a CFT20-R intelligenciatesztet is. A tesztek megoldására egy-egy
tanóra állt a diákok rendelkezésére. Az adatok skálázását a Rasch-modellel végeztük, a
diákok képességszintjének meghatározásához WLE értékeket számoltunk, majd a
képességszinteket egy 500 átlagú 100 szórású skálára transzformáltuk. Mind az SP
(Chronbach-α=0,73, 0,82, 0,65) és DP (Chronbach-α=0,88), valamint a CFT-20 teszt
(Chronbach α=0,88) belső konzisztenciája is megfelelőnek bizonyult.
SP környezetben jelentősebb (z=2,11, p<0,05) befolyásoló erővel bírt (r=0,48, p<0,01) a
diákok intelligenciaszintje, mint DP környezetben (r=0,39, p<0,01), sőt az összefüggés
szorossága erősebbnek bizonyult (z=3,84, p<0,01) mint az SP és DP teszten nyújtott
teljesítmények kapcsolata. Az SP és az intelligencia kapcsolatának szorossága az élekor
előrehaladtával nő, míg az SP és DP teljesítmények közötti összefüggésre inkább az
állandóság volt jellemző. Iskolatípusonkénti bontásban az általános iskola utáni
szelekció mindegyik dimenzióban jelentős mértékben felerősíti az azonos évfolyamon,
de más iskolatípusban tanuló diákok közötti különbségeket, holott a fejlődés mértéke
mindkét esetben alacsony. A különbség jelentősebb SP problémák esetén, mértéke (t=8,59, p<0,01) nem csökken, nagysága az éves átlagos fejlődés többszöröse. Az
eredmények értelmében az intelligencia általánosan és az életkor előrehaladtával is
jelentősebb szerepet játszik SP problémák megoldásakor, mint DP helyzetekben.
A kutatás megerősítette, hogy mindkét típusú problémakörnyezetben szerepet játszik az
intelligencia. Fejlesztése nem kap elég teret az iskolában, holott az iskolai szelekció
egyik hátterét jól jellemzi és számos ország oktatási programjának szerves részét képezi
(OECD, 2010).
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A SZÖVEGFORMÁTUM NEGYEDIK ÉVFOLYAMOS TANULÓK
OLVASÁSTELJESÍTMÉNYÉRE GYAKOROLT HATÁSA
HÓDI ÁGNES

SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola
agnes.hodi@edu.u-szeged.hu
Témakörök: Kognitív fejlődés és fejlesztés
A tanulók olvasásteljesítményét mérő nemzetközi programok közös vonása, hogy az
olvasás funkcionális természetét hangsúlyozván különböző szövegformátumokon mérik
az olvasási képességet. E rendszerszintű vizsgálatok eredményeiből látható, hogy a
magyar tanulók szignifikánsan jobban teljesítenek a folyamatos szövegek olvasásakor,
mint a nem-folyamatosokon és a lányok mindkét szövegformátum esetében magasabb
pontszámot érnek el, mint a fiúk. A kutatási eredmények arra utalnak, hogy míg a
folyamatos szövegekben lévő pl. szövegkohéziós elemek, az események szekvenciális
láncolata megkönnyítik a szöveg értelmezését, ezek hiánya és a fragmentáltság nehezíti
a nem-folyamatos szövegekben történő eligazodást. Keveset vizsgált terület azonban,
hogy milyen változók magyarázzák a különböző szövegformátumokon nyújtott eltérő
teljesítményeket.
Kutatásunk célja, hogy megvizsgáljuk, van-e szignifikáns különbség a folyamatos/nemfolyamatos/kevert szövegformátumon elért tanulói teljesítmények között és hogy
különböző
háttérváltozók
(részteszt,
induktív
gondolkodás,
matematikai
gondolkodásteszt eredménye, anya iskolázottsága) milyen mértékben magyarázzák a
különböző szövegformátumokon mért teljesítménybeli eltéréseket.
A mérésben 4. évfolyamos tanulók vettek részt (N=3031). Az adatfelvétel 2006 őszén
zajlott reprezentatív mintán. A tanulók két tesztváltozatot oldottak meg (NA=1470,
NB=1561). A fiúk aránya 51,4%. Mindkét tesztváltozat két folyamatos és egy
kevert/nem-folyamatos szövegformátumot tartalmazott (Cronbach-α=0,785-0,849).
A tanulók folyamatos szövegeken (MA=74,24%, MB=72,67%) mindkét
tesztváltozatban szignifikánsan jobb teljesítményt értek el (tA=15,258; tB=9,524,
p<0,001), mint a nem folyamatos szövegformátumon (MA=66,38%, MB=67,94%). Az
A és a B teszt esetében a két szövegformátumon elért teljesítmény közötti korreláció
közepes mértékű (rA=0,506, rB=605, p<0,001). Többszörös regresszióanalízissel
vizsgáltuk az egyes szövegformátumokon elért eredményeket magyarázó tényezőket. A
kevert szövegformát tartalmazó részteszten elért eredmény 27%-át magyarázza a
folyamatos szövegformátumon, 8,97%-át a matematikai gondolkodás és 7,54%-át az
induktív gondolkodásteszten elért eredmény. Míg a nem folyamatos szövegtípus
esetében a folyamatos szövegformátumot tartalmazó részteszten elért eredmény csak
14,69%-ban, ugyanakkor a matematikai gondolkodásteszt eredménye 13,93%-ban
határozza meg a teljesítményt. A két folyamatos szövegen elért eredmény esetében azt
tapasztaltuk, hogy az induktív gondolkodás magyarázóereje A: 5,41%, B: 8,65%.
Eredményeink olvasás-fejlesztő programok kidolgozásához nyújtanak segítséget, s
behatárolják, hogy mely területekre és készségekre érdemes kiemelt figyelmet fordítani
a nem folyamatos szövegek értő olvasásának fejlesztéséhez.
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SZÖVEGÉRTÉSI ÉS SZÖVEGALKOTÁSI TELJESÍTMÉNYEK ÖSSZEFÜGGÉSEI
EGY FEJLESZTŐPROGRAM EREDMÉNYESSÉGÉBEN
MOLNÁR EDIT KATALIN

Szegedi Tudományegyetem
molnar@edpsy.u-szeged.hu
Témakörök: Kognitív fejlődés és fejlesztés; pedagógiai értékelés, minőségfejlesztés
A magyar fogalmazástanításban hangsúlyos megközelítés az írásbeli szövegalkotás
fejlesztését irodalmi olvasmányokhoz és a szövegértés fejlesztéséhez kapcsolni. Nem
ismert azonban, hogy ez mennyire hatékony: az általában olvastatott és közös
megbeszélés során vizsgált irodalmi mintákból mit, mennyit tudnak hasznosítani a
diákok a saját szövegeik megalkotása során. A nemzetközi szakirodalomban sem
gyakoriak a nagymintás hatásvizsgálatok. A szövegalkotást fejlesztő programok azonban
sokszínűbbek a hazánkban ismerteknél, találunk közöttük a hatékony kommunikáció
szövegszintű elemeire, illetve folyamataira (műfaji szabályok, kommunikációs célok,
stratégiák stb.) és a szöveg alkotóelemeire összpontosítóakat egyaránt. A jelen vizsgálat
egy olyan mérés adatait dolgozza fel, amely egy egyéves szövegértést és -alkotást
fejlesztő program hatékonyságáról gyűjtött információt két mérési ponton, a folyamat
kezdetén és lezárultával (2006-2007), három évfolyamon (5., 7. és 9. évf.). Az előadás
2246 diák adataira épül mindkét olvasásmérés alapján, és közülük vizsgáljuk a
fogalmazásmérésekben részt vevők teljesítményeit. A projekt jellege miatt nem állnak
rendelkezésre a mintát jellemző adatok, de valószínűsíthető, hogy az nem tekinthető
reprezentatívnak. A szövegértés elő- és utótesztek különböző szövegekhez készült
hasonló szerkezetű feladatlapok voltak; a teljesítmény jellemzésére a mérésenkénti
összpontszám szolgál. A két mérés között erős a korreláció (r=0,65, p<0,001), és
kismértékű, ám szignifikáns javulást igazolt a páros t-próba (p<0,001). A fogalmazás
feladatok megegyeztek a két mérési ponton; a szövegminőséget általánosan mérésenként
az összevont standardizált összbenyomás-értéklet jellemzi. Szignifikáns (p<0,01) javulás
volt igazolható, az idősebb almintában azonban következetlenebbek voltak a
teljesítmények. A fogalmazás és az olvasás teszteken nyújtott teljesítmények között
közepesen erős korrelációk mutatkoztak (0,43<r<0,50, p<0,001). A szövegek analitikus
szempontjaival az előmérés némileg gyengébb összefüggést mutatott a szövegértéssel
(0,37<r<0,40), mint az utómérés (0,39<r<0,43). A nyelvhelyességnél is érvényesül ez a
tendencia, de az r értékek némileg erősebbek (0,44, 0,46; minden p<0,001). Az
összevont olvasásmutató alapján képzett kvartilisek szerinti fogalmazásteljesítmények a
varianciaanalízis tanúsága szerint elkülönülnek egymástól. Ugyanakkor az
olvasásteljesítmény változásának nincsen kitapintható vagy következetes hatása a
szövegalkotásra. Az utómérésben a szövegminőségtől függetlennek bizonyult (r=-0,038,
p=0,196). Azok, akiknek az olvasásteljesítménye a legtöbbet, illetve a legkevesebbet
változott, egyaránt a leggyengébb szövegek alkotói a variancia-analízis szerint minden
szempontból. Az eredmények arra utalnak, hogy nem a projektben megcélzott olvasás
az, ami maga után vonja a fogalmazás fejlődését. Ez a fejlesztési módok és módszerek
átgondolásának szükségességére, a hatékony kommunikáció szempontjainak bevonására
hívja fel a figyelmet.
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A KOOPERATÍV TANULÁSSZERVEZÉS ONLINE TÁMOGATÁSI
LEHETŐSÉGEI
FODORNÉ TÓTH KRISZTINA

PTE FEEK
ftoth.krisztina@feek.pte.hu
Témakörök: IKT, e-learning, távoktatás; tanulás, tudás
A tanulás mint csoportos tevékenység meghatározása jószerivel egyidős magával a
tanulásszervezéssel. A közoktatásban, sőt a felső- és felnőttoktatásban mégis elsősorban
a magányos tanulóra alapoz az oktatásszervezés és a didaktika. Az utóbbi néhány
évtizedben azonban örvendetesen szaporodnak azok a tanuláselméletek és módszerek,
amelyek növekvő súllyal vetik latba a tanulót minden esetben körülvevő csoportot. A
tréningek különféle fajtáitól a kollaboratív, a kooperatív és a konnektivista tanulásig
terjednek ezek az eljárások, amelyeknek köszönhetően a tanulási folyamatot befolyásoló
csoport hatásait szervezett módon beépíthetjük a folyamatba (Panitz 2005).
Az előadás a felnőttkori online tanulás kooperatív jellegű szervezésének lehetőségeit
vizsgálja. Ennek megalapozása az idevágó nemzetközi példákon (pl. Futch 2001; Brown
et al. 2009; Joyce, Brown 2009) túl a magyar kooperatív kezdeményezések tanulságaira
épül (pl. Józsa, Székely 2004; Arató, Varga 2006; Sasné 2009), kifejtése pedig a
magyarországi felnőtt tanulók online tanulástámogatással és csoportos tanulással
kapcsolatos elképzeléseinek, attitűdjeinek felmérésén nyugszik.
Ez utóbbi részben korábbi adatfelvételek másodelemzését, részben pedig hasonló
struktúrájú és tartalmú új adatok főként kvalitatív elemzését és összehasonlítását jelenti.
Ennek keretében heterogén összetételű felnőtt tanulói populáció, azaz:
- online továbbképzésben részt vevő pedagógusok;
- nonformális online képzésben részt vevő felnőttek;
- online tanulástámogatási módszerekkel segített, levelező munkarendű egyetemi hallgatók;
- online csoportmunkában dolgozó egyetemi hallgatók
- egyéni, illetve csoportos blogbejegyzéseinek klasszikus tartalomelemzése történik,
amelyben különösen az e-learning – a csoport – az online csoport szimbólumok
kiemelése áll a vizsgálódás homlokterében. A tartalomelemzést nyelvi kontextuális
elemzés egészíti ki, amelynek során a kollokációknak nevezett lexikai együttállások
kerülnek összegzésre és értelmezésre a kiemelt szimbólumok kapcsán. A kollokációk
elemzésének mindenekelőtt a lexikográfiában használatos módszere igazoltan
alkalmas az adott szimbólumok aktuális jelentéseinek feltérképezésére, annak
nemcsak fogalmi, hanem érzelmi és asszociatív komponenseivel egyetemben. (Biber
et al. 2001)
Az előadásban a kooperatív alapelvek és felnőttekkel való, valamint online kooperatív
tapasztalatok összevetését végzi el a szerző a felnőtt tanulók online csoportos
tapasztalatainak eredményével. Ennek tanúságai szerint a felnőtt tanulók a csoportos
tanulási módszereket általában pozitívan értékelik, a jól szervezett online csoportmunka,
annak kooperatív vonásaival pedig erősen motiváló, hatékony tanulásszervezési módnak
bizonyul. Ezek a szerző elgondolásai szerint első lépéseit jelenthetik egy általánosan és a
speciális jelenkori magyarországi közegre alkalmazható, kooperatív alapú online képzési
koncepció kidolgozásának.
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HANGKÉPZÉSI GYAKORLATOK HATÁSVIZSGÁLATA
ALTORJAY TAMÁS

SZTE Neveléstudományi Doktoriskola
tamas.altorjay@gmail.com
Témakörök: Művészeti nevelés, vizuális kultúra; tehetséggondozás, speciális fejlesztés
Bevezetés (Introduction): A magánének oktatás gyakorlatában évszázadok óta
alkalmaznak bemelegítő gyakorlatokat. Az általunk megvizsgálni kívánt kérdés: az orr
és melléküregeinek (arc, homlok, ékcsonti) becsengethetősége a nazális mássalhangzók
(m, n, ny) képzésén túl, a magánhangzóknál is. Ezzel kapcsolatban, a legfrissebb
irodalomban is ellentmondásokra találtunk. (Adorján Ilona: Hangképzés, énektanítás,
1996; Richard Miller: Solution for Singers, 2004; M. Bunch Dayne: Dynamic of the
Singing Voice, 2009 stb.)
Módszer (Method): A vizsgálatokat három csoporttal végeztük. Az első csoportba a
szegedi Zeneművészeti Szakközépiskola első éves diákjai tartoztak. 14-16 évesek, 10
lány és 6 fiú (1). A második csoportba magánének szakos szakközépiskolás növendékek
tartoztak Szegedről és Kecskemétről. 15-21 évesek, 16 lány (2). A harmadik csoportban
az SZTE Zeneművészeti Kar magánénekes hallgatóit vizsgáltuk. 22-37 évesek, 7 nő és 5
férfi (3).
A hangfelvételeket Roland/Edirol R44R berendezéssel és két AKG C2000B mikrofonnal
rögzítettük. A mérésre hangi bemelegítés nélkül érkeztek. Először, tartott hangként
felvettük a kilenc magyar magánhangzót, majd következett a célirányos bemelegítés, és
ezután megismételtük a magánhangzók felvételét. Első mérési alkalommal orr és
melléküregeit becsengető skálákat, második alkalommal szájüreg becsengetését célzó
gyakorlatokat végeztettünk.
Elemzés (Analysis): A mérési eredmények elemzéséhez SIGVIEW 2.4.0 programot
alkalmaztuk. A kilenc magánhangzó közül kiválasztottuk az úgynevezett „hangzó
háromszög” csúcsán lévőket. A programmal a bemelegítés előtti és utáni hangképek
FFT-jét (Fourier-féle részhangokra bontását) egymásból kivontuk, és a különbségek
hangnyomásszint átlagát (dB) vetettük össze. A bemelegítő gyakorlatok hatását
egymintás t, a kétféle bemelegítő gyakorlatok összevetését páros t, míg az egyes
csoportok összevetését (lány-fiú, 1-2, 1-3, 2-3) kétmintás t próbával végeztük.
Eredmények, következtetések (Results, conclusions):
A bemelegítés hatására bekövetkező változás mindhárom magánhangzónál szignifikáns
az orrüregi csengést célzó skálák után. A szájüregieknél csak az í-nél. A csoportok
összehasonlításánál, viszont a szájüregi csengést célzó skálák hatása szignifikáns a
kezdők/haladók (1-2) és a kezdők/egyetemisták (1-3) esetén.
A teljes mintán a kétféle bemelegítő gyakorlat összevetésénél, nem mutatható ki
szignifikáns különbség. A nemi csoportok összevetésénél, az í magánhangzónál a
fiúk/férfiak esetén jelentkezett az orr és melléküregeit csengető skálák szignifikáns
előnye. További kutatásokhoz feltétlenül szükséges az elemszám növelése, a nemek
arányának javítása, és az eredmény-elemzés kiterjesztése a többi magánhangzóra is.
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ÖSSZEFÜGGÉSEK A KÖZÉPISKOLÁSOK ÉRTÉKRENDJE ÉS ZENEI ÍZLÉSE
KÖZÖTT
HAUSMANN KÓRÓDY ALICE

Partiumi Keresztény Egyetem
hausmannaliz@gmail.com
Témakörök: Művészeti nevelés, vizuális kultúra; összehasonlító pedagógia, határon
túli oktatás
A zenei nevelés, a zenepedagógus-képzés jobbításának szándéka motiválta azt a
kutatást, amelynek ebben az előadásban egy lényeges szegmensét, az értékrend és a
zenei ízlés közötti összefüggést mutatjuk be.
A 2009 júniusában készült országos vizsgálatban tizenhárom romániai magyar líceum
564 tizedikes diákja válaszolt kérdéseinkre. A tizenhárom helyszínre elküldött
kérdőíveket és az ízlésfelmérésre szolgáló zenei idézeteket tartalmazó CD-t használva, a
zenetanár kollégák azonos időben (2009. június első hetében) elvégezték a felmérést.
A zene társadalmi jelenség/produktum, ezért, bár a zenei nevelés eredményességét és
problémáit akartuk feltárni, kutatásunk nem szorítkozott csupán a zenei ízlés, a zenével
kapcsolatos magatartás vizsgálatára, hanem megpróbálta őket a társadalmi lét
kontextusába helyezni. Ebből adódóan kutatásunk elméleti keretének megrajzolásához
nemcsak a zenével kapcsolatos tudományágak (zenepedagógia, zeneesztétika,
zeneszociológia, zenepszichológia), hanem a szociológia, a filozófia, az esztétika és a
médiakutatások eredményeit is felhasználtuk.
A kérdőíves vizsgálatban a zenehallgatási gyakorlaton és preferenciákon túl egy sor
egyéb tényezőt is górcső alá vettünk: a családi hátteret, az értékrendet, a kulturális
fogyasztási szokásokat, a szabadidő eltöltését és a médiahasználatot. A felsorolt
tényezőket hét változó függvényében elemeztük, majd megvizsgáltuk, hogy a kapott
eredmények hogyan függenek össze a zenei ízléssel.
A nevelés szempontjából fontos kérdés, hogy van-e összefüggés a zenei ízlés és az
értékrend között, s ha van, akkor ez miben nyilvánul meg, valamint az is, hogy melyek
azok a kultúraközvetítésért felelős tényezők (család, iskola, média, kulturális
intézmények, egyházak), amelyek a leghatékonyabban befolyásolják az ifjúság
értékrendjét, kulturális fogyasztását, zenei ízlését?
Elemzéseink eredményei egyértelműen bizonyítják, hogy a zenei ízlés és az értékrend
között összefüggés van. Ha az értékrend befolyásolja a zenei ízlést (amely önmagában is
értékválasztást jelent), akkor valószínűleg ez fordítva is igaz, vagyis a helyes zenei
nevelés hatékony eszköz lehet(ne) az értékrend kialakításában. Ez a következtetés az
ének-zenei nevelés közoktatásbeli helyének átgondolására irányítja a figyelmet és
egyúttal – az eredmények ismeretében – az iskolai értékközvetítő nevelés
szükségességére és fontosságára.
Bár kutatásunk a zenei nevelés és a zenepedagógus-képzés jobbításának célját szolgálja,
a kulturális tőkét átörökítő tényezőknek (család, iskola, kulturális intézmények,
egyházak, média) is tükröt tarthat. Következtetései hasznosak lehetnek mindazok
számára, akikre valamilyen formában az ifjúság nevelése tartozik.
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INFORMÁLIS TANULÁS PUSKÁS GYERMEKKORÁBAN
HORVÁTH H. ATTILA

Pannon Egyetem
horvathha@merus.hu
Témakörök: Tanulás, tudás; szociális képességek, szociális tanulás
Háttér: Puskás életútjával, karrierjével foglalkozó irodalom elsődlegesen sporttörténeti
irányú (Hámori, Bocsány, Szöllősi). Szélesebb megközelítésből tárgyalja a
„legismertebb magyar” pályaívét Almási dokumentumfilmje, és gazdag szociológiai,
társadalomtörténeti összefüggés feltárását nyújtja Borsi-Kálmán munkája. A jelen
kutatás egy új szempontból, az informális tanulás nézőpontjából vizsgálja Puskás
gyermekkorának mikrokörnyezetét.
Probléma: Napjainkban az egész életet átfogó tanulás paradigmája fontossá teszi a
formális, a nem formális és az informális tanulás fogalmi megkülönböztetését. Az
informális tanulás „a mindennapi élet természetes velejárója”, ami nem csupán a ma
jelensége, ezért indokolt történeti vizsgálata, színtereinek feltárása, elemzése. A
folyamat személyekhez kötötten ragadható meg, ezért érdemel kiemelt figyelmet egy
olyan személyiség, mint Puskás, aki világsikert ért el úgy, hogy a formális oktatásban
csak kevés időt töltött el. Azért is érdekes egy labdarúgót állítani a középpontba, mert a
sportkörök a 20. század elejének az egyik legmeghatározóbb civilszerveződései.
Érdemes megvizsgálni, hogyan alakultak, működtek a sportegyesületek, milyen
szerepük volt a tizenéves Puskás és kortársai informális tanulásában.
A kutatás célja, módszerei: A két világháború közötti időszakot vizsgáljuk, amikor
Magyarország elindult a sportnagyhatalommá válás útján. A kutatás Puskásra és az
egyik pályatársára, az örökös gólkirály Deákra és sportklubjaikra (KAC és SZAC),
valamint az őket „felnevelő” településekre fókuszál. A két játékos párhuzamba
állításával világossá tehetők az általános és az egyedi vonások a klubok
mikrokörnyezetében. Feltételezzük, hogy a település társadalom- és helytörténeti
vizsgálatával, az egykori klubtársakkal, kortársakkal, a családtagokkal, rokonokkal
készített interjúk alapján, valamint a helyi újságok analízisével, az időszakot ábrázoló
képanyagok gyűjtésével és ikonográfiai elemzésével megragadhatók a kisközösségek
nevelést és tanulást kínáló helyszínei, az informális tanulás sportklubokhoz kötődő
formái.
Az eredmények bemutatása: A két vizsgált sportegyesület sok hasonlóságot mutat, már
azért is, mert Kispest és Pestszentlőrinc szoros kapcsolatban fejlődött, így a társadalmi
összetételében, településszerkezetében, az informális tanulási színtereiben is sok a közös
vonás. A klubok megalakulásával az adott település/rész/en élők identitása nyert
kifejeződést, az egyesületek pedig a működésükkel formálták tovább a helybeliek
identitását. A grundokon játszó fiúk számára nagy öröm volt, ha bekerülhettek a klub
kölyökcsapatába. A focicsapatoknál az öltözőkben szigorú rend és hierarchia uralkodott.
Az, hogy a játékosok ebben a befogadási-beilleszkedési folyamatban, informális
tanulásban hogyan vettek részt, a későbbi karrierjükben is fontos szerepet játszott.
Puskás ma is példaadó egyénisége ezekben az években formálódott, és az informális
tanulásnak ezeken a színterein alapozódott meg.
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MIRE NEVELNEK AZ INTERNETES JÁTÉKPROGRAMOK?
KATA JÁNOS

BME, Műszaki Pedagógia Tanszék
kataj@eik.bme.hu
Témakörök: Oktatási módszerek, szakmódszertan; személyiségfejlődés és -fejlesztés
A középiskolás korosztály egyik kedvelt számítógépes szórakozása a különböző
interaktív hálózati játékokban való részvétel. Ennek során legtöbbször idegenekkel, név
nélkül küzdenek meg egymással. A játékok célja sok esetben nem egyszerűen az
ellenfelek legyőzése, a saját tudáshoz kötődő sikerélmény, hanem a kísérő párbeszédek
során gyakran megfigyelhetően mások megalázása, sértegetése is.
E játékok folyamatos figyelemmel kísérése azt az érzetet kelti a szemlélőben, hogy a
gyerekek az ilyen „győzelmek” lehetősége érdekében több trükköt is alkalmaznak:
internetes segítséggel, egy versenyző személy mögött álló többszemélyes „szakértői”
csoportokkal, esetleg különböző neveken történő bejelentkezéssel (ebben az esetben az
egyik név alatt megismerik a kérdésekre adott jó válaszokat, majd másik név alatt
„aratják le” így megszerzett „tudásuk” gyümölcseit).
A verbális durvaságnál azonban sokkal sűrűbb az a stratégiai-taktikai agresszivitás,
amellyel a fenti módszerek kiegészülhetnek.
Az előadás egy 2011 utolsó hónapjaiban végrehajtott vizsgálat játékelméleti és
statisztikai alapú értékelését mutatja be. A mérések során szimulált gyengébb és erősebb
képességű, illetve defenzív és agresszív stílusban játszó résztvevő eredményeinek
alakulását vizsgálta a saját adottságok és az ellenfelek stratégiájának függvényében.
Mindehhez az egyik legnépszerűbb játék, a Honfoglaló különböző magyar és külföldi
változataiban való részvételre volt szükség.
A felmérés eredményei alapján a játék „fekete doboz”vizsgálata alapján levont
következtetéseket foglalja össze az előadás annak szerkezeti felépítésére vonatkozó
megállapításokkal, a különböző játékstílusok és felkészültségek sikerességének
elemzésével, valamint a hazai és a külföldi játékok különbségeinek feltárásával, egyben
a játék nevelő hatásainak értékelésével. Végül az elemzés eredményei alapján tanácsokat
nyújt a játék során követendő taktikai és stratégiai elemekre.
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NEVELÉSETIKA ANALITIKUS NÉZŐPONTBÓL
ANDRÁS FERENC

Pannon Egyetem
andrasf2011@gmail.com
Témakörök: Oktatási módszerek, szakmódszertan
A kutatás tétje a nevelés során szükségképpen felbukkanó, egymástól akár szélsőséges
módon eltérő, más és más kultúrában, tradícióban gyökerező, különféle normákban rejlő
értékek ellentmondásmentes fenntarthatósága, ennek védhetősége.
Alapvető paradoxon rajzolódik ki akkor, ha közelebbről szemügyre vesszük azt a tézist,
miszerint az erkölcsi nevelési folyamatnak nincsen egyetemesen érvényes megítélési
alapja (Vö.: Oelkers, 1998, 13. old.). A nevelés ugyanis nem pusztán szándék, hanem
eredmény is, és az eredmény mértékének meghatározhatóságát valamilyen szempontból
biztosítani kell. A paradoxon ott bukkan fel, hogy ennek a meghatározásnak az
elégséges alapját nem nyerhetjük sem az egyes nevelési helyzetekből, és az eredmény
sem vezethető le az imént hiányolt egyetemesen érvényes megítélési alapból. Eszerint a
neveléselmélet megkerülhetetlen paradoxonja, hogy a nevelési folyamat hatásainak
kiszámíthatónak kell lennie, ugyanakkor nem lehet őket kiszámítani.
A kutatás mindenekelőtt azt a tézist vizsgálja, amely szerint az eredményének
meghatározhatóságát, ennek elégséges alapját nem nyerhetjük az egyes nevelési
helyzetekből. Pozíciómat Donald Davidson, a kortárs nyelvfilozófia egyik legnevesebb
alakjának a jelentés-szkepticizmussal szemben megalkotott kommunikációs modelljére
építem. Amellett érvelek, hogy mély strukturális rokonság tárható fel az Oelkers által
explikált nevelésetikai, és a Kripke nevéhez fűződő szkeptikus paradoxon között. Mivel
Davidson megoldási javaslata az utóbbira vonatkozik, kutatásomban a davidsoni javaslat
nevelésetikai hasznosításának lehetőségeit vizsgálom.
A kortárs analitikus filozófia hatása túlmutat a szűk értelemben vett nyelvfilozófia
határain. Ezeknek a hatásoknak a felkutatása, a hatás implicit jelenlétének világos
kidolgozása újszerű, jelentős eredményt ígérő kihívás. Különösen a modern, plurális
nevelésetika központi problémájára adható egészen újszerű és markáns válasz a
nyelvfilozófia legfrissebb eredményeinek perspektívájából.
A kutatás módszere alapvetően az analitikus filozófia szigorú logikai, fogalomelemzésre
épülő hagyományát követi. A munka jelentős mennyiségű, magyar fordításban meg nem
jelent irodalom feldolgozását igényli.
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A CSOPORTMUNKÁBAN BETÖLTÖTT SZEREPEK HATÁSA A TANULÓK
KOMMUNIKÁCIÓJÁRA
KOVÁCSNÉ NAGY EMESE

Miskolci Egyetem
k.nagy.emese@t-online.hu
Témakörök: Oktatási módszerek, szakmódszertan
A tanulói populációban nagyfokú heterogenitás figyelhető meg a különböző kulturális és
szociális háttérből adódó eltérések miatt a tanítás minden szintjén. A probléma
enyhítéséhez szükség van az iskolai és osztálytermi munka reformjára, újragondolására.
Megfelelő tanítási módszer megválasztásával és az ahhoz szükséges feltételek
biztosításával lehetőség nyílik arra, hogy az osztályok heterogenitását kihasználjuk és
olyan pedagógiai előnyt kovácsoljunk, amely a tanulók közötti kommunikáció, és ezzel
az ismeretelsajátítás szintjének emelkedéséhez vezet.
Kutatásunk célja annak megállapítása, hogy az általános iskolákban egyre előtérbe
kerülő csoportmunka során a tanár irányító szerepének csökkenésével a tanulók közötti
együttműködés, kommunikáció hogyan változik, illetve ez a változás hogyan nyilvánul
meg a tanulók beszédgyakoriságában és kommunikációjának minőségében.
Feltételeztük, hogy az a tanuló, aki az órai munka során a tananyaggal kapcsolatban
többet beszél, kommunikál, tevékenykedik, többet is tanul. Vizsgálatunk módszere a
tanári és tanulói viselkedés megfigyelő lapokon keresztüli rögzítése volt.
Megállapítjuk, hogy amikor a csoportmunkában tanuló tölti be a tanár szerepet
(„kistanár”/„irányító”), akkor a tanár irányító szerepének átruházásával állunk szemben,
és a gyerek az irányító felnőtt szerepét játssza el. A két (tanári és tanulói) szerep
azonban ellentétes hatást fejt ki a csoportmunkára: a diák segítő szerepe pozitív (tanulók
közötti együttműködést serkentő), a tanáré negatív (tanulók közötti együttműködést
csökkentő) hatású.
A „kistanár” szerep csoporton belüli rotációja elősegíti az együttműködést a tanulók
között, amely idővel a csoport tagjai közötti függőség kialakulásához vezethet. Ez a
tanulói szerep nagy jelentőséggel bír az ismeretelsajátításban. A „kistanár”, mint vezető
helyzetben lévő tanuló tevékenysége pozitív hatást vált ki a tanulók közötti interakcióra.
Ha a tanár átadja az irányítói tevékenységet, akkor a tanulók felsőbb irányítás iránti
igénye, vagyis a tanárra várás csökken.
Azzal, hogy a pedagógus a tanulók által betöltött szerepeken keresztül rábízza a
tanulókra a munkavégzést, a tanár növeli a csoporton belül a gyerekek közötti
függőséget, és a közös munka, tevékenység közben a tanulók tárgyi tudása, verbális és
interperszonális kapcsolata fejlődik.
Kutatásunk eredménye azt mutatja, hogy a tanár, irányító szerepének átadásával képes a
tanulók közötti egyenrangú interakció elősegítésére a csoporton belül, vagyis minél
inkább háttérbe vonul, annál inkább együtt dolgoznak a gyerekek.
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A FOLYAMATALAPÚ FOGALMAZÁSTANÍTÁS ELEMEINEK ALKALMAZÁSA
ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÍTÓK ÉS TANÁROK KÖRÉBEN
NAGY ZSUZSANNA

SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola
nagyzsu@edpsy.u-szeged.hu
Témakörök: Oktatási módszerek, szakmódszertan; pedagógusképzés, pedagóguspálya
A folyamatalapú fogalmazástanítás irányzata az írásbeli szövegalkotást mint összetett
folyamatot bemutató kognitív pszichológiai fogalmazásmodellekre épül. Ezen elméletek
szerint az elkészült írásmű helyett az azt létrehozó folyamatnak, az írás kommunikációs
céljának, irányításának és a szociális feladatkörnyezetre való figyelemnek kell a
középpontban állnia a fogalmazás során. Külföldi kutatások szerint az irányzat
alkalmazása pozitív hatást gyakorol a tanulók fogalmazásképességének fejlődésére; azok
a tanulók, akikkel megismertetik a fogalmazási folyamat lépéseit, hatékonyabb
szövegeket alkotnak társaiknál. A megelőző kutatások szerint hazánkban a fogalmazás
tanítása tradicionális elvek szerint történik, és a hangsúly az elkészült szövegen, a
mintakövető szövegalkotáson van, mellőzve a szövegalkotás kommunikációs
aspektusait, illetve a fogalmazás részfolyamatainak, a szövegek átdolgozásának
tanítását.
Kutatásunkban általános iskolai pedagógusok (N=62) fogalmazástanítással kapcsolatos
tudását, módszereit és meggyőződéseit vizsgáltuk kérdőíves módszerrel. Háttéradatokat
a válaszadó pedagógusok nemére, életkorára, iskolai végzettségére, az egyetemi,
főiskolai képzéssel kapcsolatos elégedettségükre, tanításon kívül végzett szakmai
tevékenységeik gyakoriságára vonatkozóan gyűjtöttünk. Mérőeszközünk 8 iteme
foglalkozott a folyamatalapú fogalmazástanítás módszereinek feltérképezésével.
Kutatásunk célja az volt, hogy információkat szerezzünk arról, mennyire ismerik és
alkalmazzák az anyanyelvet tanító pedagógusok a folyamatalapú fogalmazástanítás
nyújtotta lehetőségeket.
A válaszadók 42%-a ítélte meg úgy, hogy képzése a fogalmazási folyamat egyes
lépéseinek tanítására elég figyelmet fordított, míg az írás kommunikatív aspektusainak
oktatásával kapcsolatban 29%-uk találta kielégítően a képzés tartalmát. A pedagógusok
72%-a az írásbeli szövegalkotás előkészítése során sok időt fordít a fogalmazás
munkafolyamatainak megtanítására; 69%-uk használja az írásra motiválás eszközeként a
fogalmazás lépéseinek bemutatását, és mutat be akár személyes példákat is az egyes
elemek megvalósítására. A pedagógusok fele gyakran ad arra lehetőséget, hogy szükség
esetén a diákok átdolgozzák a fogalmazásaikat, 29%-uk pedig az általa adott értékelő
megjegyzések alapján ösztönzi a szövegek új változatainak elkészítését. A fogalmazás
gyakoroltatása során az olvasói nézőpont érvényesítésének tanítása elhanyagolt a
válaszadó pedagógusok körében, csak egyötödük nyilatkozott úgy, hogy gyakran
foglalkozik ezzel a szemponttal a tanítás során. A szövegek tervezése, az anyaggyűjtés
és felhasználás gyakorlása azonban a tanárok és tanítók többségénél gyakori feladat a
fogalmazásórákon.
Helyzetfeltáró vizsgálatunk eredményei szerint a pedagógusok többsége ismeri, és
viszonylag gyakran alkalmazza a folyamatalapú fogalmazástanítás módszertani
eszköztárát. További kutatás feladata az irányzat ismertségének a teljes tanári és tanítói
populáció körében, reprezentatív mintán történő feltárása.
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MILYEN TÉNYEZŐK LEHETNEK A TANULÓK SZÖVEGÉRTÉSI PROBLÉMÁI
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VARGA KORNÉL

Magyar Pedagógiai Társaság
kornel@movelex.hu
Témakörök: Tanulás, tudás; pedagógiai értékelés, minőségfejlesztés
A nemzetközi és hazai felmérések sok szempontból elemzik a tanulók olvasásértési
képességét, valamint bizonyos környezeti változók (pl. családi háttér, iskolaválasztás)
befolyását.
Az ötéves távlatú kutatásunk a szövegértés problémájának eddig kevésbé feltárt
oldalához, a szóismeret szerepéhez szolgáltat új adatokat.
Első vizsgálatunk nyolcezer 4-9. osztályos tanuló (50 feladatból álló) számítógépes
matematika tudásfelméréséből kimutatta, hogy a matematikailag ekvivalens feladatok
megoldási eredményei jelentősen romlanak a feladat szövegének bonyolultabbá
válásával. Az előadásban bemutatjuk, hogy a szöveges matematika feladatok
eredményei jobban korrelálnak a kifejezetten szövegértési feladatok eredményeivel,
mint az azonos matematika tartalmú, pusztán számításként megfogalmazott
feladatokkal. Ezen belül kimutatható, hogy már egy-egy ismeretlen szó is negatívan
befolyásolhatja az eredményt.
Kiemelt figyelmet érdemel az a tény, hogy a vizsgált 300 iskolai osztályban az átlagos
színvonaltól, földrajzi helytől és iskolatípustól függetlenül nagyobb volt a szövegértési
eredmények egy osztályon belüli szóródása, mint a számolási képességeknél.
A második vizsgálatban azt néztük meg, hogyan reagálnak a tanulók arra, ha nem
értenek egy szót a szövegben. Egy 5. osztályos történelem tankönyvből származó
bekezdéshez a tanulóknak meg kellett jelölniük az általuk nem értett szavakat. Ezt
összevetettük a szöveghez feltett kérdésekre (papíron) adott nyílt válaszaikkal. A
vizsgált 400 (5-8. osztályos) tanulónál összességében elérte a 30%-ot azon szavak
aránya, amelyeknél nem vették észre, hogy nem értik vagy félreértik a szó jelentését, így
a szöveg értelmét. Az előadás összeveti a kapott adatokat az olvasás és metakogníció
kapcsolatára, illetve a tudományos tévképzetek elemzésére vonatkozó tanulmányokkal.
A harmadik vizsgálatban négy nagy hazai kiadó összesen 99 tankönyvének szókészletét
elemeztük. Az adatok újak és meglepőek: a leggyakrabban használt 3-8. osztályos
tankönyvekben összesen 60 000 különböző szó szerepel (a tulajdonneveket leszámítva).
Ebből a 3-4. osztályban már 20 000, és ehhez képest 11 000 új szó lép be 5. osztályban.
Az előadás diagramokon mutatja be a tankönyvek szókészletének évenkénti és
tantárgyankénti alakulását, összevetve a tanulók szókincsének nemzetközi, illetve hazai
felméréseivel. Az ismeretlen szavaknak a megértésre való hatásával foglalkozó
vizsgálatok alapján fontos következtetések vonhatók le a tankönyvekben elvárt és a
tényleges tanulói szókincs közötti különbségből.
Ha a tankönyvekben elvárt szóismeretet összevetjük a tanulóknak az ismeretlen szavakra
való tipikus reakciójával, akkor belátható, hogy a tanulóknak csak viszonylag kis része
képes segítség nélkül megérteni a tankönyveit. A szövegértési eredmények osztályokon
belül tapasztalható erős szóródását is figyelembe véve a vizsgálataink hozzájárulhatnak
a differenciált oktatás szükségességének felismeréséhez.
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A tanulási eredmények (LeO) koncepció begyűrűzése a felsőoktatásról való
gondolkodásmódba maga után vonja a tanárok tevékenységének a felülvizsgálatát is,
válaszokat keresve azokra a kérdésekre: miként érhetjük el a hallgatók esetében a célul
kitűzött tanulási eredményeket, hogyan érvényesíthetjük a tanulási eredmények
paradigmát a tanítási-tanulási folyamat tervezésében, szervezésében és értékelésében,
oktatóként mit tehetünk a hallgatók minőségi tanulásának támogatása érdekében, s
mindehhez kötötten hogyan tudjuk bizonyítani, hogy ebben a folyamatban voltaképpen
mennyire voltunk eredményesek. Az oktatói portfólió, mely egyre szélesebb körben
használt eszköze a minőségbiztosítási törekvéseknek is, természeténél fogva lehetőséget
nyújt a komplex tanulási-tanítási folyamat dokumentálására, a folyamatos reflexió
mentén a fejlődés nyomon követésére – ezért is vált a felsőoktatásban nemzetközi
szinten is az oktatói munka „láthatóvá” tételének egyik legfontosabb eszközévé.
Bizonyosságokat szolgáltathat a tanítás minőségével kapcsolatban, támogatást nyújthat a
tanítási, tanulásszervezési innovációk megvalósításában, a tanulás támogatásának, a
hallgatói értékeléseknek újabb módozatait tárhatja fel, mindemellett pedig az önértékelés
és önreflexió, a folyamatos szakmai fejlődés támogatásában lehet jelentős szerepe.
Gazdag alkalmazási lehetőségei könnyen adaptálhatóvá teszik a változatos felsőoktatási
igényekhez és elvárásokhoz, ugyanakkor nemcsak a felsőoktatásban oktatók
tanulásszervezési képességeinek fejlesztését hivatott elősegíteni, hanem alapját képezi az
oktatók közötti együttműködés újabb formái kialakulásának is. A nemzetközi „Peer
Review of Teaching mozgalomba bekapcsolódó nagyszámú (több száz) oktató jelzi az
egyre pontosabban körvonalazódó igényeket az egymástól való tanuláshoz kötődően,
amelynek hatékony eszközévé vált az oktató által készített portfólió. Az előadás vázolja
a különböző portfólió megközelítéseket (kitérve a közoktatásban meghonosodott tanári
portfólió és a felsőoktatásban még kevésbé használt oktatói portfólió fogalmak
definíciós problematikájára), bemutatja a felsőoktatásban dolgozó oktatók
tanulásszervezési kompetenciáinak fejlesztéséhez kötötten a nemzetközi felsőoktatási
gyakorlatban meghonosodott formáit, és kitér a portfólió által támogatott
tanulásközpontú tanulásszervezés, a minőségi tanulást, a tanulási eredmények
alkalmazását támogató, valamint a szakmai fejlődést, a hivatásbeli oktatói
együttműködést lehetővé tevő változatos formáira is.

86
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thaliana7@yahoo.de
Témakörök: Oktatási módszerek, szakmódszertan; tanulás, tudás
Az életen át tartó és az élet minden területére kiterjedő tanulás napjaink tudásalapú
társadalmának elvárása minden egyénnel szemben. Az iskolai oktatás keretei között
lehetetlen lenne mindazt az ismeretet és készséget elsajátítani, mely a fejlett
társadalmakban való érvényesüléshez szükséges; a tanulás színterei fokozatosan
kiterjednek az iskolán kívüli információs terekre, fórumokra, mint például a múzeumok,
könyvtárak, internetes oldalak stb. Ezek a folyamatok a pedagógiára is befolyással
bírnak: az oktatás nem tekinthet el az iskolán kívüli színterek hatásától, a formális és az
informális tanulási folyamatokat egységben kell szemlélnünk. (Csapó, 2005; 2006).
Külföldi és hazai jelentős oktatáspolitikai dokumentumok (Európai Bizottság
memoranduma, NAT irányelvei) reagálva az uniós elvárásokra az oktatás fő feladatát a
kulcskompetenciák, az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges motívumok és tanulási
képességek kialakításában jelölik meg, s szorgalmazzák a múzeumok, könyvtárak
rendszeres látogatását az általános iskolások számára. Ezen ajánlások és a közoktatást
érintő múzeumpedagógiai pályázatok hatására a gyakorlatban is megindult az
együttműködés iskolák és múzeumok között. Felmérések bizonyítják (Bárd, 2009; Holmes,
2011; Kisiel, 2005 stb.), hogy a tanárok és diákok részéről is igen népszerűek a múzeumi
foglalkozások, előnyükként elsősorban az élményszerűséget, az interdiszciplinaritást, a
szociális tanulás lehetőségét, az iskolában tanultak elmélyítését emelik ki.
Bár hazánk a külföldi trendhez képest még nem számolhat be arról, hogy széles körben
megjelentek volna az aktív, tananyagba ágyazott múzeumi órák, témanapok, ám pozitív
változást jelez, hogy a Múzeumi Oktatási és Képzési Központ 2008-as kutatása szerint a
tárlatvezetés dominanciája fokozatosan megszűnik a tanulóközpontú módszerekre épülő
múzeumi órák, tematikus foglalkozások és műhelymunkák javára. A múzeumi tanulás
jellemzői azonban többnyire feltáratlanok, a foglalkozások hatásáról, eredményességéről
keveset tudunk. Ahhoz, hogy az együttműködés az iskolák és a múzeumok között minél
hatékonyabb és mindennapos legyen, szükség van a két színtéren megvalósuló tanulási
célok és folyamatok hasonlóságainak s különbségeinek mélyebb megismerésére, a
múzeumi tanulás pozitívumainak és nehézségeinek feltárására, az iskola és a múzeum
együttműködésének elemzésére.
Előadásomban ezen szempontokra építve a külföldi és hazai szakirodalmak, empirikus
kutatások eredményeit kívánom bemutatni, kitérve az ezekből körvonalazódó
terminológiai és szemléletmódbeli különbségekre, a tanulók érdeklődését, tudását
vizsgáló empirikus kutatások módszertani kérdéseire. A szakirodalmak feldolgozásán
alapuló előadás a múzeumpedagógia nemzetközi helyzetképét körvonalazva mutatja be,
melyek azok az eredmények, amelyek alapul szolgálhatnak egy tervezett, a tanulók
motivációját és tudását vizsgáló múzeumpedagógiai kutatáshoz.
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A felsőoktatási intézmények fontos szerepet töltenek be az életen át tartó tanulás
támogatásában, aminek egyik bizonyítéka, hogy a nemzetközi (értsd: amerikai és
nyugat-európai) felsőoktatásban folyamatosan emelkedik a felnőttkorban felsőoktatási
tanulmányokat folytatók hallgatók (adult learner, mature learner) száma. Ugyanakkor,
hazai és nemzetközi szinten viszonylag kevés elméleti és empirikus kutatás irányul
ennek a hallgatói rétegnek a vizsgálatára.
Éppen ezért, ebben a kutatásban arra vállalkoztunk, hogy a hazai és főként a nemzetközi
szakirodalomra támaszkodva összefoglaljuk a hallgatói részvételt magyarázó elméleti
magyarázatokat (participation theory), illetve az akadályozó tényezőket (nonparticipation).
A kutatás eredményei szerint a részvételt magyarázó elméletek a következők: a
szükséglet hierarchia modell (Maslow 1954), az „erő-mező elmélet” (Miller 1967), a
kongruencia elmélet (Boshier 1971), a „várakozás-érték modell” (Rubenson 1975), és a
„válasz-lánc modell” (Cross 1981). További elméletek: az átmenetek elmélete
(Aslanian–Bricknell 1980), a referencia csoport elmélet (McGivney, 1993; Gooderham
1987), a szociális részvétel elmélet (Cookson 1987), a rekrutációs elmélet (Rubenson
1977), valamint a pszichoszociális interakciós modell (Darkenwald–Merriam 1982).
Ezek az elméletek három kategóriába rendszerezhetők: 1.) A szociológiai magyarázatok
az egyén társadalmi- és élethelyzetére koncentrálnak. 2.) A gazdasági alapú
magyarázatok azon a feltételezésen alapulnak, mely szerint az egyének racionális döntés
eredményeként döntenek az oktatásba történő bekapcsolódás mellett. Ez a döntés azon
alapul, hogy az egyének milyen információkkal rendelkeznek az oktatási kiadásokról és
hozamokról. 3.) A részvételt az egyénnek a társadalmi környezettel való interakciójából
eredő magyarázatok a részvételt befolyásoló társadalmi és egyéni tényezőkre, illetve
ezek interakciójára koncentrálnak (Desjardins 2010).
Másfelől, a részvételt akadályozó tényezők a következők: 1.) A szituációs akadályok
jellemzően az egyén élethelyzetéből származnak, ilyen lehet például a családi- és
munkahelyi feladatok miatti időhiány. 2.) Az intézményi akadályozó tényezők a
felsőoktatás intézmények felnőtt hallgatókkal kapcsolatos gyakorlataiból erednek.
Ilyenek például a képzés helye, a képzés költségei vagy a képzési kínálat. 3.) A
diszpozicionális akadályok az oktatással, illetve a tanulással kapcsolatos attitűdök és
magatartások (Cross 1981). 4.) Az információs akadályozó tényezők az oktatással és a
képzéssel kapcsolatos nem elegendő vagy nem megfelelő információra, illetve az ebből
eredő akadályokra utalnak (Rubenson 2010). 5.) Az úgynevezett szociokulturális
akadályozó tényezők az egyén szociokulturális helyzetéből származnak.
A kutatás eredményei nem pusztán a tudományos közösség számára hasznosak, hanem a
felsőoktatási intézmények felnőttoktatás- és képzési koncepcióinak és gyakorlatainak a
kialakítását is szolgálják.
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SZIMPÓZIUM–ÖSSZEFOGLALÓ
Témakörök: Gyógypedagógia, sajátos nevelési igények; IKT, e-learning, távoktatás
A gyógypedagógiai megsegítés egyidejűleg jelent oktatás-nevelést, terápiát és
rehabilitációt, amelyet az érintett személyek szükségletei határoznak meg. Ezek a
szükségletek igen eltérőek lehetnek attól függően, hogy a sajátos nevelési igényű
gyermekek/tanulók mely csoportjáról vagy éppen milyen életkorú személyekről
beszélünk, de az is meghatározhatja, hogy a velük foglalkozó szakember milyen tudással
rendelkezik.
Szimpóziumunk mindezek mentén azokat az eltérő szükségleteket mutatja be, amelyek
az egyes sajátos nevelési igényű csoportok jellemzőiből fakadnak.
Első előadásunk 35 vesetranszplantált gyermek kognitív funkcióinak bemutatását és
pszichoszociális helyzetének leírását célozza meg. A kutatás eredményei arra hívják fel
a figyelmet, hogy ezeknek a gyermekeknek az intellektuális képességei jelentősen
elmaradnak az átlagtól, így (gyógy)pedagógiai megsegítésük, ellátásuk – amely még
megoldatlan – fontos feladat.
Második előadásunkban a szerzők az autizmussal élő személyek megsegítése során
alkalmazott alternatív és augmentatív kommunikációs (AAK) eszközök eddigi
használatának jellemzőit szeretnék feltárni. Elemzéseik eredményei azt mutatják, az
AAK használata viszonylag elterjedt autizmussal élő személyek fejlesztésében és
támogatásában; azonban a pedagógusok jelentős része mindenféle képzés nélkül
használja ezt a fajta támogatást, így annak módszertani minősége is jelentős
egyenetlenségeket mutat.
Harmadik előadásunkban a tanulásban akadályozott gyermekeket megsegítő
gyógypedagógusok IKT-val kapcsolatos vélekedéseiről, valamint az egyes
gyógypedagógiai modellek mentén történő gondolkodásuk jellemzőiről szerzünk
ismereteket. Ez a vizsgálat hiánypótló jellegű, hiszen a pedagógusok digitális
kompetenciájának alakulását már vizsgálták a korábbi években, de gyógypedagógusok
esetében ilyen átfogó jellegű kutatás még nem született.
Negyedik előadásunkban a tanulásban akadályozott gyermekek beszédhanghalló
készségének fejlesztésével kapcsolatos kísérlet részleteit ismerhetjük meg. A 60,
szegregált nevelésben részesülő első osztályos gyermek napi 7-10 perc fejlesztésben vett
részt, amelyhez a gyógypedagógusok a módszertani segédanyagokat készen kapták.
Szimpóziumunk előadásainak egyik fontos hozadéka, hogy a többségi tanulókra
vonatkozó pedagógiai kutatások tartalmait és tapasztalatait alkalmazni lehet a
gyógypedagógiai iskolák tanulói körében, míg a gyógypedagógiai kutatások hasznos
segítséget jelenthetnek a tipikusan fejlődő tanulók nevelésében-oktatásában. Másik
fontos kiemelendő szempont, hogy az előadások egy-egy sajátos nevelési igényű csoport
kapcsán olyan ismereteket mutatnak be, amelyek eddig kevésbé voltak kutatottak a
gyógypedagógia területén.
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VESETRANSZPLANTÁLT GYERMEKEK KOGNITÍV FUNKCIÓI ÉS
PSZICHOSZOCIÁLIS HELYZETE
VARGÁNÉ MOLNÁR MÁRTA

ELTE BGGYK
varmol@barczi.elte.hu

Témakörök: Gyógypedagógia, sajátos nevelési igények; egészségnevelés, sportpedagógia
A
vesetranszplantált
gyermekek
intellektuális
képességei
összetett
problémamechanizmus-nak köszönhetően gyakran elmaradnak az egészséges
gyermekekétől, emelkedett számban mutatnak depressziós tüneteket és más
viselkedészavarokat.
Kutatásunk során 70, 6-17 éves korú tanköteles gyermek kognitív képességeinek,
pszichoszociális helyzetének vizsgálatára került sor. 35 veseátültetett gyermeket a SE I.
sz. Gyermekgyógyászati Klinika és a Transzplantációs és Sebészeti Klinika betegeinek
köréből vizsgáltunk meg. A 35 fős kontrollcsoportba a betegcsoporttal megegyező
életkorú, nemű, budapesti külkerületi általános- és középiskolás gyermek került
beválasztásra.
Az alapadatokat (szociodemográfiai, klinikai, fejlődési anamnesztikus) rögzítő
kérdőíven túlmenően a gyermekek kognitív funkcióit a Woodcock-Johnson kognitív
képességmérő teszttel (WJIE), a hangulat- és viselkedészavarok tüneteinek szűrését a
Children/Beck Depression Inventory (CDI/BDI) ill. a Child Behaviour Check List
(CBCL) szülői és gyermeki tesztekkel mértük fel.
Mindkét csoport esetében az átlag életkor 161±29 hónap (13,5 év) volt, 60%-uk fiú. A
beteg gyermekek standard pontértéke (SZP) az intellektuális képességek teljes skálája
(IKTS) esetében 84±26, mely több, mint 1 SD elmaradást mutatott a normál
populációhoz képest, illetve a kontrollcsoporthoz viszonyítottan is (106±10, p<0.001).
Az IKTS értéke számos elemmel állt összefüggésben (pl.: anya iskolai végzettsége,
hospitalizáció, dialízis kezelés paraméterei). A depresszió skálán elért pontszám
mediánja a transzplantált csoportban 9 (9), a kontrollcsoportban 6 (7) pont volt (p=
0,17). A CBCL pontszámokban szignifikáns különbséget az alábbi skálák esetén
találtunk: Visszahúzódás Tx: 61(15), Ko: 50(9), p<0,01; Szorongás/depresszió Tx:
63(17), Ko: 50(12), p< 0,01; Szociális problémák Tx: 64(20), Ko: 50(9), p<0,01;
Figyelmi problémák Tx: 61(14), Ko: 50(8), p=0,02; Szabályszegő magatartás Tx: 58(9),
Ko: 52(8), p= 0,02; Internalizáció Tx: 62(13), Ko: 52(14), p<0,01; Összprobléma Tx:
61(12), Ko: 53(18), p<0,01. A kontrollcsoportban az alacsony szocioökonómiai státuszú
(SES) családokban a szülők általában magasabbra becsülték a viselkedészavarok
mértékét, mint a magas SES-ú családokban, míg a Tx csoportban az ellenkezője volt
megfigyelhető (Internalizáció: 58(14) és 67(12) p= 0,03; Összprobléma: 59(8) és 65(10),
p=0,054).
A vesetranszplantált gyermekek intellektuális képességei jelentős mértékben elmaradnak
az egészséges gyermekekétől. A depressziós tünetek tekintetében nem különbözött
szignifikánsan a vesetranszplantált és a kontrollcsoport, azonban a beteg gyermekek
pontszáma több viselkedészavar alskálán is magasabb volt. E krónikus betegcsoport
pedagógiai, gyógypedagógiai-pszichológiai ellátása, rehabilitációja holisztikus,
multidiszciplináris szemlélet nélkül nem valósulhat meg.
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FÓKUSZBAN AZ ALTERNATÍV ÉS AUGMENTATÍV KOMMUNIKÁCIÓS (AAK)
ESZKÖZÖK HASZNÁLATA: KÉRDŐÍVES VIZSGÁLAT PEDAGÓGUSOK
KÖRÉBEN
HAVASI ÁGNES* – STEFANIK KRISZTINA** – GYŐRI MIKLÓS***

*ELTE BGGYK, Autizmus Alapítvány
havasi.agnes@barczi.elte.hu
ELTE BGGYK
**krisztina.stefanik@gmail.com
***gyorimiklos@elte.hu

Témakörök: Gyógypedagógia, sajátos nevelési igények; szociális képességek, szociális
tanulás
Az autizmus spektrum zavar sajátos, egész életen át tartó fejlődési mintázat, melyet
kommunikációs és társas nehézség és atipikus kogníció jellemez. Az AAK-s eszközök
és módszerek alkalmazása az autizmus pedagógiájában a beszéddel és a
kommunikációval összefüggő nehézségek kompenzálása terén szakmailag egyértelműen
támogatott, azonban még csak kevés, megerősítő kutatási adat áll rendelkezésünkre, így
még mindig kérdés, hogy evidencia-alapú beavatkozási technikáról van-e szó. További
probléma, hogy a témában folytatott nemzetközi vizsgálatok többségének eredményei
kutatásmódszertani hiányosságok miatt csak igen óvatosan értelmezhetőek. Hazánkban
az autizmus spektrum zavarokban alkalmazott AAK-s eszközökről még nem folyt
kutatás.
Az előadásban bemutatásra kerülő kutatás stratégiája leíró-feltáró jellegű. Célja, hogy
megismerje: (1) a hazai szakemberek elméleti és gyakorlati, módszertani kultúráját az
autizmussal élő gyermekek AAK-val történő kommunikációs fejlesztésében; (2) az
AAK eszközök alkalmazásának pontosabb céljait, (3) eszközeit, (4) funkcióit és (5)
kontextusait; (6) a pedagógusok elméleti és gyakorlati szakmai jártasságát.
A kutatás módszere elsősorban zárt kérdésekből álló on-line- kérdőíves felmérés,
mintája (n=250) olyan szakemberekből áll, akik a kutatás időpontjában rendszeresen
(minimum 6 hónapon át, legalább heti rendszerességgel) foglalkoztak autizmussal élő
személyekkel.
A kutatás első eredményei mellett bemutatásra kerülnek az erre épülő tervezett kutatási
irányok is.
Kvantitatív elemzéseink eredményei azt mutatják, az AAK használata viszonylag
elterjedt autizmussal élő személyek fejlesztésében és támogatásában. Ugyanakkor az
autizmus spektrum zavarokról, az AAK-ról, az eszközök egyénre szabott, rugalmas,
változatos használatáról elérhető és megszerzett tudás igen egyenetlen eloszlást és
jelentős hiányosságokat mutat. Az eszközöket tekintve technológiailag is számottevő az
elmaradás a mai nyugat-európai és észak-amerikai gyakorlatoktól. Ugyanakkor az AAKt alkalmazó pedagógusok jelentős része eredményesnek tartja ezt a támogatást.
Eredményeink azt sugallják, hogy az AAK megfelelő hazai alkalmazása autizmussal élő
személyek körében kívánatos, de ennek szakmai-képzési illetve anyagi-technológiai
feltételei elmaradnak az optimálistól, metodológiájának részletes kidolgozása és pontos
hatékonyságának objektív mérése elengedhetetlenül fontos.
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GYÓGYPEDAGÓGUSOK VÉLEKEDÉSE AZ IKT ÉS A GYÓGYPEDAGÓGIA
KAPCSOLATÁRÓL
VIRÁNYI ANITA

ELTE BGGYK
viranyi.anita@barczi.elte.hu

Témakörök: Gyógypedagógia, sajátos nevelési igények; IKT, e-learning, távoktatás
Az IKT eszközök alkalmazása az oktatásban egyre kevésbé kerülhető meg a társadalmi
folyamatok változásai következtében. A fogyatékos gyermekek oktatása ebből a
szempontból nem különbözik többségi társaikétól.
Az értelmi fogyatékos személyek esetében az IKT eszközök használata a tanulás, a
munkavállalás, a társadalmi beilleszkedés, a hétköznapi életvitel során egyaránt
szükséges. Különösen igaz ez az enyhén értelmi fogyatékos személyek esetében,
akiknek jelentős hányada részben vagy egészben önálló életvitelre képes lesz
felnőttkorában.
Az enyhén értelmi fogyatékos diákokat tanító gyógypedagógusok felkészültsége,
ismeretei, kompetenciái meghatározóan fontosak ebben a folyamatban. Ugyanakkor az
IKT-val kapcsolatos nézeteik, attitűdjük egyrészt befolyással lehet saját tudásuk
alakítására, másrészt hathat a diákok említett eszközökkel kapcsolatos viszonyára is.
Nemzetközi kutatások foglalkoznak a tanárok IKT kompetenciáival, az IKT eszközökkel
kapcsolatos attitűdjük feltárásával (pl. Pelgrum 2001, Werquin 2010, Castro SanchezChirino Alemán 2011). Itthon is többféle szempontból vizsgálták a pedagógusok
körében az elmúlt években az IKT eszközökkel kapcsolatos ismereteket, használatuk
jellemzőit, kompetenciáik alakulását, ezen eszközökkel kapcsolatos attitűdjüket (pl.
Fehér 2009, Török 2008, Kárpáti-Ollé 2007, Molnár 2008, Buda 2007, Hunya 2008).
Ugyanakkor a gyógypedagógusok ezen vizsgálatokban nem, vagy csak alig jelennek
meg, körükben az IKT alkalmazásával közvetlenül foglalkozó kiterjedt kutatás nem
ismeretes, nemzetközi szakirodalomban esettanulmányok (pl. Roche 2007, AdamTatnall 2008) olvashatók. Kis mintás hazai vizsgálatok (pl. Szili 2011) széleskörű
feltárásra ösztönöznek, ami az esélyegyenlőség szempontjából és gyógypedagógiai
szakmai szempontokból egyaránt fontos.
2012 május-júniusában kérdőíves kikérdezést végeztünk a Közoktatás Információs
Rendszere (KIR) szerint enyhén értelmi fogyatékos gyermekeket oktató intézmények
gyógypedagógusai körében. Ez részben az IKT-Metriára (Török, 2008) épült,
kiegészülve további, a gyógypedagógusok gyógypedagógiai modellek (deficitorientált,
illetve személyközpontú modell) (pl. id. Csányi 2000, Gaál 2000) mentén alkotott
nézeteit, attitűdjét, tanítási gyakorlatának jellemzőit vizsgáló kérdésekkel.
Az előadásban az eredmények alapján egyrészt arra keressük a választ, hogy a vizsgált
gyógypedagógusok milyen ismeretekkel, kompetenciával rendelkeznek az IKT
eszközökkel kapcsolatban, milyen használat, attitűd jellemzi őket az IKT-ra
vonatkozóan, másrészt arra, hogy a két, jelenleg párhuzamosan jelen levő, a
fogyatékosságot eltérő módon értelmező gyógypedagógiai modellek mentén való
gondolkodásuk milyen összefüggéseket mutat az IKT-ról való vélekedésükkel, ezen
eszközöknek az enyhén értelmi fogyatékos gyermekek oktatásában, és az enyhén értelmi
fogyatékos felnőttek életében betöltött szerepéről alkotott nézeteikkel, a tanítási
gyakorlatuk jellemzőivel.
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TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK NYELVI
KÉPESSÉGFEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE (ADAPTÍV KÍSÉRLET)
FAZEKASNÉ FENYVESI MARGIT

ELTE BGGYK
fenyvesim@yahoo.com

Témakörök: Gyógypedagógia, sajátos nevelési igények; kognitív fejlődés és fejlesztés
A tanulásban akadályozott, hangsúlyozottan az enyhén értelmi fogyatékos tanulók
fejlesztéséhez az a kiindulópont, hogy a spontán fejlődés üteme náluk lassúbb, ezért
támasz igényesebbek.
A többségi tanulókra vonatkozó pedagógiai kutatások tartalmait és tapasztalatait
alkalmazni lehet a szegregált iskolák tanulói körében is. Ezt tettük, amikor a DIFER
Programcsomag alkalmazási lehetőségeit vizsgáltuk eltérő fejlődésű gyermekek
esetében (Fazekasné–Józsa, 2006), majd a tanulásban akadályozott gyermekek
beszédhanghallásának jellemzőinek feltárására került sor (Fazekasné–Józsa, 2009).
Adataink vannak arról is, hogy körükben a beszédhanghallás és beszédhiba között
milyen összefüggések vannak (Fazekasné–Józsa, 2012).
A felmérések alapján bebizonyosodott, hogy a tanulásban akadályozott gyermekek
beszédhanghallásának fejlettsége jelentős megkésettséget mutat. Az a törekvés, ami
ennek a készségnek a fejlődését szolgálja, előnyösen hathat olvasástanulásukra,
beszédészlelésükre és -értésükre, valamint a helyesírásukra is.
Egy OTKA pályázat1 keretében a beszédhanghalló készség fejlesztése már hat éve
folyik. A vizsgált minta középső csoportos kora óta napi szinten részesül a készséget
fejlesztő játékokban, játékos gyakorlatokban.
Ennek a beszédhanghalló készséget fejlesztő kísérletnek az adaptálása kezdődött el 2012
őszétől. A kontrollcsoportos elrendezés során 60, szegregált nevelésben részesülő első
osztályos gyermek fejlesztésére került sor. A bemenetel mérési formája a DIFER
beszédhanghallás tesztjének hosszú változata, valamint a beszédállapot felmérése volt.
Ugyanilyen diagnosztikai felmérésben részesült még további 60, ősszel az első osztályt
szegregált nevelési formában teljesítő tanuló. Ők a kontrollcsoport tagjai.
A beszédhanghallás komponenseinek rendszeres fejlesztése napi 7-10 percet vesz
igénybe. A beszédhanghalló készségre épülő feladatokat és a hozzájuk tartozó
szógyűjteményt a gyógypedagógusok készen kapták. A gyakorlatok frontálisan és
differenciáltan egyaránt megvalósíthatók, könnyen beépíthetők a hagyományos órák
menetébe, de alkalmasak az egyéni vagy kiscsoportos egészségügyi és pedagógiai célú
habilitációs, rehabilitációs fejlesztések tartalmának bővítésére is.
A módszertani segédanyag használatára a gyógypedagógusokat továbbképzés keretében
készítettük fel, munkájukat a tanév során konzultációk, bemutató órák szervezésével
segítjük.
A kísérlet a középső csoport számára készült fejlesztő anyaggal indult 8 enyhén értelmi
fogyatékos gyermek általános iskolájának első osztályában.

1

A kutatás az OTKA K83850 pályázat támogatásával valósul meg.
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NEMEK FELSŐFOKON – FÉRFIAK ÉS NŐK A FELSŐOKTATÁSBAN
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TORNYI ZSUZSA ZSÓFIA
Debreceni Egyetem GYFK Gyermeknevelési Tanszék
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SZIMPÓZIUM–ÖSSZEFOGLALÓ
Témakörök: Felsőoktatás, felnőttoktatás; tanulás, tudás
Az eredményes oktatási és nevelési folyamatok érdekében számos kutatás foglalkozott a
férfi és női tanulási jellegzetességekkel különböző életkorokban és iskolatípusokban.
(Többek között Carmichael 1992, Severiens, Sabine Ten Dam, Geert 1998, Bagilhole
2002, Smith, 2004, Shakesaft, 2006). A szimpózium előadásaiban a felsőoktatás
résztvevői között vizsgáljuk meg a társadalmi nemi jellegzetességeket. A szimpózium
felépítése vertikálisan a felsőoktatás struktúrájához igazodik, mivel hallgatókat,
doktoranduszokat és oktatókat vizsgál. Horizontális tagoltságát a közösen vizsgált
területek adják, mégpedig a tanulás, az oktatás, valamint a munka háromszögén belül
végzett elemzések. Kutatási kérdéseink a felsőfokú intézmények munkájára irányulnak:
milyen nemi hasonlóságok és különbségek ragadhatók meg a hallgatói és oktatói
társadalomban, hogyan lehet a kimutatott eredményeket a hatékony oktatás érdekében
alkalmazni, milyen társadalmi és ökonómiai hozadéka lehet mindennek.
A szimpózium előadásaiban felhasznált adatok kvantitatív és kvalitatív felméréseken
alapulnak. A hallgatók karrierjére és magánéleti jövőterveire vonatkozó kutatás adatai
egyrészt egy regionális, karra reprezentatív kérdőíves felvételből (N=1722), másrészt
egy teljes körű kérdőíves lekérdezésből (N=204) származnak. A szakmai és
családalapítási jövőtervek vizsgálata nappali tagozatos, illetve doktori képzésben
résztvevő hallgatók körében történt. A második elemzés egy jól körülhatárolt hallgatói
csoport mentén zajlott, informatikus könyvtárosokkal készült öt fókuszcsoportos interjú
egy nemzetközi kutatási projekt keretében. A nemi szerepkonfliktusokat firtató kvalitatív
vizsgálat megkülönböztető nemi jegyeket és elvárásokat keres a hagyományosan férfias
(informatika) és nőies (könyvtáros) szakpárosítás hallgatói körében.
Hasonló szerepkonfliktusokat vizsgál a harmadik előadás. A pedagógusképzésben
résztvevők kutatásának alapját a „Diplomás kutatás 2010” országos adatbázisa adta
(N=4511), amelyben 738 pedagógus végzettségű válaszadót találunk. A feminin
értékeket igénylő, maszkulin tekintélyre alapozó pedagógusi pályán dolgozó férfiak
szemszögéből világít rá a kutatás a pályaválasztás és a pályán maradás ismérveire. Az
utolsó vizsgálat már a nők oldaláról közelíti meg a kérdést, az oktatási rendszer
magasabb szintjén. A női oktatókat vizsgáló kutatásban kvalitatív (kérdőív, N=136) és
kvantitatív (életút interjú, N=30) módszerrel történt a megkeresés. A kutatásban
egyaránt helyt kap az oktatói pálya, a munkaerő-piaci kérdések és a munka és család
összehangolásának kérdése.
A szimpóziumban bemutatott kutatási eredmények a felsőoktatás területén kevésbé
vizsgált társadalmi nemi hasonlóságokra és különbségekre hívják fel a figyelmet.
Eredményeink elősegítik az eredményes oktatást, hozzájárulnak az akadémiai miliő
megismeréséhez, kiegészítik a tanulás és munka összefüggésének ismérveit, és nem
utolsó sorban érintik a demográfiai problémákat.
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HALLGATÓK ÉS DOKTORANDUSZOK KARRIERKÉPE
ENGLER ÁGNES* – FINÁNCZ JUDIT**

*Debreceni Egyetem BTK Neveléstudományok Intézete
engler.agnes@arts.unideb.hu
**Kaposvári Egyetem Neveléstudományi Tanszék
financz.judit@ke.hu
Témakörök: Felsőoktatás, felnőttoktatás; tanulás, tudás
Az európai és hazai demográfiai tendenciák alakulásában a fiatalok családalapítást
halasztó magatartása részben az oktatásban eltöltött idő meghosszabbodásának
köszönhető (vö. Nagy 1997, Pongrácz-Spéder 2002). A magánéleti és szakmai
jövőtervek összehangolása a leendő értelmiség számára különösen összetett kérdés,
mivel a fiatalok a felsőfokú tanulmányokba történő beruházás megtérülését a
munkaerőpiactól várják, így a hosszú képzési idő után a karrierépítés komoly hangsúlyt
kap az életükben (Nagy 2000, Koncz 2005). A tanulmányaikat magasabb szinten
folytató doktoranduszok esetében a szakmai tervek a tudományos karrierben teljesednek
ki, amelyet PhD hallgatóként kezdenek meg. (Enders 2004, Fábri 2001, Fináncz 2009)A
felsőoktatásban felülreprezentált női hallgatók számára a gyermekvállalás szándékolt
karriertörést eredményez, így életútjuk még összetettebbé válik (Engler 2011).
Vizsgálatunkban arra keressük a választ, vajon a fiatal korosztályban egyre
intenzívebben tapasztalható családalapítási időkitolódás a férfi és női hallgatók
jövőterveiben is megjelenik, vagy csupán a későbbi életesemények nyomán alakul ki a
karrierépítés és egzisztencia megteremtésének dominanciája.
A felsőoktatás világában két hallgatói csoportot ragadunk ki mindennek vizsgálatára: az
egyik csoportot a tanulmányai elején álló, alapképzésben résztvevők alkotják, a másik
csoportban doktoranduszok jelennek meg, akik bizonyos értelemben már megkezdték
szakmai életútjukat. Az első vizsgálat egy nemzetközi regionális kutatáson alapul
(TERD), amelyben BA/BsC képzésben résztvevő, nappali munkarendben tanulók
kérdőíves megkereséssel vettek részt 2010-ben (N=1722). A másik kutatás a Ph.D
hallgatók teljes lekérdezésével valósult meg 2008-ban.
Hipotézisünk szerint a BA képzésben tanulók esetében a nemi különbségek kevésbé
megragadhatók, továbbá a szakmai tervek kapnak nagyobb hangsúlyt. Feltételezzük,
hogy a doktoranduszok esetében a magasabb életkor és a megkezdett karrierút miatt
előrébb, de nem előtérbe kerül a magánélet tervezése, viszont a nők esetében komolyabb
dilemmát várunk.
A vizsgálat eredményei részben igazolták feltételezésünket a nemi különbségekre
vonatkozóan. Egyik hallgatói csoport esetében sem találunk eltérést a férfi és női
hallgatók beállítódását vizsgálva, mindkét nem a karrierutat helyezi előtérbe.
A vizsgálatot klaszterelemzéssel mélyítettük, mindkét almintában a szakmai és
magánéleti jövőterveket figyelembe véve alakítottunk ki csoportokat. Eredményeink
szerint a családalapítási szándék nagyban befolyásolja a karrierképet, a várakozásnak
megfelelően a doktoranduszok esetében markánsabban előtérbe kerül a magánélet
tervezése. Újszerű eredmény, hogy a hallgatók egy része számára a doktori képzés a
tanulói életút meghosszabbítása (nem a tudományos karrier első lépcsője), ami privát
életterveit is meghatározó módon átstrukturálja. Ez a csoport egyfajta átmenetet képez a
hallgatói és doktoranduszi csoport között a jövőtervek szempontjából.
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NEMI SZEREPKONFLIKTUSOK AZ INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS
HALLGATÓK KÖRÉBEN
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*Debreceni Egyetem IK Könyvtárinformatikai Tanszék
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Témakörök: Felsőoktatás, felnőttoktatás; tanulás, tudás
Előadásunkban azt vizsgáljuk, hogy milyen nemi szerepkonfliktusok adódnak az
informatikus könyvtáros hallgatók körében, mi jellemzi szakválasztásukat, tanulási
módszereiket és milyen nemi szerepfelfogásban gondolkodnak. Vizsgálatunk során öt
fókuszcsoportos interjút készítettünk informatikus könyvtáros hallgatókkal egy
nemzetközi kutatási projekt keretében egy magyarországi vidéki egyetemen.
Hipotézisünk szerint napjaink információs társadalmában az ezen a szakon tanulóknak
magas szintű programozási és egyéb informatikai tudással is kell rendelkezniük, ami
különösen a lányoknak okoz nehézséget. A fiúknak viszont az okozhat problémát, hogy
nemi szempontból nem tradicionális a szakválasztásuk, és a külvilág felöl negatív
értékítélet érheti őket. Feltételezzük azt is, hogy napjainkban az itt tanuló férfiak
elhelyezkedési és előmeneteli esélyei jobbak, mint a nőké. További hipotézis, hogy a
férfiakra (akik nemileg nem tradicionális szakot választottak) inkább jellemző, hogy első
generációs értelmiségiek lesznek és modernebb nemi szerepfelfogással rendelkeznek. Az
itt tanuló nőkre viszont inkább a tradicionális szerepfelfogás lesz a jellemző.
Feltételezzük továbbá, hogy az önálló tanulás népszerűbb lesz a férfiak körében.
(Hipotéziseinket elsősorban Evans 1997, Carmichael 1992, Cross, Bagilhole 2002,
Simpson 2005, Evans, Frank 2003, és Lemkau 1984 munkáira alapoztuk.)
Eredményeink azt mutatják, hogy egyik nemnek sem okozott szerepkonfliktust a
szakválasztás. Mindkét nem szerint a szakma elvesztette nőies jellegét, és vegyes képet
mutat, a férfiak nem érzik nőiesnek, a nők pedig többségében érdekesnek és
megtanulhatónak tartják a tananyagot. Egyik nem sem lát jobb esélyt a férfiak
elhelyezkedésére és előmenetelére (általában rosszak az elhelyezkedési esélyek). A
társadalmi mobilitás mindkét nemre jellemző, a többség elsőgenerációs értelmiségi lesz,
ami fakadhat a szak alacsonyabb presztízséből. Mind a nők, mind a férfiak inkább a
modern nemi szerepfelfogás mellett tették le a voksukat, bár egyes konkrét kérdésekben
megjelent a tradicionális gondolkodás is. Az önálló tanulási módszereket inkább a
férfiak preferálták, bár az általános vélemény inkább az, hogy a tanár által közvetített
tanulási módszerek valamivel vonzóbbak.
Kvalitatív kutatási eredményeinket később kvantitatív módszerekkel is vizsgálni
szeretnénk, így kutatásunk csupán első lépés az informatikus könyvtáros hallgatók
jellemzőinek vizsgálatában. Céljaink közt szerepel az is, hogy javaslatokat tegyünk az
oktatás minőségének javítására, figyelembe véve a pályaorientációban és a tanulási
módszerekben levő nemi különbségeket ezen a speciális szakterületen.
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Témakörök: Felsőoktatás, felnőttoktatás; pedagógusképzés, pedagóguspálya
A pedagóguspálya az elmúlt évtizedek során sajátos karakterű foglalkozássá vált:
megvalósítása során feminin értékeket igényel, ugyanakkor maszkulin tekintélyre
alapoz, ennek következtében a férfiak karrierválasztása szempontjából különösen
érdekessé, és nehezen kategorizálhatóvá vált. Az elnőiesedés lehetséges következménye
– mint minden professzió esetében – a szakmai presztízs és a bérek csökkenése. A
szakirodalom egy része azt feltételezi, hogy a fiúk iskolai alulteljesítésének hátterében is
az elnőiesedés áll, és igyekszik körüljárni azt a kérdést, milyen feltételek tennék
lehetővé a pálya „újra-maszkulinizálását” (re-masculinising). Más szerzők azt állítják, az
olyan problémák megoldását, mint a fiúk gyengébb teljesítménye vagy a pálya alacsony
presztízse, inkább az segítené, ha az iskolai környezetben a jelenleginél kevésbé
sztereotip módon fogalmazódna meg, milyen elvárásokat kapcsolunk a „férfias” és a
„nőies” szerepekhez (Fiske, 2006; Shakesaft, 2006; Smith, 2004). Jelen elemzés arra
keres választ, hogy a pedagógusképzésben végzett férfiak értékválasztásai tanulási- és
karrierstratégiái inkább maszkulin, vagy inkább feminin vonásokat mutatnak-e.
Hipotézisünk szerint a pedagógusként végzett férfiak jellemzői inkább a szintén
pedagóguspályát választó nőkéhez lesznek hasonlóak, a már említett feminin értékek
miatt; így a tanári pályát választókkal szemben eleve megfogalmazódnak speciális,
általában a női szerephez társított igények, például, hogy jellemezze őket a
„gondoskodás” (caring) attitűdje a diákokkal szemben (Weiner, 2001; Weiner és Kallós,
2000). A vizsgálat során a „Diplomás kutatás 2010” országos adatbázist elemeztük,
amely az államilag elismert felsőoktatási intézmények 2007-ben, alapképzésben,
kiegészítő képzésben és diplomás képzésben végzett hallgatóit követte nyomon. Az
alapsokaság 49 382 fős, a megkérdezett minta összesen 4 511 fős volt, ebből pedagógus
végzettséget 738 fő szerzett. Eredményeink azt mutatják, hogy a tanári pályát választó
férfiak összességében inkább hasonlóak a tanárnőkhöz: tanulmányi választásaikban,
eredményeikben és a munka szempontjából fontosnak tartott értékek többségében az
egyéb foglalkozást választó férfiaktól különböznek szignifikánsan. Ugyanakkor néhány,
kifejezetten maszkulin területen a teljes férfimintával azonos, a pedagógusnőktől
szignifikánsan eltérő az eredményük: ilyen például, hogy a – reáltudományokhoz
kapcsolódó – számolási, számítási kompetencia sokkal fontosabb számukra, és a vezetői
pozíció megszerzésére is nagyobb esélyük van. Úgy tűnik tehát, hogy a tanári pályát
választó férfiak heterogén, de inkább feminin jellemzőket mutatnak, így a pályára lépést
jobban segíti, ha a velük szemben megfogalmazott elvárások kevésbé követik a
sztereotípiákat. Ennek figyelembe vétele a jövőben segítené a pályaorientáció, a képzés
és a munkaerőpiac e szegmenseinek nagyobb illeszkedését.
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A nők otthonon kívüli munkavállalása nem csupán a házak kapuit nyitotta ki, hanem
szemléletváltást is előidézett: az uralkodó szerepfelfogás elvesztette kizárólagos jellegét,
átértékelődött a család fogalma, s a partnerségen alapuló kapcsolat eszménye kezdett
egyre elfogadottabb lenni. Bár a munka világába lépés nem vezetett el automatikusan a
férfi-női kapcsolatok egyenrangúságához, és az igazságos otthoni munkamegosztáshoz,
mégis fontos lépés volt. Mert beléphettek a férfiak számára fenntartott területekre:
tömegesen jelentek meg az egyetemeken, értelmiségi pályákon: először kivívták a
tanulás szabadságát, hogy később a tanítás szabadságát is birtokolhassák, majd
meghódítsák a katedrát. Vizsgálatunkban egy kutatóegyetem női oktatóit vizsgáltuk
kvalitatív (N=136) és kvantitatív (N=30) módszerrel. A felsőoktatási katedrán álló nőket
górcső alá véve megállapíthatjuk: mind munkaerő-piaci helyzetük, mind a szerepek
közötti eligazodás és öndefiniálás feladata is bonyolult (Palasik 2008, Zimmer 2003).
Amennyiben a nemi szempontot is bevonjuk a kutatási vizsgálatba, a nők speciális
helyzete miatt a szerepek összeegyeztetése bonyolultabbá válik (Csépe 2008):
megjelenik a nők családon belüli átruházhatatlan funkciója, valamint társadalmi
elvárásokhoz kapcsolódóan sokszor a második műszak terhével vesznek részt a munka
világában. Szintén megemlítendő a pedagóguspálya feminizációja (Buda 1996),
amelynek egyes pontjai már a felsőoktatásban is tetten érhetők, a tudományterületek
nemi különbségei, vertikális és horizontális szegregáció, valamint az üvegplafon és
üvegfalak kérdésköre (Koncz 2005, Nagy 1997).
A női oktatók munkája és időbeosztása speciális: a felsőoktatási, egyetemi ranglétrán
való mozgás részben kívülről szabályozott és meghatározott. Emellett a családon belüli
munkamegosztás, a női oktatók által osztályozott támogató és akadályozó tényezők, a
nemi szerepükhöz való viszonyuk (a család és munka viszonya), valamint e kettőre
fordított idő relatív és objektív értelmezése (mire fordít túl sok, kevés és/vagy elég időt a
válaszadó) döntően befolyásolja. Kérdésként merül fel, hogy mennyire és mennyiben
mérhető
a
tudományos
munka
sikere:
a
tudományos
publikációk,
konferenciaszereplések, szakdolgozók, OTDK hallgatók száma, valamint a különböző
díjak, ösztöndíjak és kitüntetések száma.
A női fizetett munka megjelenése nem pusztán a munkaerő-piaci és feminizációs
kérdéseket vet fel. A női munkaerő helyzetével foglalkozni – s nem csupán a
felsőoktatásra korlátozva – kiemelt jelentőségű össztársadalmi kérdés: jelenlétük
társadalmi, munkaerő-piaci és nemi szerepekkel kapcsolatos változásokat eredményezett
és további változásokat fog eredményezni. S nemzetközi vizsgálatok azt bizonyítják,
hogy azokban az országokban magasabb a női munkavállalás és egyúttal a termékenység
is, ahol a nemi munkamegosztás egyenlőbb. Szükség lenne tehát arra, hogy szélesebb
körben elfogadottá váljon a nemi szerepek változásának lehetősége és a
demokratikusabb családon belüli munkamegosztás.
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SZIMPÓZIUM–ÖSSZEFOGLALÓ
Témakörök: Felsőoktatás, felnőttoktatás; szakképzés
A szimpózium céljai: figyelemfelhívás a munkaerőpiac és a képzés kölcsönhatásainak
jelentőségére a társadalmi-gazdasági fejlődés alakulásában, szempontadás a humán
erőforrás iskolai és iskolai rendszeren kívüli, jövőbeli fejlesztéséhez.
A szimpózium előadásai egymással összefüggő kutatásokat mutatnak be, melyek a
munkaerőpiac és a képzés kölcsönhatásainak gyakorlati érvényesülését elemzik, különös
tekintettel a foglalkoztatás-, a szakképzés-, és felsőoktatás-politika társadalmi
összefüggéseire, a jogi szabályozás és hatásának alakulására, az iskolai és az
iskolarendszeren kívüli képzési szerkezet és aktivitás változására. A szimpózium egy
esettanulmányt is bemutat a felsőfokú szakember-továbbképzés egyik műhelyéről: a
BME Mérnöktovábbképző Intézet szerepéről és tevékenységéről.
A szimpózium előadásai: a képzés és munkaerőpiac összefüggéseinek neveléstudományi
vetületei hazai és nemzetközi kitekintésben, a szakmai oktatás és képzés jogi
szabályozásának változása a társadalmi igények tükrében, az iskolai és az
iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás és képzés hatása a humán erőforrás fejlesztésére
és a mérnöktovábbképzés innovációs szerepe a szakképzés fejlesztésében tematikákat
taglalja.
A kutatások közös kiinduló pontja az a felfogás, mely szerint az emberi erőforrás
minőségének döntően meghatározó jellemzője az iskolázottság és a szakmai képzettség.
A két faktorból az iskolázottság alapvető, mert meghatározza az elérhető szakképzettség
szintjét,
a
tanulási
képesség
révén
a
piacgazdaságban
szükséges
alkalmazkodóképességet, a megszerzett műveltség és intelligencia pedig a társadalmi
beilleszkedés és az életvitel meghatározó tényezője. A tanulmányokban – nemzetközi
dokumentum-elemzést is végezve – súlyponti helyet kap a korszerű piacgazdaságban
szükséges szakmai tudás elemzése, mely kompetencia-centrikus, azaz olyan
feladatmegoldó képességekben manifesztálódik, mely az ismeretek, a készségek, és a
munka világában szükséges magatartási, viselkedési jegyek komplex birtoklásán és
alkalmazásán alapul. Az ilyen jellegű tudásra történő felkészülés – tekintve a gyorsuló
tudományos-technikai, és gazdasági változásokat –, folyamatos kihívást jelent a nevelésoktatás-képzés rendszerével szemben.
E cél-paradigma egyre erőteljesebben tükröződik a hazai neveléstudományi
gondolkodásban, melyet jelentősen formálnak a meghatározó nemzetközi
oktatáspolitikai szervezetek (OECD, UNESCO) és az európai integrációs folyamat. A
reálfolyamatok fejlődése ugyanakkor nem kielégítő, újabb ellentmondások és
hiányterületek is keletkeztek, melyeket pontosan fel kell tárni az érdemi stratégia és a
hatásosabb feladatrendszer megalkotásához. A kutatások különböző módszereket
alkalmaznak: szakirodalom- és dokumentum-feltárást, a hivatalos adatbázisok
elemzését, az iskolai és az iskolarendszeren kívüli oktatás és képzés folyamatelemzését.
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KÉPZÉS ÉS MUNKAERŐPIAC ÖSSZEFÜGGÉSEINEK NEVELÉSTUDOMÁNYI
VETÜLETEI
BENEDEK ANDRÁS

BME GTK APPI
benedek.a@eik.bme.hu
Témakörök: Felsőoktatás, felnőttoktatás, szakképzés
A hazai neveléstudományi gondolkodás legutóbbi évtizedének történetében lényeges
mérföldkőnek tekinthető az európai integrációs folyamat azon hatása, mely a
felnőttképzés és szakképzés területén konkrét nemzetközi törekvésekhez (EU Lisszaboni
Memorandum, OECD, UNESCO/Confintea dokumentumok), valamint hazai intézményi
változásokhoz (első felnőttképzési törvény elfogadása, a felnőttképzési intézmények és
programok akkreditációja) kapcsolódik.
A nemzetközi összehasonlítás, oktatáspolitikai dokumentumok és projekt eredmények
összehasonlító pedagógiai módszerekkel történő elemzésére épülő kutatás a nemzetközi
stratégiai dokumentumok szakmai inspirációs hatásainak elemzésére alapozva tette
összehasonlítás tárgyává a hazai neveléstudomány (MTA TéT Bizottság), valamint
oktatásfejlesztés (NSZFI) által koordinált HEFOP és TÁMOP projektek törekvéseit.
A kutatás tények és tendenciák összegzésére vállalkozva, az előadás keretei között
kiemelten kezeli az egész életen át tartó tanulás stratégiájának hazai megvalósulását,
valamint a felnőttképzés és szakképzés szervezett formáinak intézményesülési
folyamatát, melyek a neveléstudományi vizsgálódások számára is egyre gazdagabb
terepet kínálnak. Bár az intézményi életciklusok íve (NFI, NSZFI) jelenünkben
töréspontot mutat, a felnőttképzés és a szakképzés problémaköre változatlanul a globális
stratégiák centrumában található és a hazai kutatások preferált témáinak egyike. Ezért a
legutóbbi évtized neveléstudományi kutatásaihoz illeszkedő alapozó munkálatainak,
jelentős kutatási projektjeinek értékelő áttekintése számos pedagógiai felismerést tükröz,
melyek összegzésére vállalkozik az előadás, a tendenciák változásait elemző
szimpózium keretei között.
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AZ ISKOLAI ÉS AZ ISKOLARENDSZEREN KÍVÜLI SZAKMAI OKTATÁS ÉS
KÉPZÉS HATÁSA
ZACHÁR LÁSZLÓ

Zsigmond Király Főiskola
zachar.laszlo46@gmail.com
Témakörök: Gyermek- és ifjúságvédelem; szakképzés
A szimpózium egyik súlyponti kutatása az iskolai és az iskolarendszeren kívüli szakmai
oktatásnak és képzésnek a humán erőforrás fejlesztésére gyakorolt hatását elemzi.
Ezt a problémakört azért lényeges vizsgálni, mert az emberi erőforrás
képzettségi/szakképzettségi összetétele meghatározza a gazdaság mindenkori
teljesítőképességének és fejlődésének lehetőségeit. Ezért az emberi erőforrás
alakulásának folyamatos elemzése kiemelt kormányzati irányítási-tervezési feladat is,
nem csak makro-, hanem regionális és helyi szinten is, tekintve, hogy a
foglalkoztathatóság, más oldalról a szükséges alkalmazotti munkaerő biztosítása mindig
helyi szintű feladat.
A kutatás röviden összefoglalja az iskolázottság és a képzettség tudásgazdaságra
gyakorolt hatását, és az ebből adódó kulcspontokat, melyek funkcionálását folyamatosan
figyelemmel kell kísérni. Kritikailag elemzi az oktatás-/képzettség-statisztikai
rendszereket hazai és nemzetközi viszonylatban.
A kutatás folyamatában vizsgálja a népesség – kiemelten a gazdaságilag aktív korú (1564 év) népesség – iskolai végzettségének és szakmai képzettségének alakulását, és ebben
az iskolai és az iskolai rendszeren kívüli intézményrendszer szerepét.
A tanulmány megkísérli az ágazati mélységű vizsgálatot, mind a munkaerő-piaci
igények, mind a kibocsátások oldaláról, különös tekintettel az elmúlt öt évre. Utóbbi
részkutatás feltétele, hogy feldolgozásra kerüljenek a népszámlálás népességiskolázottsági, valamint a közoktatás-statisztika utolsó kettő – de legalább a tavalyi –
tanévi adatai.
Lényeges része a vizsgálatnak, hogy elemzi a képzések eredményességét a
lemorzsolódott/eredményes vizsgát tett mutatók, illetve a kor, nem, iskolai végzettség
paraméterek oldaláról és következtetéseket von le az ország humán erőforrásmegoszlására/eloszlására vonatkozóan.
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A MÉRNÖKTOVÁBBKÉPZÉS INNOVÁCIÓS SZEREPE A SZAKKÉPZÉS
FEJLESZTÉSÉBEN
MÉSZÁROSNÉ MERBLE ÉVA

BME MTI
evameszaros@mti.bme.hu
Témakörök: Felsőoktatás, felnőttoktatás; Szakképzés
Az előadás – a jelentős nemzetközi (Cedefop) kvalifikációs prognózisok vizsgálatának
eredményeiből kiindulva – megfogalmazza, hogy az új munkahelyek, a tudásalapú
gazdaságban elsődlegesen a magas képzettséget és a fejlett technológiát igénylő
szektorokban jönnek létre a következő évtizedben, a BME keretében tradicionálisan
működő mérnöktovábbképzésre vonatkozó elemző kutatásra épül. Lényeges
megállapítása a kutatásnak, hogy az emberi erőforrás fejlesztés lényeges szektora a
szakember továbbképzés, melyre vonatkozó kvalitatív elemzések, különösen a felsőfokú
végzettségűekre irányultak. Ezen belül kiemelten fontos elemzési terület a gyorsan
változó ismeretekkel operáló műszaki ágazatok, melyek vezető szakembereinek körében
kiemelt fontosságú továbbképzési szint a mérnöktovábbképzés. E képzési tevékenység
szervezeti, tartalmi, illetve aktivitási oldalait tárja fel a szimpózium befejező előadása,
mely önálló kutatáson alapul.
A kutatás az Intézet szakmai továbbképző tanfolyamain résztvevő hallgatók (minta: 137
fő) körében, a képzést követően készült, felmérésen alapuló, az élethosszig tartó tanulás
elvei mentén készült, A kérdőív feldolgozására épülő feltáró elemzés – aktuális, a
gazdaság az ipar és a felgyorsult műszaki fejlődés által meghatározott – képzési
igényeket és a képzéssel kapcsolatos további elképzeléseket tárja fel.
A főbb kutatási eredményeket összegző előadás bemutatja, hogy a mérnöktovábbképzés
eredeti céljai jelenünkben kibővültek. A túlságosan elvont, elméleti, hagyományosan,
konzervatív módon értelmezett továbbképzésekre jól indikált módon már nincs igény.
Az elemzés arra is keresi a választ, hogy a piaci igények mellett, a korszerű tudományos
ismeretterjesztési és képességfejlesztés igényeit és funkcióit is miként lehet felvállalni a
megváltozott képzés-követelményi, szabályozási-finanszírozási körülmények között.
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A SZABÁLYOZÁSI KERETEK VÁLTOZÁSAI A SZAKKÉPZÉSBEN
SÓS TAMÁS

BME GTK APPI
info.sostamas@gmail.com
Témakörök: Felsőoktatás, felnőttoktatás; szakképzés
Az előadás a rendszerváltás utáni időszak jogszabályi környezetét elemzi. A kutatás
hangsúlyos része a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény és a szakképzésről
szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény összehasonlítása.
A tanulmány feltárja a rendszerváltás utáni „hiányhelyzetben” szükségszerűen
megalkotott foglalkoztatási, oktatási, szakképzési és szakképzés-finanszírozási
törvények szerepét. Elemzi a gazdasági, társadalmi igények változása által indukált
jogszabályi változásokat, pl.: Felnőttképzési törvény. A tanulmány lényeges része a jogi
szabályozás érvényesülésének folyamatelemzése, a pozitív és negatív tendenciák
bemutatása.
A rendszerváltást megelőző időszak jelentős oktatáspolitikai eseménye volt az 1985-s
oktatási törvény megszületése. A korábbi iskolai „központi tervgazdálkodás” után teret
adott az iskolai sajátosságok érvényre juttatásának azáltal, hogy a tantervi szabályozást
keret jellegűvé tette, ösztönözte a pedagógiai innovációt. Az iskolai rendszerű
szakképzés több iskolatípusban folyt, elindult a differenciálódás. Új iskolatípusként
létrejött a „2+2” típusú szakiskola. Modellkísérletek is elindultak az adaptív szakképzési
modell és a „4+1”, valamint a „2+3” tagolású középiskolai szakképzés.
A középfokú oktatás legnépszerűbb iskolatípusa a szakközépiskola lett. A Nemzeti
Szakképzési Intézet által 1998-2003 között végzett kutatások tapasztalatai szerint az
iskolák a kedvező változások ellenére nehezen voltak képesek feloldani azt az
ellentmondást, amely a megtanítandó hagyományos tananyag, és a tanulók tanulási
hajlandósága között állt fenn.
A ’90-es években pedig világbanki program valósult meg, az ezredforduló után pedig
Európai Uniós források bevonásával Szakiskolai Fejlesztési Program indult el.
2005-ben hosszú távú képzési stratégiáról döntött a kormány 2013-ig szólóan. Az 1993ban elfogadott szakképzési törvény új struktúrák építésének kezdetét jelentette. Létrejött
az Országos képzési jegyzék, az új szakmai vizsgaszabályzat, a tanulószerződés
intézménye, a jogszabályi környezet megváltoztatása. A szakképzés modernizációjának
Európai Unióhoz való harmonizálásának egyik legfontosabb lépése az Országos képzési
jegyzék 2001., majd 2006. évi korszerűsítése. 2012. egy újabb állomás ebben a
folyamatban.
Az elmúlt évtizedben hangsúlyos kérdésként jelent meg a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara közvetlen bevonása a szakképzésbe, a Térségi Integrált Szakképző
Központok (TISZK-ek) létrehozása, a szakmai tanácsadó testületeikbe a gazdálkodó
szektor képviselőinek bevonása. A képzés irányának és arányának meghatározása, a
hiányszakmák képzésének ösztönzése.
Az iskolarendszerű szakképzés hálózata mellett, párhuzamosan létrejött a felnőttképzési
intézményhálózat is. A kutatás a meglévő jogi szabályozási problémák
megfogalmazásával, és a jövőbeni szabályozási igények megfogalmazásával zárul.
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A HALLGATÓK KAPCSOLATI INTEGRÁCIÓJÁNAK HATÁSA AZ
EREDMÉNYESSÉG KÜLÖNBÖZŐ DIMENZIÓIRA

Elnök:
PUSZTAI GABRIELLA
Debreceni Egyetem

Opponens:
FEHÉRVÁRI ANIKÓ
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
SPORTOLÓ KÖZÖSSÉGEKHEZ TARTOZÁS MINT TÁRSADALMI
VÉDŐFAKTOR
KOVÁCS KLÁRA
Debreceni Egyetem, Neveléstudományi Doktori Program
ETNIKAI ÉS NEMZETI DIVERZITÁS MINT FELSŐOKTATÁS-PEDAGÓGIAI
KIHÍVÁS
DUSA ÁGNES – KARDOS KATALIN
Debreceni Egyetem, Neveléstudományi Doktori Program
FORMÁLIS KÖZÖSSÉGEK ÉRTÉKALAPÚ VIZSGÁLATA EGY HALLGATÓI
MINTÁBAN
BOCSI VERONIKA
Debreceni Egyetem, Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar
A SZAKKOLLÉGIUM MINT MOBILITÁSI TEREP – SZELEKTIVITÁS ÉS
HOZZÁADOTT ÉRTÉK KORUNK SZAKKOLLÉGIUMAIBAN
CEGLÉDI TÍMEA – GERŐ MÁRTON
Debreceni Egyetem, Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ – MTA
Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet
VALLÁSOS KÖZÖSSÉGI BEÁGYAZOTTSÁG ÉS FELSŐOKTATÁSI
EREDMÉNYESSÉG
PUSZTAI GABRIELLA
Debreceni Egyetem, Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ
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SZIMPÓZIUM–ÖSSZEFOGLALÓ
Témakörök: Felsőoktatás, felnőttoktatás
Miközben a felsőoktatás kutatóinak figyelmét elsősorban a felsőoktatás-politika
látványos lépései kötik le, a hallgatótársadalomban végbemenő kulturális változásokat
kevesebben elemezték. A korábban szinte homogén társadalmi hátterű hallgatóság egyre
sokszínűbbé vált, a többé-kevésbé egységes hallgatói kultúra helyét az intézményekben
a sokféle értelmező közösség valóságkonstrukcióinak néha egymással ellentétes irányú
diffúziója vette át. A széttöredezett intézményi társadalomban a hallgató elsősorban
társaitól tanulja meg, a mertoni de jure szabályokat, s ezek mellett vagy helyett
elsajátítja a de facto szabályokat (Becher 1989). A kortárscsoport napirendalkotó szerepe
a hallgatótársadalomban meghatározó erejű, az elvárásoknak való megfelelés igénye, a
másoktól érkező jelzések fogadására élesített s a konformitásra ösztönző „radar” sokszor
erősebben hat (Riesman 1983:81), mint a magas teljesítményre törekvés, a belső
tudatosság „iránytűje” (Riesman 1983:76). Ennek hatására a felsőfokú tanulmányok
hagyományos intrinsic céljainak, értékeinek primátusa megkérdőjeleződik, s a
„kortársak ítélőszékének” elvárásaihoz képest válik normaszegővé, anómiássá vagy
autonómmá az egyén (Riesman 1983: 130). Ezért igen lényeges kérdésnek tartjuk, hogy
milyen társas együttesek jönnek létre a felsőoktatásban, s milyen kapcsolati
erőforrásokra támaszkodhatnak a hallgatók a kritikus években való többdimenziós
fejlődésük során. Nézetünk szerint az egyes hallgatói kapcsolatok, kapcsolathálók (akár
a kapcsolatok formai, akár tartalmi jellemzőit tekintjük) olyan vonásokkal ruházzák fel
egy intézmény, kar vagy kampusz társadalmát, amelyek legalább olyan fontos szerepet
töltenek be a hallgató egyetemi fejlődésében, pályafutásában, eredményességének
alakulásában, mint a társadalmi meghatározottságok, a strukturális tényezők és a
tervezett hatásmechanizmusok összessége.
A hallgatói kapcsolathálók működésének egyik dilemmája, hogy a hallgató intézményen
belüli és kívüli kapcsolatainak erőviszonyai milyen hatást gyakorolnak a hallgató
eredményességére, vagyis a hallgató korábbi, külső társas környezetéből származó
többféle érték és magatartásminta egyikét megerősítő, lehorgonyzó hatás, a domináns
környezeti kultúrát hangsúlyosabbá tevő hatás vagy konverzió történik-e a felsőoktatási
intézmény társadalmával való kapcsolatok hatására. Másrészt az intézményi
beágyazottság különböző típusai, annak formális és informális, inter- vagy
intragenerációs oldala érdemes a kutatói figyelemre. Az akadémiai beágyazottság
vizsgálatánál a granovetteri koncepcióból kiindulva elemzéseink során a hallgatók
relációs beágyazottságából indultunk ki, s megvizsgáltuk, milyen kötődések jellemzik
őket. Majd arra kerestünk magyarázatot, hogy e kötődések milyen módon formálták a
felsőoktatás-kutatásban kidolgozott eredményességi dimenzióban való előrelépésükhöz
szükséges érték- és normarendszert, magatartásmintákat (Astin 1993).
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SPORTOLÓ KÖZÖSSÉGEKHEZ TARTOZÁS MINT TÁRSADALMI
VÉDŐFAKTOR
KOVÁCS KLÁRA

Debreceni Egyetem, Neveléstudományi Doktori Program
kovacs.klarika87@gmail.com
Témakörök: Felsőoktatás, felnőttoktatás; tehetséggondozás, speciális fejlesztés
Számos tanulmány bizonyította a sport jótékony hatását a fiatalok – elsősorban a
serdülőkorúak – fizikai, lelki és mentális státuszára (Pikó–Keresztes 2007, Mikulán et al.
2010). Míg ezek a munkák nagyrészt az egészség szempontjából vizsgálták a sport
szerepét a fiatalok életében, előadásunkban arra vállalkozunk, hogy a sportolás
gyakorisága helyett a sportoló közösségekhez való tartozás mint társadalmi védőfaktor
hatását vizsgáljuk meg az egyik legnagyobb hazai egyetem hallgatóinak körében.
Kutatásunk célja és újszerűsége abban rejlik, hogy túlmutat a sportolás és a sportolói
közösséghez tartozás egészségszempontú vizsgálatán. Vizsgáljuk a sportoló
közösséghez tartozás hatását az egészség mindhárom (szomatikus, pszichés és szociális)
dimenziójára, de emellett megnézzük azt is, hogyan hat a hallgatók tanulásra, általános
értékekre és – a konferencia témájához illeszkedve – munkára irányuló attitűdjeire,
illetve jövőképére, mivel ezek komoly szerepet játszanak egyetemisták hosszú távú
eredményességére. Továbbá ebből következtetni lehet a felsőoktatási intézmények
értékátadó funkciójának működésére. Ezen összefüggések feltárása egy speciális
társadalmi csoport (egyetemisták) körében eddig még nem valósult meg. Kutatásunk
elméleti hátterét egy, a társadalomtudományokban még újszerű megközelítés, a pozitív
nevelésszociológiai megközelítés adja, melynek lényege, hogy olyan társadalmi
tényezők – védőfaktorok – felkutatására irányul, amelyek hozzájárulnak az egyén
jóllétéhez. Kutatásunkhoz egy vidéki egyetemen 2010-ben végzett kérdőíves
felméréséből származó adatbázist használtunk fel. Azt néztük meg, hogy milyen
különbségek fedezhetők fel a sportoló közösséghez tartozók és nem tartozók között az
élvezeti szerek használatában (dohányzás, alkohol-és drogfogyasztás), mentális
státuszában, a jövőbe vetett bizalom mértékében, a tanuláshoz, munkához és értékekhez
kapcsolódó attitűdjeikben többváltozós statisztikai módszerek alkalmazásával.
Várakozásainknak megfelelően a sportoló közösséghez való tartozás pozitív hatást fejt
ki a hallgatók mentális státuszára, jövőképére, s védőfaktorként funkcionál a
drogfogyasztással szemben. Viszont sem az értékek, sem a munka-, sem a tanuláshoz
fűződő attitűdök tekintetében nem találtunk szignifikáns különbséget a sportklubhoz
tartozó és nem tartozó egyetemisták között, kivéve a vallásos-keresztény értékrendhez
való viszonyban: itt a sportolók kevésbé tartják fontosnak az ehhez tartozó értékeket.
Meglepő eredmény, hogy a sportközösséghez tartozás rizikófaktorként funkcionál az
alkoholfogyasztás és a nagyivászat tekintetében, azaz épp a (sportoló) közösség hatására
gyakrabban fogyasztanak – akár nagymennyiségű alkoholt – az e csoporthoz tartozók. A
sport társas jellege mellett ebben szerepet játszik az egyetemista lét egyik nagyon fontos
eleme, a gyakori szórakozás, miközben „kényszerítő” normaként hat a fiatalokra az
alkoholfogyasztás.
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Debreceni Egyetem, Neveléstudományi Doktori Program
*agnesdusa@gmail.com
**kardoskata1987@gmail.com
Témakörök: Felsőoktatás, felnőttoktatás; tehetséggondozás, speciális fejlesztés
Kutatásunkban a felsőoktatásban jelen lévő etnikai és nemzeti sokszínűség kérdéskörét
állítjuk középpontba. Témánk aktualitását az adja, hogy a nagy egyetemek hallgatói
társadalmára növekvő diverzitás jellemző, melynek révén az oktatók és a hallgatók
többféle új problémával szembesülhetnek, váratlan tantermi és akár nem tantermi
helyzetekbe kerülhetnek. A hallgatói diverzitás több dimenzióban is vizsgálható, a
szakirodalom felhívja arra a figyelmet, hogy az intézményre vonatkozó hallgatói
statisztikai adatokból önmagukban nem vonhatunk le következtetéseket, a diverzitás
többrétű jelenség. Megkülönböztetjük egymástól a strukturális diverzitást (hallgatói
demográfiai és státusmutatók alapján), a kulturális és magatartási diverzitást (az
alapértékek és magatartásminták alapján), az interakciós diverzitást (a kapcsolattartás a
különböző hallgatói csoportok között) valamint a pedagógiai diverzitást (tantervi,
tantermi és extrakurrikuláris megjelenése szerint), melyek között sokrétű összefüggés
létezik (Hurtado 2007). Célunk, hogy e diverzitás-tipológiából kiindulva feltárjuk a
magyar felsőoktatás két nem tradicionális kultúrájú hallgatói csoportjának felsőoktatási
integrációját, a cigány származású és külföldi diákok felsőoktatási beilleszkedése közötti
hasonlóságokat és különbségeket. Elemzésünk tehát nem a szakirodalomban domináló,
társadalmi-gazdasági státusra koncentráló megközelítést alkalmazta a hallgatók
felsőoktatási karrierjének magyarázatakor, hanem Tinto (1993) integrációs hipotéziséből
kiindulva az intézményi (oktatói és hallgatói) társadalomba való beágyazottságukra,
formális és informális kapcsolataikra koncentrált. Amikor kutatásunk során Tinto
elmélete alapján összehasonlítottuk a két nem tradicionális hallgatócsoport
beilleszkedésének folyamatát, a kulturális különbségekből fakadó oktatási, pedagógiai
diverzitás tényezői kerültek képbe, mint például a felsőoktatásban elvárt
követelményeknek és normáknak való megfelelés nehézségei, a tudományos
munkavégzéssel kapcsolatos diszpozíciók. Kvalitatív módszereket alkalmazva 12 félig
strukturált interjút készítettünk el, egyik felét oktatókkal, másik felét hallgatókkal vettük
fel. Munkánk eredményeként a több órás hanganyag kvalitatív-interpretatív elemzése
által kirajzolódott, hogy a hallgatók integrációinak igen speciális mintázatai alakultak ki,
továbbá fény derült arra, hogy milyen tanár-diák konfliktusok és együttműködések jöttek
létre az eltérő kultúrák képviselői között a felsőoktatásban. Kutatásunk egyik fontos
megállapítása, hogy a roma és külföldi hallgatókat tanítók esetében egyrészről tantermi
környezetben a hagyományos felsőoktatás-pedagógiai módszerekből való kilépés és más
(felső)oktatási modellek, módszerek alkalmazása vezet eredményre. Másrészt a
tantermen kívül kibővített oktatói szerepvállalás szükséges, hiszen e diákok magánéleti,
világnézeti problémáikkal is sok esetben tanáraikhoz fordulnak segítségért.
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Témakörök: Felsőoktatás, felnőttoktatás; tehetséggondozás, speciális fejlesztés
A felsőoktatási hallgatói évek az ifjúsági életszakasz, az identitáskeresés kitüntetett
periódusa (Zinnecker 1993), amelyben jelentős szerepe lehet a különböző
szervezetekben, egyesületekben való tapasztalatszerzésnek, még abban az esetben is, ha
ezek működése számos diszfunkcionális jegyet és nehézséget is felmutat (Sebestény
2004). A politikai szocializáció szemszögéből kiindulva a formális csoportok
kiemelkedő jelentőségét tudjuk megragadni, ugyanakkor a magyar ifjúság civil
szervezetekhez, formális csoportokhoz való viszonya visszásnak tekinthető (Szabó
2010). Az egyetemek és főiskolák a szervezetek meglévő halmazát saját kínálattal
egészítik ki (pl. tehetséggondozó programok, szakkollégiumok, hallgatói
önkormányzatok), s e közösségekbe való tartozás az hallgatói életmód alapvető elemei,
az intézményi szocializáció (Pusztai 2011) lényeges tényezői. Kérdés ugyanakkor, hogy
az utóbbi évtizedek individualizációs trendjét szem előtt tartva milyen motivációi
formálódnak ki a formális közösségek egyes típusaihoz való tartozásnak (pl.
önérvényesítő, hagyományőrző, vallásos, segítő stb. profillal jellemezhető szervezetek).
Elemzésünk egy 2010-ben felvett kérdőíves kutatás adatbázisát felhasználva igyekszik
feltárni a formális közösségekhez való kapcsolódás látens magyarázatát az
értékkutatások irányából kiindulva. A hallgatók értékpreferenciái alapján (a lekérdezés a
Rokeach-teszt segítségével történt) háromféle orientációt különítettünk el:
makroközösségi, mikroközösségi, valamint individualista beállítottságot – ezeket az
item-sor skálaértékeivel határoztuk meg (a közösségi orientációba beletartozott pl. a
társadalmi megbecsültség vagy a haza biztonsága, a mikroközösségi irányultságba az
igaz szerelem, míg az individuális kategóriát többek között az önállóság és a szabadság
értékeivel határoztuk meg). Arra voltunk kíváncsiak, hogy az egyes formális
szervezeteket mely hallgatói csoportok preferálják. A skálaértékeket első lépésben
varianciaanalízissel vizsgáltuk meg a nem, a szülők iskolai végzettsége, a településtípus,
a gazdasági tőke, valamint a vallásosság egyik dimenziója alapján. Következő lépésben
a közösségi értékorientációs típus és a formális közösségekben való tagság
összefüggéseit kerestük. Elemzésünk rámutatott arra, az egyetemisták életvilágában
szerepet kapó közösségek értékalapú meghatározottsága elmozdulhat a kollektív irányba
(pl. vallásos szervezetek), de mozoghat azzal ellentétesen is (pl. karrierirodák, politikai
csoportok), vagy kapcsolódhat kizárólag az individuális értékrendszerekhez (pl.
hallgatói önkormányzat), míg más esetekben a csoportok érték-beágyazottsága
bonyolultabb képet mutat (pl. civil szervezetek, önkéntes szervezetek).
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A SZAKKOLLÉGIUM MINT MOBILITÁSI TEREP – SZELEKTIVITÁS ÉS
HOZZÁADOTT ÉRTÉK KORUNK SZAKKOLLÉGIUMAIBAN
CEGLÉDI TÍMEA* – GERŐ MÁRTON**

*Debreceni Egyetem, Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ
t.cegledi@gmail.com
**MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet
gero@socio.mta.hu
Témakörök: Pedagógusképzés, pedagóguspálya; felsőoktatás, felnőttoktatás
A szakkollégiumok az Eötvös Collegium 1895-os megalakulása óta jelen vannak a
felsőoktatásban. Szerepük, funkciójuk együtt formálódott az őket körülvevő társadalmi
kihívásokkal és a felsőoktatást érintő változásokkal. A társadalmi mobilitásban betöltött
szerepük sem maradt változatlan az évek során. Előadásunkban azt mutatjuk be, hogy
korunk szakkollégiumai milyen szerepet töltenek be a társadalmi mobilitásban, és hogy
ez hogyan illeszkedik a szakkollégiumok történelmi kontinuitásába a társadalmi
mobilitás tekintetében. Elemzésünk két fő kérdést jár körül: (1) Milyen a mai
szakkollégiumok hallgatói összetétele? (2) Milyen hozzáadott értékkel engedi útjára a
szakkollégium hallgatót? A hallgatók összetételét szüleik iskolázottságával, valamint
lakóhelyük településtípusával mérjük. A hozzáadott értéket a kapcsolati és kulturális
tőke vizsgálatával ragadjuk meg.
A kérdéseket egy országos és egy regionális kérdőíves adatbázis segítségével
válaszoljuk meg. Az országos kutatás során 632 szakkollégista válaszolt az online
kérdőívre. A szakkollégisták válaszait egy országos hallgatói kutatás adataival vetettük
össze, így lehetőségünk nyílt a szakkollégisták egyoldalú jellemzésén túl arra is, hogy a
szakkollégisták és a nem szakkollégisták különbségeire rámutassunk. A válaszok
további árnyalása céljából egy regionális hallgatói kutatás két hullámban elvégzett
kérdőíves felmérésében is összehasonlítottuk a szakkollégistákat a nem
szakkollégistákkal. Az adatfelvételben egy három ország határán fekvő történelmi régió
magyar tanítási nyelvű felsőoktatási intézményeinek hallgatói vettek részt. 2008 őszén a
végzős BA/BSc hallgatókat (N=1361), 2010 tavaszán pedig ugyanezt a generációt
(ekkor már MA/MSc hallgatóként) kerestük fel papíralapú kérdőíveinkkel (N=602).
Elemzésünk során két- és többváltozós statisztikai módszereket alkalmaztunk.
Eredményeink azt mutatják, hogy a szakkollégisták lényegében minden vizsgált
adatbázisban kedvezőbb társadalmi háttérrel rendelkeztek, mint a kontrollcsoportok. Ez
az eltérés ugyanakkor különböző mértékű volt az országos és a regionális hallgatók
tekintetében. A regionális egyetemek/főiskolák szakkollégiumai társadalmilag
nyitottabbnak látszottak, különösen a magiszteri szinten. A felvételi szelekció után
azonban, a bekerülést követően olyan magas szintű hozzáadott értékre bukkantunk,
amely a társadalmilag hátrányosabb helyzetű hallgatók számára kivételes mobilizáló
erővel hat. Összességében megállapítható, hogy a szakkollégiumokra mobilitási
terepként tekinthetünk, hiszen számos rejtett erőforrással engedi útjára hallgatót.
Ugyanakkor ezekből a jótékony hozadékokból csak kevesen vehetik ki a részüket, mert a
kedvezőtlenebb társadalmi háttérrel rendelkező hallgatók kisebb eséllyel kerülnek be a
szakkollégiumokba, mint azok a hallgatótársaik, akik származásuk miatt egyébként is
előnyt élveznek, mind a kulturális, mind pedig a kapcsolati tőkét illetően.

113

VALLÁSOS KÖZÖSSÉGI BEÁGYAZOTTSÁG ÉS FELSŐOKTATÁSI
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Témakörök: Felsőoktatás, felnőttoktatás; tehetséggondozás, speciális fejlesztés
A hazai kutatások sokáig arról adtak hírt, hogy az iskolai végzettség emelkedésével igen
határozottan csökken a vallásos elköteleződés a társadalomban. Azonban az utóbbi
évtized elemzései arra mutattak rá, hogy kifejezetten intenzív vallásgyakorlat figyelhető
meg a magasan kvalifikált fiatalok körében (Gereben 2009, Tomka 2010, Rosta 2010).
Nemcsak a hallgatók egyéni pályafutása és esélyei szempontjából lényeges individuális
jellemzőkként kell számolnunk a vallásossággal, hanem azért is, mert a vallásos
hallgatói csoportok az intézményi szocializáció sajátosan újszerű mintázatainak
kialakulásához járulnak hozzá (Astin et al 2009). Az oktatáskutatás számára további
kérdés az, hogy a vallásosság mentén szerveződő közösségek támogatják vagy elvonják
a fiatalokat a felsőoktatási karriertől. A végzős alapképzéses és a mesterképzést kezdő
hallgatók körében végzett kvantitatív valamint a hallgatói kisközösségekben és
szervezetekben végzett kvalitatív kutatásaink eredményeire támaszkodva elmondható,
hogy a vallásos hallgatói közösségek igen nagy befolyással bírnak tagjaik egyetemi
pályafutására azzal, hogy jelentősen átrendezik a tanulmányok célját és módját
értelmező kontextust. A relációs beágyazottság elemzésekor megállapítottuk, a vallási
közösségekhez tartozó hallgatók ez erősen integrált intergenerációs beágyazottságúak
táborát erősítik, vagyis vallásosság mentén szerveződő kapcsolathálójuk a felsőoktatási
intézményből nem kifelé orientálja őket. Ami kulturális beágyazottságot illeti, a vallásos
csoportba tartozók kiemelkedően elkötelezettek a felsőoktatási részvétel tudásgyarapítási
célja mellett, a szellemi gazdagodást előtérbe helyező célértelmezést a vallásosság
minden dimenziója támogatja. A közösségi tagság, főként a kisközösséghez tartozás az
alapképzésben támogatja legerősebben ezt a teljesítményre ösztönző célértelmezést, a
mesterképzésben a közösségi hatás csökken, s a személyes vallásgyakorlat befolyása
erősebb. Az alapképzésben a vallásosság még csupán az egyik extrakurrikuláris
munkatípust támogatta, a kortársakkal való versengésen alapuló többletvállalásokat,
azonban a mesterképzésben általánosan támogatni látszik mindkét típusú a hallgatói
különmunkát. Mivel elsősorban az érdekelt bennünket, hogy a családi státusmutatókat
kompenzáló ereje lehet-e a vallásgyakorlat bármely mutatójának, többváltozós
modellben igyekeztünk összemérni, hogy a tudásszerzésben elmélyült hallgatói
munkavégzés esélyét milyen tényezők képesek kimozdítani a holtpontról.
Megállapíthatjuk, hogy a vallási tényezők esélynövelő hatása bizonyos pontokon
kimutatható. A vallásgyakorlati mutatók közül legtöbb vonatkozásban ösztönzően hat a
nagyközösségi vallásgyakorlat, hiszen ez már az alapképzésben is képes versengésen
alapuló extrakurrikuláris tevékenységekre serkenteni a hallgatókat, a későbbi tanulmányi
ciklusban a közösségekhez tartozás inspiráló ereje általános, s az oktatóval való
együttműködés esélyét a személyes vallásgyakorlat még tovább növeli.
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andreakarpati.elte@gmail.com
Témakörök: Művészeti nevelés, vizuális kultúra; IKT, e-learning, távoktatás
Napjaink digitális kultúrája szükségessé teszi, hogy új modelleket állítsunk fel a
gyermekek és fiatalok vizuális nyelvének tartalmáról, műfajairól és a képi nyelv
fejlődéséről. A kulturális antropológiai szemlélet alapján álló kutatók (pl. Wagner,
Darras, 2011, Scholz, 2008) szerint „stílustörzsek” befolyásolják az „új gyermekrajzot”.
Azonos öltözködésű, hasonló zenét és filmet fogyasztó, hasonló szórakozási módokat
gyakorló fiatalok összetartó közösségei „termelik ki” az első vizuális közléseket. Egy
másik, a nemzetközi szakirodalomban „Vizuális kultúra” néven ismertté vált irányzat
képviselői szerint (Freedman, 2004, Heijn, 2007, Hickman, 2008, Kárpáti és Gaul, 2011)
a kortárs vizuális kultúra esztétikuma és az információs és kommunikációs technológiák (IKT)
kommunikációs és kreatív apparátusa hatására formálódik a 21, századi „digitális kreativitás”.
2009-ben nemzetközi kutatócsoport alakult, amelynek tagjai (az amerikai Észak-Illinoisi Egyetem, a holland Amszterdami Egyetem, a finn Aalto Egyetem és a magyar ELTE
kutatói) négy nagyváros: Amsterdam, Budapest, Chicago, Helsinki vizuális tanuló
közösségeit vizsgálják:
- manga (hagyományos japán képregény rajzolás);
- „cosplay”: virtuális és valós találkozásokon alapuló, képregény figuráit életre keltő játék;
- dokumentum-, portré- és művészi videofilmek készítése saját és közösségi problémákról;
- „demoscene” (művészi igényű innovatív számítógépes alkalmazások);
- számítógépes játékok tervezése;
- digitális grafika és „fanart;
- kollaboratív, multimediális művek készítése.
A 16-22 év közötti, 15-50 tagú közösségek valamennyi tagját bevonó fókuszcsoportos
interjúkkal, kérdőívekkel, a közösségi alkotások elemzésével és a csoport-működés részt
vevő megfigyelőként való elemzésével a következő kérdésekre keresnek választ, miért
alakulnak, hogyan működnek, milyen képességekben fejlődnek a résztvevők a
közösségekben?
Az előadás a 21. századi „gyermekrajz” alkotásait mutatja be a nemzetközi kutatás
képanyagából. Néhány eredmény:
- A legtöbb közösség baráti csoport, amely azért válik alkotó közösséggé, mert sem az
iskolában, sem más keretben nincs mód a vizuális műfaj művelésére.
- A „felnőtt világ” számára elfogadhatatlan alkotásokat (pl. grafittiket vagy az
„utcaművészet” (street art) más formáit mindig szervezett, mester-tanítvány viszonyt
mutató, alternatív esztétikai nevelési keretben művelik.
- A 21. századi „gyermekrajz” multikulturális, multimediális és határok nélküli. A nemzeti
jelleget a társadalmi problémákhoz fűződő viszony adja.
- A képességfejlődés lényegesen több, mint technikai tökéletesedés: inkább szellemi
érésben, mint ügyesedésben nyilvánul meg,
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HUNGARICUM A KULTÚRAÉRTELMEZÉSBEN?
A „9. KOMPETENCIA” NYOMÁBAN
TRENCSÉNYI LÁSZLÓ

Academia Ludi et Artis Művészetpedagógiai Egyesület
trencsenyi.laszlo@ppk.elte.hu
Témakörök: Művészeti nevelés, vizuális kultúra; oktatáspolitika, EU oktatásügy
A 70-80-as évek élenjáró hazai értelmiségi gondolkodásában fontos szerepet töltött be a
kultúra fogalmának értelmezése (újraértelmezése). Fukász György, Ágh Attila, Bujdosó
Dezső , Vitányi Iván, a Kapitány-házaspár, Vészi János (bizonyos szempontból a
Lukács-örökség őrzői is) és mások eredtek a fogalom nyomába, kísérelték meg
értelmezni az Európa egésze számára viszonylagos nyugalmi időszakban kibontakozó, a
kultúrával összefüggő jelenségvilágot. Emlékeztetünk: ez a „permanens művelődés”
gondolatvilága (mely egyébként többek, pl. Csoma Gyula megközelítésében
határozottan eltérnek a LLL alapjaitól.)
Kutatásaink szerint az elméleti újraértelmezési kedv mögött a praxis izgalmas változása
és élénkülése is áll. A hazai közművelődésben fogalmilag markánsan elkülönül
(bizonyos szempontból érintve, de meg is kerülve a „magaskultúra”–„tömegkultúra”
dichotómiáját) kapcsolataival együtt – a „munka kultúrája”, a „műszaki kultúra”, a
„tudományos kultúra”, a „mindennapi élet kultúrája”, „művészeti kultúra”. E
fogalmakkal
végeztek
műveleteket
a
valóságot
követő
gondolkodók,
művelődésszociológusok. (Számunkra külön kedves fejlemény e műveletekben, hogy a
„gyermekkultúra” fogalma is konstituálódik ekkor – ebben részben munkásságom is
belejátszhatott.)
Az ezredfordulóra felerősödő LLL-gondolat és az európai közösség
„művelődéspolitikai” hivatalossága fogalmazta meg a kulcskompetenciákat. S ebben
megannyi műveltségtartomány mellett nyolcadikként megjelent a „kulturális
kompetencia” is. Nem csupán mint emberiminőség-karakter, de mint a gazdaság
élénkítésében szerepet játszó képesség együttes is. A hazai andragógia tükörfordítást
alkalmazott: átvette a „kulturális kompetenciafogalmat”. A Nemzeti Alaptantervnek a
kompetenciákra forduló műhelyében azonban – amellett, hogy a magyar
hagyományokra hivatkozással elkülönült a matematikai és a természettudományos
terület (így állt elő a kilenc bekezdés az európai nyolccal szemben ) – új terminus
született: „művészeti-esztétikai tudatosság”.
A terminusváltásban benne rejlett egyfelől a magyarországi kultúraértelmezések fent
említett gazdag és innovatív világa (mely kultúraként konstituálja a kulcskompetenciák
mindegyikét), nemkülönben a magyarországi művészetpedagógia megannyi igen
jelentős eredménye-vívmánya, a kulturális örökségben oly jelentős Kodály-hagyomány
mellett a neofolklorizmus, a médianevelés, a vizuális kultúra, a tánc, a drámapedagógia,
a világhírű magyar gyermekirodalom megannyi jelentős értéke.
Mi a funkciója a 9. kompetenciának?
Az emberi minőség, életminőség világában betöltött szerepe mellett – akár ezzel
összefüggésben – milyen transzmissziókon át érvényesülhet az európai céloknak
megfelelően a gazdaságélénkítés javára is?
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ZENEI NEVELÉSI KONCEPCIÓK AZ ALTERNATÍV ISKOLA-MODELLEKBEN
MAKAI ÉVA

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
makai.eva@lisztakademia.hu
Témakörök: Művészeti nevelés, vizuális kultúra; alternatív pedagógiák, egyházi
nevelés
A NAT-ban hagyományosan a Művészetek műveltségi terület részei: Ének-zene, Dráma
és tánc, Vizuális kultúra, Mozgóképkultúra és médiaismeret. E műveltségterület
céljainak kulcsszavai: értékközvetítés, -őrzés, aktív befogadásra, örömteli alkotásra
késztetés, sajátos módú kommunikáció, esztétikai fogékonyság, érzékenység,
harmonikus személyiség. Fejlesztik az alkotás, a létrehozás, a megismerés, a befogadás
képességeit; a teljes emberré válást, a közösségformálást, a szociokulturális hátrányok
leküzdését, a kulcskompetenciák fejlesztését, az önkifejezést, a tehetséggondozást, a
világ komplex befogadásának képességét, az önkifejezést, az örömet jelentő alkotás
képességét.
Az Ének-zenei nevelés céljai közt ilyen kulcsszavakat találunk: a „hangzó nyelv”
élménye, a zene megszerettetése, zenei kifejezőeszközök megismertetése, a motiváció
kialakítása, a gyermekek, fiatalok aktív zenei tevékenysége a zenei kommunikációban,
zenei ízlésformálás, ítélőképesség, zenei világkép kialakítása. Ezek eszköze a nemzeti
kultúra részét képező népzene és műzene megismertetése, az európai zenekultúra
tanulmányozása, más kontinensek zenei nyelvének megismertetése.
Érzékelhető: más művészeti diszciplínák esetében (pl. vizuális kultúra, dráma), ahol nem
volt kiemelkedő géniusz a XX. századi modernizációs koncipiálások idején, ott
színesebben bontakozott ki a pluralizmus, inkább nyíltak kapuk nemzetközi példák előtt.
Tény, hogy az alternatív zenei nevelési irányzatok terjedése óvatosabb, lassabb, mint
más területek esetén. Kodály presztízse bizonyos szempontból fékezte e hatások
integrációját a hazai zenei nevelésbe, vagy ennek alapformáihoz asszimilálta.
Az alternatív iskolák innovációinak középpontjában nem a zenei nevelés megújítása
állt, hanem az „iskolaegész” új modelljének kialakítása. E modellek leírásai ismertek. A
két alrendszer egybevetésére azonban nem volt még kutatás.
Mit jelent, miképpen valósul meg a zenei nevelés az alternatív iskolákban? Milyen
hozadéka lehet a zenei nevelés továbbfejlesztése számára ezen iskolák tapasztalatainak?
Az alternatív iskolák zenei nevelésére vonatkozóan milyen javaslataink lehetnek a
zenepedagógia oldaláról?
Kutatási témánk: Zenei nevelési koncepciók az alternatív iskola-modellekben.
Szempontok: a kiválasztott iskolatípusokban milyen zenei nevelési koncepciók mentén
folyik a zenei nevelés gyakorlata; az iskolában folyó zenei nevelés céljának
meghatározása; a zenepedagógiai gyakorlat tartalmi elemeinek, hatásfokának vizsgálata;
a zenei foglalkozások jellemzése az élményszerűség, a kreativitás és művészi aktivitás
szempontjából.
Az alábbi iskolák, irányzatok kerültek a dokumentumelemzések, interjúk fókuszába:
Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Bálint Márton Általános- és Középiskola,
Törökbálint (ÉKP); Burattino Iskola; Kincskereső Iskola; Batthyány Általános Iskola
(Montessori pedagógia); Óbudai Waldorf Iskola; Szentlőrinci Kísérleti Iskola („a
társadalmi gyakorlat iskolája”).
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ROMA GYERMEKEK KÉPI KIFEJEZÉSMÓDJA ÉS VIZUÁLIS NEVELÉSSEL
VALÓ FEJLESZTÉSE
BERGMANN JUDIT

ELTE PPK
judit.bergmann@gmail.com
Témakörök: Művészeti nevelés, vizuális kultúra; hátrányos helyzet, kisebbségi oktatás,
projektív rajz, roma
Kutatásom célja a saját fejlesztésű „5 szimbólum” rajzi feladatsor validálása, valamint
ezzel az eszközzel cigány tanulóknak mint alcsoportnak a vizsgálata. Előadásomban e
feladatsor pedagógiai kontextusát foglalom össze. Ismertetem azokat a hazai (magyar én
angol nyelvű) publikációkat, melyek szűkebb vagy tágabb értelemben a cigány gyerekek
és kamaszok képi világát elemzik. Áttekintem azokat a magyar kezdeményezéseket is,
melyek a képzőművészeti és vizuális nevelésen keresztül foglalkoznak cigány
gyermekekkel és kamaszokkal. Bemutatom a cigány képzőművészet tananyagba
emelésének példáit majd néhány tanáregyéniséget, akik egyéni módszerekkel vagy
rajzszakkörök, művészeti iskolák szervezésén keresztül karolják fel a cigány gyermekek
ügyét. (Koltai Magdolna, Pongrácz Éva, Fodor Ildikó, Platthy István, Ritók Nóra)
Röviden bemutatok néhány kezdeményezést, melynek során a vizuális nevelés a
hátrányos helyzetű roma gyerekek fejlesztésének és felzárkóztatásának fontos eszközévé
vált. (tiszabői Freinet-iskolakísérlet, miskolci óvodai fejlesztés, Sajó Borbála motiváción
alapuló tanítási módszere) Kitérek azoknak a tudományos kutatásoknak az ismertetésére
is, melyek a cigányság vizsgálatához a rajzelemzést mint eszközt használták fel. (Kárpáti
Andrea, Deszpot Gabriella, Gerő Zsuzsa, Kende Anna és Illés Anikó vizsgálatai) Ebbe
az elméleti és gyakorlati keretbe illeszkedik az „5 szimbólum” feladatsor. Ez a célzottan
pedagógiai használatra szánt projektív rajzfeladat megadott szimbólumok rajzoltatásán
keresztül segíti az önkifejezést, kommunikációs csatornaként használva a vizuális
ábrázolást. A szimbólumok több rétegű jelentéstartománya miatt biztonságos keretet ad
a belső gondolatok kifejezéséhez, így különösen alkalmas hátrányos helyzetű, etnikai
kisebbséghez tartozó gyermekek (pl. roma tanulók) iskolai fejlesztésére is.
Hozzájárulhat a pedagógus vagy a tanulótársak elfogadóbb véleményformáláshoz
valamint a gyermekek belső világának teljesebb megértéséhez. A felsorolt példák
áttekintésén keresztül az iskolai tananyaghoz és az oktatás egészéhez való kapcsolódás
lehetőségeit keresem. A sokféle értékes, de gyakran egymástól elszigetelt
kezdeményezés összefoglalása és az eredmények ismerete a közoktatás keretein belül is
fontos eszköz lehet az előítéletes gondolkodás átalakításában.
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IGÉNYFELMÉRÉS A ZENETERÁPIA BEVEZETÉSÉNEK
LÉTJOGOSULTSÁGÁRÓL AZ UTÓGONDOZÓI ELLÁTÁSBAN
MÉREI ZSÓFIA

ELTE PPK NDI
merei.zsofia@gmail.com
Témakörök: Művészeti nevelés, vizuális kultúra; hátrányos helyzet, kisebbségi oktatás
Doktori kutatásom központi kérdése, hogy a zeneterápia vajon alkalmas eszköz lehet-e
az utógondozott fiatal felnőttek szocializációs hiányosságainak feloldására. A
gyermekvédelmi gondoskodásban felnőttek minél szélesebb körű és differenciált
társadalmi integrációja az egyéni életutak segítése mellett a társadalom számára is
komoly előnyöket jelentene. Előzetesen a hazai, valamint a nemzetközi szakirodalom
(McCaffrey, 2009) – ezen hiányok kompenzálását célzó módszerek megismerésére
irányuló – feltérképezése után azt tapasztaltam, hogy bár elméleti szinten nagyon sok
lehetőség van akár az egyéni fejlesztés akár a csoportos terápiák terén (Bagdy, Telkes,
1988), előzetes kutatásom alapján elmondható (2011), hogy ez a gyakorlatban mégsem,
vagy csak egyedi esetekben valósul meg. Kutatásomban a társadalmi integráció
javításának elősegítésére a zeneterápiát választottam, mert illeszkedik a fiatal felnőttek
érdeklődési köréhez, nem igényel előzetes tudást, így nem rejti magában a kudarc
lehetőségét, és ezen keresztül könnyebb lehet az önkifejezés az utógondozás alatt álló
fiatal felnőtteknek (Kuslits, interjú, 2010).
Előadásom első részében egy előzetesen, félig-strukturált interjúk segítségével folytatott,
a résztvevőkre irányuló igényfelmérés eredményeit mutatom be, melyben kitérek a
zeneterápia utógondozói ellátásba való bevezetésének létjogosultságára. A zeneterápia
területéről a hazánkban működő két zeneterápiát oktató intézmény (ELTE BGGYK,
PTE) képviselőit, a gyermekvédelem területéről pedig a Budapesten működő két
utógondozó otthon vezetőit, valamint dolgozóit vontam be kutatásomba. Előadásom
második felében életút interjúk és félig-strukturált interjúk segítségével jelenleg is
utógondozás alatt álló fiatal felnőttek körében végzett kutatásomat tárgyalom, mely
elsősorban arra a kérdésre keresi a választ, hogy célcsoportként saját tapasztalataikra
építkezve milyen problémákat, további kutatási területeket, igényeket neveznek meg.
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MÚZEUMI NEVELÉS – KÖRNYEZETI NEVELÉS KÉT MAGYARORSZÁGI
TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUMBAN
DOMINEK DALMA LILLA

PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola
dominekdalma@gmail.com
Témakörök:
Művészeti
nevelés,
vizuális
kultúra;
környezetpedagógia,
természettudomány, környezetvédelem, múzeum
Prezentációm során megkísérlem bemutatni a múzeumi nevelés hazai rendszerét a
természettudományi múzeumokban, annak működését és hatását, valamint a
környezetvédelem és a természetvédelem megjelenési formáit az állandó-, és időszaki
kiállításokban illetve a múzeumpedagógiai foglalkozásokon egyaránt.
A mai értelemben a múzeum a kulturális javak tudományosan rendszerezett
gyűjteményéből álló intézményt jelent. Olyan intézményt, amely egyben a kulturális
örökséghez tartozó javakat, a múlt és jelen megismerésének pótolhatatlan forrásait
gyűjti, nyilvántartja, megőrzi, restaurálja, és a tudományos feldolgozás során közzé
teszi. A múzeum egy kultúraközvetítő intézmény, egy olyan hely, ahol minden látogató
másképp éli át ugyanazt a kiállítást.
A múzeumok ma a tudás- és a nevelésközpontú szerepkörét, a belső képzések, a
továbbképzések, az átképzések mellett rendszerszerűen kapcsolódnak a formális – nonformális – informális oktatás és nevelés feladataihoz, és ahhoz a múzeumi gyakorlathoz,
mely a felnőttek, idősek számára is „visszatanítja” a magyar hagyományokat, az
erkölcsös élet értékeit annak céljából, hogy az európai és a globális térben megmaradjon
a magyar nyelvű kultúra.
A kutatás várható eredményei rámutathatnak arra, hogy az állandó kiállítások témája a
természetvédelmet helyezik előtérbe, de ennek ellenére is képesek valamilyen formában
„belecsempészni” a környezetvédelmi jelleget a kiállítási térbe, hogy a fenntartható
fejlődés gondolatát elindítsák a látogatókban.
Budapesten és Zircen, a múzeumi nevelés területén végzett kutatásaim során gyűjtött
ismeretekre épít előadásom, de a további kutatói kérdések is helyet kapnak. A kutatás
főként kvalitatív módszerek alkalmazására törekszik, a téma szakirodalmának
felhasználás mellett.
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A „KÖR” SZIMBÓLUMA A ZENEI NEVELÉSBEN
BERECZKINÉ GYOVAI ÁGNES* – HEVESI TÍMEA MÁRIA**

Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola
*bereczkine@jgypk.u-szeged.hu
**hevesijohanna@gmail.com
Témakörök: Művészeti nevelés, vizuális kultúra; neveléstörténet, reformpedagógia
A „KÖR” az egyik legősibb szimbóluma az emberiségnek. A „KÖR” szimbóluma az idő
totalitásának, az újrakezdésnek, az Égnek, a zártságnak és védettségnek, s ezért az
emberi melegségnek, az örökkévalóságnak, a harmóniának s a végtelennek. Mircea
Eliade vallástörténész, Carl Gustav Jung pszichiáter, pszichológus és analitikus, Boglár
Lajos, a kulturális antropológia kiemelkedő alakja s Tánczos Vilmos néprajzkutató sokat
foglalkoztak a szimbólumoknak az emberekre gyakorolt hatásával.
Kutatásaik során arra a következtetésre jutottak, hogy a kollektív tudattalan jelentéssel
bíró szimbólumokat hoz létre, melyek mindamellett, hogy az egyén életének távlatot és
értelmet adnak, tág teret nyújtanak a személyiség kibontakozásához is. Csíkszentmihályi
Mihály, a kreativitás és a tökéletes élmény pszichológiájának nemzetközi kutatója a
fejlődés útját a „flow”- élmény megtapasztalásában látja.
Tanulmányunkban azt vizsgáljuk, hogy a pedagógiai munka során a „KÖR”
szimbólumának a használata segítheti-e a „flow”-élmény megszületését, s ezáltal a
mélyebb ismeretek megszerzését, illetve a zenei nevelésben milyen módon lehet jelen a
„KÖR”? Kutatásunk során a tartalomelemzés módszerével az elmélet gyakorlati
megvalósulási formáit vizsgáltuk meg, keresve a kör szimbólumának megjelenési
formáit táncokban, dalokban, zeneművekben.
A kutatásban feltárásra kerül, hogy a kör szimbólum miként, milyen formákban és
összefüggésekben, asszociációkban jelenik meg az ének- zenei nevelésben. A kutatás
célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a bennünket körülvevő világ rejtelmeire, a zenében
tükröződő kör szimbólum titokzatosságára, mágikus erejére. A körnek, mint térformának
meghatározó szerepe van a hangok által keltett akusztikus kommunikációban, mely
személyiség és egyben közösségformáló erejével a zenei kozmosz végtelenségét tárja ki.
A régmúlt időkben gyökerező rituális körjárás, körtánc közös élmény a teljesség
megtapasztalásával.
A kutatás relevanciája a kör szimbólum zenei vetületeinek értő és tudatos megismerése,
a zenei fogalomalkotás, absztrahálás, valamint a természet körforgásának tükröződése az
ének- zenei nevelésben. A kutatás eredményezheti az iskolai nevelésben a látásmód
bővülését, kiszélesedését, a zenei műveltség gazdagodását a népi kultúra örökségében.
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A TÉRI MŰVELETI KÉPESSÉGEK FEJLETTSÉGE SZAKKÖZÉPISKOLAI
TANULÓKNÁL
TÓTH PÉTER

Óbudai Egyetem
toth.peter@tmpk.uni-obuda.hu
Témakörök: Szakképzés; oktatási módszerek, szakmódszertan
Téri képességnek tekinthetők azok a kognitív funkciók, amelyek képessé teszik az
embert tárgyakkal való térbeli manipulációra, térbeli tájékozódásra, vizuális téri
feladatok megoldására. A téri-vizuális képességek vizsgálata egyrészt szerves részét
képezi az intelligencia kutatásoknak (Thurstone, Gardner, Wechsler, Carroll), másrészt
faktoranalízissel sikerült feltárni egyes komponenseit (Carpenter, Linn - Peterson,
McGee). Ezek közül kiemelhetők a téri műveletek, melyek fejlettsége vizsgálatunk
tárgyát képezte. A képi gondolkodás – hasonlóan a fogalmihoz – legelemibb műveletei
az analízis és a szintézis, míg az összetett mentális műveletek közül kiemelendő a
forgatás és tükrözés, a térbeli képzet és a térképzet.
A mentális képekkel (képzetekkel) végzett műveletekhez nem szükséges a tárgy
jelenléte, az végrehajtható az objektum valódi képe (vetületei, axonometrikus ábrája)
alapján, de a nélkül is. Az általunk fejlesztett feladatokban ingerként csonkolt kockák
vetületi és axonometrikus képeit használtuk.
A szakközépiskolai tanulók körében folytatott kutatás célja az elemi és az összetett
mentális műveleti képességek fejlettségének megállapítása volt.
A 2007 és 2010 között folytatott longitudinális online vizsgálatban 41 budapesti
szakközépiskola tanulói vettek részt. Az iskolák geográfiai elhelyezkedésére, a tanulók
nemére és szakmacsoportjára nézve reprezentatív vizsgálatba 1477 fő 9., 1206 fő 10.,
1242 fő 11. és 989 fő 12. évfolyamos tanulót vontunk be.
A kapott eredmények alapján az alábbi megállapítások tehetők.
Az analízisre kapott átlageredmények kétszeresei a szintézisének, ami a szintézist
igénylő feladatok térhatású alakzatainak komplex kapcsolatrendszerére és a vizuális
memória jelentősebb igénybevételére vezethetők vissza. A vetületek térbeli
összekapcsolását a megadott axonometrikus (térhatású) kép nagyban megkönnyítette. A
legjobb átlageredmény e feladatra született, de a legmagasabb szórás mellett. A térhatású
alakzatok mentális forgatása és tükrözése, vagyis a téri elemek leképezésének és a velük
való manipulációnak képessége vonatkozásában csak kismértékű eltérést
diagnosztizáltunk.
Valamennyi mentális műveleti képesség vonatkozásában fejlődés figyelhető meg a
tanulmányok előrehaladtával, főként a mentális analízis és a térhatású feladatok
évfolyamátlagai különböznek szignifikánsan egymástól. A legkisebb mértékű fejlődés a
legkomplexebb képességkomponensben, a térképzetben figyelhető meg. Ez, illetve az
axonometrikus alakzatokkal végrehajtott forgatás jó korrelációs kapcsolatot mutat a
Raven-féle intelligenciával (r=0,615 és 0,704; p=0,01).
A mentális műveletek változói közül a legszorosabb korrelációs kapcsolat a két térbeli
képzelet feladat vonatkozásában figyelhető meg (r=0,612; p=0,01). E
képességkomponens szinte valamennyi változóval közepes szintű kapcsolatot mutat
(r=0,354-0,477; p=0,01).
A faktoranalízis megmutatta, hogy a vizsgálatba vont hat részművelet ugyanahhoz a téri
képességkomponenshez, vagyis a mentális műveletekhez tartozik.
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A TANÍTÁSI MÓDSZEREK EREDMÉNYESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ ÉRZELMIKAPCSOLATI ELEMEK
FÜZI BEATRIX

Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ
fuzi.beatrix@tmpk.uni-obuda.hu
Témakörök: Pedagógusképzés, pedagóguspálya; oktatási módszerek, szakmódszertan
Egyesek szerint a tanárok tanórára való felkészültsége és alkalmazott módszereik igen
jelentősek eredményességük szempontjából. (Malmberg és mtsi., 2010; Köcséné, 2007;
Nagy M., 2005) Mások szerint a módszerek eredményességéhez bizonyos tényezők – pl.
pozitív tanár-diák kapcsolat – előzetes megléte szükséges, mert ezek alapozzák meg a
módszer működőképességét. (Cornelius-White, 2007; Ramsey, Fitzgibbons, 2005) Az
utóbbi megközelítést erősíti, hogy különböző kutatások szerint a hatékonynak talált
módszerekben a tanár-diák együttműködés, a tanulói részvétel markánsabb. (Saád, 2006;
Aksoy, 1998; Wentzel, 1996)
Kérdés tehát, hogy az alapos felkészülés és a módszerek szakszerű alkalmazása,
önmagában is meghatározó szerepet játszik-e a tanári munka eredményességében vagy
az érzelmi-kapcsolati elemek megléte nélkülözhetetlen hozzá?
A tanári munka eredményességének megállapításához diákok teljesítményadataira –
tantárgyi osztályzatok, tantárgyhoz való attitűdök és órai aktivitás mértékének
megismerésére – volt szükség, melyeket tanulói kérdőívvel gyűjtöttem. A tanárok
tanórára készüléssel, módszerek alkalmazásával kapcsolatos attitűdjeit és tevékenységét
kérdőív, interjú és óramegfigyelés segítségével tártam fel. Az adatok értelmezésében
kvantitatív és kvalitatív elemzési módszerekre egyaránt támaszkodtam.
Az eredmények 1246 középiskolás diák 53 tanárral kapcsolatos adatain, közülük 35
tanár önjellemzésén és kilenc pedagógus tevékenységének egyéni elemzésén alapulnak.
Ugyanazon pedagógusok munkáját négy év eltéréssel vizsgáltam, ezért annak időbeli
vonatkozásairól is be kívánok számolni.
A vizsgált tanárok eredményességüktől függetlenül sok hasonlóságot mutatnak a
tanórára való felkészülés és módszerhasználat terén. A különböző tanítási módszerek
alkalmazását vizsgáló számítások szerint a beszélgetés az egyetlen, melyet
következetesen gyakrabban alkalmaznak a legeredményesebb tanárok (p=0,003). A
beszélgetés gyakoribb alkalmazása szignifikánsan több tanári és tanulói flow-élménnyel
párosul (r=0,481 r=0,453 p<0,01). A beszélgetés a pedagógus és a tanítványok közös
aktivitásán alapul, mód nyílik egymás megismerésére. Az egymás gondolataira adott
azonnali reakciók gyakoribbak, tanár és diák társakká válnak egy témakör
feldolgozására, a tanár-diák kapcsolat erősödik.
A vizsgált mintában a csoportmunka gyakoribb alkalmazása következetesen kevesebb
pedagógusi és tanulói áramlat-élménnyel társult (r=-0,401 p<0,05), viszont a
pedagógusok szorongása és növendékeik apátia- és szorongás-mutatója magasabb. A
meglepő eredmény megértésére törekedve kiderült, hogy az eredménytelenül dolgozó
tanárok előnyben részesítik a csoportmunkát azért, hogy a diákokkal való – amúgy is
konfliktusokkal terhelt – közvetlen együttműködést, kapcsolatteremtést elkerülhessék,
kivonódhassanak.
A tanárképzés és továbbképzés során tehát nem csak a módszerek alkalmazására, hanem
az eredményességüket megalapozó pozitív tanár-diák viszony kialakítására is fel kell
készíteni a pedagógusokat.
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A STEINER-FÉLE EREDETI KONCEPCIÓ ÉS A MAI PEDAGÓGIAI
GYAKORLAT VISZONYA A WALDORF-ISKOLÁKBAN
CZITÁN GABRIELLA

ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola
gabriella_czitan@yahoo.de
Témakörök: Neveléstörténet, reformpedagógia; gyógypedagógia, sajátos nevelési
igények
Kutatásom célja annak a feltárása, hogyan valósul meg ma Magyarországon az 1919-ben
Rudolf Steiner által alapított Waldorf-pedagógia koncepciója. Az eredetileg
természettudós és a neveléstudományban autodidakta Steiner antropozófiailag orientált
szellemtudományból merített emberismeretre épülő pedagógiai koncepciója az
intézmények napi gyakorlatában az elmúlt közel száz évben alig változott.
A gyermeki személyiség organikus fejlődésének segítése, a szabadon növekedni
engedés, a gyógyítás és a „szent” gyermeken végzett szolgálat metaforáival Steiner –
más reformpedagógusokhoz hasonlóan – olyan „kapaszkodókat” adott a Waldorfpedagógusoknak, melyekre az óvodai-iskolai oktató-nevelő tevékenységük során máig
támaszkodhatnak. Azonban Steiner alapgondolata kortól és helytől függetlenül
működőképes, mert a reformpedagógiai irányzatok közül – hazánkban is, és a világon
mindenütt – a Waldorf-iskolák száma növekszik a legdinamikusabban.
Előadásomban röviden elemzem a Waldorf-pedagógia alapelveit, és rámutatok az
eredeti koncepció módosulásaira. Ezt követően szeretném bemutatni a Waldorfiskolákban zajló tanári- és tantestületi munkát, ami véleményem szerint egyik záloga
(lehet) a koncepció töretlen eredményességének. Végül ismertetem azoknak az oktatási
intézményeknek (óvodák, óvodapedagógus- és tanárképzések, gyógypedagógus képzés,
szociálismunkás képzések, euritmistaképzések, biodinamikus mezőgazdasággal
foglalkozók és szociális segítséget nyújtók) a működését, melyek világszerte segítik a
Waldorf-pedagógia terjedését és az iskolák számának növekedését.

126

AZ ÉLMÉNY- ÉS TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚSÁG A
TERMÉSZETTUDOMÁNYOS OKTATÁSBAN, KONSTRUKCIÓS JÁTÉKOK
ALKALMAZÁSÁVAL
BARCZA ATTILA* – MATÓCSINÉ CSABAI KRISZTINA**

*Nyugat-magyarországi Egyetem TTK Szombathely
barcza.attila@ttk.nyme.hu
**Szent Imre Katolikus Általános Iskola Kecskemét
csabaikriszta@gmail.com
Témakörök: Természettudományi oktatás; oktatási módszerek, szakmódszertan
Napjainkban minden területen használjuk a természettudományok által kifejlesztett
eszközöket. Az oktatásban viszont a természettudományok népszerűségének csökkenése
tapasztalható, továbbá háttérbe szorul az általános iskolai tanulásban a műszaki manuális
tevékenykedtetés. Az ország versenyképességének fontos tényezői a jól képzett műszaki
szakemberek és a műszaki kreativitás, melyhez az oktatásban az élmény- és
tevékenységközpontú tanulásszervezése adhat segítséget.
A kutatás célja: hogy eszközöket és módszereket tárjon fel a természettudományos
oktatás népszerűsítése és hatékonyságának növelése érdekében. A technika és
informatika oktatás egyes tananyagtartalmaihoz dolgozott ki javaslatokat, hogyan lehet a
műszaki ismeretek tanulását élményszerűen, motiváló módon megvalósítani a Lego
Education és NXT- készletek segítségével.
Módszerek: A téma szakirodalmi hátterét az alábbi fogalmak és témakörök alkotják:
konstrukciós képességek (Rubinstein, Vigotszkij, Lénárd, Csányi, Nahalka) és
kreativitás (Landau, Guilford, Vigotszkij, Csíkszentmihályi), játék és manipulatív
tevékenység a tanulásban (Huizinga, Grastyán, Mérei, V. Binét, Winnicott, Goffmann et
al.), flow (Csíkszentmihályi) a természettudományok tanulásában, műszaki problémák
és robotika az oktatásban (Lego Education).
A kutatás több iskola alsó és felső tagozatára, tanórán kívüli foglalkozásokra, a sajátos
nevelési igényű gyermekek fejlesztésére terjedt ki. Kérdőíves felméréssel, Lego
készletek
kihelyezésével,foglalkozások
megfigyelésével
és
tapasztalatainak
összegzésével, pedagógusok javaslatainak összegyűjtésével vizsgálta a konstrukciós
játékok felhasználási lehetőségeit,továbbá egy robotika szakkör munkája alapján a
tehetséggondozásra is kiterjedt.
Eredmények: A kérdőíves vizsgálat igazolta az eszköz motiváló hatását, a konkrét
konstrukciós tevékenykedtetés népszerűségét. A műszaki konstrukciók vizsgálata
alapján a műszaki problémák tanulói megjelenítése kreatívan, változatos nehézségi
fokozatú technikai megoldásokkal történt. A nevelői tapasztalatok a matematikai és
szövegértési kompetencia, az analitikus és problémamegoldó gondolkodás, a kooperatív
tevékenység színvonalának növekedését, tanulási motiváció növekedését jelezték.
A kutatás elméleti és gyakorlati relevanciája: A tapasztalatok alapján általános iskolai
oktatásban a konstrukciós játékok, mint pl. a Lego készletek, alternatív és egyben
hatékony eszközök lehetnek a természettudományos és technika ismeretek tanításában.
A konstrukciós készletek alkalmazásának előnyei, hogy egyszeri beruházással, az
egymással kompetens készletek beszerzésével az általános iskola minden korosztálya
számára használható eszközbázis hozható létre, melyek könnyen mobilizálhatók, minimális
előkészítési igényűek, és építési algoritmusok használatával rövid időtartam alatt.
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'MUSTRA MUSTRA' – SZAKMAI VIZSGA A SZENTESI IRODALMI-DRÁMAI
TAGOZATON
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benczurkata@gmail.com
Témakörök: Tehetséggondozás, speciális fejlesztés; művészeti nevelés, vizuális
kultúra
Jelen kutatásunk a szentesi Horváth Mihály Gimnázium speciális irodalmi-drámai
tagozatának szakmai vizsgarendszerét kívánja bemutatni. Az ország legkorábbi –
eredetileg színészelőképző céllal – megalakult irodalmi-drámai tagozata olyan
tantárgyakat kínál a tanulóknak, amelyek az előadói készség, a beszédkészség és a
mozgásbiztonság fejlesztését tűzték ki célul.
A tagozat a gimnáziumi képzés első három évében tart „mustra-vizsgát”, melynek célja
a tagozaton tanulók ének-zenei, mozgás- és beszédtechnikai készségeinek felmérése, az
egyéni fejlődés nyomon követése. A tagozat történeti kutatásának részét képező
felmérésünk a tanulók motivációit kívánja feltárni, a vizsgára való felkészülés időbeli és
tárgyi feltételeit vizsgálja, valamint a szakmai vizsga eredményének az
osztályközösségre gyakorolt hatását mutatja be. Felmérésünk alanyai a 2012-ben a
tagozaton tanuló, mustra-vizsgán részt vett tanulók. Vizsgálódásunk középpontjában a
tanulók felkészülésének folyamata áll; mennyi időt töltenek a mustrára való
felkészüléssel, és mikor kezdik azt el? A mustralista összeállításához milyen forrásokat
használnak, és milyen módon készülnek fel a vizsgára? A vizsga eredményeinek
tudatában hogyan alakulnak személyes kapcsolataik, milyen szerepet játszik a
későbbiekben a kialakult sorrend? Kutatásunk kérdőív felvételével tájékozódik a tanulók
körében, valamint interjúk keretében szólaltatja meg a tagozat vizsgáztató tanárait. Az
értékelők oldaláról nézve a kutatási kérdés a követelmények mennyiségére és az
értékelés alapelveire vonatkozik, valamint a mustra vizsga szükségszerűségét és történeti
változásait vizsgálja.
Kutatásunk eredményei egy későbbi, illetve más tagozatok vizsgarendszerével való
összehasonlítás alapjául szolgálhatnak; a vizsgáztatók visszajelzést kaphatnak a
vizsgázóktól, ami fontos adalékot adhat a mustra-vizsga rendszerének formálásához,
fejlesztéséhez. Kutatásunk legfontosabb célja és eredménye, hogy e nagy múltú, de
tudományosan kevéssé ismert képzési formát bemutassuk és vizsgarendszerét
hasznosítható módon elemezzük.
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ZENEI KÉPESSÉGEK MÉRÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI
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zsuzsabuzas@gmail.com
Tehetséggondozás, speciális fejlesztés; oktatási

Témakörök:
módszerek,
szakmódszertan
A 20. század egyik legismertebb zenei képességmodelljét C. Seashore (1919) dolgozta
ki, ami 25 alsóbbrendű képességet tartalmaz, ezek arányai együttesen határozzák meg az
egyén zenei képességének mértékét. Szintén Seashore és kutatócsoportja készítette az
első standardizált tesztet, Measurement of Musical Talent néven 1939-ben, melynek
továbbfejlesztett változatait ma is alkalmazzák a zenei képességek mérésére az Egyesült
Államokban.
Magyarországon elsőként Révész Géza (1916), majd Gyulai Elemér (1936) és Szögi
Endre (1940) végzett zenei képességvizsgálatokat. Erősné (1993) figyelembe véve a
hazai és a nemzetközi kutatások eredményeit, kialakította a zenei alapképesség
modelljét. Elkülönített öt zenei dimenziót (melódia, harmónia, ritmus, hangszín,
dinamika), melyeknek belső tagolódása által további 14 képesség megjelenítésére nyílt
lehetőség.
A zenei tesztek egyre nagyobb számban terjedtek el a múlt század folyamán, Füller
(1974) négy nagyobb csoportba különíti el őket. Egyike ezeknek a zenei képesség-, vagy
adottságtesztek, melyekben a leggyakrabban előforduló mérési területeket a
ritmustesztek, hangemlékezés-tesztek, hangmagasság-, és hangerő-megkülönböztető
tesztek vizsgálják. D. Bridges Australian Test for Advanced Music Studies 1974-ben
már kifejezetten felsőfokú zenei tanulmányokat végző konzervatóriumi növendékek
számára készült. A teszt három nagyobb részből áll; első része a dallam-és
ritmusemlékezést, valamint a zenei befogadást méri, második része a zenei olvasást és
megértést, harmadik része a zenei anyag megértését és használatát méri.
Problémát jelenthet az, hogy számos zenei képességmérő teszt egy bizonyos zenei
képességszint felett nem mér tovább; a főiskolai szintnél a legtöbb feladattípusban
gyakorlatilag plafonhatás érvényesül (Stachó, 2011). A plafonhatás egyik oka lehet a
feladatok nehézségi szintjének nem megfelelő kialakítása; gyakran a legösszetettebb
feladat a zeneiskola 5.-6. évfolyam szolfézs-zeneelmélet tananyagának körébe tartozik,
amely a konzervatórium diákok számára általában nem okoz nehézséget. Ugyanakkor
elképzelhető az is, hogy bizonyos „alapképesség-szint” fölött már nincsenek
alapképesség-tesztekkel kimutatható egyéni különbségek, mivel a zenei képességtesztek
elsősorban a hallással összefüggő képességeket vizsgálják.
Érdemes tehát áttekinteni a környezeti és motivációs tényezőket, illetve a további - nem
zenei- képességeket. Erre utal O’Neil és Sloboda (1997) kutatása is, akik szerint a
hangszertanulásban való teljesítményt az első tanulóév után nem csupán a zenei
képességtesztek eredményei jósolták be, hanem inkább a kudarcnak való ellenállás
képessége.
A kutatásunk célja egy olyan könnyen hozzáférhető, online mérőeszköz kialakítása,
amely átfogó képet nyújthat a zenei képességekről, azok fejlődéséről a magyar
zeneművészeti szakközépiskolai, illetve a zeneművészeti felsőoktatás szolfézszeneelmélet oktatásában a zenei képességek integratív modellje alapján (Stachó, 2011).
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Témakörök: Hátrányos helyzet, kisebbségi oktatás
Előadásunkban egy, az OTKA által támogatott (K-7913) kutatás egyik részterületéről,
egy kvalitatív fókuszcsoportos vizsgálat néhány eredményéről számolunk be.
Kutatásunk célja, hogy feltárjuk a pedagógusok kisebbségi, illetve bevándorló tanulókra
vonatkozó interkulturális nézeteinek összetevőit, illetve azt, hogy e nézetek milyen
kapcsolatban vannak a tanárok tanórai munkájával. Feltételezésünk szerint a tanárok
gondolkodásában és attitűdjében sztereotipikusan jelennek meg a bármilyen értelemben
kisebbségi diákok. Hipotéziseink között szerepel az is, hogy a tanárok osztálytermi
tevékenységében összefüggést találunk a tanárok nézetei és osztálytermi
kommunikációja között. Kutatási kérdéseinkre a válaszokat kvalitatív és kvantitatív
kutatási módszerekkel, 300-350 tanár vizsgálatának segítségével kerestük.
A kutatás kvalitatív részének első részét a tanárokkal folytatott heterogén és homogén
fókuszcsoportos beszélgetések alkotják. A beszélgetések során hat tanári csoportban
(három homogén és három heterogén csoport) kerestük a választ arra, hogy milyen
ismereteik vannak a tanároknak a tanulók háttérkultúrájáról, nevelődésük jellemző
vonásairól, iskolai nehézségeikről, a szülőkkel való kapcsolattartás módozatairól, hogy
véleményük szerint miként lehet hasznosítani a tanulók szociális, kulturális és
képességbeli eltéréseiből adódó különbségeket a tanórák során.
Az 50 általános iskolai pedagógus részvételével folyó beszélgetések anyagának
elemzése során egyik fő, visszatérő témaként jelent meg az iskola és a szülők közötti
kapcsolatnak a pedagógusok általi jellemzése, a migráns és roma szülők valamint az
iskola tanárai között bevett kommunikációs sémáknak, kapcsolattartási formáknak a
bemutatása. A beszélgetéseknek az Atlas.ti tartalomelemző szoftver segítségével történt
elemzése lehetővé tette e nyelvi-kulturális tényezők által determinált interakciók fő
elemeinek és az interakciók kezdeményezőinek a beazonosítását, valamint bepillantást
engedett a pedagógus-szülő kommunikáció tartalmi vonatkozásaiba is.
A jelen konferencia-előadás célja e kutatási eredmény részletes bemutatása, különös
tekintettel a migráns és roma tanulói arány emelkedésére adott szülői válaszokra, és a
középosztálybeli szülők tömeges elvándorlását megakadályozni hivatott intézményi
stratégiák elemzésére, valamint a hat fókuszcsoportos beszélgetés során kirajzolódó
migráns és roma `szülőkép` közötti eltérésekre.
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Kaposvári Egyetem
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Témakörök: Szociális képességek, szociális tanulás
Az élethosszig tartó fejlődés (life-span development) hangsúlyozottan jelenik meg az
élethosszig tartó tanulás (life-long learning) mellett. Ebben meghatározó szerepet tölt be
a szocializáció folyamata. Új diskurzus válik szükségessé a szociális kompetencia
fontosságáról. A súlypont az iskolában a versengésről az együttműködésre, egymás
megismerésére és elfogadására helyeződik át. A szocializáció és az iskolai előmenetel
közötti kapcsolat más összefüggésrendszerbe kerül. Ebben a megközelítésben nem
személyekről, hanem problematikáról tesz említést a szakmapolitika és a közoktatáspolitika.
Kutatásom az emberi kapcsolatok tudományának részterületét vizsgálja: a társas
tudatosságon belül a szociális ismeretek fontosságát, a szociális jártasságot, illetve annak
hiányából adódó problematikát. A téma elméleti megközelítése során bemutatom a hazai
és a nemzetközi szakirodalom által a szociális kompetencia helyét a kulcskompetenciák
és a személyiség kompetenciák rendszerében, ismertetem a fogalmát, a fejlődését,
fejlesztését, többek között: B. H. Schneider; D. F. Tunstall; T. M. Scott; Nagy J.; Zsolnai
A.; Kasik L.; Konta I. munkái alapján. A következő részben a szociális kompetencia
hiányának lehetséges hatásaként a tanulási korlátokat ismertetem, ezen belül is
részletesen a tanulási zavar meghatározását, okait, típusait, jellemzőit: Selikovitz;
Mesterházi Zs.; Illyés S.; Gordosné által. A kutatási stratégiák közül a szakirodalom
feldolgozása során a deduktív (analitikus) kutatást elsődleges forrásként alkalmazom. A
publikációk felhasználása, valamint a tanulók munkáinak feldolgozása másodlagos
forrás. Kutatásomban jelentős részt képviselnek az empirikus, tapasztalati adatok, itt
bemutatom a vizsgálatot, a vizsgálati eszközöket, a kutatás során felvett adatokat,
megfigyeléseket, interjúk eredményeinek feldolgozását, rendszerezését és elemzését.
Kutatási módszereim: a megfigyelés, a kikérdezés, a dokumentumelemzés. A kikérdezés
módszerének alapváltozatai közül a szóbeli és az írásbeli kikérdezést alkalmazom egyéni
kikérdezéssel.
A konferencián ismertetem az előkutatás eredményét, melyet a szülők és a pedagógusok
körében vettem fel, majd bemutatom a kutatás adatfelvételének fő irányvonalát, továbbá
annak eredményeit SPSS alkalmazásával. A tanulók kérdőíves kikérdezése a kutatás
folyamatába lehetőséget biztosít arra, hogy egyes kérdések vonatkozásában összefüggést
tárjak fel a tanulók, a szülők és a pedagógusok válaszaiban.
Az összegzés során értékelem a kutatásom a hipotézis helytállóságára vonatkozóan.
Munkámban bizonyosságot kívánok szerezni arra vonatkozóan, mely szerint a szociális
kompetencia lehetőséget biztosít az iskolai előmenetelben, a társadalmi beilleszkedés
zavartalanságában, majd a társadalomban betöltött többdimenziós szerepvállalásban.
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Kutatásunkban a csoporthelyzetben megnyilvánuló szociális készségek hátterét
tanulmányoztuk, vagyis arra a kérdésre kerestük a választ, hogy a kognitív funkciók
milyen kapcsolatban állnak a szociális készségekkel. A szakirodalom a szociális
kogníció explicit és implicit szintjeit különíti el, azaz differenciálja a tudatos hozzáférést
igénylő folyamatokat az automatikus, nem-tudatos folyamatoktól (Frith & Frith, 2008).
Az implicit készségtanulás olyan alapvető nem-tudatos tanulási forma, amely nemcsak a
motoros, hanem a kognitív és szociális készségeket is meghatározza (Lieberman, 2000).
Kutatásunkban a kognitív folyamatok és a szociális készségek kapcsolatának vizsgálatát
tűztük ki célul. A kutatásban 45 fő általános iskolás gyermek vett részt, két osztályban,
2. és 4. osztályban végeztük a vizsgálatokat (átlagéletkor 8,96 év, szórás 0,16). A társas
készségeket a csoportban elfoglalt pozíció alapján vizsgáltuk, mérését a
szakirodalomban széles körben alkalmazott, egyszerűsített szociometria teszttel
végeztük. A csoportban elfoglalt státuszt a társak megítélése alapján határoztuk meg, a
pozitív és a negatív választások aránya alapján a mintában három csoportot képeztünk: a
népszerű, az ambivalens és az elutasított gyermekek csoportjait. Az általános kognitív
funkciók mérése során a gyermekek munkamemória kapacitását a számlálási terjedelem
teszttel, végrehajtó funkcióikat a Stroop teszttel mértük. Az implicit készségtanulás
vizsgálatára az ASRT (Alternáló Szeriális Reakcióidő) feladatot alkalmaztuk.
Eredményeink szerint az általános kognitív funkciók (a munkamemória és a végrehajtó
funkciók) fejlettsége és a szociometriai pozíció között nem találtunk kapcsolatot. A
csoportban elfoglalt pozíció és az implicit készségtanulás között azonban kapcsolat
mutatkozik. A népszerű szociometriai státuszú gyerekek szignifikánsan jobban
teljesítenek az ASRT feladatban, mint elutasított társaik. Az ambivalens csoport
teljesítménye a népszerű és az elutasított gyerekek eredménye között helyezkedik el.
A népszerűség mögött jobb társas készségeket feltételezünk, ezért vizsgálatunk
eredményei arra utalnak, hogy míg az általános kognitív funkciók (a tudatos hozzáférést,
figyelmi kapacitást igénylő feladatokban nyújtott teljesítmény) nem, az implicit
készségtanulás azonban kapcsolatot mutat a jobb társas készségekkel. Kutatásunk tehát
rávilágít a társas készségek mögött feltételezhető implicit folyamatok szerepére az
általános iskola kezdetén. A jövőben további kutatások szükségesek a csoportban
elfoglalt pozíció és kognitív funkciók kapcsolatának vizsgálatára, az életkori változások
feltérképezésére.
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A kutatás célja egy olyan zeneterápiás tréning kipróbálása, amely a tanárképzés keretein
belül hatékonyan fejleszti a tanár szakos hallgatók szociális és érzelmi készségeit
(például érzelem kifejező, felismerő, megértő és szabályozó készségek). Az előadás a
tréning kidolgozásának elméleti hátterét mutatja be.
Az életkori sajátosságokat figyelembe véve, a szociális és érzelmi készségek
begyakorlása nem a belátáson alapuló viselkedés megtanításán alapul, hanem inkább az
utánozható és kipróbálható modellek élményekben gazdag, életeseményként megélhető
tapasztalásán és értelmezésén. Főként igaz ez a zeneterápia által használt technikákra és
módszerekre, amelyek az öröm élményén keresztül jól integrálhatók a készségek
fejlesztésének folyamatába. Elemei könnyen elsajátíthatók, fokozzák a játékosság
hatását, valamint esztétikai és morális komponenseket is hordoznak. A zeneterápiát
olyan módszerként értelmezhetjük, mely a zenét és annak elemeit a megelőzés, a
személyiségfejlesztés, a korrekció, a gyógyítás a rehabilitáció területén egyaránt
alkalmazza. A tanárképzésben ennek megfelelően a terápia preventív funkciója kap
teret.
A szociális és érzelmi készségek tanításának elméleti kiindulópontja, hogy a szociális
viselkedés tanult, éppen ezért tanítható is, amennyiben megfelelő tapasztalatokat
nyújtunk hozzá. A készségfejlesztés során felhasznált technikák hatása zenei elemekkel
kiegészítve hatékonyabb és informatívabb lesz, minthogy a zenei elemek segítik a
verbális kommunikációval nehezen kifejezhető érzéseket és attitűdöket. A zeneterápia
eszközeinek felhasználása nem kötött zenei professzióhoz, ezért jól alkalmazhatók a
szociális és érzelmi készségek fejlesztése során.
A tanár szakos hallgatók számára készülő zeneterápiás tréning kidolgozása során először
a szociális és az érzelmi kompetenciával kapcsolatos elméleti modellek, a leginkább
használatos fejlesztő technikák (modellnyújtás, megerősítés, szerepjáték, utánzás,
történetek megbeszélése), valamint a mérés során alkalmazandó kvantitatív és kvalitatív
módszerek (interjú, mérőskálás, önjellemzés, szociometria, megfigyelés) megismerése,
elemzése történik. Többek között sor kerül a mérési technikák előnyeinek és
hátrányainak, legelterjedtebb skáláinak és kategóriáinak felderítésére, értékelésére.
Ezután kiválasztásra kerülnek a fejlesztéshez kapcsolható zeneterápiás formák (aktív és
a receptív terápia). A terápia módszerei két irányra fókuszálnak, az interperszonális és
intrapszichés konfliktusok feldolgozására, illetve a viselkedés alakítására.
A szociális és érzelmi készségek fejlesztésére zeneterápiás eszközökkel már van példa
Magyarországon (pl. Konta és Zsolnai, 2002), azonban a tanárképzés keretében
tudtunkkal még nem történt meg ilyen típusú tréning kidolgozása és kipróbálása.

134

AZ EGÉSZSÉGES SZOKÁSRENDSZER KIALAKÍTÁSA A CSALÁDBAN –
KUTATÁS A BÖLCSŐDÉBE BESZOKTATOTT GYERMEKEK SZÜLEINEK
KÖRÉBEN
DARVAY SAROLTA

ELTE Tanító- és Óvóképző Kar
darvay.sarolta@tok.elte.hu
Témakörök: Egészségnevelés, sportpedagógia
A gyermek az egészségkultúra első és megalapozó elemeit a családban szerzi meg. A
szülőnek döntő szerepe van a viselkedési minták, szokások kialakításában. Az alvási,
étkezési, higiénés szokások, mozgás, játék, szabadidős tevékenység kiépítésében. A
napirend, adja a kisgyermek számára a biztonságot, kiszámíthatóságot.
Az utóbbi évtized(ek)ben a család jelentős változáson ment keresztül. Társadalmi,
szociális okok miatt a gyermekvállalás időpontja kitolódik. A szülők jelenléte és szerepe
a gyermekek életében is megváltozott. Az anyák neveléssel, gondozással kapcsolatos
tájékozatlansága sok aggodalmat, szorongást vált ki bennük. A médiából származó
sokféle és különböző értékű információból nehezen tudnak választani, ami a
bizonytalanságot tovább erősítheti. Mindez érezteti hatását a mindennapokban, a
gyermekkel való együttlétben.
Elsődleges célunk a szülők gondozással, neveléssel kapcsolatos nézeteinek,
elképzeléseinek feltárása, a kisgyermekek napközbeni ellátását végző intézmények
egészségnevelésben betöltött szerepének tisztázása.
Vizsgálatunkban a Közép-Magyarország régió 126 bölcsődéje vett részt. A 2011.
szeptember 1. és október 31. között, a bölcsődékbe beszoktatásra kerülő gyermekek
szülei körében végzett vizsgálat, kérdőíves módszerrel történt. A feldolgozás során 3 272
szülő válaszát értékeltük. Mintavételünk Budapesten 53, Pest megyében 78%-os volt.
Az elemzés SPSS statisztikai programcsomaggal történt.
Az elemzés bemutatja a vizsgált családok szerkezetét, a család szocio-ökonómiai
státusát, a bölcsődébe lépés előtt az egészséges életmódra neveléssel összefüggésbe
hozható szokásokat, a csecsemő és kisgyermek táplálási gyakorlatát, a gyermek
megszületése után a család életében, napirendjében bekövetkezett változásokat, a
neveléssel, gondozással kapcsolatos problémákat.
A vizsgált mintánkban az anya életkora 33,46 az apáké 36,12 év volt. A bölcsődébe
íratott gyermek az anyának 53,41%-ban az első gyermeke. Bölcsődébe szoktatáskor a
gyermekek 87%-a él együtt az édesapával.
A kizárólagosan anyatejes táplálás mintánkban 4,8 hónap volt. A szülő 44%-ban
nyilatkozta, hogy teljesen megváltozott életük a gyermek megszületése után. Ehhez
nagyrészt (77%-ban) alkalmazkodni tudtak. A szülők fele elégedett gyermeke
napirendjével, a legfontosabb szempontnak a napirend kialakításában az alvást és az
étkezést tarja. Neveléssel, gondozással kapcsolatos problémáit egyéni konzultációban a
bölcsődei szakemberrel kívánja megbeszélni.
Eredményeink hozzásegítenek a szülői kompetencia szakember által megerősítendő
vonásainak feltárásához, a szülői kompetencia erősítését segítő módszertani kultúra
kialakításához, a kidolgozott módszertani kultúrának a kisgyermeknevelő képzés
programjába történő beépítéséhez, a bölcsőde szemléletformáló hatásának feltárásához.
A kutatás második fázisában – a gyermek 3 éves korában – a szülői elvárások,
elégedettség mérése során derül ki a bölcsődék nevelésben-gondozásban betöltött
szerepének sikeressége.
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HARCBAN A SPORTTEHETSÉGÉRT ÚJ TEREPEN A TEHETSÉGGONDOZÁS
ÉS A TELJESÍTMÉNY-TUDATOS KÉPZÉS A KOSÁRLABDASPORT
OKTATÁSÁBAN – A DE KOSÁRLABDA AKADÉMIÁJA
NAGY ÁGOSTON

Debreceni Egyetem OEC
Gusti@med.unideb.hu
Témakörök: Egészségnevelés, sportpedagógia; tehetséggondozás, speciális fejlesztés
A kutatás indoklása: A források megteremtésével, új állami sportstratégia nyitotta meg
az utat a hosszabb távú szakmai koncepciók megvalósítása előtt. Elkezdték működésüket
a Kosárlabda Akadémiák, melyek teljesen új oktatási-nevelési, sportszakmai terepet
jelentenek. A Debreceni Egyetem kosárlabda programja illeszkedik egy lehetséges
akadémiai képzés koncepciójába. Az utánpótlásban kialakult piaci versenyhelyzetben
megszületett az oktatás, a kultúra és a sport összekapcsolásának igénye. A minőségi
szinten kosárlabdázó fiatalok keresik a lehetőségét, hogy összekapcsolhassák sportolói
és tanulmányi karrierjüket. A sikeres műhelymunka célja a képzőprogram, amely
nemzetközi szintű sportolókat nevel.
Cél: A cél a hazai környezetben mértékadó debreceni utánpótlás kosárlabda oktatás
vizsgálata volt. Választ kerestem a pályaválasztás előtt állók sportolói és tanulmányi
motivációira, a személyiségfejlődésüket befolyásoló sportszakmai tényezőkre, a
hatékony edzői munka jellegzetességeire. Egységesen tekintettem az edzők szerepére,
hogy meghatározzam a helyi utánpótlás program domináns tehetséggondozó stílusát és
az időnyerés edzői eszközök tárát. Végső soron az aktuális képző program vizsgálatával
a debreceni program fenntartható fejlődését és a lehetséges akadémia személyi és tárgyi
kondícióit és prioritásait kutattam.
Módszer: Nyolc meghatározó hazai utánpótlás központot – az utóbbi öt évben elért –
szakmai sikereik alapján rangsoroltam a vizsgálat kezdetén. Megállapítottam, hogy
korosztályonként milyen mértékben váltak be és kaptak lehetőséget a tehetségek az NB
I-ben és a válogatottakban. Párhuzamosan vizsgáltam, hogy e játékosok, milyen módon
érvényesítették tanulmányi és sportolói karrier céljaikat. (Karrierkövető elemzés
módszerével.)
A debreceni utánpótlásban évfolyamos képzés folyik és több százan kosaraznak. A
tehetségek kiválasztása minden korosztályos váltásnál időszerű, ezért kiváló lehetőség
kínálkozott, hogy empirikus mérést végezzek. A kérdőíves vizsgálat célcsoportjai a
jelenlegi 15-18 évesek, a Debreceni Egyetemre járó minőségi kosarasok és az – elmúlt
öt évben – a programban résztvevő edzők voltak.
Eredmények: Újra definiáltam a játékosok potenciálját, a tehetség értékét, a hatékony
kiválasztást, a modern edzői munka tevékenységprofilját; illetve helyét, körülményeit és
anyagát. Megbizonyosodtam, hogy célirányosak a debreceni játékosok sportolói és
tanulmányi törekvései és az edzőik szakmai kompetencia-fejlesztési igényei. A
sportolói-tanulmányi karrier párhuzamba állításához szükség van a sport- a kultúra- és
az oktatás s a technológia prioritásainak összekapcsolására egy innovatív nevelési és
szakmai terepen, melyet az akadémiai rendszer keretei biztosíthatnak. Az időnyerés
eszköze a tehetséggondozás. Érdekében módosításra szorul a kosárlabda-, oktatás és
nevelés tanmenete, helyszíne az edzők és játékosok teljesítmény-tudatos gondolkodása
és viselkedése. Az akadémiai rendszer az egyetem beiskolázási programjának hosszabb
távú érdeke.
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A SZOCIÁLIS DOMINANCIA ORIENTÁCIÓ SZEREPE AZ ELŐÍTÉLETEK
ELŐREJELZÉSÉBEN
DANCS KATINKA

Szegedi Tudományegyetem Pedagógia Szak
katinka.dancs@gmail.com
Témakörök: Társadalomtudományi oktatás
A kutatók régóta foglalkoznak az előítéletek kialakulását magyarázó elméletek
alkotásával. A korábbi, értékelvű szemléletmóddal ellentétben, napjaikra a leíró
megközelítés nyert teret azt hangsúlyozva, hogy az előítéletek a társadalmi együttélés
elkerülhetetlen következményei (Erdős, 2007). Az előítéletek kialakulását befolyásoló
tényezők tekintetében, mind a személyiség, mind a kontextuális hatások szerepét
hangsúlyozók tábora széles (Fiske, 2005).
Az egyéni tényezők szerepét hangsúlyozó egyik legújabb elmélet a szociális dominancia
elmélete (Sidanius és Pratto, 2005). Az elmélet abból indul ki, hogy az emberi
társadalmak elkerülhetetlen velejárója a különböző csoportok közötti különbségek, és
ebből fakadóan a hierarchia kialakulása. A társadalomban az erőforrások egyenlőtlen
elosztásából származó különbségeken kívül többféle szempont szerint is kialakult
hierarchia: a nemek és az életkorok szerint, valamint az önkényesen kialakított
csoportok (pl. vallások, etnikumok, társadalmi osztályok) között. Minden egyén
rendelkezik viszonyulással arra vonatkozóan, hogyan vélekedik erről a hierarchiáról.
Ennek mérőszáma a szociális dominancia orientáció (SZDO), amely azt mutatja meg,
mennyire támogatja valaki a társadalmi egyenlőtlenségeket, és ez által a fennálló
társadalmi rendszer működését. A hierarchia fenntartásából fakadó törekvés
következtében – az azt fenyegető csoportokkal szemben – előítéletek alakulnak ki,
melyek előrejelzésében az SZDO részt vesz (Pratto és mtsai, 2006). A kutatások szerint
az egyéni tényezők közül az SZDO-ra a nem (Sidanius és mtsai, 2000), a verbális
intelligencia (Heaven és mtsai, 2011) és a protestáns hivatásetika egyes dimenziói
(Christopher és mtsai, 2008) is hatással vannak.
A csoportközi kapcsolatokkal foglalkozó kutatók éles kritikával fogadták a szociális
dominancia elméletét. A kritikusok szerint az SZDO nem megfelelő előrejelzője az
előítéleteknek, mert azok kialakulásában nagyobb szerepe van annak a szituációnak,
melyben az egyénnek meg kell hoznia döntését (Schmitt és mtsai, 2003; Lehmiller és
Schmitt, 2007 idézi őket Kteily és mtsai, 2011). Ezzel szemben az elmélet támogatói
szilárd bizonyítékokat találtak az SZDO és az előítéletek közötti szoros kapcsolatra,
habár az orientáció állandóságát nem sikerült egyértelműen megerősíteniük (Kteily és
mtsai, 2011).
A megfogalmazott kritikák azonban élénkítően hatottak a szociális dominancia
elméletére, és a korábbiaktól eltérően az egyéni tényezők mellett egyre nagyobb
hangsúlyt kap a kontextus hangsúlyozása az előítéletek magyarázatában. Az adott
nemzet által képviselt bevándorláspolitika (Esses és mtsai, 2006), az adott csoport által
elfogadott normák (Akrami és mtsai, 2008) és a külső csoport okozta fenyegetés
(Morrison és Ybarra, 2008) is hatással van az SZDO-ra. Pedagógiai szempontból fontos
kiemelni, hogy az eredmények szerint a fiatalok orientációja szüleikéhez hasonlóvá válik
a szocializációs folyamatok következtében (Duriez és Soenens, 2009).
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A FOGALMI VÁLTÁS PROBLEMATIKÁJA A MATEMATIKATANULÁS ÉS TANÍTÁS TERÜLETÉN
GLASHÜTTER ANDREA

SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola
g-andrea@glashutter.hu
Témakörök: Kognitív fejlődés és fejlesztés; tanulás, tudás
Jelen kutatás célja a matematika tanulásán belül a fogalmi váltás elméleteinek
szakirodalmi háttér alapján történő elemzése, a területen jártas kutatók által végzett
elemzések szintézise. Az összehasonlító elemzés az adott korosztály készségeinek,
képességeinek szintjét vetné össze a kutatási eredményekkel, elemezve, hogy adott
képesség nem megfelelő szintje kapcsolatban van-e a fogalmi váltás problematikájával.
A fogalmi váltás jelentése a kutatók körében sem egyértelmű. Eltérő jelentéseket
definiálnak annak függvényében, hogy a természettudományos nevelésre (Posner és
mtsai, 1982) vagy az értelmi fejlődésre helyezik a hangsúlyt (Vosniadou, 1984). Az első
elméletet Posner és munkatársai az 1980-as években alkották meg a tanulók kezdeti
fogalmi rendszerének és az új ismeretek kompatibilitásának vizsgálatával (Korom,
2005). Eredményük alapján a tanuló abban az esetben vehető rá fogalmi váltásra, ha (1)
elégedetlen az aktuális elgondolásával, (2) az új fogalom érthető, (3) az új fogalom
hihető, valószínű, illetve ha (4) az új fogalom jövőbeni megtérüléssel kecsegtet.
Piaget (1970) szakaszokra épülő fejlődéselméletében a bonyolultabb fogalmi struktúrák
kialakítását konstruktív tevékenységhez köti. Ezt a kognitív fejlődési folyamatot Carey
(1985) „globális újrastrukturálódásnak” nevezi, és minden egyes szinten az egyes
tudásanyagok más-más értelmezést nyernek. Annak vizsgálata, hogy a
természettudományok tanulása fogalmi váltással jár Novak (1977), Driver és Easley
(1978), valamint Viennot (1979) munkásságával vette kezdetét.
Vosniadou (2001) a tudáselsajátítást és az ezzel kapcsolatban fellépő nehézségeket
konkrét feladatokon vizsgálta. Elmélete szerint a hangsúlyt a természettudományos
tárgyak, így a matematika tanulásának vizsgálata során is annak megértésére kell
helyezni, hogy miként tanulják a diákok az egyes tárgyakat. Ezek elemzésével is
bővítette Posner és mtsai definícióját.
Limón (2001) kutatásaiban a tanulók előzetes tudásaira összpontosítva fejlesztett ki
tanítási stratégiákat a fogalmi váltás megértésének elősegítéséhez. Eredményei alapján
elmondható, hogy amennyiben a pedagógus nem rendelkezik megfelelő információval a
tanulók előzetes tudásáról, vagy hatékony módszert annak előhívásáról, a fejlesztést
hiábavaló elkezdeni.
Az előadás további célja felhívni a figyelmet a még nem kutatott területekre, valamint az
azokon végzendő elemzések relevanciájára.
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A GYERMEKI TESTKÉPET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK VIZSGÁLATA
PUKÁNSZKY JUDIT

SZTE-ETSZK
pukanszky.judit@gmail.com
Témakörök: Egészségnevelés, sportpedagógia; személyiségfejlődés és -fejlesztés
A testkép az egyén saját testével kapcsolatos pszichológiai élményeinek és attitűdjeinek
összessége, valamint az a mód, ahogy ezen élmények szerveződnek (McCrea és
mtsai.,1988). A testképpel való elégedettség szorosan összefügg a pszichés jólléttel: a
testkép hatást gyakorol az önértékelésre és az énképre, így szerepet játszik a viselkedés
és a közérzet alakulásában egyaránt (Túry és Szabó, 2000). A negatív testkép
kialakulásának okait vizsgálva, Kearney-Cooke (2002) modelljében összegezte
lehetséges faktorokat, melyek a következők: internalizáció, projekció, identifikáció és
kultúra. Ezek a tényezők együttesen hatást gyakorolva az egyénre, a saját testhez
kapcsolódó negatív percepciókhoz, érzelmekhez és kogníciókhoz vezethetnek, valamint
kompenzáló viselkedésminták megjelenését vonhatják maguk után. Referátumomban a
média és a szülői hatások testképet formáló szerepére koncentrálok. Számos kutatás
bizonyítja a média azonnali, és erőteljes szerepét a testi elégedetlenség kialakulásában,
mely jelenség kísérleti igazolásához reklámokat, videoklipeket és divatmagazinokat
használtak fel, karcsú szereplők bemutatásával (például Bell és mtsai, 2007). Mivel a
televíziózás Monro és Huon (2005) szerint önmagában nem testképromboló
tevékenység, létezniük kell olyan tényezőknek, melyek hajlamosíthatják az egyént az
idealizált, légies testi megjelenést hangsúlyozó médiaüzenetekkel való azonosulásra:
ilyen tényezők lehetnek a túlsúly, a soványságideál korábbi internalizációja, valamint a
szociális támogatás hiánya (Stice és Whitenton, 2002). A média hatásai mellett, Fisher
és mtsai. (1980) korai kutatásunkban a testképet befolyásoló családi hatások szerepét
hangsúlyozták , mely már a gyermek születése előtt érvényesülhet, a születendő
gyermek nemét és külsejét érintő, sokszor nem tudatos elvárások formájában. A
gyermek fejlődése során a szülői viselkedés és megjegyzések útján juthatnak
kifejeződésre a gyermek külsejével kapcsolatos szülői attitűdök. Striegel-Moore és
Kearney-Cooke (1997) eredményei szerint, ahogy a gyermek növekszik, a szülők úgy
viszonyulnak egyre negatívabban testi megjelenéséhez, étkezési és testmozgási
szokásaihoz. Ez az eredmény összefüggésbe hozható a serdülőkorú lányokra jellemző
fokozott testi elégedetlenséggel. A szülők modelláló szerepe sem elhanyagolható a
testképpel való elégedettség tekintetében is: Field (2005) szerint a serdülő lányok
nagyobb valószínűséggel diétáztak és szerettek volna soványabbak lenni, ha azt
tapasztalták, hogy édesanyjuk számára fontos a saját testsúlya. Cooley és mtsai. (2007)
eredményei szerint pedig az anyák által jelentett táplálkozási tünetek és testi
elégedetlenség szignifikánsan összefüggöttek lányaik ugyanezen tüneteivel.
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A PEDAGÓGIA SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE AZ ONLINE TANULÁSBAN
PAPP-DANKA ADRIENN

Edutus Főiskola
pda@edutus.hu
Témakörök: IKT, e-learning, távoktatás; tanulás, tudás
Az információs- és kommunikációs technológiák oktatásban való megjelenése már több
mint egy évtizedre vezethető vissza. Az internet, a webkettes alkalmazások, a virtuális
világok, a szimulációk vagy az adaptív tutorális rendszerek mindegyike nagy erővel
támogathatja a tanulást, amennyiben kognitív és/vagy metakognitív eszközként
tekintünk rájuk (Green et al. 2010). Az elmúlt egy-másfél évtizedben azonban
viszonylag kevés olyan írás született az oktatás-informatikai szakirodalomban, amely az
IKT-val támogatott tanulási-tanítási folyamat pedagógiai oldalával foglalkozik. Pedig
nem kétséges, hogy a tanulók egyéni kognitív képességei és jellemzői nagyban
befolyásolják azt, hogy mennyire hatékonyan tudnak tanulni a számítógéppel segített
tanulási környezetben. Például egyre világosabban látszik a kutatásokból, hogy a tanulók
– többek között – akkor tudnak hatékonyan részt venni egy online tanulási környezetben,
ha (1) jártasak az önszabályozó tanulásban (Azevedo, 2005), (2) a tanulási stílusukhoz
adaptálható a felépített tanulási környezet (Manocher, 2006; Graf, 2007), és (3) az online
tanulási környezetben erőteljes a tanári jelenlét (Lou et al. 2006).
Problémafelvetésünk a tanulás fogalmának változásától indul, majd áthalad a
konstruktivizmus tanuláselméletén, kitérve a konstruktivista elméletek elearninggel való
kapcsolatára. Az online tanulás(i környezet) fogalmának definiálásra tett kísérlet
mentén továbbhaladva, kihangsúlyozzuk azokat a tanulással kapcsolatos alapfogalmakat,
amelyeknek különleges jelentősége lehet a számítógéppel támogatott eredményes és
hatékony tanulásban. Így kerül szóba a különböző tanulási stílusok online környezetben
való támogatásának lehetősége; a tanuláshoz szükséges kognitív képességek online
környezetben való szerepe és változása; valamint az önszabályozó tanulás dinamikus
folyamatként való definiálása, mérése (Schraw, 2010), és a számítógéppel segített
tanulásban betöltött szerepe.
Az online tanulási környezetek egyik előnye éppen abban rejlik a hagyományos
környezethet képest, hogy előbbiben könnyebben és többféle úton elérhetjük az adaptív
tanulási környezetet. A környezet egyénre szabásához pedig segítségünkre vannak
mindazon mérési lehetőségek, melyek a számítógéppel támogatott tanulási környezetben
adottak: legyen szó kvantitatív vagy kvalitatív mérésekről (Nelson), illetve obtruzív
vagy nem obtruzív mérésekről (Schraw, 2010).
Elméleti jellegű összefoglaló bemutatónk célja azt kihangsúlyozni, hogy a
számítógéppel segített oktatásban elértünk arra a pontra, amikor már nem az IKT
eszközök rendelkezésre állása a központi kérdés, hanem az, hogy mely pedagógiai
jelenségek alapos és feltáró megismerése szükséges a hatékony digitális pedagógia, azaz
az eredményes online tanulás- és tanítástámogatás kidolgozásához.
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NÓBIK ATTILA
SZTE BTK Neveléstudományi Intézet
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NÉMETH ANDRÁS
ELTE PPK
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ÖNDEFINÍCIÓS FOLYAMAT NYELVI SZINTJEI A CSALÁD ÉS ISKOLA C.
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BASKA GABRIELLA
Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Neveléstudományi Intézet
NÁDPÁLCÁTÓL AZ „ATYAI SZÓIG” – FEGYELMI ESETEK ÉS
KEZELÉSÜK A „CSALÁD ÉS ISKOLA” FOLYÓIRAT HASÁBJAIN
HEGEDŰS JUDIT
Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Neveléstudományi Intézet
A TANÍTÓSÁG CSALÁDFELFOGÁSÁNAK JELLEMZŐ ELEMEI A CSALÁD
ÉS ISKOLA C. LAP PAEDAGOGIAI ESETEIBEN (1889-1900)
SZŰCS KATALIN
Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Neveléstudományi Intézet
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ISKOLA TÜKRÉBEN (1887-1891)
NÓBIK ATTILA
SZTE BTK Neveléstudományi Intézet
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SZIMPÓZIUM–ÖSSZEFOGLALÓ
Témakörök: Neveléstörténet, reformpedagógia
A pedagógus-professzionalizáció kialakulása az utóbbi évtizedben a magyar
neveléstörténet-írás egyik kiemelt kutatási területe lett. Az eddig lezajlott kutatások a
néptanítóság szakmásodásának folyamatát a tanítói kézikönyvek, tanítóképezdei
tankönyvek és pedagógiai lexikonok segítségével vizsgálták. A pedagógiai sajtó ilyen
szempontú elemzésére eddig alig került sor, noha a szaksajtóban kialakult diskurzusok
elemzése professzionalizációs folyamatok jobb megértéséhez segíthet hozzá.
A jelen szimpózium témája szervesen kapcsolódik a 2011-es Országos
Neveléstudományi Konferencián „A dualizmuskori pedagógiai sajtó kutatásának új
lehetőségei” címmel tartott szimpóziumunk témájához. Abban arra törekedtünk, hogy a
néptanítói szakmai közélet különböző új kutatási módszerek alkalmazásával
megismerhető sajátosságait mutassuk be.
A szimpóziumban a néptanítói szakmásodás és a néptanítói identitás alakulásának
különböző aspektusait mutatjuk be a dualizmus-kori szaksajtó egyik reprezentáns
képviselője, a kolozsvári Család és Iskola (nevelés-oktatásügyi szakközlöny, szülők,
kisdednevelők, tanítók és a nevelésügy barátai számára ) segítségével. Az előadások
közös forrását a lapban megjelent, a néptanítók által beküldött, a hétköznapi
gyakorlatból vett problémákat és azok megoldásait bemutató, ún. Paedagogiai esetek
jelentik, melyek segítségével közvetlenül vizsgálhatók a néptanítók gondolkodásának
különböző rétegei. A példatárként is értelmezhető szövegkorpusz egyszerre nyújt
betekintést a pedagógiai gyakorlatba, a problémák idealizált megoldásába és az
„egyszerű” néptanítók identitásába, önlegitimációjába.
Az első előadás a néptanítói identitás kialakulásának nyelvi eszközeit vizsgálva a
tudományos és a hétköznapi nyelvhasználatnak az identitásképző diskurzusokban
betöltött szerepét mutatja be.
A második előadás a pedagógus feladatkörével kapcsolatos egyik legfontosabb
gyakorlati problémának, a fegyelmezésnek a megjelenését elemzi.
A néptanítóság önlegitimációjának fontos eleme a szakértői szerep hangsúlyozása. A
szerep betöltése során a néptanítók természetes módon kerülnek érdekkonfliktusba a
családdal. A harmadik előadás ezért a család iskola viszonyának reprezentációját vizsgálja.
A néptanítói szakmai diskurzus és tudáskánon alakítói többségében férfiak. A negyedik
előadás azt elemzi, hogy volt-e a tanítónőknek lehetőségük a férfiak által dominált
diskurzus formálására.
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„MESÉK” AZ ISKOLÁRÓL – A TANÍTÓI TUDÁSKONSTRUKCIÓS ÉS
ÖNDEFINÍCIÓS FOLYAMAT NYELVI SZINTJEI A CSALÁD ÉS ISKOLA C. LAP
„PAEDAGOGIAI ESETEIBEN”
BASKA GABRIELLA

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi
Intézet
omnibus15@gmail.com
Témakörök: Neveléstörténet, reformpedagógia
Az utóbbi években a magyarországi neveléstörténeti kutatások homlokterébe került a
pedagóguspálya különböző szakmai csoportjainak professzionalizációs folyamata. A
hazai szakirodalomban elsőként Németh András körvonalazta azt, antropológiai és
tudásszociológiai alapvetésekből kiindulva, hogy milyen részelemei vannak a modern
tanítói szakmaiság konstrukciós folyamatainak. Kifejti, hogy ennek a folyamatnak a
részeként a 19. század második felétől a hazai pedagóguscsoportok körében is
megfigyelhető az a törekvés, hogy szakmai tudástartalmaikat tudományos igénnyel
fogalmazzák meg, azaz a mindennapokban megjelenő gyakorlati problémákat a
tudományos reflexió szintjére emeljék.
Jelen kutatásunk arra irányul, hogy a rendelkezésünkre álló szövegkorpuszt – egy a 19.
század utolsó évtizedéből származó folyóirat „Pedagógiai esetek” című rovatának
írásait, összesen 320 szöveget – a kvalitatív szövegelemzés módszer-együttesének
segítségével abból a szempontból vizsgáljuk meg, milyen nyelvi eszközökkel és
stíluselemekkel vesznek részt a tanítói szakmáról folyó korabeli diskurzusban a rovat
szerzői, a tanítók. Kiindulási pontunk az volt, hogy a pedagógiai esetek szerzői
tudatosan és nem tudatosan is „üzennek” szerepükkel kapcsolatban. Ezzel
összefüggésben az volt a feltevésünk, hogy a szakértői szerephez szakmai
nyelvhasználat is járul, illetve, hogy a szakértői szerepet elsősorban a tevékenységet más
szakmai tevékenységektől megkülönböztető szakmai nyelvvel lehet a leginkább
közvetíteni.
Vizsgálatunk jelenlegi eredményei érdekes „ellentmondásra” hívták fel a figyelmünket:
miközben a rovat szerkesztőjének megfogalmazása szerint a pedagógiai esetek
közzétételének célja egyfajta szakmai műhely létrehozása, a tanítók szakmai fejlesztése,
deklarált olvasóközönsége tehát egyértelműen a tanítóság maga, a nyelvhasználat ezt a
deklarált célt nem támasztja alá. Miközben az írások egyik legmarkánsabb „üzenete” a
tanítóság nevelői kompetenciája, szemben az inkompetensnek mutatkozó szülői-nevelői
megoldásokkal, az esetleírásokban a szerzők a népszerűsítő irodalom könnyen
dekódolható stílusát használják, mellőzik a szakmai nyelv elemeit, történeteket,
valójában meséket mesélnek.
Az előzetesen deklarált céllal szemben tehát egy a háttérben meghúzódó, áttételes, ám
legalább ennyire fontos cél valósul meg ezeken az írásokon keresztül: bizonyítani a
laikus olvasóközönség számára azt, hogy a társadalomban a tanító szerepe
elengedhetetlenül fontos, hiszen olyan tudás birtokában van, amivel a laikus szülő nem
rendelkezhet.
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NÁDPÁLCÁTÓL AZ „ATYAI SZÓIG” – FEGYELMI ESETEK ÉS KEZELÉSÜK A
„CSALÁD ÉS ISKOLA” FOLYÓIRAT HASÁBJAIN
HEGEDŰS JUDIT

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi
Intézet
hegedus.judit@ppk.elte.hu
Témakörök: Neveléstörténet, reformpedagógia
A gyermek fegyelmezésével, büntetésével kapcsolatos kérdések évszázadok óta
meghatározó pedagógiai kérdésként jelennek meg a neveléstudományi diskurzusokban,
a gyakorló szakemberek körében. Az iskola és a fegyelem kapcsolata a közoktatás
kialakulásával egyre fontosabb témává vált a pedagógiai sajtóban. Az iskolába járók
folyamatosan növekvő száma és az ezzel párhuzamosan sokasodó fegyelmi ügyek és
azok kezelése érdekes polémiákat eredményezett a 19. századi hazai szaksajtóban is.
Kutatásunkban1 kiemelten a 19. században megjelenő Család és Iskola folyóiratban
megjelenő „Paedagogiai esetek” című rovatot vizsgáltuk, előtérbe állítva a fegyelmi
vétségeket és fegyelmezési módokat. A mintegy 320 szöveget szövegelemzés módszeregyüttesének segítségével abból a szempontból vizsgáltuk meg, hogy a Foucault által
(Foucault, 1990) panoptizmusnak nevezett fegyelmező társadalom jellemzői hogyan
jelennek meg a pedagógiában; a panoptizmus három oldala – felügyelet, ellenőrzés,
korrekció – milyen módon érhető tetten a tanítók által írt pedagógiai esetek leírásában?
A fegyelmi vétségek elemzése során jól láthatóvá váltak a tipikus iskolai fegyelmi
vétségek: az illemszabályok megszegésétől az erkölcsi normák megszegésén át a
bűncselekménynek számító verekedésig sokféle fegyelmi problémával találkozhattunk,
melynek okai között leginkább a család felelőssége, a kortársak hatása jelenik meg. A
vétséget elkövető bűnös gyermeket a pedagógiai esetek írói jelentős százalékban
felmentik és kezd körvonalazódni a korszakra jellemző bűnös áldozatok gyermekképe. E
kettősség jól párhuzamba hozható a 19. század végén fellendülő kriminálpedagógiával,
ahol a közvetítői kriminológiai iskolának köszönhetően egyértelművé vált, hogy a
normasértő magatartás mögött komplex tényezők állnak.
A bűnös áldozat gyermekkép mellett a fegyelmező pedagógus képe is jól
körvonalazódik a problémák kezelése kapcsán. A fegyelmezés módszereinek
megválasztásában jól érzékelhető a fejlődés, a Foucault által is felvázolt fejlődés jól
látható: a 20. század elejére – a gyermektanulmányozási mozgalmaknak is köszönhetően
– a gyermekeket érintő fegyelmező eljárások a „nyájasság-termelés-nyereség” elvét
állítják előtérbe: a durva fegyelmezési szokásokat – legalábbis elméletben – kezdik
felváltani a gyermek sajátosságait előtérbe helyező pedagógiai és pszichológiai
módszerek.

1

A kutatást az OTKA K 75295 sz. projekt támogatja.
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A TANÍTÓSÁG CSALÁDFELFOGÁSÁNAK JELLEMZŐ ELEMEI A CSALÁD ÉS
ISKOLA C. LAP PAEDAGOGIAI ESETEIBEN (1889-1900)
SZŰCS KATALIN

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi
Intézet
szucs.katalin@gmail.com

Témakörök: Neveléstörténet, reformpedagógia
A Család és Iskola című pedagógiai folyóirat egyik állandó rovata, a Paedagogiai esetek
a pedagógusok által beküldött, mindennapos nevelési helyzetekkel kapcsolatos
konfliktusok tárháza volt; a szövegek gyakran reflektáltak a család és az iskola közötti
ellentétekre, a neveléssel kapcsolatos felelősség és feladatmegosztás problematikus
voltára. A szakma professzionalizációját elősegíteni hivatott rovat egyik expliciten
megfogalmazott „küldetése” az iskola és a szülői ház közötti szorosabb kapcsolat
kiépítése volt.
Kutatásunk kiindulópontjaként feltételeztük, hogy a néptanítóság szakmai identitásában
fontos szerepet töltött be az inkompetens szülőkkel szembeállítható szakértői státusz
igazolása, ezért a Pedagógiai esetekben a konfliktusok bemutatása és megoldásuk leírása
során nem csupán a szoros együttműködés igénye jelenik meg, hanem annak
megfogalmazása is, hogy a család és az iskola kapcsolatában a pedagógus képviseli a
gyermek és a társadalom valódi érdekeit.
Kutatásunk célja ezért annak a vizsgálata, hogy az írások milyen családfelfogást
tükröznek, illetve milyen jellemző, családhoz kötődő tanítói attitűdöket jelenítenek meg.
A kvalitatív szövegelemzés módszereit alkalmazva a következő főbb kérdések mentén
vizsgáltuk a szövegeket: Hogyan jellemezhető az iskola és a család közötti kapcsolat?
Az iskola hogyan tekint a szülői házra? A tanítóság milyen feladatokat tulajdonít a
szülői háznak és az iskola intézményének? Fogalmazódnak-e meg a családi nevelés
kapcsán alapvető szülői kötelezettségek? A problémamegoldás folyamatában mi tartozik
a tanító, és mi a szülő hatáskörébe?
A kutatás során az 1880-as és 1890-es években megjelent esetekre fókuszáltunk, ezt az
indokolja, hogy az akkor már hat éve megjelenő lap egyre inkább tükrözte azokat a
sokasodó problémákat, amik az általános tankötelezettség elfogadása nyomán az
iskolarendszerbe belépő gyermekek számának növekedéséből adódtak. A problémás,
rossz magaviseletű gyermek megoldandó pedagógiai feladatként jelent meg a tanítóság
számára, ennek okán jogosan merült fel a szülői és a tanítói felelősség és kompetencia
kérdése egy-egy eset kapcsán.
Többféle „hang” szólalt meg a vizsgált írásokban, de legtöbben a lap alapvető céljával
szemben a családi nevelés hiányosságait ostorozó cikkeikben a szülők
inkompetenciájára hívták fel a figyelmet a nevelési kérdések kapcsán. Ezek az írások
sokkal inkább a család és iskola közötti szakadékot mélyítették, semmint az
együttműködést és a családi nevelés hatékonyságát segítették volna. Ezzel
párhuzamosan azonban alátámasztották a modern iskola és a modern néptanítói
tevékenység társadalmi fontosságát. Írásaikat úgy értelmezzük, mint a néptanítói szakma
önlegitimációs törekvéseinek nyilvánvaló példáit.
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A TANÍTÓNŐK RÉSZVÉTELE A SZAKMAI KÖZÉLETBEN
A „CSALÁD ÉS ISKOLA” TÜKRÉBEN (1887-1891)
NÓBIK ATTILA

SZTE BTK Neveléstudományi Intézet
nobik@edpsy.u-szeged.hu
Témakörök: Neveléstörténet, reformpedagógia
A tanítónők száma a dualizmus időszakában dinamikusan növekedett, 1890-ben az
összes néptanító 12%-a nő volt. A törvényhatósági jogú városokban ez az arány 45%
volt, Kolozsváron pedig erre az időszakra már többségben kerültek a nők a tanítói
pályán. A tanítónői szakma kialakulásának egyes részfolyamatai jól feltártak. Az egyes
képzők és a tanítóképzés áttekintő története is ismert. A dualizmus korának tipikus
tanítónői karriereit Hegedűs Judit kutatásai elemezték. A századforduló tanítói
életvilágával foglalkozó kutatásokban (Baska–Nagy-Szabolcs) is szempontként jelent
meg a tanítónők helyzetének bemutatása.
Az azonban még nem kutatott, hogy a tanítónők bekapcsolódtak-e, és ha igen milyen
módon a szakmai közéletbe. Ezért a kutatás célja a néptanítói szakmásodás „női
oldalának” feltárása. Ennek keretében azt vizsgáltuk, hogy a Család és Iskola című
kolozsvári szaklap kiválasztott időszakban megjelent számaiban szerzőként
megjelentek-e a tanítónők, és ha igen, milyen módon formálták az ott zajló szakmai
kommunikációt.
Hipotéziseink a következőek voltak: 1. A kolozsvári tanítónők magas aránya miatt a
korszakban természetes férfidominancia ellenére is magas lesz a női szerzők aránya. 2. A
tanítónők által írt közleményekben markánsan jelennek meg a tanítónői szakma korabeli
helyzetével kapcsolatos problémák. 3. Az „egyszerű” tanítók által írt Pedagógiai esetek
című rovaton keresztül a hétköznapi tanítónők is megjelennek a Család és Iskolában.
Az első hipotézis nem bizonyult igaznak, mivel a vizsgált időszakban a Család és
Iskolában névvel tanulmányt vagy tárcát publikáló közel száz szerző közül mindössze
nyolc volt nő. Így arányuk nem csupán a tanítónők kolozsvári, de országos arányától is
messze elmaradt.
A második hipotézis részben bizonyult igaznak. A nyolc szerző által írt közleményekben
csupán egy foglalkozott expliciten a tanítónők helyzetével, és alig néhány utalt a
leánynevelés problémáira. A többi cikk beleillett a Család és Iskola profiljába, és
részben nevelési, részben didaktikai kérdésekkel foglalkozott. Megállapítható, hogy a
női szerzők nem a sajátos női szempontok beemelésének, hanem a szakmai közélet
meghatározó témaihoz való kapcsolódás stratégiáját választották.
Az egyébként tanítók széles köre számára publikálási lehetőséget biztosító Pedagógiai
esetek című rovatban csak két tanítónő publikált a vizsgált időszakban. A lapban
megjelenő nők többsége a néptanítói elithez tartozott, vagy oda tartott, igazgatónő volt
vagy hamarosan az lett Binder Laura, (Lázárné) Kasztner Janka, Nemessányi Adél és
Schwarzel Adél. Czukrász Róza pedig néhány évvel később a fonomimikai módszer
megalapítójaként lett elismert.
Az eredmények alapján feltehető, hogy a néptanítóság szakmai közéletére, a tudáskánon
formálóira a vártnál is erősebb férfidominancia volt jellemző, tehát a pályára lépő nők ekkor
még nem tudták áttörni a szakmai hagyományok hatalmi viszonyait, előretörésüket a
néptanítói szakmában csak jelentős késéssel követte megjelenésük a szakmai közéletben.
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KÉPESSÉGEK FEJLŐDÉSE ÉS FEJLESZTÉSE
Elnök:
ZENTAI GABRIELLA, JÓZSA KRISZTIÁN
Békés Megyei Tudásház és Könyvtár – Colorado State University

Opponens:
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SZIMPÓZIUM–ÖSSZEFOGLALÓ
Témakörök: Kognitív fejlődés és fejlesztés; személyiségfejlődés és -fejlesztés
Kutatócsoportunkban1 a képességek fejlődésével és fejlesztésének lehetőségeivel
foglalkozunk. Szimpóziumunkban olyan empirikus kutatásokat válogattunk össze,
amelyek különböző nézőpontból vizsgálják ezt a kérdést. Előadásainkban elsősorban a
képességek fejlődését befolyásoló tényezőkre fókuszálunk. Az első előadás a zenei
képességek és néhány elemi alapkészség közötti összefüggést mutatja be. Igazolja, hogy
a zenei képességeknek szignifikáns hatása van az anyanyelvi és a számolási készség
fejlettségi szintjére. Az eredmények kiemelik a zenei képességek fejlesztésének
transzferhatását az alapkészségek fejlődésére. A második előadás egy hároméves
longitudinális vizsgálat eredményeire épül. Bemutatja, hogy az első osztályos tanulók
manipulatív rendszerező képessége milyen mértékben jelzi előre a negyedikes fogalmi
rendszerező képesség fejlettségét. Kiemeli, hogy a rendszerező képesség fejlesztésére
mindkét absztrakciós szinten figyelmet kell fordítani. A harmadik előadás témája az
olvasási képesség és az olvasási motívumok közötti kapcsolatrendszer feltárása. A
három mérési pontból álló keresztmetszeti vizsgálat középpontjában 10-14 éves életkorú
tanulók fejlődési folyamata áll. Az adatok elemzése alátámasztja az olvasási motívumok
és az olvasási teljesítmény közötti összefüggéseket, az életkor változásával erősödő
kapcsolatukat. Felhívja a figyelmet az olvasási motívumok fejlesztésének jelentőségére a
szövegértés fejlődésének segítése érdekében. A negyedik előadásban 4-7 éves korú
gyermekek alapkészségeinek longitudinális vizsgálati adatsorát elemezzük. Igazoljuk,
hogy az elemi alapkészségek fejlettségét átfogóan jellemző DIFER-index hatással van az
iskolai tanuláshoz szükséges alapkészségek fejlettségére. Emellett az eredmények az
óvodai fejlesztés lehetőségeire is ráirányítják a figyelmet.
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Témakörök: Kognitív fejlődés és fejlesztés; személyiségfejlődés és -fejlesztés
Az utóbbi évtizedek – főként nemzetközi – transzferhatás kutatásai a zenei képességek
és más kognitív területek közötti összefüggésekre mutatnak rá. Az elméleti
megközelítések a zenetanulás komplex jellegét emelik ki (Huttenlocher, 2002; Portowitz
és mtsai, 2009); a zenei tevékenységekben valamilyen formában az egész agy érintve
van (Papp, 2004; Trainor, McDonald, és Alain, 2002). Empirikus vizsgálatok a zene és a
nyelv, zenei képességek és a matematikai teljesítmény illetve az intelligencia kapcsolatát
jelzik (Babo, 2004; Hébert és Cuddy, 2006; Lamb és Gregory, 1993; Papp, 2004). A
zenei képességek és más területek összefüggéseit vizsgáló hazai kutatások száma
ugyanakkor még meglehetősen szerény. Jóllehet, a transzferhatások megismeréséhez,
valamint a képességfejlesztés leghatékonyabb területeinek a kiválasztásához ezek a
kutatások elengedhetetlenek.
Első évfolyamos tanulók körében folytatott kutatásunk1 az anyanyelvi készségek, a
számolási készség, az intelligencia valamint a zenei képességek fejlettsége közötti
összefüggések vizsgálatát tűzte ki célul. 2009-as adatgyűjtésünkben 112 első osztályos
tanuló, 55 fiú és 57 lány vett részt. A következő mérőeszközöket alkalmaztuk
(zárójelben a Cronbach- reliabilitások): (1) saját fejlesztésű zenei képességteszt (0,91);
(2) szinonimaolvasás (0,76); (3) szójelentés olvasás (0,71); (4) képes szóolvasás (0,74);
(5) helyesírás (0,79); (6) finommotorika (0,91); (7) számolási készség (0,92); (8) Raven
intelligenciateszt (0,88).
A zenei képességek a számolási készséggel (r=0,41), a helyesírással, szinonimaolvasással
(r=0,37) közepes erősségű összefüggést mutatnak. Regresszió-analízis szerint a helyesíráshoz a ritmushallásnak szignifikáns, 10%-os a hozzájárulása. A szóolvasásban a
harmónia- és ritmushallásnak együttesen ugyancsak 10%-os magyarázóereje mutatható ki.
Az intelligencia hozzájárulása a számolási készséghez a zenei képességek
magyarázóerejével csaknem azonos mértékű (17%, 16%). A zenei képességek közül a
ritmushallás mutatja a legszorosabb kapcsolatot a vizsgált kognitív alapkészségekkel.
A zenei képességek jelentősebb hozzájárulása mutatható ki az alacsonyabb iskolai
végzettségű szülők gyermekei esetében mind a helyesírás, mind az olvasás
fejlettségénél. A zenei képességek intelligenciánál nagyobb szerepe látható a helyesírás
(16%) és szóolvasás (20%) esetében az alapfokú, a számolásnál (20%) pedig a felsőfokú
végzettségű szülői hátterű tanulók esetében. Ezt azért tartjuk fontosnak, mert az
intelligenciával szemben, amelyet a személyiség általános jellemzőjének tartunk, a zenei
képességek fejleszthetők.
Eredményeink a rendszeres ének-zenei tevékenységek jelentőségét támasztják alá. A
zenei képességek fejlesztése hozzájárulhat fontos alapkészségek fejlődéséhez, és
különösen sok segítséget nyújthat az alacsony szociális hátterű gyermekek számára.
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AZ ELSŐ OSZTÁLYOS MANIPULATÍV RENDSZEREZÉS PREDIKTÍV EREJE A
NEGYEDIKES FOGALMI RENDSZEREZÉSRE
ZENTAI GABRIELLA

Békés Megyei Tudásház és Könyvtár
zentai@bmk.hu
Témakörök: Kognitív fejlődés és fejlesztés; személyiségfejlődés és -fejlesztés
A képességek fejlődése során egyre magasabb absztrakciós szinten valósul meg a
működés, a magasabb szint kialakulásának feltétele az alacsonyabb szint működtetése
(Nagy, 2009). A rendszerező képesség dolgok, információk közötti viszonyok
felismerésével hoz létre új tudást. A kisgyermekek még manipulatív szinten válogatják a
tárgyakat, iskoláskorban a válogatást, halmazokba sorolást már fogalmakkal is végzik a
tanulók.
Kutatásunkban1 arra a kérdésre keresünk választ, hogy mennyire jelzi előre a
rendszerező képesség manipulatív szintje a fogalmi szint fejlettségét. Longitudinális
vizsgálatunk első adatfelvétele 2008 őszén zajlott, a második mérésre 2011 őszén került
sor. A mintát 92 tanuló alkotta, akik az előméréskor első osztályosak, a követő mérés
idején negyedikesek voltak. Az első osztályosok mérésére kritériumorientált,
diagnosztikus tesztet alkalmaztunk, mely egyéni vizsgálattal vehető fel (50 item; α=0,89;
átlag=77%p, szórás=19%p). A feladatok megoldása során a logikai játék elemeit kellett
kiválogatni, halmazokba sorolni, sorba rendezni. Emellett az első osztályosokkal a tanítóik
felvették a DIFER-teszteket, a RAVEN-intelligenciatesztet és egy háttérkérdőívet is.
Negyedik osztályban a rendszerező képesség fogalmi szintjére csoportosan felvehető
tesztet használtunk (48 item, Cronbach-α: 0,77, átlag=63%p, szórás=13%p). A
tesztfeladatok lefedték a manipulatív tesztben szereplő műveleteket (részkészségeket),
de ez esetben a műveleteket fogalmi tartalommal mérte a teszt.
Varianciaanalízissel igazoltuk, hogy az első osztályban elemi rendszerező képességből
haladó szintet el nem érő tanulók szignifikánsan gyengébb eredményt értek el fogalmi
rendszerezésből, mint az első osztályban befejező vagy optimális szinten lévő társaik
(F=4,816; p=0,01). Tehát azoknál a tanulóknál, akiknek jelentős lemaradásuk volt
manipulatív szinten, fogalmi szinten is kimutatható a leszakadás.
A rendszerezés első osztályos fejlettségi szintje a RAVEN-teszttel (r=0,34), az elemi
számolási készséggel (r=0,31), az írásmozgás-koordinációval (r=0,34), és a DIFER-indexszel (r=0,27) is szignifikáns, közepes erősségű korrelációban áll. Az elsős manipulatív és a
negyedikes fogalmi rendszerezés között közepes erősségű (r=0,32) kapcsolat mutatható ki.
Ez azt jelzi, hogy a manipulatív szint nem determinálja döntő mértékben a fogalmi
fejlettségi szintet, mindössze 10%-ot magyaráz meg a fogalmi fejlettségből.
A negyedikes fogalmi rendszerezés varianciájának magyarázatában szignifikáns a hatása
a szociális hátránynak (12%), az elsős írásmozgás-koordináció fejlettségének (8%), az
anyagi hátránynak (4%) és az anya iskolázottságának (4%).
Eredményeink igazolták, hogy a manipulatív rendszerezés megkésett fejlettsége
hátráltatja a fogalmi rendszerezés kialakulását. A manipulatív szint fejlettsége
ugyanakkor nem garancia a fogalmi szint fejlettségére. A manipulatív és a fogalmi
rendszerezés fejlesztése tehát egyaránt fontos pedagógiai feladat.
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AZ OLVASÁSI MOTIVÁCIÓ ÉS AZ OLVASÁSI KÉPESSÉG ÖSSZEFÜGGÉSE 1014 ÉVES KORBAN
SZENCZI BEÁTA* – FAZEKASNÉ FENYVESI MARGIT**

ELTE BGGYK Tanulásban Akadályozottak és Értelmileg Akadályozottak Pedagógiája
Tanszék
*szenczi.beata@barczi.elte.hu
**fenyvesim@yahoo.com
Témakörök: Kognitív fejlődés és fejlesztés; személyiségfejlődés és -fejlesztés
A képességek és a motívumok fejlődése között szoros kapcsolat van (Józsa, 2005;
Réthyné, 2001), Nagy (2010) személyiségmodelljében a személyiség alapvető
komponensrendszereit, a kompetenciákat tudás- és motívumrendszerekként definiálja,
mely két rendszer egymástól elválaszthatatlan, egymás nélkül létezésük értelmetlen.
Az olvasás területén a PISA 2009-es frameworkjében jelent meg elsőként a funkcionális
olvasási műveltség (reading literacy) egy olyan definíciója, amely az olvasás iránti
motivációt is magában foglalja, azt a funkcionális olvasási műveltség egyik
nélkülözhetetlen elemének tekinti.
A nemzetközi rendszerszintű mérések nyomán egyre nagyobb figyelem fordult
hazánkban is az olvasási képesség fejlettségének vizsgálatára (lásd például Józsa, 2006).
Kevés vizsgálat irányul azonban az olvasási képesség fejlődésének motivációs hátterére,
az olvasási képesség és az olvasási motiváció közötti összefüggések feltárására. Jelen
kutatásunk célja, hogy általános iskolás tanulók olvasási motívumai és olvasási
képessége között kapcsolatot elemezzük.
Kutatásunkban1 az olvasási motiváció hét összetevőjét vizsgáltuk: attitűdök az olvasás
iránt, olvasás szociális motívumai, önhatékonyság az olvasásban, flow az olvasásban, az
olvasásnak tulajdonított érték, olvasási énkép és célorientáció. A 69 Likert-skálás tételt
tartalmazó tanulói kérdőív skáláinak Cronbach-α megbízhatósági mutatói 0,6 és 0,87
közöttiek. Az olvasási képesség fejlettségét két mutatóval jellemeztük: az olvasásszövegértés teszten elért eredménnyel (Cronbach-α=0,80), valamint a tanár által adott
előző év végi irodalom és nyelvtan osztályzattal és tanulmányi átlaggal. Mintánkban 4.
(n=218), 6. (n=278) és 8. (n=259) osztályos tanulók vettek részt.
Eredményeink szerint több olvasási motívum is szignifikáns kapcsolatban áll a
szövegértés teljesítménnyel és az osztályzatokkal (r=0,13-0,49). Mindhárom
korcsoportnál az énkép mutatja a legszorosabb összefüggést valamennyi
teljesítménymutatóval, a regresszióelemzés eredményei szerint azonban az osztályzatok
varianciáját mindhárom korcsoportban nagyobb arányban magyarázza, mint a
szövegértés egyéni különbségeit. Az olvasási motívumok az életkor növekedésével
gyengülnek vagy stagnálnak, ugyanakkor negyediktől nyolcadik osztályig az egyre
magasabb évfolyamokon egyre több mutat szignifikáns összefüggést a teljesítménnyel.
A motívumok a teljesítménymutatók varianciájának együttesen átlagosan 20-30%-át
magyarázzák, a teljesítménymutatók a motívumok egyéni különbségeinek 3-30%-át.
Kutatásunk igazolja az olvasás területén a képességek és motívumok fejlődésének
összefonódását. A képességfejlesztés során az affektív, ezen belül pedig a motivációs
tényezők fejlesztésének jelentőségére hívja fel a figyelmet.
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AZ ELEMEI ALAPKÉSZSÉGEK ÓVODÁSKORI FEJLETTSÉGÉNEK PREDIKTÍV
EREJE AZ ELSŐS KÉSZSÉGFEJLETTSÉGRE: EGY LONGITUDINÁLIS
VIZSGÁLAT EREDMÉNYEI
JÓZSA KRISZTIÁN* – ZENTAI GABRIELLA**

*Colorado State University
krisztian.jozsa@colostate.edu
**Békés Megyei Tudásház és Könyvtár
zentai@bmk.hu
Témakörök: Kognitív fejlődés és fejlesztés; személyiségfejlődés és -fejlesztés
A longitudinális kutatásokon alapuló elemzések teszik lehetővé, hogy a gyermekek
egyéni fejlődési útjait megismerjük. Ezekből tudhatjuk meg, hogy milyen
átrendeződések jellemzik a gyermekek fejlettségbeli rangsorát, egy korábbi fejlettségi
szint milyen mértékben determinálja a későbbi fejlettséget. A kérdés elméleti és
gyakorlati fontossága ellenére kevés longitudinális hazai kutatást végeztek. Nem
ismerünk olyan elemzést, amely az óvodáskori készségfejlettség és az iskolában mérhető
fejlettségi szint közötti összefüggést vizsgálná longitudinális módszerrel.
Kutatásunkban1 arra a kérdésre kerestük a választ, hogy milyen mértékben jósolja előre
a négy éves gyermekek elemi alapkészségének fejlettségi szintje az első osztály végén
mért készségek fejlettségét. Három évet átfogó longitudinális vizsgálat eredményeit
mutatjuk be. Az előmérés 2006 őszén, az utómérés 2009 tavaszán zajlott. A mintába 205
gyermek tartozott, akik az előmérés idején középső csoportosak, az utóméréskor első
osztályosak voltak. Az előméréskor a DIFER Programcsomag tesztjeit alkalmaztuk. Az
utóméréskor az olvasáskészség (leggyakoribb köznyelvi szavak olvasása),
mondatolvasás, képes szóírás (képeken látható dolgok megnevezése), íráskészség
(másolás), számolási készség felmérésére, valamint háttér-kérdőív felvételére került sor.
A négyéves gyermekek készségfejlettségét összevontan jellemző DIFER-index az
olvasáskészséggel (r=0,47) és a képes szóírással (r=0,43) van legerősebb korrelációs
kapcsolatban. A közepes korrelációk arra utalnak, hogy a DIFER-index 22%-ot magyaráz
meg az olvasáskészség, 18%-ot a képes szóírás varianciájából. Közepes erősségű kapcsolat
mutatható ki az elemi alapkészségek átlagos fejlettsége és a mondatolvasás (r=0,33), az
íráskészség olvashatósága (r=0,32) és a külalak (r=0,35) között. 10-12%-os magyarázó
hatása van a DIFER-indexnek a mondatolvasás, az olvashatóság és a külalak varianciájában.
Regresszió-analízissel igazoltuk, hogy az elsős olvasáskészség egyéni különbségeinek
magyarázatában a DIFER-indexnek (11%) és az anya iskolázottságának (6%) szignifikáns
hatása van. Ez a két mutató a képes szóírás, az írás olvashatósága és a külalak
varianciájának magyarázatában is szignifikáns erővel bír (6-6%). Eredményeink
alátámasztják, hogy a középső csoportos DIFER-indexnek kimutatható a hozzájárulása a
készségek első osztályban mérhető fejlettségéhez. Emellett azt is látjuk, hogy a fejlődés nem
determinált: az óvodáskori fejlettség nem határozza meg döntő mértékben az elsős
teljesítményeket. Ez arra utal, hogy a gyermekek fejlődési folyamatában jelentős egyéni
eltérések vannak. A nem túl magas prediktív erő nyitva hagyja annak a lehetőségét, hogy az
egyéni fejlődési ívek befolyásolhatók. További kutatási kérdés, hogy az eltérő fejlődési ívek
mögött milyen okok húzódnak meg. A pedagógiai gyakorlat szempontjából fontos kérdés,
hogy milyen hatékonyságú, mértékű beavatkozásokra van lehetőség, milyen fejlesztő
módszerek lehetnek a legeredményesebbek.
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SZIMPÓZIUM–ÖSSZEFOGLALÓ
Témakörök: Kognitív fejlődés és fejlesztés; tanulás, tudás
A longitudinális vizsgálatok jelentős szerepet töltenek be a pedagógiai kutatásokban. A
hosszmetszeti adatgyűjtés lehetővé teszi a tanulók egyéni változásának, a fejlődés
stabilitásának vizsgálatát, alkalmas adatbázist kínál az ok-okozati összefüggések
feltárásához, de követéses vizsgálat szükséges az iskolai reformok hatásának
kimutatásához is. Hazai kontextusban ugyanakkor nem találkozunk olyan mérési
programmal, amely az alapfokú oktatás teljes spektrumát átfogva vizsgálja a tanulók
kognitív és affektív fejlődését, a fejlődést befolyásoló tényezőket. Szimpóziumunk
keretében négy olyan vizsgálatot mutatunk be, amely a tanulók kognitív fejlődését
valamint az eredményességüket befolyásoló tényezőket egyazon kutatási program
1
keretében, ugyanazon mintán vizsgálja. Az országos minta (N≈5000 fő) a régiók, az
anya végzettsége és a tanulók neme szerint reprezentatív. A 2003-ban indult kutatási
program középpontjában az olvasás-szövegértés, a matematika tudás és a
természettudományos tudás 8 általános iskolai tanévet átfogó fejlődésének vizsgálata áll,
továbbá kiegészül a tanulás eredményességét befolyásoló további kognitív tényezők
vizsgálatával, valamint háttéradatok széles körét gyűjtjük.
Az első előadás a DIFER fejlettségvizsgáló rendszer iskolai teljesítményeket előrejelző
erejét vizsgálja. Azt mutatja be, hogy a DIFER-teszten illetve szubtesztjein elért
eredmények milyen mértékben jelzik előre a tanulók különböző kognitív teszteken
nyújtott teljesítményét. A második előadás az általános iskolai évek során kapott
osztályzatok változását, az osztályzatok és a kutatási program keretében mért kognitív
területeken elért eredmények közötti kapcsolatot tárja fel. Az eredmények rámutatnak a
tanulók félév végi osztályzatai és tudása között közepesen erős vagy gyengébb
korrelációs kapcsolatok meglétére. A harmadik előadás azon kutatás eredményeit
mutatja be, amely arra irányul, hogyan változott a 2. évfolyamos tanulók olvasási
teljesítménye két kohorsz között és azokon belül, valamint, milyen mértékű kapcsolat
van a tanulók olvasásteljesítménye és a DIFER által beiskolázáskor mért alapkészségeik
fejlettségi szintje között. A vizsgálat az oktatás egyéni különbségekre gyakorolt hatásán
kívül kiterjed a magyar iskolarendszer szelektivitásának vizsgálatára is. A negyedik
előadás a természettudományos alapismeretek fejlődésének feltárását célozza három
mérési ponton felvett, láncfeladatokat tartalmazó tudásszintmérő tesztek
felhasználásával. Az általános iskola teljes spektrumát átfogó elemzés rámutat azokra a
kritikus tantervi tartalmakra, amelyek kiemelt kezelése szükséges a tanítási-tanulási
folyamat során.

1

A PRIMAS (Promoting iquiry in mathematics and science education across Europe) projekt
támogatásával valósult meg (GA 244 380).
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A DIFER FEJLETTSÉGVIZSGÁLÓ RENDSZER ISKOLAI TELJESÍTMÉNYEKET
ELŐREJELZŐ EREJÉNEK ELEMZÉSE EGY NYOLC ÉVFOLYAMOT ÁTFOGÓ
LONGITUDINÁLIS VIZSGÁLAT ALAPJÁN
CSAPÓ BENŐ* – NAGY JÓZSEF**

Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet
*csapo@edpsy.u-szeged.hu
**nagyjozs1@t-online.hu
Témakörök: Kognitív fejlődés és fejlesztés; tanulás, tudás
Különböző tudományágak, köztük a fejlődéslélektan, a kognitív idegtudomány és a
közgazdaságtan egybehangzó eredményei hívták fel a figyelmet a kisgyermekkori
fejlesztő hatások jelentőségére, az iskolát megelőző életkori szakasz, az óvoda-iskola
átmenet és az iskola első éveinek fontosságára. Világszerte jelentős kutatási-fejlesztési
programok indultak a sikeres iskolakezdés feltételeinek tisztázására és a megfelelő
fejlesztő módszerek kidolgozására. Magyarországon az 1970-e években Nagy József
indította el az ilyen irányú vizsgálatokat, melynek eredményeként megszületett a
Preventív Fejlettségvizsgáló Rendszer (PREFER, Nagy, 1976, 1987), majd ennek
átdolgozása révén a Diagnosztikus Fejlettségvizsgáló Rendszer (DIFER, Nagy, 2002). A
fejlődést meghatározó tényezőket, a tanulók különböző életkorban mért teljesítményei
közötti összefüggéseket csak követéses adatgyűjtéssel lehet elemezni, ezért 2003-ban
elindítottunk egy követéses vizsgálatot. A program indulásakor három életkorban, az 1.
az 5. és a 9. évfolyamokkal, egyenként 5 000 fő körüli országos reprezentatív mintákkal
kezdődött a követéses vizsgálat, majd a továbbiakban négyévenként egy újabb iskolába
lépő csoport rendszeres felmérése indul el. Az első mintával az iskolába lépést követő
hetekben sor került a DIFER öt szubtesztjének (szocialitás, írásmozgás koordináció,
relációszókincs, következtetés és számolási készség) felvételére. A továbbiakban
minden a tanév elején és végén oldottak meg a tanulók különböző kognitív teszteket. A
vizsgálatok középpontjában a szövegértés és a matematikai tudás fejlődésének követése
állt, emellett sor került a természettudományi tudás néhány összetevőjének, az idegen
nyelveknek és egyes általános képességeknek a vizsgálatára is. Jelenleg az általános
iskola nyolc évfolyamáról és a hatodik évfolyam országos kompetenciaméréseinek
(OKM) eredményeiről állnak rendelkezésünkre az adatok. Az eredmények szerint a
DIFER-résztesztek közepesen vagy erősen korrelálnak a különböző iskolai
teljesítményekkel. A szocialitás-teszt szakirodalomban bemutatott eszközöknél
erősebben jelzi előre a későbbi teljesítményeket, például a nyolcadik év végén mért
szövegértéssel, matematikával és természettudománnyal rendre 0,31, 0,34 és 0,33
szinten korrelál. A teljes DIFER-teszttel ugyanezek a korrelációk: 0,38, 0,40, és 0,38. Az
azonos jellegű tesztek között is hasonló, vagy szorosabb összefüggések adódtak, például
a következtetés 0,40 szinten korrelál a 6. évf. OKM szövegértéssel, míg a számlálás
0,53-mal az OKM matematika teszttel. (Minden esetben p< 0,001.) Az eredmények
alátámasztják a DIFER validitását és megerősítik gyakorlati alkalmazhatóságát a
kiegészítő fejlesztést igénylő tanulók azonosításában. A viszonylag erős összefüggések
egyrészt felhívják a figyelmet a sikeres iskolakezdés jelentőségére, másrészt az iskola
gyenge kiegyenlítő hatására.
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AZ OSZTÁLYZATOK, VALAMINT AZ OSZTÁLYZATOK ÉS A TELJESÍTMÉNY
KÖZÖTTI KAPCSOLAT VIZSGÁLATA LONGITUDINÁLIS KONTEXTUSBAN
TÓTH EDIT* – CSAPÓ BENŐ**

*MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport
tothedit@edpsy.u-szeged.hu
Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet
**csapo@edpsy.u-szeged.hu

Témakörök: Kognitív fejlődés és fejlesztés; tanulás, tudás
A tanulói tudás jegyekkel történő értékelésének funkciója elsősorban az, hogy közvetlen
visszajelzést nyújtson az iskolai teljesítményekről a tanulók és a szülők számára. Bár
számos eszköz áll a pedagógusok rendelkezésére a diákok tudásának értékelésére, a
félévek végén kapott (szummatív funkciójú) osztályzat, amely egyúttal jelentős hatással
lehet a tanulók életpályájának alakulására, mégis gyakran az alapvetően formatív évközi
érdemjegyeken alapszik. Korábbi keresztmetszeti vizsgálatok rámutattak arra, hogy a
tanulók félév végi osztályzatai és tudása között közepesen erős vagy gyengébb
korreláció mutatható ki (Csapó, 2002). Az osztályzatok, valamint az osztályzatok és a
tudás közötti kapcsolat alakulását országos szintű mintán longitudinális kontextusban
korábban nem elemezték.
Vizsgálatunk során arra keressük a választ, (1) mennyiben változnak a tanulmányok
során az iskola kezdő szakaszában szerzett osztályzatok; milyen kapcsolat mutatható ki
(2) osztályszinten a jegyek és különböző kognitív területeken (induktív gondolkodás,
matematikai gondolkodás, természetismeret) elért eredmények között, valamint (3) az
osztályzatok és az anya iskolázottsága között longitudinális kontextusban.
Kutatásunkat egy 2003-ban indított 8 évet átfogó longitudinális program eredményeinek
felhasználásával végeztük. A tanulók (N≈4200) osztályzatairól 5 mérési ponton
rendelkezünk információval (2. év vége, 4, 5, 6. félév, 7. év vége), és rendelkezésünkre
állnak a tanulók különböző kognitív területeken megoldott teszteredményei is.
Eredményeink alapján a 2. és a 7. év végi osztályzatok közötti kapcsolat erőssége
közepes (pl. Cramer-féle VM=0,304; VO-I=0,288, p<0,001), a 2. év végén kapott
osztályzatok és a későbbi tanévek során szerzett osztályzatok közötti kapcsolat erőssége
fokozatosan csökken. A tanulók közel harmadának nem változott az osztályzata 6 tanév
távlatában matematikából, 45%-ának magyar irodalomból. Az iskolában eltöltött évek
előrehaladtával az anya iskolázottsága és az osztályzatok közötti gyenge kapcsolat nem
csökken a vizsgált tantárgyak vonatkozásában (pl. Cramer-féle VTanulmÁtl2=0,244,
VTanulmÁtl7=0,234, p<0,001). Az osztályok természettudományos fogalmak fejlődése
és természetismereti alapok teszteken elért eredményeinek átlaga és a környezetismeret
osztályzatok osztályátlagai közötti korrelációs együttható értéke 0,433 és 0,412 a 4.
évfolyamon. Az osztályok 4. és 5. évfolyamon felvett induktív gondolkodásteszt
eredményeinek átlaga és tanulmányi átlaga, valamint a matematika osztályzatainak
átlaga esetében az együttmozgás közepes (rTÁ4=0,46; rM4=0,47; rtTÁ.5=0,584;
rM.5=0,562), a felső tagozatban a korreláció erőssége magasabb. Ugyanez a tendencia
rajzolódik ki a matematikai gondolkodás esetében is 3. és 6. évfolyamon.
Vizsgálatunk rámutatott a tanulók osztályzatainak változására az iskolában eltöltött évek
során, valamint arra, hogy osztályszinten a tanulók tudása és az osztályzatok közötti
korrelációs kapcsolatok erőssége közepes erősségű a mért területeken.
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2. ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÖVEGÉRTÉSÉNEK VIZSGÁLATA AZ
ISKOLAKEZDÉSHEZ SZÜKSÉGES ELEMI KÉSZSÉGEK FEJLETTSÉGÉNEK
TÜKRÉBEN
HÓDI ÁGNES* – BOGÁRNÉ NÉMETH MÁRIA**

*Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola
agnes.hodi@edu.u-szeged.hu
**MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport
tidehtot@gmail.com
Témakörök: Kognitív fejlődés és fejlesztés; tanulás, tudás
Az olvasás-szövegértés fejlettsége számos kognitív készség meglétét és optimális működését
feltételezi. Továbbá kutatások igazolják, hogy a tanulók későbbi olvasásteljesítménye és az
iskolai tanulás szempontjából kulcsfontosságúnak tekinthető DIFER-teszttel mért hat elemi
alapkészség iskolakezdéskor mért fejlettségi szintje között is szoros kapcsolat van; e
készségek prediktív erővel bírnak a későbbi tanulói teljesítmény tekintetében. Korábbi
vizsgálatok (Nagy, 2008) adatai rávilágítanak, hogy ezen alapkészségek fejlettségét alapul
véve iskolakezdéskor a tanulók között több évnyi különbség van.
Kutatásunk célja, hogy megvizsgáljuk, (1) milyen mértékben változott a 2. évfolyamos
tanulók olvasásteljesítménye két különböző kohorton belül és között, (2) milyen mértékű
kapcsolat van az iskolakezdéskor mért alapkészségek és a későbbi olvasásteljesítmény
között és (3) milyen mértékben képes az iskolarendszer a tanulók közötti különbségeket
kiegyenlíteni.
A 2005 és 2009 tavaszán végzett olvasás-vizsgálatba 4826 és 8374 tanulót vontunk be.
Viszonyítási pontként a tanulók alapkészségeinek iskolakezdéskor a DIFER-teszttel
(Cronbach-α=0,95) mért értékei szolgálnak. A két mérési ponton ugyanazt a két
szövegformából álló – folyamatos (36 item, Cronbach-α=0,91–92) és kevert (23 item,
Cronbach-α=0,70–0,81) – olvasás-tesztet oldották meg a tanulók.
Az adatok szerint a másodikos tanulók olvasásteljesítménye (teljes teszt:
M2005=74,8%p,
M2009=78,9%p;
részteszt:
Mfolyamatos2005=83,0%p,
Mkevert2009=86,5%p, Mfolyamatos2005=59,3%p, Mkevert2009=65,9%p) mindkét
szövegforma esetén szignifikánsan javult a két mérési pont között. Az olvasás-teszt
eredményeit összevetve a DIFER-index-szel, úgy tűnik, négy év alatt nőtt az
olvasástanítás hatékonysága. A 2007-ben a gyengébb fejlettségű alapkészségekkel
beiskolázott tanulók jobban teljesítettek a 2. évfolyam végén felvett olvasás-teszten. A
DIFER-index 2003-ban (78,5%p) szignifikánsan magasabb volt, mint négy évvel később
(75,2%p). A DIFER-index szintjei (előkészítő, kezdő stb.) szerint részmintákat képezve
megállapítható, hogy 2007-ben (1) szignifikánsan több volt az alsó négy és kevesebb az
optimális és befejező fejlettségi szintű tanulók aránya, (2) az olvasási teljesítmény az
előkészítő alapkészségű tanulók kivételével szignifikánsan jobb volt, mint 2003-ban.
Az adatok arra is rávilágítanak, hogy bár az olvasási teljesítmények javultak, az oktatás
továbbra sem kellően hatékony a tanulók közötti különbségek kompenzálásában. Négy
év alatt az osztályok közötti különbség a DIFER-index alapján (F2003=8,2; F2007=7)
csökkent, míg a 2. tanév végén mért olvasási teljesítmény az osztályok közötti
különbségek növekedését mutatja (F2005=6,8; F2009=7,3).
Eredményeink árnyalják a tanulói olvasásteljesítményről a rendszerszintű elemzésekből
rendelkezésünkre álló adatokat, továbbá kiindulópontul szolgálnak pedagógusoknak, hogy az
iskolakezdéskor mely tanulói csoportok olvasásfejlesztésére kell több figyelmet fordítani.
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TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ALAPISMERETEK FEJLŐDÉSÉNEK
LONGITUDINÁLIS VIZSGÁLATA 4., 6. ÉS 8. ÉVFOLYAMON
KOROM ERZSÉBET* – NAGY LÁSZLÓNÉ**

*Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet
korom@edpsy.u-szeged.hu
**SZTE TTIK Biológiai Szakmódszertani Csoport
nagylne@bio.u-szeged.hu
Témakörök: Kognitív fejlődés és fejlesztés; tanulás, tudás
A természettudományok tanításának egyik fontos feltétele az ismeretelsajátítás
folyamatának megismerése. Kutatásunk a tudás szerveződésének, a fogalmi rendszer
fejlődésének konstruktivista megközelítéséhez kapcsolódik.
Longitudinális vizsgálatunk célja a természettudományos alapismeretek fejlődésének
követése volt az 1–8. évfolyamon. Az ismeretek bővülését, mélyülését a negyedik
évfolyamtól kezdve kétévente vizsgáltuk tudásszintmérő teszttel. Az előadás a három
mérési pontban kapott eredmények közül a tesztekben közös, mindhárom mérési
pontban szereplő láncfeladatokra (28 item) koncentrál.
A minta országosan reprezentatívnak tekinthető, elemszáma az első mérési pontban
N=4428 fő, a másodikban N=3676 fő, a harmadikban N=3469 fő volt. Az adatelemzésbe
csak a mindhárom tesztet kitöltő tanulók kerültek be. Az adatfelvétel a 4., 6. és 8.
évfolyam végén (2007-ben, 2009-ben, 2011-ben) zajlott. A felmérésekben alkalmazott
tudásszintmérő teszt a tantervi követelményeket figyelembe véve vizsgálta a tanulók
természettudományos alapismereteinek fejlődését. A negyedik évfolyamra készült
alapteszt a tantervi követelményeknek megfelelően egészült ki itemekkel, feladatokkal a
további évfolyamokon.
Hipotéziseink szerint (1) a közös itemekben növekszik a tanulók átlagos teljesítménye a
tanulmányok során. (2) Az egyes itemek, feladatok esetében a fejlődés mértéke
különböző. (3) A teljesítmény függ attól, hogy az adott téma mikor és milyen gyakran
fordult elő az általános iskolai tanulmányok során a mérési pontig.
Eredményeink jelzik, hogy a tudásszintmérő tesztek mindhárom esetben megfelelően
mértek (Cronbach-alfa: 0,9362; 0,9068; 0,9013). A közös itemeken elért eredmények
szerint a teljesítmény a 4. évfolyamtól a 6. évfolyamig szignifikáns növekedést mutat,
míg a 6. évfolyamtól a 8. évfolyamig stagnál (4. évfolyam: átlag 35,45%, szórás
17,52%; 6. évfolyam: átlag 45,04%, szórás 16,75%, 8. évfolyamon: átlag: 42,18%,
szórás: 18,62%).
A részletes elemzések azt mutatják, hogy bizonyos tartalmak esetében a fejlődés
egyenletes volt (pl. az anyagok halmazállapotának jellemzői, halmazállapot-változások
megnevezése), míg másoknál a 6. évfolyamhoz képest visszaesést tapasztaltunk (pl. a
rendszertani kategóriák megnevezése példafajok alapján). Egyes fogalmak mindhárom
mérési pontban nehézséget okoztak (pl. a tápláléklánc értelmezése, a növények
életfeltételei, az élőlények alkalmazkodása a környezetükhöz, a fény szerepe a látásban).
Eredményeink átfogó képet adnak a természettudományos alapismeretek alakulásáról az
1–8. évfolyamon. Rávilágítanak a természettudományos tananyag kritikus témáira,
melyek fokozottabb odafigyelést igényelnek a tanítás során. Felhasználhatók a
természettudományos tantervek, taneszközök fejlesztésében, gazdagíthatják a
tudásszerveződésével foglalkozó vizsgálatok módszertanát.
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SZIMPÓZIUM–ÖSSZEFOGLALÓ
Témakörök: IKT, e-learning, távoktatás; pedagógusképzés, pedagóguspálya
A kvalitatív kutatásmódszertanban a számítógéppel támogatott adatelemzésnek több
mint 30 éves története van. Napjainkban 20-nál is több szoftver létezik. A kvalitatív
adatelemzésre alkalmas szoftverek sokszínűségének köszönhetően a kvalitatív
kutatásmódszertan új terminusokkal gazdagodott, így megkülönböztethető a
számítógéppel támogatott kvalitatív adatelemzés (Computer Assisted Qualitative Data
Analysis–CAQDA), amely nem egyetlen módszer, hanem az adatrendezés technikáinak
sokaságát jelenti; a kvalitatív interjúadatok számítógépes feldolgozása (Computer
Assisted Analysis of Qualitative Interview Data–CAAQID) és az interjúadatok
számítógéppel segített kvalitatív elemzése (Computer-Aided Qualitative Analysis of
Interview Data–CAQAID). A legújabb szoftverek alkalmasak a multikódolt adatok (a
szövegek, a képek, az audio- és videoadatok) vizsgálatára, így e nagy mennyiségű
információhordozók elemzésével segítik a kutatás folyamatát.
A szimpózium előadásai egy kutatási kérdés különböző szempontú vizsgálata köré
szerveződnek, hiszen az ATLAS.ti, a MAXQDA, az NVivo és a DataScope szoftverek
multikódolt adatok elemzésében betöltött szerepét vizsgálják. A szimpózium célja az
ATLAS.ti, a MAXQDA, az NVivo és a DataScope fő tartalmi egységeinek
összehasonlító elemzése. Az elemzés során rávilágítunk a kódolási mechanizmusokra, az
emlékeztetők írására, a szín-hozzárendelésre, a változók kreálására, a hálózat- és
modellépítésre, a kvantitatív tartalomelemzésre, az SPSS szoftverrel való kapcsolat
kiépítésére, továbbá feltárjuk, hogy az adatvizualizáció miként támogatja az elemzést.
Az összehasonlító elemzés eredményei szerint a hálózatépítő szoftverek teoretikus
bázisánál központi elem a kódolás, hiszen az adatok téma vagy kategória szerinti
strukturálását végzik, lehetőséget biztosítanak a kommentárok, jegyzetek, memok
rögzítésére, változók definiálására, szövegrészek utáni keresésre, hiperlinkek
alkalmazására. Az ATLAS.ti, a MAXQDA és az NVivo a Geo-kódolással
összefüggésbe hozható a Google Earth rendszerével is. A hálózatkreálás, a statikus- és
dinamikus modellépítés, a mátrixos adatmegjelenítés, a kódvonalak, a
dokumentumportré a vizuális megjelenítést teszik lehetővé. A szoftverek biztosítják a
kvantitatív tartalomelemzést, kapcsolat létesíthető az SPSS szoftverrel is. Továbbá a
DataScope adatbányászati szoftver adatvizualizációval támogatja az értelmezést.
A szimpózium elméleti és gyakorlati relevanciája többrétű. Egyrészt igazodik a
nemzetközi tendenciához, hiszen a kvalitatív módszertani konferenciák (Berlin 2011;
Marburg 2012) és szaklapok (pl. Forum Qualitative Sozialforschung) kiemelten
foglalkoznak a kvalitatív adatelemzésre alkalmas szoftverekkel. Másrészt az előadások a
szoftverek alapfunkcióit példákon keresztül mutatják be, így hozzájárulnak a teoretikus
háttér neveléstudományi kutatásokba történő átültetéséhez.
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AZ ATLAS.TI MINT A KVALITATÍV KUTATÁS ESZKÖZE: A MULTIKÓDOLÁS
ÉS A FORRÁSDOKUMENTUMOK KORLÁTAI
BENKEI KOVÁCS BALÁZS

ELTE PPK Andragógia Tanszék
kovacsbalazs18@t-online.hu
Témakörök: IKT, e-learning, távoktatás; pedagógusképzés, pedagóguspálya
A kvalitatív tartalomelemző szoftverek között az ATLAS.ti az első generációs
programok tagjaként a 90-es évek elején jelent meg a Berlini Műszaki Egyetem
fejlesztéseként (MUHR, 1991.). A hazai szakirodalomban korábban ismertetett változata
(EHMANN, 2002.) jelentős fejlesztésen esett át az elmúlt évtized folyamán.
A kvalitatív elemzés eredményeinek hálózati szintű transzponálhatóságát, a mátrixos
adatmegjelenítést, az Excell és az SPSS programokkal való harmonizáció lehetőségét,
valamint az eltérő formátumú adathordozók vizsgálatát egyaránt lehetővé teszi a
programcsomag 5.0 verziója, amely hermeneutikai alapokra építkezve biztosítja a
szövegek mellett a vizuális tartalom feldolgozását, elemzését is.
A kvalitatív kutatási eszközök komparatív szempontú összehasonlítása céljából az
ATLAS.ti program lehetőségeit és korlátait két kutatás révén kívánom röviden
bemutatni. Az első vizsgálat a felnőttképzés területét érinti, az előzetes tudásszint mérés
témakörében szöveges dokumentumok vizsgálatán keresztül, a cirkuláris stratégia
jegyében készült, amely során az eredeti concept-driven coding kutatási eljárás a datadriven coding módszerrel (GIBBS, 2007.) kiegészülve vált teljessé. A második, jelenleg
is folyó vizsgálat a felsőoktatási szektorra fókuszál, a tanulási motiváció, illetve az
intézményválasztás és az intézményi arculat döntésbefolyásoló képességét és
irányultságát vizsgálja, képi formátumú hermeneutikai egységek elemzésére
támaszkodva.
A két vizsgálati minta kódolási mechanizmusának eltérő jellege segítségével kívánom
megvilágítani, hogy az oktatáskutatás területén az ATLAS.ti használatának milyen
lehetőségeivel és korlátaival számolhat a kutató a primér dokumentumok
különbözőségéből kifolyólag.
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A MAXQDA SZOFTVER ALKALMAZHATÓSÁGA A HAZAI
NEVELÉSTUDOMÁNYI KUTATÁSBAN
SÁNTHA KÁLMÁN

Kodolányi János Főiskola
skalman@uranos.kodolanyi.hu
Témakörök: IKT, e-learning, távoktatás; pedagógusképzés, pedagóguspálya
A kvalitatív adatok elemzésére alkalmas szoftverek több mint 30 éves történetük során
látványos átalakuláson estek át. Az 1980-as években egymástól függetlenül több
szoftver jelent meg (Ethnograph, NUD*IST), melyek továbbfejlesztéseként tűntek fel a
hálózatépítő szoftverek. Ehhez az időszakhoz kapcsolható a MAXQDA fejlődéstörténete
is. Ekkor Udo Kuckartz olyan szoftver előállításán dolgozott, amely egyszerűbbé és
gyorsabbá teszi a szövegelemzést. 1989-ben piacra dobta a MAX programot, amelynek
első Windows verziója, a winMAX 1994-ben látott napvilágot. A MAX többszöri
fejlesztéseként a VERBI Software közreműködésével jött létre a MAXQDA. 2001-ben
jelent meg az első változata, melyet újabb verziók követtek: MAXQDA 2, majd 2007ben a MAXQDA 7 és 2011-ben a MAXQDA 10. A mottója alapján (The Art of Text
Analysis) professzionális szövegelemző szoftverre asszociálunk, pedig a 10-es verzió
több ennél, alkalmas a multikódolt adatok (szövegek, képek, audio- és videoadatok)
feldolgozására. A hálózatépítő szoftverekkel összhangban a MAXQDA is elkülöníti a
szöveg- és fogalmi szintet. Előbbi a szöveggel való munkát jelenti, utóbbi az absztrakt
koncepciók megjelenítésére összpontosít, hálózatokkal segíti az egymást átszövő témák
vizsgálatát.
Az előadás a MAXQDA fő objektumainak és funkcióinak bemutatására fókuszál. Az
elemzési szempontokat a szoftver alapfunkciói, a kódolás, a vizualitás és a kvantitatív
tartalomelemzés jelentik. Továbbá az elméleti összehasonlító elemzés módszertanát is
segítségül hívja, hiszen utal a szimpózium társelőadásaiban ismertetett programok
hasonló funkcióira. Arra a kérdésre keres választ, hogy a MAXQDA miként állítható a
neveléstudományi kutatás szolgálatába.
Az eredményeket a vizsgálati szempontok alapján foglaljuk össze. A MAXQDA
áttekinthető menüsorral és eszköztárral rendelkezik, négy munkaablak segíti az
elemzést. Korlátlan számú kódhasználat áll rendelkezésre, a kódok hierarchikus
rendezettségben állnak. A módszertani kultúrától függően különböző kódolási technikák
közül választhatunk. A multikódolt adatok esetén a kódolási logika megegyezik, az
audio- és videoadatok a szövegekkel párhuzamosan elemezhetők. Az adatok közötti
kapcsolatok vizuális megjelenítését a MAXMaps teszi lehetővé. A szoftver öt térkép- és
modellsablonnal dolgozik, továbbá a MAXMaps által kreált térképhez egy Geo-link
független objektumként is hozzáfűzhető (lásd Google Earth). A vizualitást a
szövegportré, a kódvonalak vagy a szövegeket összehasonlító ábra is segíti. A
kvantitatív tartalomelemzést a MAXDictio teszi lehetővé, de a ’szófelhő’ is a
leggyakrabban előforduló kifejezések illusztrálására használható.
Az előadás relevanciája abban rejlik, hogy a hazai kvalitatív pedagógiai kutatások terén
eddig kevésbé használt szoftverre hívja fel a figyelmet, továbbá az alapfunkciókat
példákon keresztül teszi érthetővé.1

1

A kutatást az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíja támogatta.
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AZ NVIVO TARTALOMELEMZŐ SZOFTVER HASZNÁLATA EGY
PEDAGÓGIAI ETNOGRÁFIÁBAN: EPISZTEMOLÓGIAI ÉS METODOLÓGIAI
KÉRDÉSEK
MÉSZÁROS GYÖRGY

ELTE PPK
meszarosgyuri.d@gmail.com
Témakörök: IKT, e-learning, távoktatás; pedagógusképzés, pedagóguspálya
A kvalitatív kutatások adatainak feldolgozásához az utóbbi évtizedekben jól használható
eszközök készültek. Így kialakult egy új fogalom: a „számítógéppel támogatott kvalitatív
adatelemzés”, amelyhez kapcsolódóan elemzések, kutatások, viták jelentek meg a
tudományos életben. A hazai neveléstudományban még nem kezdődött el ugyanez az
élénk diskurzus. Ez az előadás ehhez akar hozzájárulni. Az egyik ilyen adatelemző
szoftvert: az NVivo-t, annak alkalmazását és az ehhez kapcsolódó elméleti és gyakorlati
kérdéseket mutatja be.
Az NVivo8 szoftvert 2006 és 2009 között használtam PhD kutatásomhoz, amely az
ifjúsági szubkultúrák iskolai, nevelési szerepét vizsgálta egy etnográfia keretében. A
szoftver segítségével elsősorban a terepnapló-bejegyzéseket, az interjúkat elemeztem,
valamint chateléseket, blogbejegyzéseket, néhány képi dokumentumot és egy rövid
kérdőívet.
Az NVivo szoftver sokféle funkcióval rendelkezik, amelyeket az előadásban röviden
vázolok: elsősorban a kódolás különféle módjait, a kódok megjelenítésének,
strukturálásának és vizualizálásának lehetőségeit, a memók használatát, az elméletépítés
eszközeit.
A kutatás episztemológiailag egy posztstrukturalista, kritikai, narratív etnográfia volt. A
nemzetközi szakirodalom felhívja rá a figyelmet, hogy az ilyen interpretatív,
posztstrukturalista vizsgálatokban egészen másképp alkalmazható a szoftver, mint a
struktúrákat kereső, építő, vagy az adatokat számszerűsítő kutatásoknál. Felvetődik a
kérdés, hogy maga a szoftver vajon valóban csak egy eszköz-e a kutató kezében, vagy
akár alakíthatja is az értelmezést a kódolás lehetőségeinek belső struktúrájával. Továbbá
az is felvetődik, hogy egyáltalán mennyire adaptív egy ilyen struktúrák mentén működő
szoftver
használata
egy
posztstrukturalista
kutatásban.
Végül
egyfajta
tudományszociológiai metaelemzésként felmerülhet, hogy milyen érdekek állnak a
szoftverek alkalmazásának előmozdításában, és ezek az érdekek milyen narratívákat
alakítanak ki.
E kérdésekre, problémákra a konkrét etnográfia példái alapján adok választ, jelezve,
hogy valóban fontos volt az elemzés során a reflexió a szoftver határaira, és nem is
használtam sok lehetőséget, éppen azért, hogy megmaradjon a szövegem alapvető
interpretatív és narratív kerete. Ezzel együtt arra is példákat mutatok, hogyan volt fontos
eszköz az NVivo, és milyen eredmények születtek használatával, valamint hogyan
lehetett bizonyos számszerű adatokat is beépíteni egy kvantitativitást kifejezetten kerülő
narratív etnográfiába.
A metodológia területén: a szoftver használata, különösen a memók kapcsán, sajátos
metodológiai feszültségbe került a naplózási gyakorlattal: ezért itt is szükség volt
reflektív használatára, amely segített egy megfelelő naplózási stílus kialakításában: ez
inkább beépítette a naplószövegbe a korábban különálló, értelmező memókat.
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MIT TUDHATUNK MEG A DATASCOPE SZOFTVER SEGÍTSÉGÉVEL
ÉLETTÖRTÉNETEINKRŐL?
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Témakörök: IKT, e-learning, távoktatás; pedagógusképzés, pedagóguspálya
Az adatbányászat nem ismeretlen módszer a kutatók előtt. Előadásomban olyan
algoritmusát szeretném bemutatni, amellyel kvalitatív kutatásokat támogathatunk.
Kiemelendő, hogy fejlett grafikus felület segíti a kutatói döntéshozást.
Bevezetőként az adatbányászatnak néhány fontosabb jellemzőjét mutatom be. Az
adatbányászat software-termékei speciális eszközök, amelyekkel lehetősége van a
kutatónak, hogy kereső eljárásokat hajtson végre. Az adatbányászatban főleg induktív
módszereket alkalmazva nagymennyiségű adat vizsgálatával juthatunk el az
eredményekig, amit csak új technológiák alkalmazásával lehet végrehajtani. Típusai:
egyesítés, vagy összekapcsoló elemzés asszociáció; sorrendi minták; csoportosítás;
osztályozás. A döntési fák az osztályozás körébe tartoznak. Az osztályozás, vagy más
néven tanuló algoritmus olyan eljárás, melynél példák alapján kell az algoritmusnak a
szabályokat megtalálni.
Kutatásomban a DataScope szoftver döntési fáit használtam. A DataScope Microsoft
Windows 3.1 alkalmazás, melynek segítségével adatbázisokon hatékony elemzéseket
végezhetünk. A szoftver grafikusan megjeleníti egy tetszőleges adatbázis tartalmát, és
sokféle eszközzel támogatja az egyes adatbázis rekordok közötti viszonyok tanulmányozását,
valamint a kivételes tulajdonságokkal rendelkező alternatívák kiválasztását.
A fenti módszertannal többek között arra a kutatói kérdésre kerestem választ, hogy a
tanár szakos hallgatók élettörténeteiben mely tulajdonság-együttesek jellemzik a pálya
iránt motivált és kevésbé motivált hallgatókat. Kapunk-e az élettörténetekből válaszokat
a pályaválasztás és tanácsadás fontos kérdéseire?
Az élettörténetek elemzése nem az interjúalany életében történtek egyértelmű
megfejtését jelenti, hanem inkább a leírt élettörténet a kutató által átgondolt
interpretációját adja. Leíró és értelmező vizsgálatom a történetek makroszerkezetét
érinti, nem az egyes epizódok mikroszerveződését. Saját kódrendszert dolgoztam ki.
Más kutatói kérdések a módszerekre vonatkoznak. Milyen argumentumok mutatnak rá a
kevert
módszertanok
neveléstudományban
való
használatának előnyeire?
Alkalmazhatók-e a legmodernebb számítógépes szoftverek a kevert módszerek
támogatásában olyan neveléstudományi kutatásokban, amelyekben számos adat
egymásra hatását, azaz sok változót együtt kívánnak megvizsgálni? Vannak-e olyan
módszerek, számítógéppel támogatott kvalitatív elemzések, amelyekkel kutatási
bricolage hozható létre?
Eredményeim alapján az elemzett élettörténetekben az életvezetési készségek
alkalmazásával összefüggésben az életkornál jelentősebb szereppel bír a készségek
gyakorlása, az átélt én-hatékonyság élménye.
Elemzés közben a DataScope program jó minőségű döntési fákat talált. Vagyis a döntési
fák alkalmasak arra, hogy bizonyos tulajdonság-együttesekből a tanári pályamotiváltságra következtethessünk. Kvalitatív kutatásom eredményei triangulációval
igazolódtak, megbízhatóak.

166

KISTÉRSÉGEK ÉS TANULÓRÉGIÓK
Elnök:
GYÖRGYI ZOLTÁN
Debreceni Egyetem TEK, Neveléstudományi Doktori Program

Opponens:
KOZMA TAMÁS
MTA Tudományos Bizottság
GYÓGYÍR-E A FELNŐTTKÉPZÉS? A FELNŐTTKÉPZÉS VÁLTOZÁSAI ÉS
SAJÁTOSSÁGAI A LEGHÁTRÁNYOSABB TÉRSÉGEKBEN
ERDEI GÁBOR
Debreceni Egyetem TEK, Neveléstudományok Intézete
A CIGÁNY CIVILSZERVEZETEK HELYE A TANULÓ RÉGIÓ
FOGALOMBAN
CSERTI CSAPÓ TIBOR
PTE BTK Neveléstudományi Intézet
SZAKMAI FEJLŐDÉST ÉS TANULÓI TOVÁBBHALADÁST SEGÍTŐ
EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KÉT TÉRSÉGBEN
IMRE ANNA
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
HATÁROKON ÁTNYÚLÓ OKTATÁSI KAPCSOLATOK A HATÁR MENTI
KISTÉRSÉGEKBEN
HÍVES TAMÁS
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
A SZAKKÉPZÉS ÉRTELMEZÉSE A NEMZETKÖZI REGIONÁLIS
VIZSGÁLATOKNÁL
BIRINYI MÁRK – SZŰCS ANDOR
Károli Gáspár Református Egyetem – Debreceni Egyetem TEK
Neveléstudományi Doktori Program

167

SZIMPÓZIUM–ÖSSZEFOGLALÓ
Témakörök: Oktatáspolitika, EU oktatásügy; tanulás, tudás
A tanulórégiók fogalma a tanulás térségi struktúrájának viszonylag újszerű
megközelítését teszi lehetővé, a korszerű tanulásfogalomnak megfelelően egyaránt
foglalkozva a formális és a nem-formális keretek közötti tanulással, valamint az
informális módon megszerezhető tudással. Ez a szemlélet a tanulás, a tanulás iránti
kereslet, a kereslet kielégítését célzó kínálat, az oktatási feltételek, valamint az oktatás
eredményességének térbeni struktúráján túl a tanulással kapcsolatos együttműködéseket,
azok tudásra (egy-egy földrajzi térben értelmezhető tudásra) gyakorolt hatását elemzi.
(Florida 1995). Az ezzel kapcsolatos nemzetközi kutatások sokszínűek, módszertanilag
még nem teljesen kiforrottak, különböző súllyal jelenik meg bennünk a hagyományos
regionális megközelítés és a hálózatosodás vizsgálata (Kozma et al, 2012).
A szimpózium hátterét jelentő több évig tartó projekt keretén belül zajló kutatások
munkacsoportjai kettős célt tűztek ki: a hazai kistérségek szélesen értelmezett tanulását
bemutató tényezők feltárása mellett foglalkoznak a térségeken belüli és a térségek
közötti együttműködésben rejlő hatásokkal. A tervezett előadások a későbbi empirikus
kutatást megalapozó, még nem tanuló régió szemléletű, de abba beemelhető regionális
megközelítésű közelmúltbeli oktatáskutatási eredményeket foglalják össze. Beemelik a
nemzetközi tapasztalatokat (Composite Learning Index, Deutscher Lernatlas, stb.),
valamint a hazai térségek közötti, a határon átnyúló, illetve a tanulórégió szemléletű
megközelítésnek a különböző hátrányos rétegek, hátrányos kistérségek szempontjából
történő elemzési lehetőségeit, mindenekelőtt egy-egy földrajzi térség egészének
tanulására gyakorolt hatását elemző kutatási eredményeken keresztül, utalva egyben a
hagyományos és a fent említett újabb szemléletek összehangolásának lehetőségeire.
Forrás:
- Schoof-Blinn-Schleiter-Ribbe-Wiek: Deutscher Lernatlas. Ergebnisbericht 2011.
Bertelsmann Stiftung.
- Kozma-Teperics-Tőzsér-Kovács (2012): Learning Regions in a Cross-Border Territory.
Megjelenés alatt.
- Florida, R (1995) „Toward the learning region.” Futures 27. 5: 527-36.
- The 2010 Composite Learning Index (2010). Five Years of Measuring Canada’s. Progress
in Lifelong Learning. Canadian Council on Learning, Ottawa, Ontario.
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GYÓGYÍR-E A FELNŐTTKÉPZÉS? A FELNŐTTKÉPZÉS VÁLTOZÁSAI ÉS
SAJÁTOSSÁGAI A LEGHÁTRÁNYOSABB TÉRSÉGEKBEN
ERDEI GÁBOR

Debreceni Egyetem TEK, Neveléstudományok Intézete
erdei.gabor@arts.unideb.hu
Témakörök: Felsőoktatás, felnőttoktatás; tanulás, tudás
A felnőttképzés formálódása, kialakulása során már kezdetektől megjelent és napjainkig
hangsúlyos a társadalom- és gazdaságfejlesztő, valamint a kompenzáló és esélyteremtő
funkció. Kutatásunkban azt vizsgáljuk, hogy milyen szerepet tölthet be és milyen
szerepet játszik valójában a felnőttképzés a leghátrányosabb hazai térségekben.
A Munkaerő-piaci Alap, valamint az Európai Uniós támogatások jelentős része a
hátrányos térségekben élők (számos esetben az inaktívak, vagy a munkanélküliek)
erőforrás fejlesztésére irányul. Ennek eredményeként a képzések, és a képzésben
résztvevők száma jelentős mértékben emelkedett a vizsgált térségekben. Részben talán
ennek, részben pedig a hátrányos helyzet kezelésére irányuló szűkös eszközrendszernek
köszönhető, hogy a képzést az esetek döntő többségében mint gyógyírt kezelik. De
vajon valóban így van ez?
Elemzésünk során a következő dimenziók metszéspontjaira fókuszáltunk. Elsőként a
leghátrányosabb helyzetű kistérségek iskolázottsági, gazdasági aktivitási, valamint
munkanélküliségi mutatóit, ezek változását vizsgáljuk. Másfelől a vizsgált kistérségek
felnőttképzési intézményi ellátottságát, valamint a részben ebből fakadó
programellátottságot elemezzük. A továbbiakban a megszerzett képzések struktúráját,
ennek a kistérségi munkaerő-piaci helyzethez megvalósuló illeszkedését
tanulmányozzuk.
Kutatásunk során az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés fent vázolt jellemzőit az
OSAP és a vizsga-nyilvántartási rendszerek adatgyűjtéseinek elemzésével végezzük.
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A CIGÁNY CIVILSZERVEZETEK HELYE A TANULÓ RÉGIÓ FOGALOMBAN
CSERTI CSAPÓ TIBOR

PTE BTK Neveléstudományi Intézet
csecsa@pte.hu
Témakörök: Hátrányos helyzet, kisebbségi oktatás; tanulás, tudás
A tanuló régió fogalom megközelítésének egyik módja a szociális tanulás-társadalmi
aktivitások mentén folyó vizsgálódás. Az előadás e témakör értelmezési kereteire
alapozva (vizsgálati dimenziók, a nemzetközi kutatási modellek hazai alkalmazhatósága
és módszertana) vizsgálja, hogyan kapcsolódhatnak a civilszervezetek a fogalomhoz.
A szociális tanulás fogalma a nemzetközi és hazai kutatási adatok alapján alapvetően
kétféleképpen értelmezhető. Egyfelől maga a fogalom – főleg a hazai szakirodalomban –
pszichológiai síkon értelmezhető, másrészt a szociális tanulás egyfajta, társadalmi
aktivitásként, az egyének csoporttevékenységekbe történő önkéntes bekapcsolódásaként
valamiféle „civil kurázsiként” értelmezhető. Ebbe az irányba mutatnak a felhasznált
külföldi példák (DLA, CLI) is.
A vizsgálati terület, a használható mutatók köre meglehetősen széles körű, ezért első
körben célkitűzésünket szűkítjük. A magyarországi cigányság egyes országrészekben
eltérő fokú beilleszkedettségét, szervezettségét tesszük meg vizsgálati célnak, azzal
összefüggésben, hogy milyen szintű az adott régióban a civil szektor megjelenése,
működése. Azt feltételezzük, hogy a cigányságon belüli támogató, önsegítő
szerveződések és szervezetek működése az egyik legfőbb oka annak, hogy szemben más
országrészekkel, az ország dél-nyugati térségében nem jellemzik éles konfliktusok az
együttélést.
Hipotézisünk, hogy a civilszervezetek immár legalább két évtizedes múltja korlátozza a
leszakadást, fenntartja a párbeszédet a magyar többség és a cigány kisebbség között.
Kutatásunkban azt kívánjuk feltárni, hogy milyen civil társadalmi szerveződések
alakultak ki a térségben, milyen módon működtek és működnek. Hogyan kapcsolódnak
az egész tanuló régió jelenséghez? Ehhez vizsgálni kívánjunk magukat a társadalmi
szervezeteket, ezek működését és hatékonyságát. A vizsgálatban arra törekszünk, hogy
azokat a szervezeteket is látókörünkbe vonjuk, amelyek ma már nem működnek. Tehát
az elmúlt 20-25 év társadalmi folyamatait szándékozunk feltárni a dél-dunántúli
cigányság szempontjából.
Korábbi kutatásaink is igazolták, hogy a cigány civil szféra működése sem mentes a
hibáktól, problémáktól, azonban nélkülözhetetlen szerepe van a Dél-Dunántúl régió
cigányságának társadalmi integrálásában.
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SZAKMAI FEJLŐDÉST ÉS TANULÓI TOVÁBBHALADÁST SEGÍTŐ
EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KÉT TÉRSÉGBEN
IMRE ANNA

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
imre.anna@ofi.hu
Témakörök: Oktatáspolitika, EU oktatásügy; tanulás, tudás
A változások, a szakmai működés eredményessége a közoktatásban igen sok tényezőn
múlik, többek között a közoktatás szereplőinek az együttműködésén is. Egy területi
egységen belül a szakmai fejlődést segítő együttműködések lehetőségei is több
vonatkozásban lehetnek fontosak: például lehetővé teszik a közös, szakmailag
megalapozott értelmezések kialakulását, a tapasztalatok, jó gyakorlatok megosztását,
inspirálóan hatnak a munkavégzés, kreativitás számára. A területi együttműködési
lehetőségeknek több formájával is találkozhatunk a gyakorlatban: az intézmények közti
együttműködések legfontosabb – horizontális – formáit az igazgatói, illetve a tanári
munkaközösségek, szülőkkel kialakított együttműködések jelentik. A területi
együttműködéseknek az említettek mellett más, vertikális formái is fontosnak
bizonyulhatnak: a helyi és intézményi szintek közti kapcsolat, a feladatok helyi
viszonyokra történő adaptálását, értelmezését segítheti, emellett a változások
megvalósítása során támogatást, visszacsatolást biztosíthat az intézményi szereplők
számára.
Az előadás két olyan kistérség tapasztalatát dolgozza fel, ahol példát találtunk területi
szintű munkaközösségek működésére és elemeztük azt két TÁMOP által támogatott
projekt kapcsán. Az egyik egy vidéki kistérség, ahol egy kistérségi szintű, több
települést átfogó egységes iskola létrehozásával párhuzamosan alakultak ki az
intézmények közt a munkavégzés egységesítését segítendő szakmai munkaközösségek,
egységes irányítás alatt működve. A másik példa egy fővárosi kerület, ahol a helyi
önkormányzat ösztönözte – és részben finanszírozta is – a kerületi szintű
munkaközösségek együttműködésének kialakulását. Az előadás a fenti két térséget mutatja
be és hasonlítja össze, egyfelől az együttműködésekkel kapcsolatos megközelítések és
struktúrák, másfelől a tanulási utakkal, továbbhaladással összefüggő változások
megvalósítása és az ehhez kapcsolódó felkészülés, tanári fejlődés támogatása szempontjából.
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HATÁROKON ÁTNYÚLÓ OKTATÁSI KAPCSOLATOK A HATÁR MENTI
KISTÉRSÉGEKBEN
HÍVES TAMÁS

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
hives@ella.hu
Témakörök: Oktatáspolitika, EU oktatásügy; tanulás, tudás
Kutatásunkban a határ közeli kistérségek határokon átnyúló oktatási együttműködését
vizsgáltuk. További célunk az ország határai mentén fekvő kistérségek oktatási és
társadalmi helyzetének és környezetének feltárása és összehasonlítása, hasonlóságainak
és különbségeinek bemutatása volt.
Az országhatárok menti térségek mindig speciális problémákkal kellett, hogy
szembesüljenek az oktatásügy terén is. Napjainkban, az uniós csatlakozás után, a határok
szerepének csökkenésével, a határ menti ingázás és a migráció növekedésével, valamint
a munkaerőpiac és az oktatás nemzetköziesedése következtében a határ menti térségek
oktatási intézményei és fenntartói új helyzettel szembesültek, bár a helyzet egyes
szomszédos országok függvényében eltérő. A határ menti régiók többségében oldódtak,
oldódnak a határok, s részben ennek révén erősödnek az interetnikus kapcsolatok is, ami
az adott határon átnyúló régiók oktatási struktúráját, migrációs viszonyait is óhatatlanul
átrendezi. Mindez más és más módon történik különböző határ menti viszonylatban.
Izgalmas átmenetet képez a magyar-horvát reláció, mivel jogilag ugyan még sokféle
korlátozás nehezíti az integrációt, azonban a gyakorlatban egyre szorosabbá válik a
Dráva-menti együttműködés. Ugyanakkor két ország – Szerbia és Ukrajna –
vonatkozásában a „schengeni határok” bevezetése szigorítást jelentett a határ menti
térségek lakói számára, de a határokon átnyúló együttműködés az oktatási intézmények
között ezekben a relációkban is növekszik.
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A SZAKKÉPZÉS ÉRTELMEZÉSE A NEMZETKÖZI REGIONÁLIS
VIZSGÁLATOKNÁL
BIRINYI MÁRK* – SZŰCS ANDOR**

*Károli Gáspár Református Egyetem
birinyimark@gmail.com
**Debreceni Egyetem TEK Neveléstudományi Doktori Program
szocsandor@citromail.hu
Témakörök: Szakképzés; tanulás, tudás
A tanulórégió koncepció olyan téma, amely egyre inkább előtérbe kerül a tanulás/oktatás
hozzáférhetőségének térségi vizsgálata során. A tanulórégió egy spontán módon
szerveződő folyamat eredményeként jön létre, és azon irányelvek hozták mozgásba,
melyek szerint a gazdaságfejlesztésre és ezáltal a munkahelyek teremtésére szánt
forrásokat regionális szinten kell biztosítani, ennek következtében a széles értelemben
vett tanulás megszervezése is regionális feladat.
Kutatócsoportunk szakképzési munkacsoportja célul tűzte ki a kistérségi/regionális
szintű tanulási lehetőségek, aktivitások mérésére szolgáló nemzetközi kutatások (CLI,
DLA, ELLI) munkaerő-piaci irányultságú tanulását érintő feltáró elemzését, ezen belül a
szakképzés, a szakmai továbbképzés, a munkahelyi képzések és a széles értelemben vett
nemformális
tanulás
mérésére
szolgáló
indikátorok
összehasonlítását,
adaptálhatóságának vizsgálatát. Kutatásunk ezen részében arra keressük a választ, hogy
a fent említett nemzetközi kutatások hogyan közelítik és határozzák meg a
munkaerőpiachoz köthető, széles értelemben vett formális, informális és nemformális
képzéseket, tanfolyamokat.
A kutatás jelen fázisának módszerei döntően a szakirodalom feldolgozására és a kutatási
eredmények másodelemzésére szorítkoznak.
Munkacsoportunk segít tisztázni, hogy a magyarországi közigazgatási rendszer jelenlegi
egységei (a közeljövőben járássá átszervezendő kistérség, valamint a régió) mennyire
töltik, tölthetik be a tanuló régió funkciót.
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FELSŐOKTATÁS – ANDRAGÓGIA
Elnök:
KÁLMÁN ANIKÓ
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
ANDRAGÓGUSI SZEREPJEGYEK A MŰSZAKI FELSŐOKTATÁS
OKTATÓINAK SZAKMAI IDENTITÁSÁBAN
HEGYESI FRANCISKA
Óbudai Egyetem
ÉLMÉNYEKBEN GAZDAG ÓRÁK A FELSŐOKTATÁSBAN
JÁRMAI ERZSÉBET – SZEKERES DIÁNA
Budapesti Gazdasági Főiskola GKZ
A FELSŐOKTATÁSI FELNŐTTKÉPZÉS NÉHÁNY REKRUTÁCIÓS
JELLEMZŐJE
POLÓNYI ISTVÁN
Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar
IDENTITÁS, KISEBBSÉG, OKTATÁS AZ ERDÉLYI MAGYAR HALLGATÓK
SZEMSZÖGÉBŐL
TAKÁCS TAMARA
Nyíregyházi Főiskola
LEENDŐ ÓVODAPEDAGÓGUSOK ÉNEK-ZENEI KÉPZÉSÉNEK
TÁMOGATÁSA VIDEOELEMZÉSES MÓDSZERREL
HEGEDŰSNÉ TÓTH ZSUZSANNA
ELTE TÓK
HELYZETKÉP A FELSŐOKTATÁSBAN DOLGOZÓ OKTATÓK
FELNŐTTKÉPZÉS MÓDSZERTANI KULTÚRÁJÁRÓL
KRAICINÉ SZOKOLY MÁRIA
ELTE PPK
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ANDRAGÓGUSI SZEREPJEGYEK A MŰSZAKI FELSŐOKTATÁS
OKTATÓINAK SZAKMAI IDENTITÁSÁBAN
HEGYESI FRANCISKA

Óbudai Egyetem
hegyesi.franciska@kvk.uni-obuda.hu
Témakörök: Felsőoktatás, felnőttoktatás
A felnőttkori továbbképzés vagy szakmaváltás szándéka új igényekkel fellépő, új kliensi
kört teremtett az oktatási intézmények számára. Mindez a tömegessé válással együtt
kihat a felsőoktatás szerkezetére, hálózatára, irányítására illetve andragógiájára és
pedagógiájára is.
A felnőttképzés módszertanának nagy kihívása, hogy a bővülő technikai lehetőségek és
a tanulásra szánható idő rendszerint rövid, és az egyéni sajátosságok és igények
szorításában a hallgatók képesek legyenek a leghatékonyabb módszert kiválasztani és
hatékonyan alkalmazni.
A felsőoktatási intézményekben többnyire magasan kvalifikált, ám a pedagógia
szempontjából „képesítés nélküli” tanárok készítik fel a leendő szakembereket. Ez a
„tudományosság” szempontjából előnyös helyzetet jelenthet, de pedagógiai értelemben
paradoxon.
Az oktatóktól nem elvárás a pedagógiai ismeret, csak a tudományos fokozat számít,
kutatásommal rávilágítok ezekre a hiányosságokra.
Vizsgálatom két kérdéskörre fókuszált:
- Megjelennek-e és hogyan az andragógusi szerepjegyek a műszaki felsőoktatásban oktatók
szerepfelfogásában?
- A felnőtt hallgatók szerint érvényesülnek-e és milyen módon az andragógusi szerepjegyek
az oktatók viselkedésében?
A felnőtt tanulók számára a szakmai tudás mellett az oktató pedagógiai ismereteit és
motivációját ugyanolyan fontosnak ítélik meg az oktatás folyamán.
A hallgatók sokszor találkoznak azzal a jelenséggel, hogy az oktató szerepfelfogásában
kisebb mértékben jelenik meg az oktatói-pedagógus szereppozíció, mint a mérnök
szereppozíció, az oktatók andragógiai tudásának alkalmazása többnyire véletlen
A kutatást az Óbudai Egyetemen, (volt Budapesti Műszaki Főiskola) végeztem.
A kutatás során empirikus, kvantitatív és kvalitatív kutatási módszerekkel közvetlenül az
érintett intézmények oktatóitól és hallgatóitól személyes és online kérdezés módszerével
gyűjtöttem információkat.
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ÉLMÉNYEKBEN GAZDAG ÓRÁK A FELSŐOKTATÁSBAN
JÁRMAI ERZSÉBET* – SZEKERES DIÁNA**

Budapesti Gazdasági Főiskola GKZ
*jarmai.erzsebet@yahoo.com
**szekeres.diana@pszfz.bgf.hu
Témakörök: Felsőoktatás, felnőttoktatás; oktatási módszerek, szakmódszertan
Az elmúlt évtizedben a felsőoktatásban is megjelennek olyan törekvések, amelyek
célirányosan segítik a hallgatók munkaerő-piaci beilleszkedését. Örvendetes ez a
változás, mert a pedagógiai kutatások szerint a magyar oktatási rendszerre általában az
ismeretátadásra koncentrált szemlélet dominanciája jellemző – a készségfejlesztés
kárára.
Intézményünkben 5-6 éve több olyan tantárgyat indítottunk el, amelyek lehetőséget
adnak azoknak a személyes és szociális, azaz érzelmi kompetenciáknak a fejlesztésére,
amelyeket a munkaerőpiac elvár, és amelyek meghatározzák a tanulást és a
személyiségfejlődés egészét. Az érzelmi kompetenciák optimális fejlettsége azt jelenti,
hogy a munkavállaló rendelkezik egyfajta „intelligence situationnelle”-lel, vagyis az
egyén adott szituációban magabiztos, találékony, képes kezelni a konfliktusokat,
együttműködő, helyes önismerete van.
A kompetenciarendszer készségeinek egymásba fonódását nekünk pedagógusoknak,
oktatóknak fontos látnunk, hiszen éppen ebben jelenik meg a komplex
kompetenciafejlesztés igénye, ezért a pedagógiai célelérés folyamán nem lehet
egymástól elkülönülten fejleszteni az egyes készségeket.
A nevükben is készségfejlesztő tantárgyaknál komplex készségek fejlesztéséről van szó,
amihez strukturált gyakorlatokat alkalmaz a tanárok egy része. Az ilyen típusú órák
tevékenységközpontúak, játékosak, interaktívak, a hallgatók szerepelnek, sok alkalmuk
van a beszédre, és bár többnyire csoport- és pármunkában dolgoznak, még az önálló
kreatív megnyilatkozásra is. Didaktikai szempontból eltérőek ezek az órák a
hagyományos „tanár beszél – diák hallgat” óráktól. Vállalkozó szellemű oktatók egyes
klasszikus diszciplínák elsajátíttatásának megkönnyítésére szintén ilyen metodikai
elemeket alkalmaztak, amelyek sokkal hatékonyabbak a hallgatók számára, mert
bevonódnak az eseményekbe és élményszerűen élik meg az órát. Ez utóbbi
megállapítások már a kutatás eredményeiből derülnek ki.
A kutatás célja az volt, hogy a kontaktórák minőségének javításához megismerjük a
hallgatók
tapasztalatait:
véleményüket
saját
fejlődésükről,
órai
tevékenységpreferenciáikat, az órai munkákhoz kötődő élményeiket.
A vizsgálatban többféle módszerrel éltünk (interjúk, kérdőívek). Jelen előadás azt a
kérdőíves felmérést mutatja be, amelyet közel 250 olyan nappali tagozatos hallgató
körében végeztünk el, akik a fenti gyakorlatorientált órákon, adott esetben ún. strukturált
csoportfoglalkozásokon vettek részt, és válaszaikkal pontos visszajelzést adtak a kutatás
célját érintő kérdéseinkre. A kutatási eredmények kvantitatív feldolgozása (SPSS
szoftver használatával) a konferencia idejére lezárul. A kvalitatív elemzésből előzetesen
már jelezhető, hogy a hallgatók nagy része több konstruktív kritikai észrevétel mellett
pozitívan értékelte a tanárok újszerű módszereit. Kezdeti ellenállásuk hamar elcsitult, és
az órákon nyíltan megnyilvánuló lelkesedésbe, belülről motivált aktivitásba fordult.
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A FELSŐOKTATÁSI FELNŐTTKÉPZÉS NÉHÁNY REKRUTÁCIÓS
JELLEMZŐJE
POLÓNYI ISTVÁN

Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar
polonyi@chello.hu
Témakörök: Felsőoktatás, felnőttoktatás; oktatáspolitika, EU oktatásügy
A hazai felsőoktatásban folyó részképzés hallgatóinak száma a 2004-es csúcs után
jelentősen csökkenni kezdett. A jelentkezők száma 2002 óta évről-évre alacsonyabb –
bár az évtized végén újra növekedésnek látszik indulni. Ezek a folyamatok
mindenképpen figyelmet érdemelnek. Nyomukban a magyar felsőoktatási részképzésben
tanuló hallgatók aránya nemzetközi összehasonlításban a 90-es évek végének előkelő
helyéről visszaesett, s ezzel tovább romlott az amúgy sem kedvező hazai felnőttképzési
részvételi arány, amelynek e képzési forma részvételi jellemzője volt az egyetlen
kedvező helyzetű metszete.
Kutatási kérdésünk tehát a visszaesés okait firtatja.
A létszámváltozásoknak hipotézisünk szerint két oka van: részint a felsőoktatás
tömegesedése előtti halasztott továbbtanulási igények nyomán felhalmozódott merítési
bázis kimerülése, részint a felsőoktatási rendszer kétszintű képzésre történő átállása
miatt a továbbtanulási stratégiák átalakulása. Ez demográfiailag illetve továbbtanulási
céljukat illetően két különböző csoportot jelent: az előző alapvetően az első diplomára
törekvő „alapképzési” korosztályt, az utóbbi a második diplomára törekvőket.
Az előadásban a 2002-2010 közötti évek felvételi adatbázisainak elemzése alapján
végzett vizsgálódásainkat mutatjuk be, amelynek során a jelentkezők rekrutációjának
elemzésével igyekeztünk elképzeléseink igazolását elvégezni. Az elemzések igazolni
látszanak a hipotéziseket. A létszámvisszaesés jól kitapinthatóan eltérő tendenciát mutat
a két említett továbbtanuló csoport között. Az alapképzésre jelentkezők és felvettek
száma egyértelműen és jelentősen csökkent a vizsgált közel egy évtized alatt, viszont a
második diploma megszerzésére jelentkezők és felvettek száma 2008-ig csökkent, s a
kétszintű képzés második szakasza (a mesterképzések) kínálatának kialakulásával
növekedésnek indult.
Az elemzés egyben lehetővé teszi a hallgatók létszámváltozása nyomán átalakuló
részidős felsőoktatási piac (intézmények, szakok iránti kereslet) néhány jellemzőjének és
regionális sajátosságainak feltárását is.
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IDENTITÁS, KISEBBSÉG, OKTATÁS AZ ERDÉLYI MAGYAR HALLGATÓK
SZEMSZÖGÉBŐL
TAKÁCS TAMARA

Nyíregyházi Főiskola
tamaratakacs@yahoo.com
Témakörök: Felsőoktatás, felnőttoktatás; oktatáspolitika, EU oktatásügy
Kutatásunk az európai globalizáció kontextusában készült, mely a felsőoktatásra is
hatással van. A felsőoktatás globalizálódása a Bologna folyamatban manifesztálódik,
amely az oktatás egységesítését, átjárhatóságát és a hallgatói mobilitás növekedését
szolgálja. Magyarország inkább kibocsátó országnak tekinthető. A fogadás
szempontjából elsősorban a határon túli magyar diákok jelentik azt a hallgatói bázist,
amelynek tagjai szívesen töltenek egy-egy szemesztert a magyarországi képzésben.
Egyben ők jelentik kutatásunk adatközlőit.
Vizsgálatunkban kvalitatív mélyinterjús módszert használtunk. 45 fővel készítettünk
életútinterjút a következő megoszlásban: 21 fő a Partiumi Keresztény Egyetemen
(Nagyvárad), 10 fő a Babes-Bolyai Tudományegyetemen (Kolozsvár), 14 fő a Debreceni
Egyetemen folytatja tanulmányait. A megkérdezettek között kapcsolódási pontot jelent,
hogy valamilyen módon kötődnek a partiumi régióhoz. Vagy születési helyük, vagy a
felsőoktatási intézményük révén. A megkérdezett diákok a következő alcsoportokba
sorolhatóak: azok a diákok, akik a szülőhelyükön tanulnak; azok, akik az oktatási
mobilitás csatornáján keresztül az anyaország felsőoktatásában végzik teljes egyetemi
képzésüket; illetve azok, akik felsőoktatási éveiket megelőzően Magyarországon
telepedtek le. A fenti csoportok tagjait a gyermekkori tapasztalatok, az iskolai
pályafutás, a kapcsolatháló, az identitás, az értékek és a jövőtervek szempontjai mentén
hasonlítjuk össze.
A csoportokban kirajzolódó válaszadói típusok:
- szülőhelyen tanulók: 1. aktív kisebbségi; 2. elfogadó, beilleszkedő; 3. éber, a lehetőségekre
figyelő;
- oktatási mobilitás szereplői: 1. tudatos migráló; 2. körülményektől vezérelt; 3. elvágyódó;
- Magyarországra migrált: 1. aktív cselekvő; 2. elvegyülő, beilleszkedő; 3. nehezen
beilleszkedő;
Az interjúk elemzése során azt keressük, hogyan hat az egyetemi miliő a diákok
életfelfogására, életszemléletére, identitástudatára. Mennyire illeszkedtek be a
magyarországi felsőoktatásba és a társadalmi életbe a határon túlról áttelepült magyar
hallgatók? A szülőföldhöz való ragaszkodás és az anyaország vonzása milyen
dilemmákkal járhat, milyen választások elé állítja a diákokat?
A kutatás tapasztalatai szerint a határon túli magyar egyetemek felzárkóztatják a
hátrányos helyzetű hallgatókat és a szociális identitás megéléséhez alkalmas légkört
teremtenek. Az egyetem befejezését követően a diákok elfogadóbbak a többségi nemzet
tagjai iránt, mint az egyetemi éveik elején. A határon túli egyetemek viszont egyfajta
kozmopolita európai magatartásmintára nevelnek, mely a tolerancia jegyében kívánja
megőrizni a lokális identitásokat. Az interjúalanyokat erős területi identitás jellemezi.
A kutatás jelenleg az utánkövetés fázisában van. Igyekszünk megtudni, hogy a
felsőoktatás befejezését követőn hol helyezkedtek el és hol élnek a megkérdezettek.
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LEENDŐ ÓVODAPEDAGÓGUSOK ÉNEK-ZENEI KÉPZÉSÉNEK TÁMOGATÁSA
VIDEOELEMZÉSES MÓDSZERREL
HEGEDŰSNÉ TÓTH ZSUZSANNA

ELTE TÓK
toth.zsuzsanna@tok.elte.hu
Témakörök: Felsőoktatás, felnőttoktatás; pedagógusképzés, pedagóguspálya
A bemutatásra szánt kutatás az óvodapedagógusok ének-zenei képzésének
megújulásához szeretne hozzájárulni. A vizsgálat alapvetése, hogy az oktatás
eredményességét a tanulói sajátosságokra, igényekre figyelve lehet csak növelni. (Falus,
2006) Fontos, hogy a hallgatók aktívan vegyenek részt saját zenei képzésük pedagógiai
folyamatában; önmaguk, képességeik rendszeres kipróbálása hozzásegítse őket helyes
önértékelésükhöz, a képességeik maximális kihasználásához; a majdani nevelői
munkájuk során a rugalmas, magabiztos zenei tevékenység szervezéséhez. (Szivák,
2003) A 2011/2012-es tanév tavaszi szemeszterében óvóképzős hallgatók egyes
szemináriumi óráin, óvodai gyakorlati tevékenységén rendre videós rögzítés történt
azzal a céllal, hogy
- dokumentálni lehessen a hallgatók furulyatanulásának, énekes tevékenységének, zenei
fejlődésének folyamatát, s azt elemezve bővítse a jelöltek pedagógiai tudását, formálja
énekes-zenei tanulási stratégiáját, támogassa önértékelését;
- a gyakorló intézményeinkben rögzítésre kerüljön mentorok, óvodapedagógus-jelöltek, éles
helyzetekben szerepet vállaló képzésvezetők foglalkozása, s ezek szabadon és kötelezően
választható tanegységek keretein belüli elemzésekor – úgymint ének-zene műhely és zenejáték – bemutassa a hallgatók számára az élményt adó zenei tevékenységszervezés
lehetőségeit, az óvodai élet spontán helyzeteit, rávezesse a pedagógusjelölteket a zenei
nevelés-oktatás személyiségformálási lehetőségeire, a differenciálás játékos-zenei
módjaira, bővítve ezzel a zenepedagógiai tevékenységükhöz szükséges ismereteiket.
Az ének-zenei képzés újszerű, modern didaktikai alapokra helyezése, a megfelelő
oktatástámogató eszközök kiválasztása, kombinálása, kísérleti úton történő fejlesztése
lehetővé teszi, hogy a hallgatók terhelése nélkül többet és jobban, mélyebben tudjunk
tanítani. (Báthory, 2000.) Az eredményes képzés feltétele, hogy túl az intézmény által
deklarált célokon a hallgatók saját egyéni képességeikhez, egyéni beállítódásukhoz
képest fejlődjenek a zene terén, elfogadják, megértsék annak a korai nevelésben betöltött
szerepét, és meglegyenek azok a pedagógiai eszközeik, melyekkel ezért tenni is tudnak
majd nevelői munkájuk során. A képzés feladata elérni, hogy a leendő
óvodapedagógusok szakmódszertani tudása, nézetei, kompetenciái alakítása mellett a
hallgatók zenetanulási attitűdje is formálódjon, valamint fejlődjön reflektív képességük.
A videoelemzéses módszerre (Sallai, 2009) vonatkozóan fókuszcsoportos
beszélgetéseken, mélyinterjúkon, reflektív kérdőíveken kapott hallgatói visszajelzések
alapján körvonalazódni látszik, hogy adaptívan segítette a hallgatókat gyakorlati
tevékenységük megerősödésében, a problémamegoldó, döntéshozó, konfliktuskezelő
képességeik fejlődésében, ének-zenei képességeik tudatosabb felhasználásában, a
konvencióktól is elrugaszkodni képes, eredményesebb foglalkozásvezetésben.
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HELYZETKÉP A FELSŐOKTATÁSBAN DOLGOZÓ OKTATÓK
FELNŐTTKÉPZÉS MÓDSZERTANI KULTÚRÁJÁRÓL
KRAICINÉ SZOKOLY MÁRIA

szokoly.maria@ppk.elte.hu
Témakörök: Felsőoktatás, minőség, andragógiai szemlélet és módszertan
A bolognai folyamat kapcsán a felsőoktatás expanziója és struktúraváltása, a
kompetencialapú képzés követelményének erősödése, az IKT technológiák általánossá
válása egyre hangsúlyosabban vetette fel a felsőoktatásban a minőség, a tanítási-tanulási
folyamat hatékonyságának a kérdését, és ebben az oktatók andragógia módszertani
kultúrájának fontosságát. Magyarországon a felsőoktatásban a jogszabályi környezet az
oktatók módszertani felkészültségét nem szabályozza, nem támogatja az andragógia
módszertanának elterjedését.
Az OKI 2011-ben a TÁMOP 4.1.4. „Minőségfejlesztés a felsőoktatásban” c. kutatás
keretében 15 felsőoktatási intézményben végzett interjús és online kérdőíves módszerrel
vizsgálatot, amelyből kiderült, hogy a felsőoktatási intézmények belső szabályzatai,
dokumentumai nem tartalmaznak andragógiai vonatkozásokat, nem jelenik meg
markánsan az andragógiai szemlélet és módszertan követelménye, a tanári
szakképesítésekre vonatkozó KKK-k nem említik az andragógia módszertanban való
jártasságot. Az oktatók kiválasztásánál, az oktatók hallgatói véleményezésénél az
andragógiai kompetencia, a módszertani kultúra nem vizsgálati szempont. A
felsőoktatásban oktatók nagy részének nincs pedagógiai végzettsége, többsége soha nem
vett részt módszertani továbbképzésen, a felnőtt korú hallgatók képzésére leginkább
autodidakta módon készülnek fel.
Az ELTE Andragógia Tanszékén az OFI kutatás lezárulta után – hallgatói munkára
alapozva – további kiegészítő kutatást végeztünk további három pedagógia-andragógia
szakos képzést folytató felsőoktatási intézményben: a KE, a NyF GTK és az ELTE PPK-n.
A kutatásban dokumentumelemzés, a hallgatók és oktatók online és személyes
megkérdezésének módszerével azt vizsgáltuk, hogy az adott intézményekben a tanulási
környezet, a tanulás támogatása, az alkalmazott tanítási/tanulási módszerek és az
értékelés módja megfelel-e a korszerű felnőttképzéssel szemben támasztott uniós és
hazai elvárásoknak. Tanszéki kutatásaink részben megerősítették az OFI kutatások
eredményeit. A vizsgált karokon dominálnak az elméletorientált, előadó-központú
tanítási módszerek, kevés a tanulástámogatásra irányuló szolgáltatás és nem eléggé
elterjedt az eLearning keretrendszerek alkalmazása. Azonban a vizsgálatokból kiderül,
hogy a pedagógiai karok, ahol az andragógia szakosok képzése is folyik fejlettebb az
andragógiai szemlélet, bár gyakorlatban való megvalósulása még nem igazán elterjedt.
Véleményünk szerint az andragógia tanszékek jelenléte elősegítheti az intézményekben
az andragógiai szemlélet és gyakorlat megvalósulását. A kutatás igazolta továbbá, hogy
a felsőoktatási andragógia, mint a pedagógia és andragógia határterülete kiváló
módszertani kutatási terep a felnőttképzés számára.
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TÖBBGENERÁCIÓS TANULÁS – 21. SZÁZADI KOEDUKÁCIÓ
VIDÉKINÉ REMÉNYI JUDIT* – BENEDEK ANDRÁS** – BALOGH ANDRÁSNÉ***
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Témakörök: Felsőoktatás, felnőttoktatás; tanulás, tudás
A generációk együttélése a társadalom alapvető jellemzője. Különböző nemzedékek
tevékenykednek együtt a munka világában, és ma már tipikusnak tekinthető a tanulásban
való közös részvétel is.
A demográfiai változások és a szakemberhiány következtében változóban van a
munkaerő kor szerinti struktúrája, számos kutatás foglalkozik a munkahelyek ebből
fakadó sajátos problémáival, a helyzetkép felvétele, a kevert- vagy többgenerációs
munkaerő-összetétel hátrányainak és előnyeinek meghatározása mellett előtérbe állítva a
munkaszervezet megfelelő kialakításának, a dolgozók motiválásának a kérdéseit.
A felnőttoktatás hagyományosan heterogén csoportok tanításának feladatával találkozik,
heterogén a képességek, a tudás, a tapasztalat, a motiváció és az értékek terén. Az
életkori különbözőség az LLL világában, a hosszabb életkor és az ezzel együtt
hosszabbodó munkás életszakasz következtében egyre nő. (Egy előzetes vizsgálatunk
arra hívta fel a figyelmet, hogy a levelező hallgatók körében a tanulási módszerek
megítélésében vannak „alapkövek”, ezeknél viszonylag egységes az elfogadás vagy
elutasítás, és vannak még „meg nem szilárdult építőelemek”, amelyek elfogadottságában
vagy elutasításában nagy a különbség. Felmerült annak a lehetősége, hogy ebben az
életkornak is van jelentősége, és az életkori heterogenitás a csoportok tanulási
folyamatát befolyásolja. Ennek próbáltunk utánajárni.)
Vizsgálatunkban arra kerestük a választ, hogy előnyt vagy hátrányt jelent-e a
„többgenerációs” tanulási szituáció a résztvevők: a tanulók és az oktatók számára, és
vajon mutatkozik-e hasonlóság a munka világában tapasztaltakkal?
A vizsgálathoz választott módszerek: a hallgatók kérdőíves felmérése és a körükben
végzett fókuszcsoportos interjú, illetve az oktatókkal készített interjúk.
Következtetéseinket a pedagógiai módszerek elfogadásának és elutasításának a
mértékéből, illetve a jó gyakorlatok összegyűjtésének a segítségével vontuk le.
Az eredmények azt mutatják, hogy a tanulásról vallott nézetekben (pl. a felelősség
kérdésében) és a tanulási módszerek elfogadottságában (pl.: kooperáció, csoportmunka)
vannak eltérések, de a hallgatókat alapvetően módszertani nyitottság jellemzi, a
generációs különbségek dominánsan nem hatnak hátrányosan. Hasonló helyzetek előnyt,
de hátrányt is jelenthetnek, és ennek alakításában az oktatók szerepe, ha nem is
kizárólagos, de nagyon fontos. A munka világában tapasztaltakkal egyezően, a
munkamorál (fegyelem, pontosság, kitartás) és a tapasztalati bázis különbsége
nehézségként, de lehetőségként is kezelhető.
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A REÁLISKOLAI TANÁRKÉPZŐ MŰEGYETEMI MŰKÖDÉSE: 1870-1873
STURCZ ZOLTÁN

BME GTK Műszaki Pedagógia Tanszék
sturcz.z@eik.bme.hu
Témakörök: Felsőoktatás, felnőttoktatás; neveléstörténet, reformpedagógia
Az 1860-as években a József Műegyetemre felvételt nyert hallgatók előképzettségük
szerint három csoportra oszthatók. Döntő többség a reáliskolákból, kisebb rész a
gimnáziumokból és egy rész vizsgák és tudásbeismerés alapján került be az
intézménybe.
Az intézmény tanári kara többször megfogalmazta, hogy a reáliskolai képzés színvonalát
emelni kell, és ennek módja egy reáliskolai tanárképezde felállítása a Műegyetemen. A
kezdeményezés összetalálkozott az Eötvös-féle tanárképzési tervezettel, így 1870-ben
nemcsak a pesti egyetemen, hanem a Műegyetemen is létrejött a tanárképző intézet.
A reáliskolai tanárképezde megszervezésében Stoczek Józsefnek – az intézmény akkori
vezetőjének – volt meghatározó szerepe, aki az intézetébe a műegyetemi tanári kar
legjobb és legsokoldalúbb erőit vonta be, maga pedig az igazgatást is felvállalta. Az
oktatók között találjuk Conlegner Károly, Kruspér István, Nendtvich Károly, Schnédár
János, Vész János, Than Károly, Ney Ferenc tanárokat, akiket Stoczek részben
polihisztori mivoltuk, részben a műszaki és humán műveltség iránti mély
elkötelezettségük, továbbá közéleti szerepük miatt választott be a tanári karba.
A műegyetemi levéltári dokumentumok és könyvtári források alapján egyértelmű, hogy
ennek az intézetnek a működését a magyar értelmiségképzés szempontjából kiemelt és
küldetéses feladatnak tekintette az egyetem. Az alapgondolat szerint egyrészt
szakmailag igényes és pedagógiailag kiművelt és jól képzett reáliskolai tanárokat
képeznének ki, másrészt az általuk jól felkészített reáliskolai növendékek minőségi és
mennyiségi változást hozhatnának a műszaki értelmiség képzésében, kialakításában.
Az 1870 és 1873 között működő műegyetemi reáliskolai tanárképezde a tanárképzésünk
egy történeti epizódjának tekinthető, mivel 1873-ban Trefort Ágoston összevonta a két
tanárképzőt egy intézetbe. A tapasztalatok egy része beolvadhatott az új közös intézetbe.
A rövid ideig tartó műegyetemi működés ellenére – a szervezettség, az igényesség, a
sokoldalúság okán – a tanárképző intézet szellemiségének további és jelentős
kisugárzása volt a műegyetem munkájának egészére nézve.
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ELEKTRONIKUS TANULÁSI KÖRNYEZETEK HATÉKONYSÁGVIZSGÁLATA
JÓKAI ERIKA

BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék
jokaie@erg.bme.hu
Témakörök: Felsőoktatás, felnőttoktatás; IKT, e-learning, távoktatás
Számos elektronikus tanulási környezettel szemben áll fenn a kritika, hogy nem
pedagógia- és felhasználó-központú, hanem technológiaközpontú. Az elektronikus
tanulási folyamat hatékonyságát befolyásolja a tanulási környezet kialakítása,
használhatósága, az oktatási tartalom minősége, a hallgatói visszajelzések, igények
követése és ezek integrálása az oktatási folyamatba. (Béres–Magyar–Turcsányi–Szabó
2009) A különböző tudományterületeken létezik elfogadott definíció a hatékonyság
fogalmára, de a tanulási környezetek hatékonysági paraméterei nem azonosak sem a
pedagógiai, sem a pszichológiai, sem pedig a használhatóság és az ergonómia
hatékonyság esetében használtakkal. Kutatásom egyik részében tehát az elektronikus
tanulási környezetek hatékonyság-paramétereit azonosítom.
Napjainkban sokféle elektronikus környezetet használunk tanulásra. A tanuló személy
számára a hatékony tanuláshoz megfelelő elektronikus környezetet legfőképp a
felhasználói felület megjelenése, használhatósága és funkciói, a benne végzendő
tevékenységek jellemzői, változatossága és egyéni vagy csoportigényekhez való
alakíthatósága határozzák meg. Nem mindegy azonban, hogy milyen tulajdonságokkal
rendelkezik a felhasználó. Attitűdje, tanulási motivációja, tanulási módszerei, stratégiája
és stílusa alapján mindenki másként viszonyul az elektronikus tanulási környezetek
használatához. Kutatásomban nem az egyénben végbemenő tanulási folyamatot, annak
eredményességét kívánom mérni, követni, hanem azt, hogy a tanulási környezet milyen
hatással van az egyén teljesítményére.
A pedagógiai hozzáadott érték fogalmát felhasználva alakítottam ki kutatási tervemet,
amelyben az adott tanulási környezetekben a várható teljesítményt és a tanulók
sajátosságait és tanulási tevékenységeit vizsgálva kívánom azonosítani az elektronikus
tanulási környezetek hatékonysági jellemzőit, vagyis a hozzáadott érték mutatóit.
Véleményem szerint az elektronikus tanulási környezet hatékonysága (hozzáadott
értéke) tehát attól függ, hogy az egyén tényleges teljesítménye az adott tanulási
környezetben eléri-e/meghaladja-e a rá érvényes, várható teljesítményszintet. A várható
teljesítmény és a tanulók ténylegesen mért teljesítménye közötti eltérés kapcsán
vizsgálandó, ebben az eltérésben az egyén vagy a környezet sajátosságai-e a domináns
tényezők? Amennyiben a tanuló tényleges teljesítménye az elvárt szintű vagy annál
jobb, úgy számára feltételezhetően megfelel a tanulási környezet (jobb teljesítményt hoz
ki belőle, mint amit elvárunk), vagyis számára az adott tanulási környezet valamilyen
hozzáadott értékkel bír. A tanulási környezet az egyénből a várhatónál jobb vagy
rosszabb teljesítményt is kihozhat. Vizsgálatommal várhatóan kimutatható a tanulási
környezetek közötti különbségek hatása az egyes tanulótípusokra (tanulási
környezettípusok azonosítása), valamint az egyének sajátosságainak leginkább
megfelelő tanulási környezetek azonosítása (tanulótípusok azonosítása).
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A MAGYARORSZÁGI FELNŐTTKÉPZÉS HATÉKONYSÁGÁNAK JAVÍTÁSA
VEDOVATTI ANILDO

ELTE PPK
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Témakörök: Felsőoktatás, felnőttoktatás; motiváció, önszabályozás
A magyarországi felnőttképzés hatékonyságának vizsgálata során igazolást (vagy
cáfolatot) nyerhet az az elképzelés, hogy a finanszírozási, a jogszabályi környezet
megváltoztatásán kívül a hatékonyság növelésének fontos eszköze a pedagógiaiandragógiai folyamat minőségének megváltoztatása/javulása. Ennek érdekében a
vizsgálat tárgyává válnak a magyar felnőttképzési rendszer elmúlt évtizedében történt
folyamatai, az Európai Unió által támogatott hazai programok és azok hatásai.
A magyarországi felnőttképzés jelenlegi jogszabályi környezete, akkreditációs és más
ellenőrzési mechanizmusai ellentmondásokkal terhesek, és nem ösztönzik kellően a
felnőttképzők professzionalizálódását, a felnőttképzés európai uniós és hazai stratégiai
céljainak megvalósulását, minőségének javítását, ezáltal az állam és a társadalom által
befektetett források hasznosulását.
Napjainkban az európai uniós elvárásoknak megfelelően a felnőtt- és a szakképzés
középpontjában modulárisan felépített, gyakorlatközpontú, kompetenciaalapú tanításitanulási folyamat megvalósítása áll. Aktuálisan jellemző szófordulattal azt
mondhatnánk, hogy a „dokumentumalapú”, bizonyítványok megszerzésére koncentráló
gondolkodás helyére a tudás, a szakmai tartalom, a minőség iránti igény és
elkötelezettség kell lépjen úgy a képzés résztvevői, a képzők és a finanszírozók számára
is.
A vizsgálat hatóköre: a Közép-Magyarország régió, ahol a felnőttképzés minden
szereplője megtalálható, arányaiban túlreprezentálják ugyan a régiós átlagokat, de ezzel
lehetőséget nyújtanak arra, hogy az országos átlagnak megfelelő mintavétel elvégezhető
legyen.
Az akciókutatás, melyet jellemez az innovációkutatás, a fenntarthatóság vizsgálata és a
minőségi javulás lehetőségének keresése, jelenleg a komparatív dokumentumelemzésnél
tart. Ennek során az Európai Unió és az Európai Tanács vonatkozó dokumentumait
felhasználva, konkrét példákat gyűjtök 3-4 európai ország és a magyar felnőttképzés
jogszabályi hátteréről, sikeres programjairól. További lehetőséget nyújt a nemzetközi
összehasonlítás a hatékonyságnövelő intézkedések: szervezeti kultúra fejlesztése,
jogszabályi környezet állandóságának kérdése, a forrásteremtés, pénzügyi forrásokhoz
való hozzájutás és egyéb financiális kérdések megvizsgálására. Az uniós pályázatok,
illetve az ott bemutatott jó példák, jó gyakorlatok lehetőséget adnak, hogy a hazai
törekvéseket összekössük a nemzetközi folyamatokkal. A tagországok felnőttképzési
jogszabályainak összehasonlítása, és eredményességük mérése az Eurostat adataira
támaszkodva erősítheti a kutatás relevanciáját.
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Témakörök: Neveléstörténet, reformpedagógia
Kenyeres Elemér (1891-1933) a XX. század első felében a pedagógiai szakmai élet aktív
résztvevője, a gyermektanulmány kiváló hazai művelője volt. A genfi egyetemen
ösztöndíjasként folytatott tanulmányai során szakmai ismereteit bővítette,
megismerkedett az új nevelés alapelveivel és képviselőivel (Claparède, Piaget, Bovet),
valamint a külföldön egyre nagyobb méreteket öltő pedagógiai reformmozgalmakkal.
Montessori új nevelési tanai felé már pedagógiai munkássága kezdetén is nagy
figyelemmel és érdeklődéssel fordult.
A neveléstörténeti kutatás elsődleges célja Kenyeres Elemér szerepvállalásának feltárása
a Montessori-módszer hazai elterjedése terén, valamint az olasz orvosnővel ápolt
szakmai kapcsolatának bemutatása. A jelenleg folyó vizsgálat másodlagos célként arra a
kérdésre keresi a választ, hogy a Montessori-módszer magyarországi térhódítása milyen
szakmai fejlődéshez vezetett a hazai kisdednevelés elméletében.
A kutatás során értelmező elemzésre törekszünk, amelynek forrásait a hazai
szaksajtóban megjelent írások képezik: Kenyeres Elemér „A Kisdednevelés elméletének
fejlődése” című cikksorozata, Maria Montessori „Módszerem Kézikönyve” című
munkájának Kenyeres Elemér által írt előszava, Imre Sándor „Kenyeres Elemér
munkássága” című megemlékezése, Kiss József „Montessori Mária Budapesten” című
beszámolója és ugyancsak Kiss József „Kenyeres Elemér és a Montessori-módszer”
című írása.
Az elemzésben központi helyet foglal el a gyermekközpontú pedagógiai elemek
tárgyalása és Maria Montessori pedagógiai nézeteinek bemutatása.
A neveléstörténeti kutatás várható eredményei közé soroljuk Kenyeres Elemér központi
szakmai szerepének bizonyítását és a Montessori-módszer hazai pedagógiai
jelentőségének feltárását. A konferencia-előadás Kenyeres Elemér példaértékű
pedagógiai munkásságának, illetve szakmai kapcsolatainak egyik kiemelkedő pontjára
kíván rávilágítani a hazai szaksajtó tükrében.
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Témakörök: Neveléstörténet, reformpedagógia
A jelen kutatás tárgya az angol parlament által 1870-ben elfogadott általános
tankötelezettség bevezetését megelőző időszak iskolaépítés-történetének feltárása.
A kapitalista fejlődésben élenjáró Anglia gazdasági és társadalmi viszonyait vizsgálva
már a korábbi időszakokban is egyre mélyülő ellentmondásokat tapasztalunk. A
vadkapitalizmus végletekig kizsákmányoló rendszere, a napi 14-16 órás munkaidő, a
női- és gyermekmunka ipari üzemekben történő széles körű alkalmazása mellett az angol
társadalom szűkebb rétegét generációk óta jellemezte a közjó érdekében tett
alapítványok és jótékony célú felajánlások vállalása. Ezek a különféle „Foundation”-ök,
jótékonysági intézmények a középkortól kezdve biztosítják az anyagi alapot – például a
nagyobb katedrálisokhoz kötődő és méltán világhírű énekes iskolák tehetséges
fiataljainak (scholar on the foundation) tanulmányaihoz, vagy a témánk szempontjából
legfontosabb intézmények – az alapítványi iskolák (Foundation and Trust schools) és az
Önkéntesen támogatott iskolák (Voluntary-aided schools) működéséhez. Előadásomban
egy vidéki kisváros, Wiltshire iskoláinak tervezése és megvalósulása példáján keresztül
pillanthatunk bele az egyetemes neveléstörténet egyik izgalmas kérdésébe, az angliai
népoktatás XIX. századi expanziójába.
A társadalomtörténeti háttér felvillantása után röviden ismertetem az iskolaépületek
kivitelezésének folyamatát és bemutatom a homlokzati megjelenésüket, valamint
elemzem az alaprajzi kialakításukat és a tanítói lakással egybeépített tantermeket
funkcionális szempontból.
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Témakörök: Neveléstörténet, reformpedagógia
Az I. világháborút követően Magyarország területében, gazdasági potenciáljában
megfogyatkozva, korábbi nemzetközi szerepét, s magyar ajkú lakosságának
egyharmadát elveszítve vált függetlenné. A hazai hadkötelezettség tiltása a nyomasztó
katonai fölényben lévő szomszéd államokkal szembeni kiszolgáltatottságra irányította a
figyelmet. Ennek enyhítésére szolgált az 1921. évi LIII. tc., mely szabályozta a
testnevelési kötelezettséget. Ennek azonban nem volt hatása a törvény végrehajtási
utasításának 1924-es megjelenéséig. Ugyanekkor állította vissza a III. tc. az Országos
Testnevelési Alapot.
Mivel a sportszövetségek felett testnevelési kérdésekben a kultuszminiszter látta el a
felügyeleti jogot az Országos Testnevelési Tanács útján, ezért az iskolán kívüli
testnevelés elősegítésére is a VKM hozta létre 1924. évi 9000. sz. rendeletével a levente
egyesületeket, melyek célja az ifjúság lelki, testi és szellemi katonai előképzése volt, s
az 1921. évi LIII. törvénycikkel szabályozott testnevelési kötelezettség helyébe lépett.
A kutatás során a Hadtörténelmi Intézet Levéltára, az Országos Levéltár, a Felsőházi
Naplók és Irományok, a Nemzetgyűlési Naplók, valamint a Képviselőházi Naplók és
Irományok erre vonatkozó anyagait használtuk fel a dokumentumelemzés módszereivel.
- Az intézmény fejlesztésére vonatkozóan két irányelv készült. A nyíltan kezelhetőeket,
főleg a sportra vonatkozóakat írásban adták ki. A bizalmasak átadása a vezetők szintje alatt
azonban csak szóban történhetett.
- A rendelkezésre álló és a kutatás során elemzett levéltári források mindegyike a katonai
mozgalom jellegét támasztotta alá, melyet Klebelsberg Kunó 1926-ban, mint a leventemozgalomért felelős miniszter ugyan határozottan tagadott, kihangsúlyozva benne a
népiskolai tanítók szerepét, ám a vármegyei testnevelési felügyelők jelentései éppen a
kellően kiképzett oktatók hiányáról szóltak. Lényegében ez utóbbit támasztották alá a
parlamenti ellenzék képviselőinek, többek között Kéthly Annának a felszólalásai is,
melyek a leventékkel szemben alkalmazott hatalmi visszaélések jogi, személyi és
egészségügyi következményeire figyelmeztettek.
A levente-kiképzés céljaiban megfogalmazott szempontok közül a tervezet már az első
naptól a harckiképzésre fordította a figyelmet. A játéknak, testgyakorlatnak az
alakiságnak mindig a harci célt kellett szolgálnia. Az újoncoktól a tervezet helyes
végrehajtást várt, ami az oktatottak megértését mutatta. Különösen érdekesek a
kiképzési témák javasolt feldolgozásának erősen didaktikus jellegű és katonai
irányultságú sorvezetői, melyek szövegezését az elemi iskola tömegszintjéhez
igazították.
A leventék kiképzésének katonai irányultságának ellenére a jelentések éppen a katonai
fegyelem hiányosságait emelték ki.
A végrehajtás során a legnagyobb gondot mégis az egyházak és a hivatalok támogató
tevékenysége ellentmondásos volta jelentette.
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AZ ÁLLAMI POLGÁRI ISKOLAI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA ÉS A FERENC
JÓZSEF TUDOMÁNYEGYETEM EGYÜTTMŰKÖDÉSE A FŐISKOLAI
HALLGATÓK ÁTHALLGATÁSÁNAK TÜKRÉBEN (1928-)
D. FIZEL NATASA

SZTE JGYPK
natasa@jgypk.u-szeged.hu
Témakörök: Neveléstörténet, reformpedagógia; felsőoktatás, felnőttoktatás
Kutatásom szakirodalmi hátterét elsősorban Karády Viktor és Valter Csilla „Egy
országos vonzáskörű szegedi főiskola” c. könyve, a Szegedi Tanárképző Főiskola 1998ban kiadott Almanachja, Tóth Gábor „A magyarországi tanítóképző intézeti tanárképzés
története: Apponyi Kollégium” című könyve, a Magyar Statisztikai Évkönyvek adatai,
és a vonatkozó levéltári források, hallgatói anyakönyvek, hivatalos levelek, egyetemi
jegyzőkönyvek, kinevezések és egyéb hivatalos iratok képezik.
A kutatás célja, hogy átfogó képet nyújtson a két intézmény pedagógusképzésben való
együttműködéséről, a főiskolai hallgatók előképzettségének és előmenetelének
összefüggéseiről. Hipotézisem szerint az 1920-as, 30-as években az egyetemi képzésben
nagyobb arányban vettek részt férfiak, és nagyobb arányban jelentek meg a magasabb
társadalmi rétegbe tartozó családok gyermekei. A tanári pálya a középosztály tagjai
számára, illetve a nők számára volt vonzó, és elérhető. A főiskolára járó hallgatók a
minimálisan elvártnál nagyobb számban hallgattak át az egyetemre, az egyetemi
képzésben szerzett jegyeik nem voltak rosszabbak az ugyanazon kurzusokat teljesítő
egyetemi hallgatókénál.
A kutatási módszerem kvantitatív kutatás primer források felhasználásával.
Az 1928-29-es tanévtől kezdődően készítettem egy SPSS adatbázist a főiskolai hallgatók
anyakönyvei alapján, amelyben a demográfiai és előképzettségi adatok mellett
szerepelnek félévhez rendelten a hallgatók által az egyetemen felvett előadások illetve
gyakorlatok címei, és az azokra kapott érdemjegyek. Az adatbázis 105 változóból áll, az
elemszám tanévenként 70-90 fő között mozog.
Az eddig feldolgozásra került adatok alapján az 1928-ban a főiskolára beiratkozó
hallgatók 91,3%-a hallgatott át az egyetemre már a képzés első félévében, 86,2% a
második félévben. Két kurzust 43,1%-uk, a második félévben 51,7%-uk, míg három
kurzust 12%-uk, a második félévben 6,8%-uk teljesített sikeresen. A 8 féléves képzés
első 4 félévében jóval aktívabbak voltak a hallgatók az áthallgatások tekintetében, a
képzés utolsó félévében a számok erősen visszaestek. Legalább egy kurzust hallgatott az
egyetemen a hallgatók 24,1%-a, kettőt 5,1%-a. Három vagy több egyetemi kurzust az
utolsó félévben senki nem vett fel.
Az egyetem és a főiskola kooperációjáról a tanárképzés tekintetében az 1928-29-es
tanévtől kezdődően beszélhetünk. Az egyetem vezetése nem örült a sok esetben érettségi
nélküli rendkívüli státuszú „egyetemi hallgatóknak”, így a főiskoláról áthallgatók
másodlagosnak érezték magukat. Valóban rosszabbul teljesítettek? Vagy a társadalmi
státuszuk okán kerültek a főiskolára az egyetem helyett? Miért nem fogadták őket
szívesen? Mit tanulhat a mai oktatáspolitika a korabeli helyzetből? Előadásommal
ezekre a kérdésekre segítek választ találni.
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MIKOR LESZ MOZI? AVAGY AZ OKTATÓFILMEK NEVELÉSTÖRTÉNETI
VETÜLETEI
BARÓTI ENIKŐ* – MÉSZÁROS ATTILA**

Széchenyi István Egyetem
*ebaroti@sze.hu
**meszaros@sze.hu
Témakörök: Neveléstörténet, reformpedagógia; felsőoktatás, felnőttoktatás
Az oktatófilmmel támogatott tanóra generációkon keresztül meghatározó élménye volt a
tanulóknak. Az oktatófilmek használata mindennapi része volt a rendszerváltásig a
vállalati és egyéb felnőttképzési tevékenységeknek is. E témát három módszerrel
kutattuk. 1, oktatófilmek gyűjtésével, elemzésével; 2, strukturált interjú módszerével; 3,
neveléstörténeti irodalomelemzéssel.
Elmúlt években több, mint 300 archív és a mai nagy vállalatok képzési anyagában
található közel 100 jelenleg is használt oktatófilmet tanulmányoztunk át. Megállapítható
az empirikus kutatásunk alapján, hogy a Magyarországon 100 éves múlttal büszkélkedő
oktatófilm készítés világszínvonalú filmeket állított elő, mely az adott korszak korszerű
módszertani, didaktikai eszközeit felhasználta. A kutatást kiegészítettük strukturált
interjú módszerével. A megkérdezett felnőttek mindegyike tudott példákat mondani az
oktatófilmmel való képzésre. 3 fő helyszínt említettek: közoktatás, gépjárművezetőképzés, vállalati tanfolyamok. Ha ennyire hatékony módszer, akkor célszerű ezen
elemeit a mai modern IKT alapú oktatásban is felhasználni. Az összefoglalóban a
harmadik módszer eredményeit foglaljuk össze. A kutatások alapján az oktatófilmek
történtét két korszakra bontottuk:
Kezdetek: Az Uránia Tudományos Színház 1900 és 1909 között 1074 iskolai előadást
tartott. (Jáki, 1982. 10. o.) Egy „oktatófilm-történeti” esemény Magyarországon, hogy
1913-ban megszületett a Pedagógiai Filmgyár (Szabó Sóki László 2009). A vállalat,
amely - Európában elsőként - csak pedagógiai filmek gyártására specializálódott. 1919ben aztán a Pedagógiai Filmgyár is új feladatot kapott, ezekben a hónapokban,
szakmunkásképzési célokra kellett oktatófilmeket készíteni. (Ez az irányvonal az 1950es évektől és a XXI. században a nagyvállalatoknál készült oktatófilmekre lesz ismét
jellemző.) Klebelsberg Kunó rendelete minden állami középfokú tanintézet számára
maximum 8 filmelőadás megtekintését írta elő tanévenként. A Pedagógiai Filmgyár
mintegy 10000 előadást tartott 1928-ig. (Purébl Győző, 1928. 25. o.).
A II. világháború utáni időszakban a megrendelő akarata határozta meg az oktató filmek
témáját. A MAFILM létrejötte után sorra készültek a sikeres szakoktató jellegű filmek,
melyekben a termelés, a termelékenység bemutatása dominált. Néhány oktatófilmmel
foglalkozó vállalat ebben az időszakban: MAFILM, MOKÉP, IFI, ITG, IFÉRT,
TANÉRT, OOK, KÖZDOK. Nehezen lehet ebben az időszakban az oktatófilmeket a
propaganda filmektől elválasztani.
Az 1990-es évek elején e szervezetek megszűntek átalakultak, az archívumuk többnyire
az enyészetté vált. Jelenleg rendkívül kevés oktatófilm készül, pedig motivációs
hatásaiban messze megelőzi a népszerű animációs filmeket. De a korszerű oktató filmek
készítése főként a profit orientált szféra képzési rendszereiben találhatjuk meg. Itt már a
XXI. század technikai színvonalán, korszerű módszertani, didaktikai alapokon
készülnek. Ezek a felnőttképzésben lévő oktatások elengedetlen részét képezik.
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A „KORAI BEAVATKOZÁS” PROFESSZIONALIZÁCIÓS ÉS
INTÉZMÉNYESÜLÉSI FOLYAMATAI
MAGYAR ADÉL

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Gyógypedagógus-képző Intézet
magyarad@t-online.hu
Témakörök: Neveléstörténet, reformpedagógia; gyógypedagógia, sajátos nevelési igények,
korai fejlesztés, családközpontú kora gyermekkori intervenció
A pedagógus szakmák professzionalizációs és intézményesülési folyamatainak története
mára már hazánkban is a neveléstörténet egyik gyakran és intenzíven kutatott témája
lett. Az ezredforduló óta számos kötet és publikáció jelent meg a néptanítóság, illetve a
középiskolai tanárság szakmásodásának processzusáról, illetve az ennek hátterét képező
intézményrendszer kialakulásáról és megszilárdulásáról. Mélyrehatóan kutatták már a
neveléstörténészek a többségi népiskolai és a középiskolai tanítás és nevelés elméleti
alapjait képező eltérő neveléstudományi alapok paradigmatikus eltéréseit is.
A gyógypedagógia-történetírás terén azonban vannak még adósságaink e témában. A
jelen előadásunkat megalapozó kutatásban a gyógypedagógus szakmán belül egy sajátos
terület: a korai fejlesztés professzionalizációs folyamatainak máig ható történeti
feltárásával és értelmezésével foglalkoztunk. Arra a kérdésre kerestünk választ, hogy
volt-e paradigmatikus eltérés két ország: Németország és Magyarország esetében a
gyógypedagógiai korai fejlesztés megjelenése, kialakulása, szakmává válása és
intézményesülése tekintetében. Előzetes hipotézisünk alapját az a szakirodalomban
elfogadott állítás képezte, mely szerint a magyar pedagógia és gyógypedagógia sok
esetben leképezte a német elméleti és gyakorlati modelleket. Ugyanakkor a fogyatékos
gyermekek korai fejlesztő ellátására való igény az Egyesült Államokból induló
polgárjogi mozgalmak eredőjeként jelent meg - így okkal feltételezhetjük, hogy a
pedagógia eszközeivel történő korai beavatkozás magyarországi megjelenésére is
hatással volt. Ennek alapján feltételeztük, hogy a magyar és a német intézményesülési
modell erőteljes hasonlóságokat, európai jegyeket hordoz, ugyanakkor egymástól való
jelentős különbségeket is mutat, mely a vizsgált két ország eltérő történeti fejlődéséből
és az ebből fakadó értékpreferenciákból adódhat. A kérdés megválaszolása érdekében
komparatív analízisnek vetettük alá a két ország utóbbi fél évszázadának
gyógypedagógia-történetét, fókuszálva a korai beavatkozásra.
Vizsgáltuk a gyógypedagógiai elméletek és irányzatok történetét és az intézmények
kialakulásának folyamatát. Kutatásunk során a témával kapcsolatos könyvészeti,
levéltári forrásokat és egyéb dokumentumokat analizáltunk, és alkalmaztuk az „oral
history” metodikáját is. Az elért eredmények fényében ma már részletgazdagabb képpel
rendelkezünk a magyar és a német korai fejlesztő modell paradigmatikus sajátosságairól.
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Tanári hatékonyság változó környezete
Történelem tanítástörténet – tankönyvtörténet – iskolatörténet
IKT a pedagógusképzésben
Szexuális kisebbségek, gender és oktatás
Női szakképzés, lányok munkára nevelése Magyarországon a 19-20.
század fordulóján
– A tanári eredményességet befolyásoló tényezők
– Vegyes funkciójú középfokú tanítóképző iskolákból felsőfokú
intézmények az észak-alföldi térségben (1925-1975)
– Tematikus szekció
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Tanácsterem
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SZIMPÓZIUM–ÖSSZEFOGLALÓ
Témakörök: Pedagógusképzés, pedagóguspálya; IKT, e-learning, távoktatás
A médiakörnyezet, amelyben a gyerekek ma felnőnek, összetett, sokrétegű, széles
lehetőségeket kínál, de veszélyeket is rejt magában. A médiakínálatban a professzionális
tartalom mellett egyre erőteljesebb a felhasználói tartalom megjelenése, a globális
méretű társadalmi kapcsolati hálózatok kialakulása. Ez a változás a médiahasználati
szokásokban is gyökeres változásokat idéz elő. Egyre nő a mobil médiahasználat,
jellemzővé válik a multitasking, a virtuális terek, társas hálózatok benépesülése, a
virtualitásban kialakuló új kommunikációs nyelv, viselkedési kultúra. A társas
hálózatoknak és a mobileszközöknek sajátos kommunikációs eszköze és formavilága
van. A közoktatás és a felsőoktatás szempontjából fontos kiemelni, hogy a
mobileszközökön futó tanulási célú alkalmazások értelmezése és megértése is fontos
eleme a pedagógusok és a diákok közti média-szakadék csökkentésének. Ebben a
folyamatban kiemelt szerepe lehet a médiaoktatásnak, azzal, hogy egy olyan csatornát
kínál a pedagógus és a diák között, amelyen a diákok szívesen kommunikálnak, és
amely akár más tantárgyak számára is használható eszközöket biztosít az
ismeretátadáshoz. A szimpóziumunk két előadása arra igyekszik rávilágítani, hogy
miként változik a netgeneráció számítógépes szorongása elektronikus tanulási
környezetben, valamint arra, hogy az új médiahasználati lehetőségek milyen kognitív
tényezőket érintenek.
Természetesen a téma érzelmi oldalát sem hanyagolhatjuk el, melyet a tanári oldalhoz
kapcsolódóan közelítünk meg a másik két előadásban.
A tanári hatékonyság azt a hitet, meggyőződést fejezi ki a tanár részéről, hogy képes-e
egy adott helyzetben úgy végrehajtani egy tanítási feladatot, hogy azzal sikeresen
befolyásolja tanuló teljesítményét. Tschannen-Moran, Hoy és Hoy (1998) integrált tanári
hatékonyság modellje lehetővé teszi a szakmai szocializáció egyes szakaszait jellemző
tanári hatékonyságérzés elemzését. Kutatásaink rámutatnak az észlelt kompetencia
motivációs szerepére. A sikeres teljesítmény és a képességek javulása a helyzet
kezelését támogató források észlelését növeli. Hurrelman (1988) szerint a
pályaszocializáció során a személy sajátos biológiai, pszichológiai adottságai, hajlamai
révén szociálisan kompetenssé válik. Az alacsonyabb hatékonyságérzés kontrollorientációhoz vezet a képzési szocializáció szakaszában lévő tanár szakos hallgatóknál.
Míg a feladattal kapcsolatos hatékonyságérzés azokon a kurzusokon módosul, ahol
vikariáló gyakorlásra illetve tanulásra van lehetőség. Újszerű megközelítés lehet ezekhez
kapcsolódóan a menedzsment ismeretek karriertervezésben való felhasználása, amely
szintén a szakmai szocializációban segíti a hallgatót.
A szimpóziumban bemutatott előadások kapcsolódnak a pedagógus életpályamodellhez
és a medialiteracy területekhez.
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ÉRZELMI IGÉNYBEVÉTEL A TANÁRI PÁLYÁN
SASS JUDIT

Budapesti Corvinus Egyetem
judit.sass@uni-corvinus.hu
Témakörök: Pedagógusképzés, pedagóguspálya; személyiségfejlődés és -fejlesztés
Az érzelmek bemutatására vonatkozóan az adott társas helyzetben a szereplők között
létrejönnek megegyezések. Az érzelmek szabályozása az érzelmek egyes összetevőire
vonatkozik. (Gross, 1999). A szabályok társas normaként működnek, megszabják,
milyen érzelmek tekinthetők megfelelőnek a résztvevőknél. (Matsumoto, 1990).
A szabályok lehetnek az adott kultúrában általánosak, míg a specifikus helyzetben
kontextuálisak. Az érzelembemutatás szabályozása a szervezeti kultúra által is történhet.
A munkaköri követelményként megjelenő formális, informális szabályok a
munkavállalói szerep részeként működnek. (Ashfort és Humphrey, 1993). Hochschild
(1983) érzelmi munkáról tesz említést, amelynek célja a hatékony munkavégzés a
személyközi tranzakciók során. A kontroll iránya szerint vonatkozhat a saját érzésekre
és a partnernél megjelenő érzelmek kezelésére is. Minél hosszabb idejű a személyes
interakció, minél többféle és intenzívebb érzelmek bemutatására van szükség az adott
munkakörben, annál nagyobb az érzelemkezelés követelménye. Gibson (2005) kutatásai
forgatókönyv-struktúrát azonosítottak a szervezeti érzelemkifejezés és -tapasztalás
kapcsán.
Érzelem-kezelés a tanári pályán
Az oktatási intézményeknél más szervezetekhez hasonlóan explicit és implicit normákat
találhatunk. Az iskolák látens céljaival (pl. rejtett tanterv) számos kutatás foglalkozott,
emellett „láthatatlan érzelmeket” is vizsgálnak az iskolákban, mint például az
értékeléshez kapcsolódó szégyen és büszkeség. (Holodynski, Kronast, 2009). Az
érzelemszabályozás jólétre gyakorolt hatásaival is számos kutatás érintette. Tsang
(2011) áttekintő munkájában feltételezi, hogy vannak előírt érzelmi szabályok, ami
érzelmi kontroll gyakorlását követeli meg. Ha a tanár nem felel meg ezeknek, akkor
megkérdőjelezhető hozzáértése. A szabályrendszer elsajátítása a szakmai szocializáció
részét képezi.
A vizsgálatunk célja feltárni és összehasonlítani oktatási és nem oktatási szervezetek
dolgozóinak érzelmi élményeit és azok értékelését.
2011-ben végzett nem reprezentatív elővizsgálatunkban tanárok /N=197/, és nem-tanári
foglalkozásúak /N=165/ munkahelyi érzelmi epizódjait hasonlítottuk össze, Gibson
(2005), munkahelyi érzelmek kérdőíve felhasználásával, négy érzelemmel (harag,
félelem, kedvelés és boldogság) kapcsolatban.
Eredményeink alátámasztották feltevésünket, szignifikáns eltérés tapasztalható a
tanároknál. Az oktatási környezet kedvez a pozitív érzelmeknek: átélésük és kifejezésük
erősebb, jellemzőbb és elfogadottabb a többi foglalkozáshoz képest. Ugyanakkor a
negatív érzelmek is inkább megfelelőnek tekintettek az iskolákban, mint más
munkahelyeken.
Összességében: mind a pozitív, mind a negatív érzelmek elfogadottabbak az oktatási
környezetben, és észlelhető a pozitív érzelmi tapasztalat irányában megnyilvánuló
torzítás is.
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TANULÓI SZORONGÁS ÁTALAKULÓ MINTÁZATA ONLINE
KÖRNYEZETBEN
BODNÁR ÉVA

Budapesti Corvinus Egyetem
eva.bodnar@uni-corvinus.hu
Témakörök: IKT, e-learning, távoktatás; pedagógusképzés, pedagóguspálya
Az információs társadalom hatásaival mindannyian naponta szembesülünk. Ha meg
szeretnénk érteni mindazt, ami körülöttünk történik, szemléletváltásra kényszerülünk.
Közöttünk él az úgynevezett net-generáció, akik másképpen tanulnak, mint szüleik,
tanáraik. Ismereteik nagy részét az Internetről szerzik, és számukra a mindennapi élet
elképzelhetetlen a számítógép nélkül. Ők azok, akik minden pillanatban „be vannak
kapcsolva”. A változások nem hagyják érintetlenül az iskolákat sem. Digitális tanulási
elemek, online tananyagok sokaságát kínálja az Internet, de a hatás valahogy mégsem az
lett, amit vártunk. Ma már szinte minden európai iskola viszonylag elfogadható
informatikai infrastruktúrával rendelkezik, az e-learning fejlesztések mégsem hozzák a
várt eredményt.
A felmérések szerint egyre több európai pedagógus rendelkezik az alapvető informatikai
kompetenciákkal, és az iskolák informatikai eszköz-ellátottsága is fokozatosan javul.
Azt azonban a pozitív tendenciák ellenére sem mondhatjuk, hogy az e-learning
módszerek az elvárható mértékben integrálódnának az iskolák pedagógiai programjába.
A megváltozott környezeti feltételek, a technológiai haladás következményei a diákokat
és a tanárokat eltérő módon érintik, másképp fejtik ki hatásukat a két csoportra. Jól
érzékelteti a két generáció közötti különbséget e tekintetben a „digitális bevándorlók” és
a „digitális bennszülöttek” fogalma (Prensky, 2001).
Kutatásainkban az IT elfogadására illetve az én-hatékonyság észlelésre vonatkozó
modelleket vettük alapul (Miller és mtsai, 2003).
Napjainkban a felgyorsult innováció bizonytalanságkeltő hatásokat eredményez, ami
szorongást, félelmet indukálhat a felhasználókban. A komputer-szorongás hatással van a
kapcsolódó készségek tanulására, a használatra és ezen keresztül a teljesítményre (Sam
és mtsai, 2005).
A vizsgálataink célja a hallgatók e-tanulással kapcsolatos attitűdjének összehasonlítása,
figyelembe véve az életkort, nemet és az e-tanulással kapcsolatos tapasztalatot.
Méréseinkben az Osgood-féle szemantikus differenciál módszert, a számítógépes
szorongást mérő CARS (Computer Anxiety Rating Scale, Sam et al, 2005), illetve a
számítógép kedvelést, magabiztosságot és teljesítményt mérő CAS (Computer Attitude
Scale; Bandalos and Benson, 1990) skálákat használtuk.
A vizsgálatok során 2006-ban 362 hallgatót, míg 2011-ben 412 hallgatót kérdeztünk meg.
Megállapítható, hogy a netgenerációnál kedvezőbb az e-tanulással kapcsolatos attitűd, az
e-tanuláshoz kapcsolódó viszonyulás pozitívabb jelzőket jelentett (személyesség,
ismerősség, innovativitás).
A komputerszorongást vizsgálva azt találtuk, hogy a 2006-ban vizsgáltak szignifikánsan
magasabb szorongást és alacsonyabb kedvelést, magabiztosságot és teljesítményt
mutatnak.
A férfiak viszonyulása mindkét mintában kedvezőbb, mint a nőké, illetve találtunk kor
és tapasztalat szerint is eltéréseket az attitűdben.
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MATEMATIKA-TANULÁST SEGÍTŐ TARTALOM TERVEZÉS TABLETEKRE
KÜLÖNBÖZŐ KOGNITÍV STÍLUSÚ TANULÓK SZÁMÁRA
MIHÁLYI KRISZTINA

Budapesti Corvinus Egyetem
krisztina.mihalyi@gmail.com
Témakörök: IKT, e-learning, távoktatás; oktatási módszerek, szakmódszertan
Az információs társadalom hatása jelentős változásokat hoz (hozott) gyerekeink
érdeklődésében, tanulási és oktatási célú szórakozási, úgynevezett edutainment
szokásaiban. Tanításuk, érdeklődésük felkeltése, gondolkodásuk megértése, egészen új
megközelítést igényel a pedagógusok részéről, mint korábban.
Az elmúlt 10 évben jelentős infrastrukturális fejlesztések zajlottak az iskolákban,
megteremtve ezzel az elektronikus tartalmak iskolai használatának lehetőségét. Ehhez
hasonlóan számos tartalomfejlesztési munka is elindult, hiányos maradt azonban az IKT
eszközökre tervezett tananyagok, mobil eszközök esetében az applikációk tervezésének
alapos pedagógiai, pszichológiai átgondolása, vizsgálata.
Az elektronikus tananyagtervezés és a különböző kognitív stílusok kapcsolatának
feltárására történtek törekvések az elmúlt évek kutatásaiban (Bodnár, 2007).
Bizonyosságot nyert, hogy a különböző kognitív stílusú tanulók más és más típusú
elektronikus tartalmakkal dolgoznak szívesen. Számos nyitott kérdés maradt még a
területen: például a kognitív stílushoz igazított elektronikus tartalmakkal történő tanulás
hatékonyságának vizsgálata; a tartalomtervezés további finomítása a stíluselméletek
alapján. A mobil-eszközökön futó alkalmazások tekintetében – azok újszerűsége miatt –
nem történtek még vizsgálatok.
Kutatásomban arra keresem a választ, hogy a mobileszközökre tervezett applikációk
típusai és a különböző kognitív stílusú tanulók preferenciái, továbbá a tanulás
hatékonysága között milyen összefüggések fedezhetők fel, különös figyelmet szentelve a
matematika-tanulás folyamatának.
Vizsgálatomban meghatározott szempontok szerint kategorizálom az applikációkat;
kognitív stílusuk szerint azonosított általános és középiskolás diákok tanulási
hatékonyságát mérem a különböző applikációk használata során; beépítem a jelenleg
folyó, nemzetközi mobil-tanulási kutatások eredményeit, és az elsődleges és másodlagos
kutatási adatok alapján próbálok javaslatokat tenni a különböző kognitív stílussal
rendelkező egyének számára legjobban alkalmazható mobil tartalomfejlesztési
gyakorlatokra.
Mindezek alapján a kutatás várható eredménye a mobil eszközökre történő oktatási
tartalomfejlesztés kognitív stílusok szerint meghatározott specifikumainak összeállítása lesz.
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MEDIA LITERACY SZEREPE A TANÁRKÉPZÉSBEN
KÖPECZI-BÓCZ TAMÁS

Budapesti Corvinus Egyetem
tamas.kopeczi.bocz@uni-corvinus.hu
Témakörök: IKT, e-learning, távoktatás; pedagógusképzés, pedagóguspálya
Az információs társadalom polgára számára már nélkülözhetetlenné vált az
infokommunikációs eszközök használatának készségét biztosító un. digitális írástudás
megszerzése. A fenntartható fejlődés és az életminőség fejlesztése kikényszeríti az új
készségeket, így a médiaműveltség megszerzését is. A médiapedagógia alapkérdése nem
más, mint az, hogy mit kezd a gyerek a saját médiakörnyezetével, hogyan és mire
használja a médiatartalmakat, hogyan építi be világképébe a médiaüzeneteket, miként
formál saját médiatartalmakat, és végül kritikus médiafogyasztóvá válik-e?
1. Mlinarics (2010) szerint a digitális írástudás-készség a közeljövőben kibővül a
digitális térben való „jelenlétet” megvalósító kreatív, technikai és kommunikációs
készségekkel. Így az e-skillsben a digitális írástudást fel fogja váltani a médiaműveltség.
Mindezek növelése jelentős mértékben hozzájárulhat a versenyképesebb tudásgazdaság,
s egyúttal egy befogadóbb információs társadalom megteremtéséhez.
Az új média pedagógiai adaptálásának fontos kérdése, hogy figyelembe vegyük az
iskolákban az új technológiákkal szemben meglevő ellenállást. Fontos, hogy megértsük
a technológiai innováció és az oktatás kultúrája közötti eltéréseket. A tanároknak
figyelembe kell venniük a tanulók kulturális hátterét és médiaszokásait is. Amennyiben
ezeket elmulasztják, azt kockáztatják, hogy a szakadék az iskola és az iskolán kívüli élet
között egyre mélyül. A média eszköztér, tartalmak és formák változásai az iskolán kívül
zajlanak, de hatásuk nem áll meg az iskola kapujában. A ma oktatáspolitikájának talán
legnagyobb kihívása a gyerekek iskolában és iskolán kívül szerzett ismereteinek,
viselkedési szokásainak összekapcsolása, összhangjának megteremtése, az ismeret- és
értékközvetítésben az iskola szerepének újragondolása, a pedagógusok szerepének
reformálása, módszertani eszközarzenáljának megújítása.(Zhang, 2009).
Egy a médianevelés tanárképzésben betöltött szerepét vizsgáló kutatás azt mutatja, hogy
igen eltérő mértékűek a médianevelésre felkészítő képzések az Európai Unióban
(Santos, 2003).
Nagy szerepe lehet a médiaoktatásnak, azzal, hogy egy olyan csatornát kínál a
pedagógus és a diák között, amelyen a diákok szívesen kommunikálnak, és amely akár
más tantárgyak számára is használható eszközöket, módszereket biztosít az
ismeretátadáshoz.
Az EU 2009-es médiakészség vizsgálati jelentése négy ajánlást fogalmaz meg a
tagállamok nemzeti oktatási rendszerei számára, melynek első hazai vizsgálati
eredményei fontos újdonságként értékelhetők.
A NAT is hangsúlyozza, hogy a különböző korosztályok életkori sajátosságainak
figyelembevételével, a tevékenységközpontú, kreatív médiapedagógia eszközeivel tartja
elérhetőnek mindezt. Az elmúlt tíz évben ugyan született néhány tankönyv, de a
tananyag és a tanításhoz szükséges audiovizuális segédanyagok területén komoly
lemaradások vannak. A NAT-ban vázolt célok realizálásához ezért érdemi
tananyagfejlesztésre lesz szükség.
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SZIMPÓZIUM–ÖSSZEFOGLALÓ
Témakörök: Neveléstörténet, reformpedagógia; oktatási módszerek, szakmódszertan
A szimpózium a neveléstörténeten belül kissé „mostohagyerekként” kezelt
tantárgytörténettel foglalkozik, konkrétan a történelem tanítástörténet ismereteit
gazdagító tankönyvtörténeti kutatásokkal. A témaválasztás tekintetében az előadások
háttérkutatásai számos közös vonást mutatnak, hiszen mind a négy előadás a tankönyvet
történeti forrásként vizsgálja, továbbá a tankönyvek vizsgálatán túl igyekszik
megragadni magát az adott történelmi kor hangulatát. A dualizmus és a Horthy-korszak
tankönyvtörténetét érintő előadások azon túl, hogy – számos szállal kapcsolódnak a
neveléstörténet „örökzöld” témájához, az iskolatörténethez, – a történelem
tantárgytörténeti ismereteinket gazdagítják, egyfajta tantárgyi identitástudat erősítését
egyaránt szolgálják. A problémafelvetés, a téma kibontása, a kutatási forrásbázis
tekintetében ugyanakkor mind a négy előadás egyedi.
Az első előadás a tankönyvszerzői életutak párhuzamaival foglalkozik, konkrétan azzal,
hogy a 19-20. század fordulóján forgalomban lévő egyetemes történeti tankönyvek
szerzőgárdája munkásságában milyen párhuzamok és különbségek mutatkoznak. Az
előadó a tankönyvszerzői szereplenyomatok bemutatásához az egykorú lexikonokat
hívja segítségül, a kutatás tudásszociológiai ihletettségét jelzi, hogy a tanári
hivatásgyakorlás terén a közös pontok feltérképezésére vállalkozik.
A második előadás – korábbi tankönyvtörténeti munkákra alapozva – a Horthy-korszak
polgári leányiskolai történelemtankönyvek nőalakjainak interpretációjára vállalkozik. A
kutatási módszereiben összetett előadás – mely épít a diskurzuselemzés, a
tartalomelemzés és az ikonográfiai elemzés módszereire – egy nagyobb iskolatörténeti
kutatás része.
A következő előadás a klebelsbergi korszakban a katolikus iskolák kedvelt
tankönyvsorozatára, a Marczell-Szolomájer szerzőpáros munkáinak bemutatására,
tartalomelemzésére vállalkozik. Elsősorban azt vizsgálja az előadó, hogy ezek a
tankönyvek hogyan mutatták be a katolikus egyházat, annak történelmi szerepét, miért
indokolt, hogy a katolikus iskolák éppen ezeket a sorozatokat részesítették előnyben a
tankönyvválasztáskor.
Az iskolatörténeti kutatásokat is gazdagító záró előadás nóvuma, hogy az előadó nem a
szerzők interpretációs módjai alapján mutatja be a tankönyveket, hanem a korabeli
iskolai értesítőket feldolgozva vállalkozik a tankönyvek iskolai használatának
bemutatására. A tankönyvek tényleges iskolai használatára utaló adatok térképre vitele,
a tankönyv-topográfiai térképlapok felvillantása, a Horthy-korszak történelem-tanítás
történetét is új megvilágításba helyezi.
A szimpózium előadások a történeti kronológia rendezőelve alapján követik egymást.
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A TANKÖNYVSZERZŐI ÉLETUTAK PÁRHUZAMAI – TANKÖNYVSZERZŐK A
DUALIZMUS KORI MAGYARORSZÁGON A KÖZÉPISKOLAI EGYETEMES
TÖRTÉNELEMTANKÖNYVEK TÜKRÉBEN
MOLNÁR-KOVÁCS ZSÓFIA

PTE BTK Neveléstudományi Intézet
kovacs.zsofia@pte.hu
Témakörök: Neveléstörténet, reformpedagógia; oktatási módszerek, szakmódszertan
A 19-20. század fordulójának tankönyvei és tankönyvírói kapcsán Unger Mátyás „A
történelmi tudat alakulása” című munkájában a tankönyvírók népes táboráról, vegyes
összetételéről értekezik. Az előadás keretei közt e szálat tovább fűzve – a
tankönyvtörténet, illetve a történelemtudomány mezsgyéjén járva – megvizsgáljuk, hogy
a hazai tankönyvszerzői gárda egy sajátos tábora, a középiskolai egyetemes
történelemtankönyv-szerzők munkássága közt milyen párhuzamok és lényegi
különbségek érhetők tetten. Egy összehasonlító vizsgálat (szócikk-elemzés) keretei közt
kísérletet teszünk tehát a szerzői életutak strukturált és tematizált áttekintésére.
A szerzők életrajzi adatainak feltárásához, a tankönyvírást övező munkásságuk
felvázolásához alapvető másodlagos forrást jelent Szinnyei József „Magyar írók élete és
munkái” című lexikonsorozata (1891-1914), illetve a „Magyar Életrajzi Lexikon” (1967,
1969), és Kemény Ferenc „Magyar Pedagógiai Lexikon”-ja (1933). További kiemelkedő
kútfőt képviselnek az iskolai értesítők, melyek e tekintetben mindenekelőtt az adott
intézményben tanárként működő tankönyvszerzőkről közölnek életrajzi adatokat.
A szerzői életrajzok áttekintését, s a munkásságukat közreadó szócikkek összevetését
követően az egyéni pályák, azon belül pedig a hivatásgyakorlás terén néhány közös pont
felfedezhető. A vizsgált tankönyvszerzők többsége (például Batizfalvi István, Mangold
Lajos, Mika Sándor) gimnáziumi – sok esetben főgimnáziumi – tanár volt. A
munkahelyet nyújtó iskolák tekintetében a kép rendkívül változatos, hiszen
Szombathelytől, Fehértemplomon át Kolozsvárig a betöltött tanári állások az ország
egész területére kiterjedtek. További közös vonásként jelentkezik, hogy a középiskolai
egyetemes történelemtankönyvek szerzői többnyire történelem és földrajz tárgyakat
oktattak. A tanárként dolgozó tankönyvszerzők egy része (például Király Pál vagy
Létmányi Nándor) egyazon intézményben igazgatói tisztséget is viselt. A
tankönyvszerzők közt szintén számos történész, továbbá bölcseleti doktor található. A
tankönyvszerzői életutak közti különbségek mindenekelőtt a viselt (egyéb) tisztségekben
megragadhatóak.
A tudatosan konstruált és hangsúlyozott párhuzamok, továbbá a különbségeket
felvillantó összevetések tovább árnyalhatják ismereteinket a korszakról, annak
tankönyvkiadását jellemző főbb vonásairól, a tankönyvírók köréről. Az igen sokrétű és
tartalmas, ugyanakkor számos ponton hasonlóságot mutató tankönyvszerzői életutak
összevetése lehetőséget teremt a dualizmus kori történelemtankönyvek kutatásán belül
egy sajátos szegmens vizsgálatára.
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A TÖRTÉNELMI NŐALAKOK INTERPRETÁCIÓJÁNAK VÁLTOZÁSAI – NŐI
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Témakörök: Neveléstörténet, reformpedagógia; oktatási módszerek, szakmódszertan
Az előadás „A nőnevelés a Pécsi Református Polgári Leányiskolában és annak
elődintézményében, a Siklósi Református Polgári Leányiskolában 1916-48-ig” című
iskolatörténeti kutatáshoz kapcsolódik.
Célunk, hogy megmutassuk azt, hogy a 20. század első felében a keresztény nőnevelés
színteréül szolgáló polgári iskolában használt történelemtankönyvek (Istvánffy, 1910;
Istvánffy-Kováts, 1922; Kováts, 1928) milyen női eszményt állítottak a leánygyermekek
elé követendő példaként. Azt elemezzük, hogy Kováts György miként módosította
1922-ben majd 1928-ban a dualizmuskori szerző, Istvánffy Gyula tankönyvében
szereplő történelmi nőalakokhoz kapcsolódó szövegrészeket illetve képeket.
A prezentáció kitér e változtatások lehetséges oktatáspolitikai, történelemszemléleti
okaira is. Tartalomelemzéssel azt vizsgáljuk, hogy a tankönyvszerzők milyen eltérő
szerepekben láttatják e személyiségeket, s hogy ez követi-e a nők két világháború
közötti – az erősödő feminista mozgalmak hatására is – legalizálódó társadalmi
szerepbővülését. A tankönyv illusztrációk ikonográfiai elemzésével mutatunk rá azokra
a hangsúlyeltolódásokra, melyek a történelmi női példák korszakonként változó
megítélésén alapulnak. A szövegek stilisztikai elemzésével bizonyítjuk, hogy a
dualizmuskori tankönyvhöz képest a Horthy-korszak tankönyveiben miként erősödnek
fel a hazafias nevelés érzelmekre ható hangjai.
Az előadás a korszakhoz és a témához kapcsolódó korábbi szakmunkákból építkezik
(Unger, 1976; Nagy, 2002; Albert, 2006; Katona, 2006).
Kutatásunk legfőbb eredménye, hogy láthatóvá válik – mind a szövegtartalom, mind a
képiség tekintetében – a tankönyvszerzők alkalmazkodása a változó korszellemhez és az
oktatáspolitika változásaihoz. Kiviláglik (Kováts György tankönyveiben legfőképp „Az
első világháború” és a „A trianoni béke” c. fejezetekben) a klebelsbergi oktatáspolitika
elsődleges célja: az engedelmes, vallásos, áldozatkész polgárlányok nevelése a nemzeti
elkötelezettség jegyében. Elveszett az a fajta pozitivista szemléletű megközelítés,
tárgyilagos elemző hangnem, mely Istvánffy Gyula tankönyvét jellemezte.
A nőneveléshez is új tudományos adalékkal szolgálunk: e tankönyvek vizsgálata során
körvonalazódik – a történelmi női alakokon keresztül – egy keresztény női eszménykép,
amit a tankönyvszerzők követendő példaként állítanak a leánygyermekek elé.
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Mint minden korban, a két világháború közötti időszakban is az egyházi iskolákban igen
jelentős szerepet szántak a vallásos nevelésnek. A katolikus iskola nem csupán azt a célt
tűzte ki maga elé, hogy tanulóinak értelmi képességeit fejlessze, tudását gyarapítsa,
hanem azt is, hogy őket a keresztény hitben és erkölcsökben megerősítse.
Előadásunkban arra keressük a választ, hogy ez a fajta vallásos motiváció
befolyásolhatta-e a katolikus gimnáziumokat az iskolában használatos tankönyvek
megválasztásában. Azt vizsgáljuk, hogy egy, az 1924. évi középiskolai törvény
érvényességének idején a katolikus középiskolákban széles körben elterjedt
történelemtankönyv-sorozatban (Marczell-Szolomájer, 1927, 1928, 1929, 1930) hogyan
kerül bemutatásra a katolikus egyház, s ez alapján logikusnak tekinthető-e, hogy a
katolikus iskolák éppen ezeket a tankönyveket alkalmazták.
A szerzők személye és a kiadó (Szent István Társulat) önmagában biztosíték lehetett a
katolikus iskolák számára, hogy az említett tankönyvek az iskola szellemiségének
megfelelő módon tárgyalják a történelmet. De valóban „katolikus” módon tárgyalják?
Erre keressük a választ oly módon, hogy megvizsgáljuk, hogyan beszélnek a fenti
tankönyvek a katolikus egyház történelmi szerepéről, illetve a katolikus egyház
szempontjából neuralgikus történelmi kérdésekről (humanizmus, reformáció,
felvilágosodás stb.). Kitérünk arra is, hogy a modern katolikus egyháztörténet-írás és
teológia eredményeinek (Schneider, 1996, 1997; Küng, 2005; Gárdonyi, 2009) fényében
mennyiben tekinthető a tankönyvek által közvetített egyházkép objektívnek.
A Marczell Ágoston és Szolomájer Tasziló által írt történelemtankönyvek
tartalomelemzéssel történt vizsgálata alapján megállapíthatjuk, hogy azok markánsan
kidomborítják a katolikus keresztény világnézetet, sokszor a történettudomány által
értelmezhetetlen – teológiai – állításokkal is. A katolikus egyház szerepét a
történelemben rendkívül pozitívan értékelik. A protestantizmus és katolicizmus
vitájában diszkréten, de egyértelműen a katolicizmus mellett foglalnak állást. A
katolicizmus számára elfogadhatatlan világnézetekkel (materializmus, kommunizmus,
liberális kapitalizmus stb.) szemben viszont erélyesen fellépnek. Ezek alapján érthető,
hogy a katolikus középiskolák, melyeknek célkitűzése volt, hogy tanulóikat ne csupán
tudással vértezzék fel, hanem a katolikus keresztény hitben és ennek megfelelő
erkölcsökben megerősítsék, éppen a Marczell-Szolomájer-féle tankönyveket használták,
mert ezek a katolikus iskola vallási, erkölcsi nevelési célját egy szaktárgy – a történelem
– keretei között hatékonyan támogatták.
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A történelem tanítástörténettel kapcsolatos tantárgytörténeti szintézisek új fejezetét
nyitotta az ELTE bölcsészkara egykori népszerű tanárának, Unger Mátyás professzornak
1976-ban megjelent tankönyvtörténeti összefoglalása (Unger, 1976). A hazai történelem
tankönyvtörténettel foglalkozó szakmunkák napjainkig – Ungert viszonyítási pontnak
tekintve – a korabeli tankönyvszerzők tankönyvi interpretációs módjain keresztül
vizsgálják a tankönyveket (Bartos, 2002; Albert, 2006, Katona, 2010). Kutatásunk – a
korabeli időszak iskolai értesítőinek (összesen 119 fiú középiskolának)
áttanulmányozásával, az 1931-32-es iskolai év teljes vertikumának feldolgozásával –
elsők között foglalkozik a két világháború közti, klebelsbergi korszak középiskolai
történelem tankönyveinek tényleges iskolai használatával. Keresettek voltak-e a kor
egyik leginvenciózusabb tankönyvszerzőjének, a kultusztárca által is támogatott
Domanovszky Sándornak a középiskolai történelemtankönyvei? Hogyan befolyásolták a
tankönyvválasztást a felekezeti szempontok? Kedveltek voltak-e Mika Sándornak – a
dualizmus kor ismert tankönyvszerzőjének – Marczinkó Ferenc által átdolgozott
sorozatai a korszak második tankönyvtörténeti szakaszában? Hogyan fogadták az
iskolák a módszertanilag újszerű, Ember-Dékány-féle szellemtörténeti tankönyveket?
Előadásunkban a fenti kérdésekre keressük a választ. Kutatásunk új adatfeltárásai nem
csak a neveléstörténeten belül „mostohagyerekként” (vö.: Katona, 2010) kezelt
történelem tantárgytörténeti, de az iskolatörténeti kutatások ismeretrádiuszát is
szélesítik. Interdiszciplináris beágyazottságú kutatásunk adatait – Mészáros (1988)
klasszikus iskolatörténeti szintézise nyomán – térképre vittük, így az előadás tankönyvtopográfiai térképlapokkal egészül ki. Tankönyvtörténeti vizsgálódásunk során levéltári,
kézirattári forrásokat is felhasználtunk. Ezek közé tartozik a Domanovszky hagyaték
témába vágó iratanyagainak, így a szerző tankönyvei után kifizetett szerzői honorárium
nyomon követésének bemutatása is (MTAK Kézirattár Ms 4532/1-47). Az előadás a
tankönyvek iskolai használatának elemzése mellett a korabeli tankönyvszerzők
munkásságáról, középiskolai kötődéséről, hivatásgyakorlásáról is új információkat
közöl. Kutatásunk új megvilágításba helyezi a klebelsbergi időszak történelem
tanítástörténetére irányuló korábbi tankönyvtörténeti kutatási eredményeket.
Egyértelműen bebizonyosodott az, hogy nem a kultusztárca által leginkább támogatott
Domanovszky-sorozatokat preferálta a tankönyvpiac, és nem is az Ember-Dékány-féle
módszertanilag újszerű tankönyvek voltak a legkedveltebbek. A tankönyvválasztást a
felekezeti szempontok is nagymértékben befolyásolták. Az állami iskolák kedvelt
tankönyve maradt az átdolgozott Mika-sorozat, mely a dualizmus korabeli közjogi
érvrendszerre való affinitásnak a továbbélését látszik igazolni.
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Az elmúlt évek információs és kommunikációs technológiai forradalma jelentősen
átalakította az élet minden területét, így természetesen megújulásra kényszerítette az
oktatást is. Tagadhatatlan, hogy az IKT eszközök változatosabbá, hatékonyabbá tehetik a
tanulási és tanítási folyamatot (Higgins, 2003), de a korábbi kutatások (pl. RivkinHanusek-Kain, 2000; McKinsey, 2007; TALIS 2008; Lakatosné-Kárpáti, 2009),
meggyőzően igazolják, hogy az innovációk sikeressége elsősorban nem az
infrastruktúrától függ, hanem az iskolai munkára ható különböző tényezők közül a
tanárok számítanak leginkább. Éppen ezért fontos a digitális bevándorlóknak (Prensky,
2001) vagy digitális telepeseknek, digitális nomádoknak (Buda, 2011) tekintett
pedagógusok vizsgálata, de még több hasznosítható eredményt remélhetünk a
tanárjelöltek attitűdjének, digitális kompetenciájának, tevékenységrendszerének
feltérképezésétől.
Szimpóziumunk arra tesz kísérletet, hogy kutatási eredmények bemutatásával fókuszba
állítson néhány olyan kérdést, melyek megválaszolása eredményesebbé teheti a tanári
pályára történő felkészítést. Az első előadás az egyik legújabb oktatási eszköz, a
szavazórendszer iskolai alkalmazásának hallgatói megítélését, az ezzel kapcsolatos
véleményeket tárja elénk. A következő előadó az egyenlőtlenségek, szocializációs
mintázatok és közösségek irányából közelítve vizsgálja a tanárjelöltek eszközhasználati
illetve kommunikációs szokásait. A harmadik előadás a számítógép- és
internethasználaton belül kiemelt figyelmet szentel a tanulási célú internethasználatnak,
melynek önbevalláson alapuló adatait összeveti a valódi, webmininggal mért használati
jellemzőkkel. A szimpózium záró előadása – szintén adatbányászati módszereket
használva – arra a kérdésre keresi a választ, hogy az online tanulási tevékenységek
mintázataiból (a hallgatói interakciók sorrendjéből, gyakoriságából) milyen preferált
tanulási módszerekre, stratégiákra következtethetünk.
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Az információs és kommunikációs technológiák rohamos fejlődésével nem könnyű
lépést tartani, ma már egy telefon jobb paraméterekkel, nagyobb ”tudással” bírhat, mint
egy 10 évvel korábban vásárolt komplett számítógép. A technika változása alapjaiban
alakítja át kommunikációs és információszerző szokásainkat, megváltoztatja a
szórakozás valamint egyre inkább a munkavégzés módját is. Az iskolákban megszokottá
vált a számítógép tanórai használata és több intézményben már az interaktív tábla
alkalmazása sem számít különlegességnek. A szavazórendszerek azonban még csak
most kezdenek elterjedni, annak ellenére, hogy ezen eszközök meglehetősen változatos
felhasználást tesznek lehetővé (Simpson-Oliver, 2005). Ez elsősorban annak köszönhető,
hogy a tanulók nem papíron, nem jelentkezéssel, hanem a szavazóegységeken található
gombok megnyomásával adnak számot tudásukról, az így begyűjtött válaszok
számítógépes összesítése, kiértékelése pedig csak néhány másodpercig tart. Így a
rendszer gyakorlatilag azonnali visszacsatolást tesz lehetővé mind a tanárok, mind pedig
a tanulók irányába. A beállítástól függően a válaszadók lehetnek nevesítettek vagy
anonímak, éppen ezért az eszközök alkalmazhatósága meglehetősen széleskörű, az
oktatási folyamat minden pontján megjelenhetnek.
A korábbi kutatások elsősorban a szavazórendszerek felsőoktatásban történő
felhasználását vizsgálták, arra keresték a választ, hogy a képzés során milyen módon és
milyen eredményességgel használták ezeket az eszközöket az oktatók (pl. KennedyCuttsw, 2005; Moollborn-Hoekstra, 2010; Jefferies, 2012).
Az általunk elvégzett kutatás során ezzel szemben azt vizsgáltuk, hogy a leendő tanárok
hogyan vélekednek a szavazórendszerek oktatásban történő felhasználásáról, milyen
előnyeit, hátrányait látják az eszköz alkalmazásának. Tartalomelemzés módszerével
feldolgozott csoportos interjúk segítségével, illetve szavazórendszer felhasználásával
lebonyolított vizsgálatunkban minden olyan hallgatót igyekeztünk megkérdezni, akik a
Bologna-rendszerű, nappali tagozatos pedagógusképzésben kívántak intézményünkben
tanári diplomát szerezni. Ezen hallgatói csoportok tanulmányaik alatt már elsajátították a
szavazórendszerek használatával kapcsolatos elméleti ismereteket és a gyakorlatban is
kipróbálták működésüket, ezt követően került sor a vizsgálatra. A szavazórendszerekkel
kapcsolatos ismereteket közvetítő tantárgyat a mester szintű képzés második tanévében
veszik fel a hallgatók, így az elmúlt három évben 138 hallgató volt érintett a kutatásban,
közülük 124-en vettek rész az interjúkon. Azt feltételeztük, hogy a digitális
nemzedékhez tartozó hallgatók egyöntetűen támogatni fogják ezen új technikai eszköz
iskolai alkalmazását, de nem így történt. A válaszadók több mint fele valóban
egyértelműen pozitív attitűdöt mutatott, de az interjúalanyok kisebb hányada elutasító
véleményt fogalmazott meg. Az előadásban részletesen mutatjuk be indokaikat.
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Az infokommunikációs eszközök korunk társadalmi változásaiban fontos szerepet
játszanak. Az internet és a számítógép által meghatározott világunkban a társadalmi élet
átalakul, ezen eszközök az egyéni szocializáció részét képezik. A család az elsődleges,
az iskola pedig a másodlagos szocializációs színtér, így az információs társadalmat
tekintjük a harmadik szocializációs közegnek, amelynek nagy előnye – különösen a
mostani fiatalok számára –, hogy míg az iskola csak tanulóéveik alatt közvetít mintákat
és értékeket, addig az információs társadalom a családhoz hasonlóan életen át tartó
formálódást biztosít. Éppen ezért kutatói figyelmünket az új társadalomtípus generálta
kommunikációs mintázatok, a technológiai eszközök kihasználtsága illetve a velük
kapcsolatos attitűdök vizsgálata keltette föl.
Előadásunkban egy 2009-ben lefolytatott kérdőíves kutatás eredményeit kívánjuk
bemutatni, melynek során az oktatás széles spektrumán belül a felsőoktatás
legérzékenyebb pontjára, a nappali képzésben részt vevő tanár szakos hallgatókra
fókuszáltunk (N=385). Hangsúlyosnak gondoltuk, hogy a választott csoport
eszközhasználati illetve kommunikációs szokásairól információkat nyerjünk, mivel ők
az infokommunikációs eszközökkel gyermekkoruk óta folyamatos kapcsolatban,
kölcsönhatásban állnak, a számítógép, mobiltelefon, internet hatásmechanizmusaiban
szocializálódtak. Hallgatótársaik közül azért érdemelnek kitüntetett figyelmet, mert
normáik, értékrendjük, viselkedésük a későbbi generációk számára fog mintaként
szolgálni.
Kutatásunkat az egyenlőtlenségek, szocializációs mintázatok és közösségek irányából
építettük fel. Az internetoktatásban és a hallgatók életében betöltött szerepének
vizsgálatakor figyelembe vettük a hozzáférhetőség, elérhetőség, a használat képessége és
a célirányos használat, valamint az eszközökhöz fűződő attitűdök megjelenését.
Noha Prensky (2001) alapvetően – az életkori sajátosságokból és az eszközökkel való
találkozási gyakoriságukból kiindulva – digitális bennszülöttként írja le ezt a korosztályt,
mi Prazsákkal (2011) összhangban azt tapasztaltuk, hogy mind elsődleges, mind
másodlagos digitális törésvonalak felfedezhetőek a vizsgált csoportban. Elsődlegesen a
társadalmi-gazdasági egyenetlenségek nyomán jelennek meg különbségek,
másodlagosan pedig az eszközökkel kapcsolatos attitűdök és a különböző karok szintjén
tapasztalható diszciplináris szocializációs különbségek is tetten érhetők a vizsgált
mintában.
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Felsőoktatásban dolgozó oktatók és pedagógushallgatók számítógép- és
internethasználatát, illetve az IKT eszközökhöz kapcsolódó attitűdjeiket vizsgáltuk a
2010. január és szeptember közötti időszakban. A mintát 363 hallgató és 20 oktató
jelentette, akiket kérdőíves és web bányászati módszerekkel vizsgáltunk. A kutatásban
különös hangsúlyt fektettünk a tanulási célú internethasználatra mind a formális, mind a
nonformális tanulási tevékenységek körében. Vizsgálatunk kiterjedt a hallgatók és az
oktatók attitűdjeire is, amelyek alapján jól kivehető klasztereket is sikerült
meghatároznunk. A kérdőíves vizsgálat és a webmining eredményei jól kiegészítették
egymást, számos olyan pontot, látszólagos ellentmondást sikerült a két módszer
ötvözésével tisztáznunk, amelyek külön-külön aligha lettek volna lehetségesek.
A vizsgálatsorozatunk a Tapscott és Prensky nevével fémjelzett optimista
feltételezésekkel szemben inkább azokhoz az újabb empirikus vizsgálati eredményekhez
kapcsolódik (pl. Fehér–Hornyák 2010-es kutatása), amelyek a fiatalabb (nem ritkán Y-,
illetve Z-generációként hivatkozott) korosztály mérsékeltebb IKT kompetenciáit,
egyszerűbb alkalmazásokra kiterjedő internethasználatát mutatja ki. A vizsgált hallgatók
nagy többsége szórakozásra, kapcsolattartásra, mélyebb ismereteket nem igénylő
szörfözésre használja a világhálót, éppen ezért az internethasználatnak alig van hatása a
formális tanulásban mutatott eredményességre. Hangoztatják az internet tanulásban
játszott szerepét – akár a saját életük tekintetében is –, azonban a valódi, webmininggal
mért internethasználatuk alig-alig irányul a tanulásra. Alapvetően szórakozásként, illetve
a társas kapcsolatok ápolásának terepeként tekintenek az internetre, éppen ezért az
elektronikus tanulási formák irányában meglepően elutasítóak, még akár azok is,
akiknek már vannak ilyen jellegű tanulási tapasztalataik.
Nem ritkán pont az idősebb korosztály, illetve az oktatók nyitottabbak az internetes
tanulási formák irányában, így a korosztályi megközelítés („a fiatalok nyitottabbak”)
megkérdőjelezhető, illetve az ún. Y- és Z-generáció esetében sem szabad evidenciaként
kezelni az új tanulási formák iránti lelkesedést. Az elektronikus tanuláshoz kapcsolódó
hallgatói ellenérzések eliminációjához egyértelműen járható út a kompetencia érzésének
növelése – ez azonban nem azonos a hagyományos informatikaoktatással. Ugyanakkor
az idősebb hallgatók, illetve az oktatók önbizalom növelése is elengedhetetlen, mert nem
ritkán visszatartó erőként jelentkezik náluk az a népszerű, ám empirikusan nem
igazolható elgondolás, miszerint behozhatatlanul elmaradtak a „kompetens fiatalok”
mögött.
Összességében elmondható, hogy a vizsgálat számos olyan komponensre hívja fel a
figyelmet, amelyek előmozdíthatják a felsőoktatásban az elektronikus tanulási formák
harmonikusabb, zökkenőmentesebb bevezetését, kiterjesztését.
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A web bányászat egy olyan induktív vizsgálati eljárás, amellyel a tanulók valamely
tanulási szituációban való viselkedése alapján
- következtetni tudunk az alkalmazott tanulási technikákra, módszerekre, melyek preferált
tanulási stratégiákká állnak össze, majd ez alapján meghatározhatóvá válik a tanuló
tanulási stílusa (tanulásmenedzsment), ugyanakkor
- olyan adatok birtokába is jutunk, amelyek lehetővé teszik az elektronikus tananyagok,
tanulási környezetek értékelését, majd azok továbbfejlesztését (minőségbiztosítás).
Az online tanulási környezet vizsgálati modelljét a kurzusfejlesztés ADDIE
modelljének, az értékelés Kirkpatrik-féle modelljének és az adatbányászatban
széleskörűen elterjedt CRISP-DM modell web bányászatra aktualizált változatának
összekapcsolásával adtuk meg.
A vizsgálat tárgyát egy, a szakmai tanárképzésben oktatott tantárgy, az
oktatástechnológia-multimédia Moodle környezetbe implementált kurzusa jelentette.
A tananyag feldolgozása blended formában történt. A 45 levelező mérnöktanár hallgató
havonta háromórás gyakorlaton vett részt, melynek keretében elsajátították az
oktatástechnikai eszközök kezelését, oktatásbeli alkalmazását, továbbá mindazon
programok alapszintű használatát, amelyek révén a szakképzésben leggyakrabban
használt szemléltető eszközök, taneszközök, elektronikus tananyagok elkészíthetők.
A kontaktórák között a hallgatóknak önállóan kellett feldolgozniuk az elektronikus
tananyagokat, elkészíteniük a házi feladataikat, valamint részt venniük a fórumbeli
eszmecseréken. A wiki nyújtotta lehetőségek keretében két választott témában közös
tananyagfejlesztés is folyt.
A kutatással arra a kérdésre kerestük a választ, hogy az online tanulási tevékenységek
mintázataiból (a hallgatói interakciók sorrendjéből, gyakoriságából) milyen preferált
tanulási módszerekre, stratégiákra következtethetünk.
Vizsgálati eszközként az SPSS Clementine és a Google Analytics programokat
használtuk.
A web bányászat során jól használhatónak bizonyult a szekvencia-analízis és a
klaszterezés. Előbbi az adatbázisban lévő kapcsolatok vizuális megjelenítésében és
értelmezésében bizonyult
hatékonynak, hozzájárulva ezáltal a
tanulási
tevékenységsorozatok felderítéséhez, megértéséhez, míg utóbbival a különféle tanulási
stratégiákat, illetve tanulási nehézségeket sikerült jól elkülöníteni.
E vizsgálati módszerek alkalmazása révén a struktúrához való viszony alapján négyféle
jellegzetes online tanulási stratégia különíthető el: a tudatos és a bizonytalan
struktúrakövető, a struktúra-áttekintő és a strukturálatlanul pásztázó. A gyakoriságelemzés
révén a tanulási időintervallumban azonosítható a gyakori egyenletes, a gyakori, de nem
egyenletes, a ritka egyenletes és a ritka, de nem egyenletes eloszlású tanulói aktivitás. Az
érzékleti modalitás és a tanulási mód vonatkozásában az online tanulók leginkább a
vizuális tartalmak egyéni feldolgozását preferálták. A struktúrakövetés tudatossága és
bizonytalansága a mezőhöz való kognitív stílusjegyekkel függ össze.
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SZIMPÓZIUM–ÖSSZEFOGLALÓ
Témakörök: Hátrányos helyzet, kisebbségi oktatás; oktatáspolitika, EU oktatásügy
A szexuális kisebbségek, az LMBTQ (leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, és
queer) emberek az Európai Unió kiemelten védett csoportjainak egyike.
Kirekesztettségük és diszkriminációjuk ronthatja iskolai előmenetelük és munkaerőpiaci beilleszkedésük esélyeit. Az ez elleni küzdelemben fontos szerepe van az
oktatásnak (minden szinten) (Takács, 2006), épp ezért a nemzetközi neveléstudományi
szakirodalomban egyre nagyobb teret nyer annak tanulmányozása, hogy az oktatás
különféle területein hogyan jelenik meg és értelmeződik az eltérő szexuális orientáció és
nemi identitás (Meyer, 2010, Koswic, 2004). A vizsgálatok azt mutatják, hogy a
genderre vonatkozó normatív szemléletmódok erős hatással vannak az LMBTQ fiatalok
iskolai helyzetére, így a gender és szexuális orientáció kérdése szoros összefüggésben áll
egymással. Ezért a szimpóziumunk is összeköti a két témát.
A magyar neveléstudományban már elkezdődött (többek között az előző ONK
homofóbiáról szóló szimpóziumával) az LMBTQ emberek problémáinak pedagógiai
tematizálása. Az idei szimpózium ezt folytatja, hogy a kérdés sürgősségét ismét
kutatásokra alapozva (evidence base) mutassa fel.
A szimpózium témája tágabb, mint a homofóbia, az LMBTQ kérdéskör tágabb
spektrumát öleli fel, és szándékoltan többféle megközelítést és területet érint. A
felsőoktatást, azon belül a szakember-képzés területét vizsgálja az első előadás (orvos-,
pedagógus- és jogászképzés), a szexuális kisebbségek tankönyvi tematizálásáról szóló
kutatást mutat be a második, majd két inkább kvalitatív, etnográfiai jellegű vizsgálat
következik: az egyik az LMBTQ identitás fejlődését mutatja be iskolai környezetben egy
esettanulmány segítségével, a másik pedig a gyermeket vállaló LMBTQ szülők (az ún.
szivárványcsaládok) oktatáshoz való viszonyát. Ez utóbbi különösen fontos és új
kihívást jelent a nevelési-oktatási intézmények számára Magyarországon is, hiszen
megjelennek a rendszerben az azonos nemű párok által nevelt gyermekek.
Az előadásokban ismertetett kutatások tehát mind kvantitatív mind kvalitatív módon
nyert adatokkal, értelmezésekkel igyekeznek arra rámutatni, hogy az oktatás világának
milyen fontos szerepe van LMBTQ emberek társadalmi integrációjában.
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Az elmúlt években Nyugat-Európában és Észak-Amerikában sorra születtek azok a
tanulmányok, amelyek a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és queer (LMBTQ)
emberek esélyegyenlőtlenségének újratermelődésében kiemelt figyelmet szentelnek az
LMBTQ emberekkel kapcsolatba kerülő szakemberek előítéletességének, szakmai
felkészületlenségének; a felsőoktatási rendszer ezt eredményező hiányosságainak (ECU
2009; Obedin-Maliver et al. 2011; Fradella 2007; Gausp 2009). Az LMBTQ emberek
társadalmi kirekesztettségével foglalkozó hazai kutatások (Takács 2007; Takács 2011) is
a szakemberekbe vetett bizalom rendkívül alacsony szintjéről számolnak be; az ehhez
vezető rossz tapasztalatok hátterében minden bizonnyal itthon is komoly szerepet
játszanak az érintett szakemberek képzése terén tapasztalható hiányosságok.
Az előadás célja, hogy bemutassa, hogyan (nem) jelennek meg a szexuális irányultság és
nemi identitás témái a magyar felsőoktatásnak az LMBTQ emberek szempontjából
három kiemelt fontosságú területén: az orvos- és egészségtudományi, a jogász- és a
pedagógusképzésben. A képzések értékelésére a felsőoktatási intézmények részére
eljuttatott kérdőívek, a hallgatók körében végzett kérdőíves kutatás, valamint az oktatás
során felhasznált tankönyvek és szakirodalmak tartalomelemzése révén kerül sor. A
tananyag elemzése mellett a szexuális irányultság és nemi identitás szerinti sokszínűség
felsőoktatásban történő érvényesítése érdekében kifejtett intézményi gyakorlatokat is
számba vesszük.
A kutatás eredményei azt mutatják, hogy az esélyegyenlőség és a társadalmi sokszínűség
kevéssé kapnak hangsúlyt a felsőoktatási képzések tartalmának kialakítása során, és még
ahol van is ilyen törekvés, a szexuális irányultság és nemi identitás kérdései gyakran
háttérbe szorulnak. A kutatásban résztvevő felsőoktatási intézmények nem rendelkeznek
átfogó stratégiával az esélyegyenlőségi szempontok tananyagban történő fokozott
megjelenítésére: az egyes tantárgyak keretében ugyan szigetszerűen megjelennek az
LMBTQ témák, de gyakran csak a hallgatók számára nem kötelező, választható tárgyak
keretében. Igen gyakori, hogy a szexuális kisebbségek csak a szexuális gyakorlatok
kontextusában (orvos- és egészségtudományi képzésben: HIV és más szexuális úton
terjedő betegségek; jogtudomány: azonos neműek között szexuális kapcsolatok korábbi
büntethetősége) jelennek meg, figyelmen kívül hagyva a kisebbségi lét társadalmi
vetületeit (előítéletek, társadalmi egyenlőtlenségek). A diákok többsége szerint az
egyetemeknek többet kellene foglalkozniuk az LMBTQ embereket érintő kérdésekkel.
A kutatás eredményei alapján nagy szükség lenne a felsőoktatási képzések
rendszerszintű felülvizsgálatára, az esélyegyenlőségi szempontok komplex
megjelenítésére. Ennek végrehajtására megfontolandó lenne egy brit példára (Equality
Challenge Unit) felállítandó egyetemközi munkacsoport létrehozása.
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Az LMBTQ (leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és queer) emberekkel szembeni
diszkrimináció szocializációjának egyik legfontosabb színtere az iskola. Számos külföldi
kutatás kimutatta, hogy a homoszexuális - vagy annak vélt - fiatalokkal szembeni
megkülönböztető viselkedés, a kiközösítéssel és megbélyegzéssel szembeni megküzdés,
a verbális vagy fizikai agresszió egyéni pszichés problémákhoz vezethet a
diszkriminációt elszenvedő fiatalban: csökken az iskolai teljesítmény, gyakoribb a
szociális szorongás, és megnőhet az öngyilkossági hajlam.
Kutatásunk célja, hogy felmérjük, a hazai tankönyvek milyen információkat
tartalmaznak az LMBTQ emberekről. A vizsgálatunk során körülhatároltuk a kutatás
fókuszát képező tantárgyakat, valamint meghatároztuk a tantárgyon belüli konkrét
témákat (pl.: biológia és egészségtan - az ember szaporító szervrendszere, történelem ókori görögök világa és a holokauszt stb.). Az egyes tantárgyakhoz tartozó tankönyvek
listáját a 2011-2012-es tanévre kiadott közoktatási tankönyvjegyzék alapján állítottuk
össze. A kiválasztás eredményeként 247 kötet vizsgálatát kezdtük el.
Az előzetes szövegelemző vizsgálatnak két fázisát különítettük el. (1) Megvizsgáltuk,
tartalmaz-e az adott tankönyv információt az LMBT emberekről. (2) Előre
meghatározott szempontrendszer alapján besoroltuk a tankönyvi tartalmat három
kategória valamelyikébe: a) előítéletes/diszkriminatív; b) semleges; c) támogató.
A jelenleg is zajló kutatás során 117 kötetet vizsgáltunk meg. Ebből 32 tankönyvben
találtuk meg az LMBTQ emberekkel kapcsolatos téma konkrét előfordulását.
Biológiából a 16 vizsgált kötetből 5 esetében fordul elő az LMBTQ téma, ebből 3
könyvben találtunk egyértelműen diszkriminatív szövegeket. A 18 vizsgált
történelemkönyv esetében 5 előfordulást találtunk, mindegyiket a semleges kategóriába
soroltuk. A besorolás az irodalomtankönyvek esetében volt a legnehezebb: a 43 vizsgált
kötetben
8
előfordulást
találtunk.
További
előfordulásokat
embertan,
etikatankönyvekben találtunk.
Előadásomban konkrét példák segítségével mutatom be az egyes tantárgyakhoz tartozó,
különböző kategóriákra jellemző szövegeket.
Kutatásunkból kiderül, hogy a hazai tankönyvek milyen képet rajzolnak az LMBTQ
emberekről, illetve milyen mértékben járulnak hozzá a homoszexuálisokkal kapcsolatos
sztereotípiák újratermeléséhez, esetleg segítenek-e a meglévő előítéletek
csökkentésében. Eredményeink fontos információkat szolgáltatnak a közoktatásban
dolgozó szakemberek, a tankönyvírók és az oktatáspolitika számára egyaránt.
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A nemzetközi szakirodalom egyre nagyobb figyelmet szentel az LMBTQ (leszbikus,
meleg, biszexuális, transznemű és queer) fiatalok iskolai helyzetének, amely
befolyásolhatja későbbi életüket, részvételüket a társadalom és a munka világában. A
meleg identitás alakulása különösen fontos kutatási terület, amely összefügg az iskolai
környezettel, annak gyakran homofób és heteronormatív hozzáállásával (Meyer, 2010).
Az egyéni történetek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy jobban megértsük az
identitásalakulás és az iskolai környezet kölcsönhatását, a folyamat mélyrétegeit. Ez az
előadás egy középiskolás meleg fiú tapasztalatait elemzi retrospektív módon. A kutatás
elsődleges adatai egy korábban elvégzett iskolai etnográfia során születtek, de akkor
nem kerülhettek felhasználásra a tanuló védelme érdekében. Az eredeti kutatásban a
terepnaplók és a fiúval készült interjú az adatok forrása. Ezek elsődleges elemzését az
NVivo szoftverrel kiegészíti egy kétlépcsős interjú: a kutatás után 5 évvel (az érettségi
után 3 évvel). Az első interjúban a fiatallal közösen visszatekintünk akkori
tapasztalataira, és az azóta eltelt évekre különösen az identitásalakulás szempontjából
egy narratív interjú keretében. A másodikban pedig a korábbi adatok és az első interjú
nyomán született elemzést tekintjük át egy félig-strukturált interjúban (biztosítva a
kvalitatív-értelmező homlokzati és katalitikus validitást /Lather, 1986/). Ezekből a
szövegekből áll össze aztán a végső egyszerre narratív és elemző esettanulmány,
melynek etnográfiai jellegét az egykori terepkutatás és a kutatóval mint etnográfussal
közösen alkotott narratíva adja.
Az adatok elemzése, a teljes esettanulmány elkészülte még folyamatban van. Előzetesen
látszik, hogy az iskolai élményekben meghatározó a homofóbia megtapasztalása, a
rejtőzködés, ugyanakkor a szűk baráti körben való nyitottság, amely fontos közeg a
konstruálódó identitás számára. Az iskolai kontextus a későbbi narratívában a múlt
olyan közege, amelyen túl kellett lépni, és amely a felnőtt identitás formálásában az
akadályok leküzdésének terepeként jelenik meg. A fiatal történetében a kisebbségi
identitás fejlődésének szakaszai tetten érhetőek. A meleg és férfi identitás fejlődésének
feszültségei szintén visszavezethetők az iskolai közeg gendersztereotíp és normatív
megnyilvánulásaira, valamint a fiúosztálytársak homofób viselkedésére.
A tanuló – kutató által is átértelmezett – tapasztalatai hozzájárulnak ahhoz, hogy az
iskolai közeg homofóbiájának és heteronormativitásának működését és az
identitásfejlődésre gyakorolt pedagógiai hatását mélyebben megértsük.
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SZIVÁRVÁNYCSALÁDOK A MAGYAR OKTATÁSBAN – FÉLELMEK ÉS
TAPASZTALATOK
BÉRES-DEÁK RITA

Central European University
Beres-Deak_Rita@ceu-budapest.edu
Témakörök: Hátrányos helyzet, kisebbségi oktatás
Magyarországon az oktatási közegekben nagymértékben fordulnak elő a homofóbia
különböző formái (Takács et al. 2008, Dombos et al. 2011). A homofóbia nemcsak az
LMBTQ (leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és queer) diákokat sújtja, hanem
azokat is, akiknek szülei élnek azonos nemű párkapcsolatban. Ugyanakkor az ilyen ún.
szivárványcsaládok nem jelennek meg a tananyagban és az oktatás tematikájában,
tovább növelve az LMBTQ emberek láthatatlanságát (Kuosmanen-Jämsä 2007). A
gyereket nevelő azonos nemű pároknak saját stratégiákat kell kidolgozniuk ennek a
helyzetnek a kezelésére. Előadásom kvalitatív kutatáson alapszik, amelyet a magyar
LMBTQ közösségben végzek. Etnográfiai interjúkat készítettem olyan azonos nemű
párokkal, akik gyereket nevelnek vagy terveznek; résztvevő megfigyelést végeztem egy
műhelysorozaton, amely LMBTQ embereknek nyújt segítséget a gyerekvállaláshoz;
továbbá tartalomelemzést végeztem különböző írott szövegeken, amelyek a közösségen
belüli diskurzus részei (internetes fórumok, blogok, egy leszbikus és meleg szülőkkel
készült interjúkötet). Központi kérdésem az, milyennek látják a szivárványcsaládok saját
helyzetüket a magyar oktatásban, illetve milyen stratégiákat alkalmaznak a felmerülő
problémák kezelésére és megelőzésére.
Az előzetes eredmények azt mutatják, hogy a (leendő) szülők számításba veszik a
felmerülő problémákat, megfogalmazzák elvárásaikat, és elkezdik kidolgozni adaptív
stratégiáikat.
Kutatási eredményeim segíthetnek annak felmérésében, milyen igényei lennének a
szivárványcsaládoknak az oktatással szemben, milyen intézményi, tantervi és egyéb
módokon válhatna a magyar oktatás befogadóvá az ilyen alternatív családok felé.
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SZIMPÓZIUM–ÖSSZEFOGLALÓ
Témakörök: Neveléstörténet, reformpedagógia; szakképzés
A szimpózium előadásai több oldalról járják körül ugyanazt a problémát: milyen
szakképzési formák álltak a 19-20. század fordulóján azon, főként középosztálybeli
leányok és nők rendelkezésére, akik gazdasági kényszerből vagy saját elhatározásukból
kereső pályára készültek. Az előadásokat megalapozó kutatások egy „virtuális”, ám
kifejezetten szoros kutatói kapcsolatokkal és egyre több érdeklődővel rendelkező
nőnevelés-történeti kutatóműhely tudományos termékei.
Tematikájukban egymáshoz közel álló, elsődleges forrásbázisukat és módszertani
alapozásukat tekintve azonban nagyon is szerteágazó, sokszínű kutatások eredményeit
kívánja bemutatni ez a szimpózium. A bevezető előadás a dualizmus kori
Magyarországon a korszakban megjelent nyomtatott művek, folyóiratok, és a
fennmaradt levéltári források alapján nyújt áttekintést a nők munkára nevelésének nonformális lehetőségeiről, kitérve például a Budapesti Népoktatási Kör keretében
szervezett tanfolyamokra, valamint a korszakban működő kereskedelmi- és
ipartanfolyamokra.
Egy következő kutatás a 19. század második felében létrejövő női ipari szakképzést
vizsgálja, különös tekintettel a női ipariskolákra. A budapesti Magyar Királyi Állami
Nőipariskola és a rövid életű Győri Női Iparegyesület által fenntartott Nőipariskola
intézmények történetén keresztül bemutathatóvá válik a nők „kenyérkereső munkára”
nevelésének egy sajátos változata.
A harmadik előadás a nők kereskedelmi pályákon való századfordulós megjelenését
mutatja be. A kutató az iskolák működését anyakönyvek, értesítők, iskolai
jegyzőkönyvek alapján rekonstruáló áttekintése mellett részletesen kitér a gazdag
statisztikai adathalmazra támaszkodó, az iskolák tanulóinak társadalmi összetételét
különböző szempontok szerint (anyanyelv, felekezeti megoszlás, szülők foglalkozása)
vizsgáló kutatások eredményeinek bemutatására is.
A szimpózium záró előadása baranyai tanítói és tanítónői életutak elemzésére, illetve a
Pécsett 1851-ben alapított, és a századforduló táján igen jelentős Miasszonyunk Rend
iskolakomplexumának vizsgálatára támaszkodva tárja fel, milyen iskolai keretek között
folyt a korszakban a leányok munkára nevelése.
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MUNKÁRA NEVELÉS MINT A NONFORMÁLIS OKTATÁS EGYIK ESZKÖZE A
DUALIZMUS KORI MAGYARORSZÁGON
KERESZTY ORSOLYA

ELTE PPK
kereszty.orsolya@ppk.elte.hu
Témakörök: Szakképzés; neveléstörténet, reformpedagógia
A 19. és 20. század fordulóján kibontakozó nőmozgalmak több területen járultak hozzá
az elsősorban középosztálybeli nők művelődési lehetőségeinek szélesítéséhez. Gyűlések,
röpiratok, előadások, konferenciák segítették a nők egyre inkább megvalósuló
önszerveződéseit. (N. Szegvári, 1969, Kéri, 2008, Zimmermann, 1999) A korszakban
egyre több középosztálybeli nő kényszerült fizetett munkát vállalni, és ezzel
párhuzamosan - köszönhetően a korabeli nőmozgalmak hatásának - egyre nagyobb
számban jelentek meg azok a nők, akik saját elhatározásukból vállaltak munkát. A
magyar nemzetépítés szempontjából kettősség jellemezte ezt a folyamatot. Egyrészt
gazdasági szempontból a női munkaerő egy kihasználatlan terület volt (Borbíró, Fábri és
Szarka, 2006), másrészt viszont a nők „hagyományos” szerepei voltak hivatottak
biztosítani a magyar nemzet reprodukcióját.
Ezeknek a folyamatoknak köszönhető, hogy a nők egyre inkább elterjedő
foglalkoztatásával párhuzamosan a szakképzés megszervezése is fontossá vált. A
társadalomban leginkább elfogadott tanítónői hivatásra való képzés mellett kereskedelmi
tanfolyamok és iskolák, női ipartanfolyamok, háztartási iskolák és gazdasági képzések
nyújtottak egyre inkább bővülő lehetőségeket a nők számára. A speciális iskolák a nők
keresetképességét voltak hivatottak növelni. A nők szakoktatása a korszakban
mindvégig szorosan kapcsolódott a társadalomban inkább elfogadott „hagyományos”
női szerepekhez, így jelentősebb részvételük az ipari szakoktatásban a kézimunka,
háziipar, alsó- és felsőruhavarrás területén volt megfigyelhető (N. Szegvári, 1969).
A 19. század utolsó harmadában egyre több munkahely létesült a nők számára, melynek
egyfajta természetes következményének tekinthető a képzési és oktatási lehetőségek
szélesedése, párhuzamosan a nőmozgalmi törekvésekkel. Előadásomban a nők számára
tervezett és megvalósított nonformális képzéseket tárgyalom (Hager, 2011), elsősorban a
korszakban megjelent nyomtatott művek, folyóiratok, és fennmaradt levéltári források
alapján. Kitérek például a Budapesti Népoktatási Kör keretében szervezett
tanfolyamokra (Gyulay, 1895), a korszakban működő kereskedelmi és
ipartanfolyamokra, hangsúlyozva azt, hogy mindezen lehetőségek a non-formális oktatás
egy területeként a nők számára a korszakban egy jelentős kezdeti lehetőséget jelentettek.
Részletesen elemzem a nonformális képzési lehetőségeket a magyar nemzetépítő
törekvések tükrében, különös tekintettel az ezen képzések által közvetített női
lehetőségekre és szerepekre.1

1

A kutatás az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával készült.
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„IPARRA NEVELT NŐK”, AVAGY A DUALIZMUS KORI NŐI
IPAROKTATÁSRÓL
VÖRÖS KATALIN

PTE BTK Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola
xvoros.kata@gmail.com
Témakörök: Neveléstörténet, reformpedagógia; szakképzés
A dualizmus kora a gyors gazdasági növekedés, a kulturális fejlődés és a polgárosodás
kiemelkedő időszaka. Trefort Ágoston minisztersége idején (1872-1888) indult meg
határozottan az a folyamat, mely során a népoktatással szemben az új ipari-kereskedelmi
oktatási formák felé tolódott el a hangsúly, a kapitalista fejlődés szabta szükségletek
jegyében. Az ipar fejlődése, a tömeges városba áramlás a nők helyzetét is megváltoztatta
a 19. század vége felé, a nőkre új szerepek vártak. „Pedig a nő ereje szerint oly
munkaképes egyéne az államnak, mint a férfi. És vannak jövedelmező mesterségek,
melyeknek a nő is […] megfelelhetne.” – olvashatjuk 1858-ban a Budapesti Hírlap
hasábjain. Ezt vélte megtalálni az állami irányítás a női kézimunka háziiparrá
fejlesztésében. A nők ipari képzésére szerveződő tanfolyamok és iskolák ugyanis szinte
valamennyien a háziipari termelésbe kívánták bekapcsolni a növendékeket.
A szakképzésről és a szakiskolák történetéről számos könyv és tanulmány született a
dualizmus korától napjainkig (Víg Albert, Orosz Lajos, Győriványi Sándor, Szűcs Pál,
Fericsán Kálmán, Dombi Alice és mások munkái), ezek közül több az iparoktatással is
foglalkozott. A nők iparoktatása azonban eddig a neveléstörténeti munkák egyik
vakfoltjának volt tekinthető, így tehát vizsgálódásainkkal hiánypótlásra vállalkozunk.
A kutatás a 19. század második felében létrejövő női ipari szakképzést vizsgálja,
különös tekintettel a női ipariskolákra. A budapesti Magyar Királyi Állami Nőipariskola
és a rövid életű Győri Női Iparegyesület által fenntartott Nőipariskola intézmények
történetén keresztül bemutathatóvá válik a nők „kenyérkereső munkára” nevelésének
egy sajátos változata. A kutatás alapvetően forráselemzésen alapul. A Magyar Országos
Iparegyesület és az Országos Iparoktatási Tanács iratai, illetve a női ipariskolai
évkönyvek vizsgálatán keresztül képet kapunk arról, hogyan képzelték el több mint 100
évvel ezelőtt az ipari szakképzését. Milyen nehézségekkel kellett megküzdeniük az
iskoláknak? Milyen ismeretanyagot sajátíthattak el a diákok? A magyar (házi)ipar
szempontjából mennyire volt sikeres ez az iskolatípus?
A kereső női népesség viszonylag alacsony hányadát képezték az iparban dolgozók és
ezen belül még alacsonyabb volt a képzett szövőnők vagy fehérnemű-készítők aránya.
Ennek ellenére a női ipari képzés a modern polgári világ egy szeletét jelenti, hiszen az
emancipációnak egy lépcsőfokát képviselte a korszakban, még ha meg-megbillenő
lépcsőfokát is. A diákok jelentős hányada ugyanis a megszerzett tudást életútja során
csak a saját családja és háztartása körében értékesítette.

221

NŐK A KERESKEDELMI PÁLYÁN A 19-20. SZÁZAD FORDULÓJÁN
KÉRI KATALIN* – NAGY ADRIENN**

PTE BTK NI, Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola
*keri.katalin@pte.hu
**adrienn.n.z@gmail.com
Témakörök: Neveléstörténet, reformpedagógia; szakképzés
Az előadás célja, hogy bemutassa azt, hogy a 19. század második felében átalakuló
magyar társadalomban a nők milyen eséllyel léphettek – a korszakban leginkább
elfogadott tanítónői, nevelőnői, illetve a leggyakoribb mezőgazdasági, cselédi
kenyérkereső foglalkozások mellett – kereskedelmi pályákra, illetve volt-e olyan
(szak)iskolatípus, melynek bizonyítványa kellő képzettséget és egyúttal akár hosszú
távon elhelyezkedést kínált. A kutatás egyrészt arra kereste a választ, hogy vajon a női
kereskedelmi tanfolyamok és a középfokú kereskedelmi leányiskolák milyen
jelentőséggel bírtak a hazai iskolai piacon, másrészt arra, hogy a társadalomnak mely
rétegei küldték leányaikat kereskedelmi iskolába, végül, de nem utolsó sorban azt
vizsgálta, hogy az itt megszerzett végzettség milyen elhelyezkedési lehetőségeket
biztosított a korabeli munkaerőpiacon.
A kutatás egyrészt a rendelkezésre álló elsődleges források (anyakönyvek, iskolai
értesítők, jegyzőkönyvek stb.) és másodlagos irodalmak összehasonlító elemzése során
vizsgálta a kereskedelmi leányiskolák létrejöttének történeti előzményeit, másrészt az
iskolák tanulóinak társadalmi összetételét (anyanyelvi, felekezeti megoszlás, szülők
foglalkozása) igyekezett statisztikai adatgyűjtéssel és elemzéssel feltárni. A kutatás
harmadik fázisa a női felső kereskedelmi iskolát végzettek pályaválasztását vizsgálta.
Áttekintve a női kereskedelmi tanfolyamok és iskolák létrejöttének és működésének
körülményeit, láthatjuk, hogy a lányok kereskedelmi szakképzése a fiúkhoz képest
komoly lemaradásban volt a 19-20. század fordulóján. Habár történtek erőfeszítések
annak érdekében, hogy lányok számára is biztosított legyen a munkaerőpiac
kereskedelmi pályáin való elhelyezkedés, ám ennek gyakorlati kivitelezése nem valósult
meg a kívánt mértékben. A statisztikákból jól látszik, hogy ugyan megjelent az igény az
olcsóbb női munkaerő iránt a modern szektorok közül a kereskedelmiben is, azonban
egyrészt nem sikerült az üres álláshelyekre megfelelő számú nőt kiképezni, másrészt a
kiképzetteknek közel a fele nem rendelkezett elég magas szintű elméleti és gyakorlati
tudással. Elemzéseim azt mutatják, hogy a képzés hiányosságai a rövid képzési időben
és a nem megfelelően képzett tanerőben keresendők.
Ugyan a századfordulót követő első évtizedben megnyíltak az első három évfolyamos
női felső kereskedelmi iskolák, majd a kereskedelmi leányiskolák, ám ezeknek a
munkaerőpiacot is befolyásoló pozitív hatása csak a későbbi évtizedekben vált
érezhetővé. Megvizsgálva a női kereskedelmi tanfolyamokra és iskolákba jelentkező
lányok társadalmi és felekezeti összetételét, megállapítható, hogy többségében a római
katolikus értelmiségi réteg (50%), illetve a családját elsősorban kereskedelemből, illetve
iparból eltartó izraelita felekezet (25-30%) járatta leányát kereskedelmi szakiskolába.
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„OLLÓ, FAKANÁL, PALATÁBLA” - A LÁNYOK SZAKKÉPZÉSE A PÉCSI
NOTRE DAME-BAN
TAKÁCS ZSUZSANNA MÁRIA

PTE BTK NI, Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola
zsuzsutakacs@gmail.com
Témakörök: Neveléstörténet, reformpedagógia; szakképzés
A tervezett előadást megalapozó kutatásaim során a 19-20. századi baranyai tanítói,
tanítónői életutak elemzésével, és (ezekkel összefüggésben) a pécsi női szakképzés
történetével foglalkoztam, kapcsolódva korábbi professzió-történeti és lányneveléstörténeti kutatások eredményeihez (pl.: Pukánszky, 2006; Kéri, 2008).
Az előadás a Miasszonyunk Női Kanonokrend pécsi iskolakomplexumának létrejöttét
kívánja bemutatni, azon belül is kimondottan a lányok szakképesítésére vonatkozó
iskolatípusoknak: a varrónőtanfolyamnak, a gazdasági ismétlőiskolának, valamint a
tanítónőképzőnek a történetére, működésére koncentrálva. Előadásomban elsősorban a
tanítóképzők értesítőinek feldolgozása, történeti forráskritikai módszerekkel történő
vizsgálata révén teszek kísérletet arra, hogy bemutassam ezen iskolatípusokat. A
korabeli pécsi tanítónőképzőben folyó oktató-nevelő munka megismeréséhez pedig egy,
a 20. század elején a képzőbe járt tanítónő, Koós Olga időskori visszaemlékezései
szolgáltak elsődleges forrásként.
Pécsen 1851-ben Scitovszky János püspök, a későbbi esztergomi érsek
kezdeményezésére jött létre a Notre Dame, vagyis a Miasszonyunk Női Kanonokrend
egy hosszú időre meghatározó jelentőségű iskolakomplexuma. Ennek keretein belül
alakult ki az az oktatási intézmény, ahol a 19. század közepétől kezdődően nem csak
Baranya megyéből, hanem a Dunántúl nagy részéről származó lányok is magas szintű
nevelésben részesültek és megfelelő végzettséghez juthattak. Az eddigi helytörténeti
jellegű, nőnevelés-történeti kutatások bizonyítják, hogy a rend tagjai a 19. század
második felében a város egyik legjelentősebb oktatási intézményrendszerét hozták létre
(Szentkirályi, 1908). Ebben az időben nem volt ugyanis a megyében megfelelő
leánynevelő intézet, és Scitovszky az alapítást megelőzően sokáig tanulmányozta a rend
pozsonyi szervezetét és intézményeit, melynek következtében, hosszas tárgyalásokat
követően az ottani zárda Pécsre küldte az itteni intézményt megalapító nővéreket.
A város legnagyobb iskolakomplexumában megtalálhatjuk a hagyományos iskolatípusok
zömét (elemi iskola, polgári iskola, felsőbb leányiskola, amely gimnáziummá alakult a
20. század elejére), és ezek mellett a kimondottan szakképző jelleggel létesített
képzéseket. A tanítónőképző intézet 1895-ben létesült és a II. világháborúig működött,
varrótanfolyamot 1859 és 1886 között találunk az intézményben, és a gyakorló
gazdasági ismétlő leányiskola még a 20. század elején is működött.
A rend pécsi iskoláinak egy eddig kevésbé feltárt részét tudjuk bemutatni
előadásunkban, mely eddig nem ismert adatokat, új tudományos eredményeket szolgáltat
nem csupán a város, hanem az egész magyarországi nőnevelés-neveléstörténet kutatói
számára.
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A tanári eredményességre vonatkozó vizsgálatok mindössze néhány évtizedes múltra
tekintenek vissza. Ezek a kutatások különböző szinten történtek, középpontjukban
leggyakrabban a tanár mint individum, a tanári kar illetve az iskola, mint a tanári
hatékonyságot meghatározó környezet áll. A tanári eredményesség több összetevő
komplex rendszereként nyilvánul meg. Legkézenfekvőbb indikátora a tanulók tudásának
és képességeinek fejlődése vagy az alkalmazott módszerek sikeressége, az infrastruktúra
befolyása, a tanár végzettsége, önfejlesztés és önképzés iránti igénye. A hatékonyságot
jelző tényezők száma természetesen jóval nagyobb, melyek vizsgálata csak bizonyos
összefüggésrendszerben lehetséges.
A szimpózium előadásai a tanári eredményességet különböző kontextusban vizsgálják.
Kitérnek a jól definiálható tanári és tanítási környezet jellemzőire, a tanári karok
eredményességére, különös figyelemmel az alacsony szülői iskolai végzettséggel
jellemezhető kompozícióban eredményes tanárok, tanári karok jellemzőire. Bemutatják,
hogy melyek azok a tényezők, melyek befolyásolják a pedagógusok önfejlesztési és
önképzési igényét. A kört leszűkítve arra is választ kapunk, hogy a diákok és tanárok
véleménye alapján egy adott tanítási módszer hogyan, milyen módon befolyásolja a
tanári eredményességet.
Az előadások alapját képező vizsgálatok mintáit tanárok és középiskolás diákok
alkották. Az általános módszer valamennyi kutatásban a papíralapú nyomtatott
kérdőíves lekérdezés volt.
Az eredmények azt igazolják, hogy a tanárok törekednek az eredményes
munkavégzésre, hajlandóságot mutatnak a hatékony együttműködésre a komplex és
problémás nevelési szituációk megoldásában, rendelkeznek az önképzés és önfejlesztés
igényével, amelyet az iskolai és adott szakmai közösségek megfelelő hozzáállása
pozitívan befolyásolhat. Az is bebizonyosodott, hogy a tanítási módszerek hatékonyság
növelő hatásúak lehetnek. Ez azonban csak egy szelete az eredményességet meghatározó
tényezőknek, így önmagában nem befolyásolja lényegesen az oktatás és nevelés
sikerességét.
A szimpózium üzenete jelentős a ma iskolájának, mivel olyan szempontból mutatja be a
tanárokat, melyek megfontolása révén hatékonyabbá tehetjük az oktatás és nevelés
folyamatát is.
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A tanári (és iskolai) eredményességi kutatások csaknem ötven éves múltra tekintenek
vissza. A legtöbb kutató egyetért abban, hogy a tanári eredményességnek – ami alatt
elsősorban a diákok tanulmányi eredményességére gyakorolt tanári hatást értik –
nincsenek egyértelmű, könnyen megragadható mutatói. A kutatások mindenekelőtt a
tanárra, mint egyénre koncentrálnak, vizsgálják a végzettségét, tapasztalatát, alkalmazott
módszereit, stb. (ld. elsősorban Hanushek és mások 1992, 1999, Darling Hammond
1999, 2000; Monk 1994; Wenglinsky 2000, Nagy 1999, és mások munkáit). A kutatások
másik csoportja, amely iskolai eredményességet vizsgál, az iskola egészére koncentrál,
az infrastrukturális feltételeken át a tanulási környezetig, különös figyelmet szentelve a
vezetőnek (Coleman 1966, 1988; Csapó és mások 2008; Varga 2011; Horn 2006;
Hermann, 2001; Balázsi és mások 2010; Sági 2006). Kevés kutatás figyel azonban a
tanári karra, mint testületre és a közösen elvégzett munkára, mint kollektív eredményre
(Hargeraves1993, Nagy 2006, 2007), pedig a tanári munka eredményességét nehéz
volna önmagában a kontextustól függetlenül értékelni.
Kutatásunkban a 2008-as TALIS (Teaching and Learning International Survey)
adatbázis adatait felhasználva igyekszünk vizsgálni a tanári munka eredményességét
több szempont alapján. A vizsgálat során sorra vettük a jól megragadható tanári
jellemzőket (pl. iskolai végzettség, tanítási tapasztalat) és a tanítási környezet jellemzőit
(a tanári kar együttműködése, reflektivitás, stb.). A tanárok/tanári karok
eredményességét is több szempont alapján vizsgáltuk (Országos kompetenciamérés
eredményei, elvárt értéktől való eltérés, órai fegyelem, szubjektív tanítási siker) és külön
figyelmet szentelünk az alacsony szülői iskolai végzettséggel jellemezhető
kompozícióban eredményes tanárok, tanári karok jellemzőire.
Eredményeink azt mutatják, hogy a tanárok közötti kooperáció sokkal gyakoribb a
tanulói családi háttér szempontjából alacsonyabb iskolai kompozícióban és ennek az
együttműködésnek a jelentősége is nagyobb, különösen ha a tanárok szubjektív tanítási
sikerét tekintjük. Előadásunkban azt szeretnénk bemutatni, hogy milyenek azok a tanári
közösségek, amelyek eredményesen dolgozzák le a hozott hátrányokat, és hogyan alakul
ki az a közös pedagógiai értékrend, amely ezt a munkát megalapozza.
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Különböző iskolarendszerek eredményességét vizsgálva a McKinsey-elemzés (2007)
kiemeli, hogy az eredményességet leginkább befolyásoló faktorok maguk a
pedagógusok. Ennek az elemzésnek is köszönhető, hogy a pedagógusok szakmai
fejlődése különleges figyelmet kapott az utóbbi évek oktatáspolitikai diskurzusaiban. A
pedagógusi munka minőségének javítására számos megoldási javaslat és próbálkozás
látott napvilágot. A szakirodalom olvasása, a tanfolyamokon, tréningeken,
konferenciákon való részvétel és az iskolai szervezetfejlesztés mellett az OECDjelentésekben is megjelent a szakmai tanulási közösségek fogalma. A pedagógusok
kooperációja és egymástól való tanulása, valamint az iskola mint tanuló szervezet
fejlődése viszont attól függ, hogy milyen lehetőségeket biztosít az iskola a pedagógusok
tanulására (TALIS 2009). Tegyük hozzá, hogy az iskola efféle szakmai autonómiáját
pedig legalább annyira meghatározzák az oktatáspolitikai döntések, elképzelések, az
oktatási rendszer adta lehetőségek, mint a pedagógusok kezdeményezőkészsége,
önszerveződése.
A gyakorlatközösségek elméletének szellemében végzett kutatásunkban arra voltunk
kíváncsiak, hogyan hatnak a pedagógusok szakmai fejlődésére azok a
gyakorlatközösségek, amelyeknek munkájuk során akarva vagy akaratlanul is tagjaivá
válnak. Górcső alá vettük egy olyan szakmai műhely pedagógusainak fejlődés iránti
elkötelezettségét, önfejlesztéssel szembeni attitűdjét, amely műhely a pedagógusok
kezdeményezésére született 15 évvel ezelőtt, és azóta folyamatosan önképzési
lehetőségeket biztosít tagjai, valamint az érdeklődő kívülállók számára.
Kutatásunkat 2011 januárjában folytattuk a szakmai műhely által szervezett módszertani
napok keretében. A minta teljes lekérdezése papíralapú nyomtatott kérdőívek
segítségével valósult meg. A kérdőívet minden jelen lévő pedagógushoz (n=104)
eljuttattuk, a visszaérkezési arány 55,77%-os volt.
A kérdőívek feldolgozásának eredményeként elmondható, hogy a műhely tagjai
szignifikánsan gyakrabban választják a továbbképzéseket, mint azok a pedagógusok,
akik nem tagjai a szakmai műhelynek. Ugyanakkor a tagság magja és a periférikus
résztvevők magasabb fokú tanulmányokat, új szakképesítést is gyakrabban szereznek,
mint a kívülállók. A spontán munkahelyi beszélgetések tematikáján végzett
faktoranalízis ezzel szemben azt mutatta, hogy az aktív tagok és a kívülállók használják
ki leginkább a spontán szerveződő diskurzív közösségek adta tanulási lehetőségeket. Az
iskola által szervezett tanulási alkalmakat pedig csak a kívülállók tartják fontosnak
szakmai fejlődésük szempontjából. Következtetésként elmondhatjuk, hogy erős
összefüggések fedezhetők fel az iskola spontán és tudatos szakmai fejlesztő
tevékenységi kínálata és a pedagógusok önfejlesztési igénye, tudatos önfejlesztő
aktivitása között.
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Világviszonylatban egyre nagyobb figyelmet szentelnek az oktatási rendszerek
sikerességét meghatározó különböző tényezőknek, többek között annak, hogy milyen
fontos összefüggések mutathatók ki az oktatási rendszerek sikeressége, illetve a
pedagógusszakma fejlődése között.
Kutatásunk elméleti keretét a (pedagógus) tanulás alapformáinak klasszikus és modern
elméletei képezik. A szakmai fejlődést, a továbbképzést egy tanulási folyamatként
definiáljuk és ennek alapján arra vállalkozunk, hogy a pedagógusok szakmai
fejlődésének témájában született magyarországi és romániai szakirodalom fontosabb
megállapításait értelmezzük.
Kutatásunk célja, hogy feltárja a pedagógusok szakmai továbblépésének a szándékait,
különös tekintettel a doktori képzéssel kapcsolatos elvárásokra.
Kutatásunk mintáját az Észak-Alföld régió iskoláinak pedagógusai, valamint a
székelyföldi (Románia) pedagógusok jelentették. A minta lekérdezése papíralapú
nyomtatott kérdőívek lekérdezésével valósult meg.
A kérdőívek feldolgozásának eredményei alapján elmondható, hogy a pedagógusok
továbblépésének szándékát eredményességi mutatók határozzák meg, amelyeket egy
társadalmi-gazdasági környezetben való megfelelés motivál, például a képességszintű
tudás bővítésére irányuló magas igény.
A
romániai-székelyföldi
továbbképzési-tanulási
szándékot
nagymértékben
meghatározzák a pedagógusképzési struktúra gyakori változásai, valamint az, hogy a
tanulmányok „pótlására” viszonylag rövid időintervallum áll a pedagógusok
rendelkezésére. A megkérdezettek nagyon magas arányát a pedagóguspálya következő
fokozatára való felkészülés motiválja a tanulásra.
Kutatásunkkal közelebb juthatunk olyan struktúrák kialakításához, amelyek személyre
szabott, tudatos szakmai önképzési lehetőségek bevezetését és fenntartását
eredményezhetik.
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A PowerPoint hatását és szerepét a tanulók órai aktivitására és teljesítményére, valamint
a tanári hatékonyságra csak az utóbbi évtizedben kezdték komolyabban vizsgálni. Ezek
a kutatások elsősorban a PowerPointtal segített tanári tevékenység azon hatását mérték,
amelyet az a tanulók ismeret- és megértés szintű teljesítményére gyakorolt (Brock,
Sabra, Joglekar és Yogini, 2005). Néhány kutató arra kereste a választ, hogy az
informatika ezen eszközével támogatott tanári munka hogyan támogatja az önálló
tanulás fejlesztését, illetve a lineárisból a strukturális tanulás felé való átlépést (Magyar,
2008). A PowerPoint használatának tanári hatékonyságra gyakorolt negatív hatását Tufte
(2003) elemzi részletesen, és kiemeli annak a tanárok verbális kommunikációs
képességére gyakorolt nagyfokú degradáló hatását.
A hazai és nemzetközi kutatási előzmények ismeretében vizsgálatomban arra kerestem
választ, hogy vajon a PowerPoint segítségével megtartott tanítási órák mennyiben
növelik az ismeretek átadásának és elsajátításának eredményességét és a motivációt,
valamint a tanulók milyen előnyeit, hátrányait látják alkalmazásának.
A vizsgálatot 2011 áprilisában végeztem 3 gimnázium 250 tanulójával és 121 tanárával.
A tanulók és tanárok véleményét tanári és tanulói kérdőívek segítségével mértem fel. A
tanulói kérdőív állításai hat kérdéscsoportba tartoztak: 1) hatás a megértésre; 2)
motivációra; 3) az otthoni tanulásra; 4) a vizuálisabb-auditívabb feldolgozásra; 5)
előnyök és 6) hátrányok.
A tanári kérdőív állításai a tanulói kérdőív kérdéscsoportjain túl a PowerPointtal
támogatott tanítási órák használati gyakoriságára, a hatékony használat irányelveire, az
eszköz tanári hatékonyságra gyakorolt pozitív és negatív hatásaira vonatkoztak.
Az eredmények tükrében a tanulók általános véleménye az, hogy a tanári hatékonyságot
az eszköz helyes alkalmazása növeli, és ugyanúgy nagymértékben ronthatja is, ha azt a
tanár rosszul használja, vagy az ismeretátadás során csak arra hagyatkozik. A tanulóknak
továbbra is igényük van a tanárral való személyes kapcsolattartásra. Nehezményezik a
túlzott gépesítést, az IKT-eszközök egyre hangsúlyosabbá válását, ami a tanítást és
tanulást egyre tömegesebbé és személytelenebbé teszi. Véleményük szerint az
egyensúlyra törekvés a tanárok egyik legfontosabb feladata az eszközök és módszerek terén.
A kérdőív válaszai arra mutattak rá, hogy a tanárok még mindig nem tudták kellően
kitapasztalni és megtanulni a PowerPoint által kínált lehetőségeket, s hogy miképp lehet,
érdemes azt valóban hatékony módon, az egyensúlyt megtartva a tanórákba illeszteni.
Az ehhez hasonló felméréseket más kutatók is szorgalmazzák (Schulten, 2010), elvégre
csak a hatásmechanizmusok feltárása révén válhat lehetségessé a hatékonyabb munka
megvalósítása – mind a tanárképzésben, mind a már dolgozó tanárok tevékenységében.
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A szimpózium egy folyamatban lévő kutatás egyik szegmensének eredményeit kívánja
összefoglalni négy előadás keretében. A kutatás a fenti térség pedagógusképző
intézményeinek ötven évét és az intézményrendszer regionális jellegzetességeit tárja fel.
A térség tanítóképzésének sokszínű arculatát, az intézményhálózat átalakulását és a
képzés személyi feltételeit veszi vizsgálat alá a szimpózium négyféle megközelítésben.
Alapvetően arra a kérdésre keressük a választ, hogy a változó feltételek között a
térségben működött tanítóképzők mutattak-e szakmai, személyi folytonosságot,
szellemiségükben kimutathatók-e a területhez köthető sajátosságok.
A Változó feltételek, fenntartói és strukturális változások - állandó szereplőkkel c.
előadás a térségben működött tanítóképzők mennyiségi és területi változásait, az
intézmények strukturális és funkcionális átalakításait, a felekezeti és állami fenntartás
váltását, a képzési forma középfokúból felsőfokúvá alakulását mutatja be a vizsgált
térségben.
Korabeli statisztikák és egyéb dokumentumok alapján arra kíván rámutatni, hogy egy
változásokkal teli korszakban is találhatók állandóságok, továbbvitt értékek,
mindenekelőtt a kapcsolatformáló szakmai személyiségek körében.
A tanítóképzők és tanítói hivatás önértelmezésének változásai 1925 és 1975 között c.
előadás a tanítói szerep változásait mutatja be a hivatalos dokumentumok, a
szaksajtóban megjelenő tanítókép és a szakmabeliek írásainak szövegelemzése
segítségével. A szerephez tartozó metaforákat, a felkészítés szakmai elvárásait, a „jó
tanító” eszményének változásait, a szerepösszetevők hangsúly-áthelyeződéseit követve
keresi a folytonosság és a megújulás értékeit a középfokúból felsőfokúvá váló képzés
térségi önértelmezésében, a képzés tartalmának módosulásaiban.
Az egykori „képzős tanári” identitás vizsgálata az észak-alföldi tanítóképzőkhöz
kapcsolódó források alapján.
Az előadás mikrohistóriai nézőpontú kutatás eredményeit ismerteti. Az egykori
középfokú tanítóképző tanárainak, a „képzős tanároknak” a szerepértelmezését
hasonlítja össze a középiskolai szaktanárokéval. A vizsgálódás mindenekelőtt a
térségben íródott tanári és tanítványi visszaemlékezések és intézményi dokumentumok
feldolgozására épül.
A Tanítók önképzését szolgáló regionális lapok, folyóiratok c. előadás a hajdúsági és
szabolcsi térségben a tanítók számára szerkesztett szakmai folyóiratok vizsgálatából
mutatja ki azokat a helyi, regionális motivációkat és személyes aktivitásokat, amelyek
sajátos értékekkel járultak hozzá a tanítók szakmai tájékozódásához, pedagógiai,
módszertani fejlődéséhez.
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VÁLTOZÓ FELTÉTELEK, FENNTARTÓI ÉS STRUKTURÁLIS ÁTALAKULÁS –
ÁLLANDÓ SZEREPLŐKKEL
BREZSNYÁNSZKY LÁSZLÓ* – ERDEINÉ NYILAS ILDIKÓ**

*Debreceni Egyetem BTK Neveléstudományok Intézete
brezsl@nyf.hu
**Debreceni Református Hittudományi Egyetem
nyildiko@kfrtkf.hu
Témakörök: Neveléstörténet, reformpedagógia; pedagógusképzés, pedagóguspálya
Hosszú, változásokkal, kezdeményezésekkel és politikai küzdelmekkel teli út vezetett a
tanítóképzés hazai történetében a középfokú képesítéstől a felsőfokúvá válásig. Az
oktatáspolitikai döntéseket és az országos diskurzus alapvető tényeit feldolgozta a
szakirodalom, számos intézmény- és helytörténeti munka született ebben a témában. A
kutatás egyelőre adós az ország nagyobb térségei szerinti sajátosságok feltárásával.
Az előadás a térségünkben működött tanítóképzők mennyiségi és területi változásait, a
felekezeti és állami fenntartás váltását, a képzési forma középfokúból felsőfokúvá
alakulását mutatja be korabeli statisztikák és helyi dokumentumok alapján. Arra kíván
rámutatni, hogy egy változásokkal teli korszakban is találhatók állandóságok, továbbvitt
értékek, mindenekelőtt a kapcsolatformáló szakmai személyiségek körében.
A szimpóziumnak ez az előadása az észak-magyarországi térség tanítóképzésének ötven
évét (1925-1975) jeleníti meg négy kutatási dimenzió mentén.
Az intézmények mennyiségi és területi változásának tekintetében az ötven év alatt a
vizsgált térségben hosszabb-rövidebb ideig működött tanítóképzők iskolák, intézetek és
főiskolák száma és területi elhelyezkedése több hullámban áradó és apadó trendet
egyaránt mutatott. A változásokat az oktatáspolitika hullámzásán túl a fenntartói és
településfejlesztési igyekezet is táplálta vagy éppen hátráltatta.
A térség különleges vonása a felekezeti sokszínűség, amit a tanítóképzés
intézményhálózata igyekezett leképezni. A trendeket követve bemutatjuk a felekezeti
arányok és erőviszonyok területi és iskolahálózati tükröződését, középpontba helyezve a
tanítóképzőket. Ezzel párhuzamba állítjuk az állami fenntartású intézmények expanziós
jellemzőit.
A középfokúból felsőfokúvá alakulás strukturális és funkcionális vonatkozásait és ezek
térségi magvalósulását az oktatói összetétel szempontjából vizsgáljuk. Bemutatjuk,
hogyan és milyen arányban kerültek át a „képzős tanárok” a felsőoktatásba, milyen új
oktatói rétegek jelentek meg az előbb államivá, majd felsőfokúvá lett intézmények
tantestületében.
Megvizsgáljuk, hogy voltak-e a tanítóképzés szolgálatában olyan területi értelemben
meghatározó személyiségek, akik a változó feltételek mellett a folytonosságot
képviselték. Az általunk kapcsolatformáló szakmai személyiségeknek nevezett tanárok,
tudósok fontos szerepet játszottak a képzés értékeinek megőrzésében, gyarapításában és
a képzős tanárok újabb generációjának nevelésében.
Tágabb történeti, eszmetörténeti kontextusban elhelyezve kutatásunkat, a forrásokat két
rendezőelv mentén strukturáljuk: egyrészt a történetiség dimenziójába illesztetten,
másrészt az adott tanítóképző intézmény működését bemutató tulajdonságok
elemzésével, feltételezve, hogy jelentős részben a debreceni egyetem szellemi
kisugárzásától inspirálva végezték szakmai munkájukat.
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AZ EGYKORI „KÉPZŐS TANÁRI” IDENTITÁS VIZSGÁLATA AZ ÉSZAKALFÖLDI TANÍTÓKÉPZŐKHÖZ KAPCSOLÓDÓ FORRÁSOK ALAPJÁN
BICSÁK ZSANETT ÁGNES* – VINCZE TAMÁS ANDRÁS**

Nyíregyházi Főiskola PKK
*bicsakzsanett@gmail.com
**tamvincze@freemail.hu
Témakörök: Neveléstörténet, reformpedagógia; pedagógusképzés, pedagóguspálya
Bár a tanítóképzés történetének vizsgálatakor számtalan utalás történik a képzős tanári
réteg saját és szakmája presztízsének emeléséért folytatott harcaira, eddig mégsem
született mélyebb és alaposabb elemzés arról, milyen elemekből állt össze, hogyan
fogalmazódott meg a képzős tanári identitás.
Alapvetően mikrohistóriai nézőpontú kutatásunkban arra tettünk kísérletet, hogy e
pedagógusréteg korabeli önértelmezésébe bepillantsunk, a visszaemlékező tanítványok
elbeszélései alapján rekonstruáljuk a képzős tanári társadalom más tanári csoportoktól
megkülönböztető jellemzőit.
Választ kerestünk arra is, miért élhette túl e fogalom – mint egy sajátos magatartásmód,
pedagógiai szemlélet képviselőjének kifejezője – a vele megnevezett tanári réteget,
milyen céllal használták a tanítóképzés hagyományainak védelmezői ezt az időközben
anakronisztikussá vált (elitista színezetű) hivatás-megjelölést.
A „képzős tanár”- fogalom tartalmának rekonstruálásában és e szerep 1925 és 1959
közötti összetevőinek vizsgálatában háromféle forrásra támaszkodtunk. Olyan képzős
tanári visszaemlékezésekre, amelyek egy része (Kis Margit nyíregyházi és Kiss Tihamér
debreceni memoárja) máig kiadatlan. Más részüket pl. Ködöböcz József: Életem c.
művét vagy a hagyatékban talált kéziratok alapján jelentették meg, vagy maga az
emlékező adta ki időskorában. Forrásként használtuk Ködöböcz tanítványainak „Volt
egyszer egy osztály” c. munkáját, a „Volt egyszer egy fiú osztály” c. kötetét, illetve a
nyíregyházi Kálvineum 1998-as jubileumi évkönyvét. Ezek részben árnyalták,
pontosították, részben pedig kiegészítették az önéletrajzokból kivilágló szerepmeghatározásokat. Harmadrészt felhasználtuk a jelzett időszak országos és regionális
szaksajtójának idevonatkozó cikkeit. Forrásaink „megszólaltatásakor” a klasszikus
tartalomelemzés módszereire támaszkodtunk.
Kutatásunkból kiderült, hogy a képzős tanári szerep – az ekkorra már széttöredezett és
nehezebben megragadható gimnáziumi tanári szerepfelfogással ellentétben – jóval
pontosabban leírható, főleg külső jegyeiben egységesebb, a szakmára felkészítő
funkcióból adódóan ugyanakkor rugalmas és folyamatosan bővíthető volt.
E hivatás összetettsége, funkciógazdagsága azonban eleve kiterjedtebb képességegyüttes meglétét igényelte. Az említett képességeket pedig elsősorban a tanítványokkal
való intenzívebb kapcsolattartás, az intézetek által kínált változatos – órán kívüli –
nevelési színterek, programok igényelték.
A képzős tanári ethoszt továbbéltető csoport számára éppen e szerep árnyaltsága,
flexibilitása, s ebből fakadóan a képzős tanárok konkrétabban számon kérhető
szakmaisága és nagyobb mértékű terhelhetősége jelentette és jelenti azt a pótolhatatlan
értéket, amelynek fényében az elkötelezett küldetésvállalás megtestesítőinek látják az
egykori képzős tanári testületek tagjait.
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A TANÍTÓKÉPZŐK ÉS A TANÍTÓI HIVATÁS ÖNÉRTELMEZÉSÉNEK
VÁLTOZÁSAI 1925 ÉS 1975 KÖZÖTT
FENYŐ IMRE

Debreceni Egyetem Neveléstudományi Doktori Program
fenyoimre@gmail.com
Témakörök: Neveléstörténet, reformpedagógia; pedagógusképzés, pedagóguspálya
Az előadás áttekinti azt a változást, mely a tanítói hivatás (ön-)értelmezésében 1925 és
1975 között végbement. Kutatásunk során összegyűjtöttük és most a kutatás eredményeit
összefoglalva bemutatjuk azokat a metaforákat, melyekben forrásainkban kísérletet
tesznek a tanítóság lényegének megragadására, a tanítói lét jellegzetességeinek
összefoglalására (ilyenek például a mindenki számára ismert lámpás mint a kultúra
képviselője, illetve a tudós, de megjelenik ellenpéldaként a pedagógus mint nem tudós,
hanem a gyermeki lélek kiművelője is). Bemutatjuk ezen metaforák tipikus létezési
ciklusát: kialakulását, általánosan elfogadottá és használttá válását és kiüresedését. Rá
kívánunk mutatni, mennyire sajátos módon gyakoroltak hatást ezek a képek a képzés
folyamatára: hogyan formálódtak a képzés sajátosságainak változásával és hogyan
hatottak a képzés hivatalos vagy nem-hivatalos tartalmaként magának a képzés
folyamatának alakulására. Kutatásunk különleges jelentőségét az adja, hogy a kérdés
több dimenzióban is értelmet nyer: a tanítóság (a tanítói lét és a tanítói pálya), a
tanítóképzés (a tanítóképző intézetek önértelmezése), a tanítóképzéssel foglalkozó
szakemberek képzése és kiválogatása, illetve a pálya szélesebb társadalmi
beágyazottsága dimenzióiban is jelentős következtetések kerülhetnek levonásra.
Hermeneutikai kutatásunk a kérdés komplex vizsgálatát teszi lehetővé.
Módszertani szempontból ugyanis egyfelől úgy értelmezzük a problémát, mely
megközelíthető puszta tartalomelemzési kérdésként, ehhez sorra vesszük a „jó tanító”
(időben változó képében megragadható) eszményének jellemzésére használt
tulajdonságok és képességek katalógusát, bemutatva azoknak az erényeknek a sorát,
melyek megalapozzák az általános érvényre törekvő fogalmak érvényességét.
Bemutatjuk, hogyan változnak az aktuálisan elfogadottnak érzett erények felsorolásai:
hogyan kerülnek be új, és hogyan kopnak ki régi sajátosságok a sorból. Bemutatjuk,
hogyan tükrözi a tanítói szerep felfogásának változásait a jellegzetességek
felsorolásában megfigyelhető hangsúlyeltolódások sora.
Másrészt kutatásunk interpretatív eljárásokra is támaszkodva bontja ki a tanítói lét
összefoglalására létrejött metaforák jelentésrétegeit.
Kutatásunk forrásként és szakirodalmi háttérként mindenekelőtt a tárgyalt időszakban
használt tanítóképzős könyvekre, illetve a tanítóképzéshez kapcsolódó tanárszemélyek
publikációira támaszkodik, sorra véve az önreflexiókban is gazdag pedagóguspályaértelmezési kísérleteket. Emellett említést teszünk a politikai és a szélesebb nyilvánosság
köréből eredő megfogalmazásokról is.
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TANÍTÓK ÖNKÉPZÉSÉT SZOLGÁLÓ REGIONÁLIS LAPOK, FOLYÓIRATOK
SZEREPI SÁNDOR* – VARGÁNÉ NAGY ANIKÓ**

DEGYFK
*szerepisandor@gmail.com
**vnaniko@ped.unideb.hu
Témakörök: Neveléstörténet, reformpedagógia; pedagógusképzés, pedagóguspálya
Az előadás a hajdúsági és szabolcsi térségben a tanítók számára szerkesztett szakmai
folyóiratok vizsgálatából mutatja ki azokat a helyi, regionális motivációkat és személyes
aktivitásokat, amelyek sajátos értékekkel járultak hozzá a tanítók szakmai
tájékozódásához, pedagógiai, módszertani fejlődéséhez. A referátum arra vállalkozik,
hogy bemutassa a térségben megjelenő, kevéssé feldolgozott periodikák milyen szakmai
adalékokkal szolgálták a térség, és az országos tanítóképzést az általunk vizsgált
időszakban.
A kutatásunk három lapra terjed ki. A szabolcsi térségben a görög katolikus
pedagógusok szakmai munkáját, oktatásügyi kérdéseit, mindennapi életüket fókuszba
állító periodikák, a Görögkatolikus Tanító, és a Görögkatolikus Népiskola esetében azt
vizsgáljuk, mennyiben járulhattak hozzá a görög katolikus tanítók önképzéséhez, a
hajdúdorogi egyházmegye sajátosságai hogyan árnyalják a pedagógiai és hitbéli
vélekedéseket, szakmai munkát. Az említett újságok időben követték egymást, hiszen a
Görögkatolikus Népiskola, mint a Görögkatolikus Tudósító leánylapja az 1920-as évek
elején jelent meg havi rendszerességgel, míg a Görögkatolikus Tanító 1925 és 1928
között segítette a görög katolikus pedagógusok munkáját a Görögkatolikus Tanítók
Országos Egyesületének hivatalos közlönyeként.
A hajdúsági térségben, 1891-1931 között Hajdúböszörményben szerkesztett és
nyomtatott, országosan terjesztett lap volt a Tanítók lapja. A havi rendszerességgel
megjelenő periodika a magyar református tanítóság érdekvédelmét és képviseletét
vállalta fel sokszor radikális hangvételű cikkeivel. A lap elindítója és szerkesztője a
helyi születésű Dobó Sándor tanító, iskolaigazgató, az Országos Református Tanító
Egyesület, valamint a Magyarországi Tanítóegyesületek Országos Szövetségének elnöke
volt, akinek elévülhetetlen érdemei vannak a magyar tanítótársadalom kulturálisgazdasági és társadalmi helyzetének javításáért folytatott küzdelemben és a helyi sajtó
arculatának kialakításában.
Kérdéseink megválaszolásához forrásként használtuk a téma szempontjából releváns
korabeli sajtótermékek levéltárakban, helyi múzeumokban elérhető évfolyamait. A
feldolgozás módszereként sajtótörténeti eljárásokat alkalmazunk, előtérbe állítva a
szakmai és helyi jelleg mutatóit.
Célunk a helytörténeti kutatási eredmények térségi szempontú szintetizálása, továbbá a
levéltári dokumentumok alapján a szellemi és személyi kapcsolódás dimenzióinak
feltárása.
A hajdúsági és szabolcsi térségben megjelenő, tanítók számára íródott sajtótermékek
vizsgálatával előadásunk új és konvergáló elemekkel gazdagítja az északkeletmagyarországi közép- és felsőfokú tanítóképzés történetéről kialakult képet.
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A FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGŰEK STÁTUSZA A MUNKAERŐPIACON
NAGY PÉTER TIBOR

ELTE-OITK-WJLF
nagypetertibor@gmail.com
Témakörök: Felsőoktatás, felnőttoktatás
Az előadás azt a kérdést veti fel, hogy valóban csökken-e, és ha igen, mennyiben és
miért a felsőfokú végzettségűek munkaerő-piaci pozíciója.
Az előadás röviden áttekinti, hogy a hazai szociológia, közgazdaságtudomány és
statisztika már több évtizede foglalkozik a diplomások munkaerő-piaci
elhelyezkedésével. (Akszentievics 1972, Andics, 1979, Angelusz 1977, Angelusz 1986,
Balázs-Lengyel 1983, Bánlaky-Solymosi-Kérész 1875, Békés 1986, Bóday 1986, Feleky
1988, Háber 1975, Hrubos 1987, Huszár 1986, Huszár 1978, Huszár 1974, Katona 1975,
Kepecs-Klinger 1975, Molnárné 1980, Solymosi-Székelyi 1987) Az utóbbi években
előtérbe került a diplomások foglalkoztathatóságának kérdése. (Berde 2005, Komka
2004, Galasi 2002, Kertesi Köllő 2006, Varga 2006, Educatio 2010 3.sz.: Hrubos,
Derényi, Varga, Polónyi, Nagy, Tóth-Várhalmi, Dávid, Berde, Veroszta).
Az előadás alapfeltevése szerint egy felsőfokú végzettségű személy akkor lehet
elégedetlen a munkaerő-piaci helyzetével, ha státusz inkonzisztensnek ítéli azt (Kolosi
1987, Kulcsár 1990, Szűcs 1986, Treiman 1998,).
Az inkonzisztencia tapasztalatnak öt típusát különböztetjük meg:1. zárt szám miatt kell
várakozni az állásra („közjegyző”). 2. Régebben alacsonyabb képzettséggel kerülhettek
a pályára, de mégis az idősebbek a vezetők („tanító 1980-ban”). 3 Újratermelődő nem
diplomás konkurrencia („magán-nyelvtanár”). 4. Nem az iskolázottság határozza meg a
munkamegosztásban betöltött helyét („gyártulajdonos-gyárigazgató”). 5. Politikailag
vagy származási alapon kiválasztottak előnye.
Hogyan lehet tömegesen objektiválni az inkonzisztenciát? Ehhez egy TÁRKIomnibuszból agregált saját gyártmányú, 2000 körüli 100000 fős adatbázist és egy 1970es felvételt használunk fel. és egy Az általunk kidolgozott módszer lineárissá alakítja az
egyébként kategoriális foglalkozásváltozót: minél alacsonyabb a felsőfokú
végzettségűek aránya egy konkrét foglalkozást betöltők közül, annál
inkonzisztensebbnek számít egy frissdiplomás számára. Az adatok azt bizonyítják, hogy
a diplomások munkaerő-piaci esélyei nem általában rosszabbak, mint a diplomásoké
általában, hanem csak a közvetlenül előttük járó nemzedékhez képest rosszabbak.
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SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KULTÚRAFELMÉRÉSE (HS SEGÍTSÉGÉVEL)
ÉS A RÁÉPÜLŐ STRUKTURÁLT OKTATÓI-VEZETŐI KÉPZÉSEI 2010-2011-BEN
MÉSZÁROS ATTILA* – BARÓTI ENIKŐ**

Széchenyi István Egyetem
*meszaros@sze.hu
**ebaroti@sze.hu
Témakörök: Felsőoktatás, felnőttoktatás; személyiségfejlődés és -fejlesztés
A Széchenyi István Egyetem az első magyar felsőoktatási intézmény, ahol a
vezetéstudományban korszerű, és a versenyszféra piacvezető szervezeteinél mértékadó
szervezetdiagnosztikai eszközöket is alkalmaztak. A kutatás a Human Telex Consulting
segítségével valósult meg. Két irányban történt a kutatás és fejlesztés.
1, A SZIE Magyarországon elsőként alkalmazott valid kultúrafelmérést a hazai oktatási
intézmények közül. A szervezeti kultúra felmérés a Human Synergistics módszertanával
(Szervezeti Kultúra Leltár és OEI: Szervezeti Hatékonyság Leltár kérdőívek) történt és a
cirkumplex alapú ábrázolás lehetővé tette, hogy a szervezet adatait a szervezeti
alegységek és az egyes válaszadók további eredményeihez hasonlítsuk. A HS
International által alkalmazott statisztikailag érvényes (valid és reliáblis) mérőeszköz,
amely alkalmas egyének, csoportok, valamint szervezetek eredményességének mérésére.
A felmérés eredményeit a résztvevők visszajelző műhely keretében dolgozták fel (96 fő
részvételével. Megtörtént a Széchenyi István Egyetem működő kultúrájának
összehasonlítása a Magyar Országos Szervezeti Kultúra kutatás 2009-el és az Ausztrália
és Új-Zéland egyetemeivel. A kutatásban tervezett készségfejlesztések előkészítéseként
is adekvát lépésnek bizonyult.
2, 2010-ben a kompetenciafejlesztő központok (DC) módszerének használata, az
egyetemi dolgozók, tanárok, kutatók készségeinek, kompetenciáinak meghatározása és
felmérése, a visszajelzés, értékelés, fejlesztés e formája forradalmi újítás egy oktatási
intézmény életében.
A kutatási folyamat első szakasza (2010 ősz) a Development Center (DC) módszertannal a
szervezetben meglévő és fejlesztendő egyéni készségeket feltárását vizsgálta meg. A DCben lezajlott 2 db profilozó workshop. Kialakult a vizsgálni kívánt oktatói
kompetencialista. Az oktatói DC-k során a megfigyelők számszerűsített formában is
értékelték a résztvevők megfigyelt kompetenciáit. (1-2 pont: gyenge; 3-4-5 pont: közepes;
6-7-8 pont: jó; 9-10 pont: kiváló.) A végleges kompetencia-pontszámok ezen értékelések
átlagolásával jöttek létre (kommunikáció 7,3; problémamegoldás 7,3; együttműködés 6,9;
nyitottság 7,2; megbízhatóság 7,8; személyes hatékonyság 6,6; összes átlaga 7,2).
A kutatás II. szakaszában 2011 tavasza során száz fő részvételével a diagnosztikus fázis
eredményeire alapozva a következő képzések kerültek lebonyolításra: asszertivitás,
konfliktuskezelés; professzionális kommunikáció; projektmenedzsment; empowerment
vezetői képzés.
Az alkalmazott diagnosztikus eljárások interaktív módszertanukból kifolyólag arra is
szolgáltak, hogy megteremtsék a résztvevők elköteleződését, és növeljék motivációjukat
a célzott kulturális változásokkal kapcsolatban: a kultúraváltás tulajdonképpen már
ebben a korai – diagnosztikus fázisban – elkezdődik.
E több szempontú kutatás-fejlesztés a szervezet dolgozóinak igényeit az egyetem
változási stratégiájának irányába állítja, és tudatosítja az egyes egyének alapvető
szerepét a megjelölt változások elérésében.
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A TANULÁSI ATTITŰD, AZ AKADÉMIAI NORMÁK ÉS AZOK MEGSZEGÉSE A
FELSŐOKTATÁSBAN, NEMI KERESZTMETSZETBEN
BARTA SZILVIA

DE BTK Neveléstudományi Doktori Program
szilviabarta.de@gmail.com
Témakörök: Felsőoktatás, felnőttoktatás; személyiségfejlődés és -fejlesztés
A korrupció, a csalás, az akadémiai normákhoz nem méltó cselekedet mind olyan témák
napjainkban, melyek egyaránt megjelennek a tudományos, illetve a felsőoktatási
diskurzusokban is. Habár a megkérdezettek neme az egyik legfontosabb egyéni tényező
az akadémiai normák, valamint normaszegések tekintetében, arról keveset tudunk, hogy
a két jelenség hogyan is függ össze egymással. Elemzésünk elméleti keretéül az erkölcsi
szocializáció, a tudományterületek nemi jellegét, és az akadémiai integritás elméleteit
alkalmazzuk. A szakirodalomban fellelhető kutatási eredmények fényében az alábbi
hipotéziseket fogalmaztuk meg. A férfiak szignifikánsan elfogadóbbak az akadémiai
normaszegéssel szemben, mint a nők. Ez a különbség férfiak és nők között növekszik. A
hagyományosan feminin tudományterületeken tanulók – nemüktől függetlenül –
elutasítóbbak az akadémiai normaszegéssel szemben, mint a maszkulin
tudományterületek hallgatói. Alternatív hipotézisként az univerzális felsőoktatás
szerepel, rengeteg nő tanul eredetileg maszkulin diszciplínákat, aminek köszönhetően a
nők átvették a férfiak szerepeit, normáit, és így nincs szignifikáns különbség a két nem
között az akadémiai csalással szembeni attitűdöt illetően.
Az elemzés 2007-2012 között végzett kutatásra épül, melynek az volt a célja, hogy a
rendszerváltás után Magyarország, Románia és Ukrajna határ-menti térségében
(Partium) vizsgálja a harmadfokú képzés fejlődését, illetve regionális hatását. A
hipotézisek tesztelésénél többváltozós gyakoriságelemzéseket, illetve Chi-négyzet
próbát végeztünk a kérdőíves adatfelvétellel nyert 2008-as és 2010-es adatbázisokban.
Megállapítottuk, hogy a nők mindkét mintában szignifikánsan elfogadóak az akadémiai
normákkal szemben, amely alátámasztja első hipotézisünket. Azonban második
hipotézisünket nem tudtuk igazolni, a férfiak és nők közötti attitűdkülönbség nem
növekszik az idő múltával. Alternatív magyarázatként úgy sejtjük, hogy ezt a jelenséget
sokkal inkább magyarázza a tudományterületek hagyományos nemi jellege, semmint az
időtényező önmagában. A feminin diszciplínákat illetően a nők és férfiak attitűdjei
között szignifikánsan kisebb különbség mutatkozott. Mi több, a férfiak feminin
tudományterületeken felülreprezentáltan fogadják el az akadémiai normákat, így arra
következtethetünk, hogy ott a férfiak átszocializálódnak a női szerepekre. A
tradicionálisan maszkulin tudományterületeken a nemi különbségek megmaradnak,
azonban a nők sokkal normatudatosabb válaszokat adtak, a nők ott nem szocializálódnak
át a férfias szerepeknek megfelelően, a nők normatudatos attitűdje erősebbnek
mutatkozik, mint az adott diszciplína hagyományosan maszkulin jellege. Mindez
komoly jelentőséggel bír a „készen kapott” szociológiai tényezők kezelésekor, főként a
felsőoktatási pedagógia, és didaktika szempontjából.
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TANULMÁNYI EREDMÉNYESSÉG ÉS PROFESSZIÓ
ENGLER ÁGNES

Debreceni Egyetem BTK Neveléstudományok Intézete
engler.agnes@arts.unideb.hu
Témakörök: Felsőoktatás, felnőttoktatás; tanulás, tudás
A felsőoktatási intézmények hallgatói sokszínű társadalmi háttérrel, különböző tanulási
motívumokkal és attitűdökkel, eltérő tanulási utakon érkeznek a felsőoktatásba. A
felsőoktatás az egyik állomása a professzionalizációnak, ami a professzió szekvencia
modelljében kitüntetett helyen szerepel. A felsőoktatásban tanulók jelentős részét
képezik a nem teljes időben tanuló, egyes irodalmak szerint „nem hagyományos” vagy
„koros” hallgatók, akikre ez idáig kevésbé figyelt a tudományos szféra. A kilencvenes
évektől azonban jelentősen megnőtt azon – elsősorban nyugat-európai – vizsgálatok
száma, ahol a részidős képzésben résztvevők speciális ismérveire és ezzel együtt
igényeire fókuszálnak. Az átalakuló felsőoktatásban várhatóan kellő figyelmet fog kapni
ez a hallgatói csoport, így a hiánypótló, hazai viszonyokra is alkalmazható elméleti és
gyakorlati kutatások folytatása igen aktuális feladat.
Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft által 2010-ben készített
adatfelvételben az államilag elismert felsőoktatási intézményekben tanuló, 2007-ben
diplomát szerzett hallgatókat kérdezték meg. A Diplomás kutatás 2010 című országos
vizsgálatban 4511 alumnus jelenik meg, közülük 1715-en részidős képzések hallgatói
voltak. Az adatfelvétel személyes lekérdezésen alapuló standard kérdőíves kutatás során
történt, módszere egyszerű véletlen mintavétel volt.
A diplomás pályakövetési vizsgálat a felsőoktatásban végzettek szakmai életútját
elsősorban munkaerő-piaci szemszögből kíséri figyelemmel, előadásunkban azonban
nem erre helyezzük a hangsúlyt. A számunkra izgalmas kutatási kérdés az, hogy a tudás
megszerzésének és alkalmazásának folyamatában milyen jelentősége volt a
tanulmányokra fordított figyelemnek. Feltételezzük ugyanis, hogy az előbbi csoportban
a tanulás élvez prioritást, még az utóbbi hallgatók a felsőoktatásban eltöltött években
megosztják figyelmüket a tanulmányi, a munkahelyi és a magánéleti kötelezettségeik
között, amely csökkentheti a tanulási eredményességet.
Kérdéseinkre a teljes idejű és a részidős munkarendben tanulók jellemzőinek
összehasonlításával kerestük a választ eredményességi mutatók megalkotásával.
Eredményeink várakozásunkkal ellentétesen azt mutatták, hogy a nem teljes idejű
képzésben résztvevők tanulmányi és tanulásszervezési hatékonysága magasabb, erősebb
primer motivációk mentén eredményesebb pályát futnak be. Ez a nappali tagozatosok
részéről magyarázható a rövidebb szakmai életúttal és a tapasztalat hiányával, azonban
további vizsgálatot igényel a tanulási attitűd és a hallgatói habitus terén. Az alumnuszok
professziójának közösségi területén végzett kutatásunk nem váltja be azt a
feltételezésünket, miszerint a felsőoktatás akadémiai légkörében eltöltött hosszabb idő
(tudnillik teljes idejű képzés) kedvezően hat a kapcsolatok kialakítására. A részidős
képzésben végzettek az említett idő hosszát valószínűleg az oktatói és hallgatói
kapcsolatok mélyítésével kompenzálták, mivel esetükben hatékonyabb szakmai
közösségek kialakulásáról beszélhetünk.
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PÉNTEK
14.00-16.00

A/102. terem
A/127. terem
A/128. terem
A/139. terem
A/115. terem
Nyitott tárgyaló
A/202. terem

– A Horthy-korszak pedagógiai problématörténeti
megközelítésben
– Az Európai Unió 2020 stratégiája és a tudásháromszög
összhangja
– Konfliktusok és kezelésük az iskolákban
– Tudományos diskurzus és közbeszéd a romológiában
– Tanulás és eszközei
– Integráció és specializáció
– Neveléstörténet, reformpedagógia

Dékáni
Tanácsterem

MTA PTB Informatikai Albizottság ülése

16.00-16.30

Kávészünet
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A HORTHY-KORSZAK PEDAGÓGIAI PROBLÉMATÖRTÉNETI
MEGKÖZELÍTÉSBEN

Elnök:
RÉBAY MAGDOLNA
Debreceni Egyetem BTK Neveléstudományok Intézete Pedagógia Tanszék

Opponens:
ALBERT GÁBOR
Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Neveléstudományi Tanszék
KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KERESKEDELMI SZAKOKTATÁS A KÉT
VILÁGHÁBORÚ KÖZTI MAGYARORSZÁGON
NAGY ADRIENN
Pécsi Tudományegyetem BTK Neveléstudományi Intézet Nevelés- és
Művelődéstörténeti Tanszék
AZ SDG IFJÚSÁGSEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGE 1935 ÉS 1945 KÖZÖTT
PORNÓI RITA
Debreceni Egyetem BTK Neveléstudományi Doktori Program
MEGOLDÁSI KÍSÉRLET A KISISKOLÁK HELYZETÉRE: A
LELKÉSZTANÍTÓSÁG INTÉZMÉNYE
RÉBAY MAGDOLNA
Debreceni Egyetem BTK Neveléstudományok Intézete Pedagógia Tanszék
KÍSÉRLETEK A JÓ TANKÖNYV JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSÁRA A
HORTHY-KORSZAK PEDAGÓGIAI SZAKSAJTÓJÁBAN
VINCZE TAMÁS
Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar Neveléstudományi Intézeti
Tanszék
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SZIMPÓZIUM–ÖSSZEFOGLALÓ
Témakörök: Neveléstörténet, reformpedagógia
A szimpózium célja a Horthy-korszak oktatás- és nevelésügyének különböző szempontú
vizsgálata. Tematikai sokszínűség és közös módszertani eljárás jellemzi. Az állami
oktatáspolitika újraértékelése a neveléstudományi és a történettudományi kutatók
részéről a rendszerváltást követő két évtizedben megtörtént. Ennek köszönhetően
napjainkban lehetőség nyílik a problématörténeti megközelítésre.
A szimpózium előadói újszerű kutatási problémákat járnak körül.
Az első megszólaló a fővárosi két tanítási nyelvű kereskedelmi oktatás intézményeinek
elemzését adja az alapítás körülményeire, a működés jogi szabályozására, valamint a
diákok társadalmi hátterére fókuszálva.
A második előadás a református ifjúságsegítéssel foglalkozik a Soli Deo Gloria
Diakszövetség munkáján keresztül: e program milyen célokkal szerveződött meg, ezek a
célok mennyiben voltak összhangban az állami törekvésekkel, hogyan valósították meg
az elképzeléseiket?
A harmadik prezentáció a lelkésztanítói intézmény felélesztésének okaival és a
megvalósítás eredményeivel foglalkozik. Azt a problémát boncolgatja, vissza lehetett-e
térni egy ekkor már meghaladottnak tekinthető intézményhez.
A záró előadás arra a kérdésre keresi a választ, hogy a tanári szakma milyen tartalmi,
módszertani és egyéb követelményeket fogalmazott meg a jó tankönyvvel kapcsolatban.
Közös a szimpóziumban, hogy mind a négy előadás a dokumentumelemzés módszerét
használja, írott elsődleges források (levéltári dokumentumok, folyóiratok stb.) feltárásán,
kritikai elemzésén, értelmezésén alapul.
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MEGOLDÁSI KÍSÉRLET A KISISKOLÁK HELYZETÉRE: A
LELKÉSZTANÍTÓSÁG INTÉZMÉNYE
RÉBAY MAGDOLNA

Debreceni Egyetem BTK Neveléstudományok Intézete Pedagógia Tanszék
rebay@ella.hu
Témakörök: Neveléstörténet, reformpedagógia
A felekezetek I. világháború alatti és az azt követő vagyonvesztése, az 1920-as évek első
felének gazdasági válsága a kis létszámú felekezeti elemi népiskolákat a megszűnés
határára sodorta. Az állam segítségében a fenntartók hiába bíztak az a saját
költségvetésének egyensúlya érdekében igyekezett kiadásait csökkenteni. Az 1922-ben
született vallás- és közoktatásügyi miniszteri (VKM) rendelet értelmében felülvizsgálták
az iskolákat, a diákok létszámát és a tanítói javadalmat. A 30 fő alatti iskoláktól a
miniszter megvonta az állami támogatást. Azok, ha tudtak, önerőből működhettek
tovább. Megmentésük érdekében merült fel az évszázadokig gyakorlatban lévő
intézmény, a lelkésztanítóság felélesztésének ötlete a különböző vallásfelekezetek
körében. Mivel az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjának köszönhetően a Horthykorszak református oktatáspolitikájával szisztematikusan is foglalkozhatunk, a
kutatásban elsődlegesen erre a felekezetre koncentráltunk. Kitekintettünk azonban a
többi történelmi egyházra és az izraelita felekezetre is, amire eddig a témával foglalkozó
kutatók nem vállalkoztak.
A vizsgálat célja a lelkésztanítóság (paptanítóság, tanító lelkészség) intézményének
visszaállítása körüli viták, valamint a megvalósulás történetének a bemutatása. A
következő kutatási kérdéseket fogalmaztuk meg: 1. Ki vagy kik vetették fel a
lelkésztanítóság visszaállítását? 2. Hogyan reagált erre a VKM? 3. Miképpen
valósították meg a lelkésztanítók képzését? 4. Mi lett a végzett lelkésztanítókkal?
Megválaszolásukhoz a dokumentumelemzés módszerét választottuk. Forrásaink a
Református Egyetemes Konvent, illetve annak Elnöki Tanácsa üléseinek nyomatott és
kéziratos jegyzőkönyvei, a református egyházkerületek közgyűlésének jegyzőkönyvei;
valamint a pedagógiai és felekezeti sajtó (a teljesség igénye nélkül: a Magyar
Tanítóképző, a Nemzetnevelés, a Néptanítók Lapja, a Protestáns Tanügyi Szemle és a
Zsidó Újság). Támaszkodtunk továbbá a szakirodalmi előzményekre (többek közt
Donáth Péter, Fürj Zoltán és Seri András munkájára, valamint a kollégiumtörténeti
összefoglaló kötetekre).
A lelkésztanítóság visszaállításának tervét az 1920-as évek végén vetették fel református
körökben (egyesek szerint Ravasz László és Imre Sándor, mások szerint Antal Géza).
Kérésükre a Konvent is foglalkozni kezdett a témával, és végül 1934-ben előírta a
lelkésztanító-képzés megszervezését. A református egyház négy egyházkerülete közül
azonban csak három hajtotta végre a határozatot, és a képzésük eltért egymásétól. Pápán
a párhuzamos, Nagykőrösön és Sárospatakon a lépcsőzetes modell valósult meg. Az
1930-as években – ha szórványosan is – sor került lelkésztanítók alkalmazására. A VKM
elfogadta ezt a megoldást.
Az 1920-as és az 1930-as években – az említett okokból kifolyólag – a többi
vallásfelekezet tanügyének aktorai (világiak és papok egyaránt) is felvetették a
lelkésztanítói/paptanítói intézmény visszahozatalát, de a képzés megszervezésére náluk
nem került sor.

244

KÍSÉRLETEK A JÓ TANKÖNYV JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSÁRA A
HORTHY-KORSZAK PEDAGÓGIAI SZAKSAJTÓJÁBAN
VINCZE TAMÁS

Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar Neveléstudományi Intézeti Tanszék
vinczetamas@nyf.hu
Témakörök: Neveléstörténet, reformpedagógia
Kutatásunkban arra a kérdésre kerestünk választ, hogy milyen elvárás-rendszert alakított
ki a hazai középiskolai tanári társadalom a 10-18 éves diákoknak szánt tankönyvek
szemléletére, felépítésére, nyelvezetére vonatkozóan abban az időszakban, amikor a
középfok pedagógusai – a korábbi tanárgenerációk kritikus hozzáállásán túllépve –
egyre nagyobb szerepet szántak a pedagógiai folyamat tervezésében és a tanulók otthoni
felkészülésében ennek a taneszköznek.
Kérdésünk megválaszolásához négy tanügyi folyóirat (Magyar Középiskola, Magyar
Művelődés, Országos Tanáregyesületi Közlöny, Protestáns Tanügyi Szemle) 15
évfolyamának (1927 és 1942 között megjelent) számait tekintettük át. Választásunkat
leginkább az a szempont irányította, hogy olyan lapok írásait vizsgáljuk meg, amelyek
szerzőgárdája nagyobbrészt a felsőfokú tanulmányokra felkészítő középiskola-típusok
tanárai közül került ki, és nem speciális célú, valamilyen hivatásra nevelő iskolatípus
pedagógusainak táborából.
Megállapítottuk, hogy a vizsgált tanulmányok tartalmát tekintve alapvetően két fő
témacsoportot különböztethetünk meg: egyrészt új szempontokkal kiegészítve
felmerültek a jó tankönyv körüli korábbi vitákban már megjelent témák (kik írjanak
tankönyvet, milyen vezető gondolatok alapján épüljenek fel a tankönyvek, milyen
kritériumok állíthatók fel a tankönyvek nyelvére, stílusára vonatkozóan stb.), másrészt
teljesen új problémák is feltűntek (a munkáltatás módszere és az élményszerű
tárgyalásmód a tankönyvekben, a Kulturkunde elveinek érvényesítése a nyelvkönyvírásban stb.).
A különböző tantárgyak előfordulásának gyakoriságát vizsgálva kimutatható, hogy
vezetnek a humán tárgyak tankönyveivel foglalkozó írások, abszolút első helyet
foglalnak el az ideális irodalom-tankönyvek tartalmára, struktúrájára, ízlésformáló
funkciójára vonatkozó tanulmányok, míg az utolsó helyeken osztoznak a hittankönyvek
és a reáltárgyak (leginkább a mennyiségtan és a fizika) tankönyveinek problémáira
koncentráló cikkek. Az irodalomkönyvek ilyen formában is manifesztálódó jelentősége
kiválóan tükrözi, hogy milyen fontos szerepet tulajdonított a korabeli oktatáspolitika e
tantárgynak a nemzeti szellemű nevelés céljainak megvalósításában.
Eredményeink igazolták azt a feltevésünket, hogy a jó tankönyvvel kapcsolatban
kialakult szakmai elvárás-rendszer kevésbé volt egységes, mint az ideális tanárral
szemben megfogalmazott követelmények rendszere. Ennek okát részben abban látjuk,
hogy az egyes tantárgyak tanárai is más-más szempontokat részesítettek előnyben a jól
használható tankönyv ismérveinek összegyűjtésekor, másrészt az egyes pedagógiai
irányzatok hívei is eltérő prioritásokat érvényesítettek a tankönyvek feladatának
meghatározásakor. Az sem mellékes, hogy a szerzők egy része tisztán didaktikusként
vagy metodikusként közelített a tankönyvkérdéshez, míg mások írásaiban politikai
motívumok is felbukkantak.
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AZ SDG IFJÚSÁGSEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGE 1935 ÉS 1945 KÖZÖTT
PORNÓI RITA

Debreceni Egyetem BTK Neveléstudományi Doktori Program
pornoirita@gmail.com
Témakörök: Neveléstörténet, reformpedagógia
Vizsgálatom fókuszában a magyar kultúrfölény és a nemzetnevelés XX. századi
kultúrpolitikai koncepciójának gyakorlati megvalósítása áll. Előző kutatásaimban
Hóman Bálint tehetségtámogató tevékenységét vizsgáltam. A Vallás- és Közoktatásügyi
Minisztérium iratait felhasználva elemeztem az 1941-ben életre hívott Országos Magyar
Falusi Tehetségmentés programot, a versenyvizsgák lebonyolításának céljait és
eszközeit. Az utóbbi időben vizsgálódásom középpontjába a református egyház
ifjúságsegítő tevékenysége került. Hisz a hómani időszak állami tehetségpolitikájának
alapját a reformátusok munkája adta. Harsányi István vezetésével rendezték meg
ugyanis az első tehetségmentő vizsgát. 1934-ben tehát a sárospataki főiskola falai közül
indult útjára az a mozgalom, amely a nincstelen református családok tehetséges
gyermekeinek támogatását tűzte ki célul. Az akcióhoz számos református gimnázium
(Hódmezővásárhely, Szeghalom, Miskolc stb.) csatlakozott. Egészen 1941-ig a
tehetségmentő munka a református gimnáziumok szervezésében folyt.
Jelen kutatásom célja a református egyházhoz köthető ifjúságsegítő munka, azon belül a
Soli Deo Gloria Diákszövetség (SDG) 1935 és 1945 között folytatott tevékenységének
elemzése a református sajtó (Református Jövő, Református Diákmozgalom) és levéltári
források (Magyarországi Református Egyház Zsinati Levéltára 2/e., illetve a 24. fondban
található dokumentumai) felhasználásával. Vizsgálataim során a dokumentumelemzés
módszerével kívánok választ találni kérdéseimre: 1. Hogyan, milyen eszközökkel próbál
a diákszövetség a társadalmi feszültségekre megoldást nyújtani; 2. Milyen összefüggés
mutatkozik az SDG ifjúságsegítő tevékenysége és a tehetséggondozás között?
A Horthy-korszakban mind az állam, mind a református egyház ifjúságsegítő
politikájának célja az volt, hogy a magyar társadalom alsó – úgynevezett „hárommillió
koldus” – rétegéből származó tehetséges fiataljait továbbtanulásukban segítse. Az SDG
részint az ifjúság szociális és oktatási problémáinak kezelése érdekében nyomorenyhítő
társadalmi, illetve szellemi bizottságot hívott életre, és a balatonszárszói konferenciáin is
foglalkozott ezekkel a problémákkal. Összességében megállapíthattuk, hogy a szervezet
komoly szerepet játszott az adott korban tapasztalható, az ifjúságot is érintő társadalmi
és oktatáspolitikai problémák kezelésében.
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KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KERESKEDELMI SZAKOKTATÁS A KÉT
VILÁGHÁBORÚ KÖZTI MAGYARORSZÁGON
NAGY ADRIENN

Pécsi Tudományegyetem BTK Neveléstudományi Intézet Nevelés- és
Művelődéstörténeti Tanszék
adrienn.n.z@gmail.com
Témakörök: Neveléstörténet, reformpedagógia
Az előadás célja, hogy a két világháború között Magyarországon alapított két tanítási
nyelvű középfokú iskolák és tagozatok (Sárospataki Református Kollégium, Notre
Dame de Sion francia tannyelvű gimnázium, gödöllői Lycée Français, Redemptorissza
Szerzetesnők Budapesti Szent Margit Középfokú Nyelvlíceum, Olasz Iskola,
Pannonhalmi Szent Benedek Rendi Olasz Gimnázium, Reichdeutsche Schule Budapest)
rövid történeti áttekintését követően bemutassa a neveléstörténet kutatói részéről
elfeledett, a korszakban hosszabb-rövidebb ideig működő angol, német és olasz
tannyelvű kereskedelmi iskolák és tanfolyamok létrejöttének körülményeit és sorsuk
későbbi alakulását.
A kutatás egyrészt arra kereste a választ, hogy a közép és részben felsőfokú képzést
nyújtó English Practical School of Commerce, Budapester Deutche Spracheschule mit
Handelskurs, illetve a La Reale Scuola Italiana Eugenio di Savoia di Budapest iskolák
vajon milyen szerepet töltöttek be a hazai közép- és felsőfokú szakképzésben, illetve azt
vizsgálta, hogy a fent említett intézményekbe a társadalom mely rétegei járatták
gyermekeiket. A kutatás első, deduktív szakasza a rendelkezésre álló elsődleges
(levéltári) és másodlagos források összehasonlító elemzése során vizsgálta az iskolák és
tanfolyamok alapításának előzményeit, működésüket szabályzó VKM rendeleteket,
illetve az 1924. és 1934. évi középiskolai törvény idegen nyelvek oktatására vonatkozó
rendelkezéseit. A kutatás második, induktív szakasza az olasz és német iskola tanulóinak
társadalmi összetételét (anyanyelvi, felekezeti megoszlás) igyekezett statisztikai
adatgyűjtéssel és elemzéssel feltárni.
Megvizsgálván a hazai angol, német és olasz tannyelvű kereskedelmi iskolák
működését, elmondható, hogy az általános műveltséget adó fent említett két tanítási
nyelvű középiskolák mellett működött néhány szakoktatásunk elősegítését célul kitűző
intézmény is a korabeli iskolai piacon. Habár ezek a fővárosi iskolák és tanfolyamok
nem töltöttek be meghatározó szerepet a kereskedelmi szakképzésben és viszonylag
kevés diák számára voltak elérhetőek, azonban az itt tanító külföldi tanárok magukkal
„hozták” a korabeli európai kereskedelmi szemléletet, amely a hazai kereskedelmi
iskolákban tanító tanárok szakmai fejlődését egyértelműen segítette. Mindemellett nem
elhanyagolható a Budapesti Savoyai Jenő Olasz Királyi Iskola szerepe az 1940-es évek
elején, amely az izraelita felekezetű középiskolák, illetve néhány, többségében budapesti
gimnázium mellett mindvégig biztosította a középfokú továbbtanulás lehetőségét a zsidó
diákok számára is.
Összességében megállapítható, hogy az angol kereskedelmi iskolában az 1920-as évek
elején többségében (kb. 50%) az izraelita, később a katolikus (40-45%) felekezet
képviseltette magát, míg az 1930-as és az 1940-es évek fordulóján az olasz iskolában kb.
60% volt a katolikusok és kb. 30% az izraeliták aránya. Az iskolákba – a hazai felső
kereskedelmi iskolákhoz hasonlóan – elsősorban az önálló iparos, kereskedő réteg járatta
gyermekeit.
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AZ EURÓPA 2020 STRATÉGIA FELADATA AZ EGYETEMEKNEK: AZ ÉLETEN ÁT
TARTÓ TANULÁS ÉS A TUDÁSHÁROMSZÖG MEGVALÓSÍTÁSA

Elnök:
KÁLMÁN ANIKÓ
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Opponens:
LENGYEL ZSUZSÁNNA
Gábor Dénes Főiskola
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KÁLMÁN ANIKÓ
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
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MOHÁCSI MÁRTA
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NÉMETH BALÁZS
PTE FEEK

248

SZIMPÓZIUM–ÖSSZEFOGLALÓ
Témakörök: Felsőoktatás, felnőttoktatás; oktatáspolitika, EU oktatásügy
Az Európai Bizottság 2010 márciusában hirdette meg az intelligens, fenntartható és
inkluzív növekedés stratégiáját EURÓPA 2020 címmel. A stratégia részletesen
meghatározza azt a hét prioritást, mely azokra a területekre koncentrál, ahol a
legnagyobb figyelmet kívánja az EU a nemzeti, a helyi és a regionális szintek részéről.
Kevés jó példa létezik arra vonatkozóan, hogy a Tudásháromszög mit jelent az egyetemi
gyakorlatban és arra, hogy a Tudásháromszög elvei hogyan alkalmazhatók a valós élet
feladataihoz. Az egyetemek nem határozták meg a kulcsfontosságú sikertényezők
prioritásait, úgymint az új kutatás-alapú tudás szükségessége, a meglévő és új tudás jobb
felhasználásához szükséges új koncepciók, az új vállalkozói gondolkodásmód
kialakítása a tudásteremtés és innováció érdekében.
Tíz éves az a felsőoktatási hálózat, mely kiemelt feladatot szán az életen át tartó
tanulásnak. A MELLearN magyarországi hálózatának képviselői most egy szimpózium
keretében arra vállalkoznak, hogy az Európa 2020 stratégia keretében beszámoljanak az
egyetemek feladatairól, a felnőttkori tanulás trendjeiről és változásairól, a válság miatt
átalakult képzési politikáról valamint a felsőoktatás szervezetei magatartásának
változásairól, menedzsment és kommunikációs szempontok alapján. Az Európai Unió
2020 stratégiája és a tudásháromszög összhangja című szekció célja és feladata, hogy az
előbb felsorolt szempontok alapján értelmezze és elemezze az oktatás-képzés, kutatásinnováció fogalompárjait.
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AZ EURÓPA 2020 STRATÉGIA FELADATA AZ EGYETEMEKNEK: AZ ÉLETEN
ÁT TARTÓ TANULÁS ÉS A TUDÁSHÁROMSZÖG MEGVALÓSÍTÁSA
KÁLMÁN ANIKÓ

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
kalmanak@lifelong.hu
Témakörök: Felsőoktatás, felnőttoktatás; oktatáspolitika, EU oktatásügy
Az Európai Bizottság a válságból való kilábalás miatt alakította ki az Európa 2020
stratégiát és azért, hogy felkészítse az Európai Unió gazdaságát az elkövetkező
évtizedre. Az egyetemek és globális hálózataik meghatározó szerepe határozottan
megfogalmazásra került az EU 2020 kezdeményezéseiben. Számos nyilatkozat
hangsúlyozza, hogy a felsőoktatási intézményeknek központi szerepük van egy olyan
Európa felépítésében, ahol társadalmi és gazdasági fejlődésben mérhető a tudás
építésének hatása. A Tudásháromszög koncepciója kiemeli a kutatás, oktatás és
innováció együttes támogatásának fontosságát, valamint a köztük lévő kapcsolat
figyelemmel követését.
Az előadás megvitatja a problémákra adható lehetséges válaszokat azáltal, hogy
bemutatja, milyen lehetőségeket ajánl a Tudásháromszög koncepciója az egyetemeknek,
amelyek úgy fejlesztik működésüket, hogy fontos szerepet játszhassanak a társadalom
akut kihívásaira való válaszadásban és proaktívan befolyásolja a változó működési
környezetet.
Hatalmas fejlesztési munkába kerül az egyetemeknek, hogy képesek legyenek saját
működési folyamataik megváltoztatására. A legfőbb kiindulási pont a nagy struktúrák
szétbontása és egy mélyreható, együttműködésen alapuló munkakultúra megvalósítása.
Két működési elvre leegyszerűsítve: egyrészt a Hármas Spirál együttműködési modell
(egyetem-vállalkozás-közszféra), amely már évtizedek óta előtérben van és most
működőképessé kell tenni, másrészt a Tudásháromszög együttműködési modell (kutatásoktatás-innováció), amely hangsúlyozza az egyetem különböző funkciója és szükséglete
közötti szinergiát a siker érdekében.
A Tudásháromszög ugyanakkor egy sokkal általánosabb eszme példája, amely minden
emberre és szervezetre alkalmazható, hiszen minden háromszögnek megvannak a maga
megfelelő „szögei”: MIT (tudás), HOGYAN (cselekvés) és a MIÉRT (alkalmazás).
Ahhoz, hogy az általános eszme hatékonyan működjön, ahhoz a különböző
háromszögek mindhárom szögükkel együtt kell működjenek: nemcsak az elismerés,
hanem a többé-kevésbé hasonló fontosság és egy irányba mutatás is egyensúlyba kell ,
hogy legyen. Bemutatásra kerül ennek a megközelítésnek a hatása az egyetem és a
gazdaság viszonyára, különösen a mérnöktovábbképzés területén, hangsúlyozva az
érintettek konszenzusra jutásának fontosságát a háromszög három szögének szerepéről
és értékeléséről.

250

A TUDÁSHÁROMSZÖG, MINT TUDOMÁNYMARKETING
MOHÁCSI MÁRTA

Nyíregyházi Főiskola
martamohacsi@gmail.com
Témakörök: Felsőoktatás, felnőttoktatás; oktatáspolitika, EU oktatásügy
Az Európai Bizottság Európa 2020 stratégiája három, egymást kölcsönösen megerősítő
prioritást tart szem előtt. Az intelligens növekedés a tudáson és az innováción alapszik, a
fenntartható növekedés versenyképesebb gazdaságot szeretne elérni, az inkluzív
növekedés pedig magas foglalkoztatást vár el. Az Európai Unió tudásháromszög
koncepciója kiemeli az oktatás, kutatás, innováció együttes fontosságát. Az innováció,
az oktatás és a kutatás közötti kapcsolatok, szinergiák erősítése feltétlenül szükséges
ahhoz, hogy az Európai Unió növekedjen, és új munkahelyek megteremtésével
versenyképességét erősítse. A legtöbb tagállam a legjobb tudományos munkaerőt és
kutatókat próbálja magához vonzani. A tudásháromszög felsőoktatási szereplői keresik a
kapcsolatot a munkaerőpiaccal és az üzleti élet szereplőivel. Novotny Ádám úgy vallja,
hogy a modell középpontjában áll az egyetemi kutató, aki, ha nem vállalkozói
szemléletű, nem érti, hogy az oktatás és kutatás mellett most miért várják el tőle a
kutatások és a kutatási eredmények pénzügyi, jogi és piaci menedzselését. A
tudománymarketing az oktatás-kutatás-technológia határterületein működik. Ha a
tudományos kutatásokat és elemzéseket hatékonyan akarjuk a piacon értékesíteni, akkor
meg kell szüntetni a kommunikációs akadályokat a kutatóbázisok és az üzletemberek
között. Az előadás arra vállalkozik, hogy bemutassa és elemezze a tudásháromszög
koncepciójában a felsőoktatás szervezeti kultúrájának változását a kommunikációs
színtereken keresztül.
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HOGYAN REAGÁLNAK AZ EURÓPAI ORSZÁGOK KÉPZÉSI POLITIKÁI A
VÁLSÁGRA?
ERDEI GÁBOR* – KÁLMÁN ANIKÓ*

Debreceni Egyetem
erdei.gabor@arts.unideb.hu
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
kalmanak@lifelong.hu
Témakörök: Felsőoktatás, felnőttoktatás; oktatáspolitika, EU oktatásügy
A közel fél évtizede tartó gazdasági világválság és azon belül az európai válság
kezelésére különböző gazdaságpolitikai elképzelések fogalmazódtak meg. A válságból
való kilábalásnak egyik fontos eszköze (lehet) az oktatás, képzés. Vizsgálatunkban azt
elemezzük, hogyan reagálnak az Európai Unió egyes tagországai felnőttképzési
politikáikban a kialakult helyzetre, s milyen eszközöket, megoldásokat alkalmaznak.
Az elmúlt időszakban szinte minden ország növelte a felnőttképzésre fordított forrást,
tette ezt egyfelől a munkaerő-piaci kényszer hatására (egyre több állás nélkülit vontak be
képzésbe). Ugyanakkor rendelkezésre álltak/állnak a döntően Strukturális Alapokból
származó források is erre a célra. Elemzésünkben elsősorban azt vizsgáljuk, hogy a nem
hagyományos, az innovációt megjelenítő új megoldások, extra források milyen
mértékben és módon jelentek meg az egyes országok képzési politikáiban. Vizsgáljuk
továbbá a 2008-as, 2009-es években bevezetett és alkalmazásra kerülő eszközök
hatékonyságát, ezek fenntarthatóságát. Kitérünk továbbá arra is, hogy az Európai Unió
lifelong learning politikájában – az általános szakpolitikai szinten és retorikán túl –
milyen konkrét ajánlásokat, útmutatásokat fogalmaz meg a válság kezelésére, és ez hogy
tükröződik a tagországok szakpolitikai döntéseiben.
A legfontosabb forrás a CEDFOP által publikált kiadványok. Komparatív
elemzésünkhöz döntően a CEDEFOP/Refernet országjelentéseket, valamint a tematikus
kiadványokat használtuk föl.
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A FELSŐOKTATÁS SZEREPE A FELNŐTTKORI TANULÁS FEJLESZTÉSÉBEN:
TRENDEK ÉS KIHÍVÁSOK
NÉMETH BALÁZS

PTE FEEK
nemeth.balazs@feek.pte.hu
Témakörök: Felsőoktatás, felnőttoktatás; tanulás, tudás
Az előadás beszámol a szerző részvételével zajló európai összehasonlító kutatásról
melynek címe: „Opening Higher Education to Adults” (HEAD).
A kutatás vezette: German Institute for Adult Education/Német Felnőttoktatási Intézet
(DIE), Bonn, valamint a berlini Humboldt Egyetem.
A kutatás célja, hogy feltárja a felnőttek felsőoktatásban történő részvételének fontosabb
tényezőit és trendjeit, rámutasson olyan jó gyakorlatra épülő innovatív modellekre,
melyek segítségével az egyetemek hatékonyabban nyithatnak szolgáltatásaikkal a nem
hagyományos hallgatók irányában részvételét. További cél az európai, nemzeti és
regionális tényezőket figyelembe vevő javaslatok és következtetések megfogalmazása,
melyek révén a jelzett szinteken megfelelő programok, tevékenységek segíthetik a
felnőttkori tanulás fejlesztését. A HEAD projektet az Európai Bizottság támogatja.
Az empirikus kutatás 2012. június és szeptember között zajlik és elsősorban az alábbi
két területet érinti:
- Azon felsőoktatási környezetben zajló felnőttképzési kutatások feltárása, melyek az olyan
felsőoktatási intézmények által nyújtott nyitott oktatási és képzési programokhoz, valamint
rugalmas tanulási kínálathoz kapcsolódnak, melyek a hatékony felnőtt-tanulási
teljesítményhez járulnak hozzá, s egyúttal ösztönzik a felnőtteknek a felsőoktatásban
történő részvételét;
- A kutatásban részt vevő országok mindegyikében a felsőoktatásban azonosítható jó
gyakorlat részletező ismertetése, mely a felsőoktatási programoknak és a tanulmányi
kínálatnak egy a felnőttek által igénybe vehető nyitott/rugalmas formáját jeleníti meg.
A kutatásban Európából részt vesz többek között Ausztria, Ciprus, Finnország,
Franciaország, Írország, Lettország, Németország, Magyarország, Nagy-Britannia,
Olaszország, Spanyolország, Svédország, Szerbia és Szlovénia. Az Európán kívüli
térségek képviseletében pedig Dél-Afrika, Mexikó, Oroszország, Új-Zéland és az USA.
A kutatás olyan nemzetközileg elismert szakértők segítik, mint Maria Slowley, Shirley
Walters és Chris Holland.
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SZIMPÓZIUM–ÖSSZEFOGLALÓ
Témakörök: Szociális képességek, szociális tanulás; szakképzés
Az utóbbi évek eseményei nem csak az iskolai agresszióra, hanem az agresszió, illetve
általában a konfliktusos helyzetek kezelésének módjára is ráirányította a társadalom
figyelmét. A hagyományostól eltérő kezelési technikák irányítottan vagy spontán módon
elsősorban külföldi tapasztalatok nyomán kezdtek elterjedni. A téma gazdag nemzetközi
szakirodalommal rendelkezik, elsősorban a mediációs és a resztoratív vitarendezési
technikák kulcskifejezések köré szerveződve. Magyarországon sem a szakmai háttér,
sem a technikák elterjedése területén nem következett be áttörés, nincs kihasználva az a
szellemi kapacitás sem, amely a témával évek óta foglalkozó néhány szakember által
adott. Előzetes kutatási tapasztalataink szerint ebben jelentős szerepe van a mintául
szolgáló módszerek mögött és a hazai társadalom eltérő konfliktuskezelési kultúrájának.
Másképp fogalmazva: a hazai befogadó közeg alapvetően eltér az angolszász országok
közegétől, az alternatív vitarendezési technikák pedig csak akkor lehetnek sikeresek, ha
a konfliktushelyzetbe (jelen esetben iskolai körülmények közötti konfliktushelyzetbe)
került személyek mindegyike (elsősorban tanulók, tanárok), és a folyamatokat figyelő
társadalom egyaránt
- azonosítja a konfliktusokat, keresi a megoldásukat, és nyitott a konfliktus megoldását célzó
kísérletekre, illetve ha
- az iskolai konfliktusok megoldását célzó módszerek nem teljesen idegenek az iskolán
kívüli konfliktusok megoldásánál.
A hazai kezdeményezések az utóbbi néhány évben projekttámogatással nagyobb teret
nyertek, ami lehetővé tette, hogy a kutatók megvizsgálják, melyek azok a társadalmi
akadályok, amelyek megnehezítik a konfliktuskezelés hagyományostól eltérő,– egyes
külföldi tapasztalatok szerint – annál nagyobb sikerrel kecsegtető módozatainak
elterjedését, illetve melyek azok a feltételek, amelyek ezt a folyamatot megkönnyítik. A
kutatók érdeklődése csak részben irányul a konkrét módszerekre, sokkal inkább
koncentrál a befogadó társadalmi közegre, figyelembe véve annak rétegzettségét. A
vitarendezés és a média kapcsolatát elemző kutatási szál azt is lehetővé teszi, hogy a
szélesebb társadalom helyi konfliktuskezelésre, és ezen keresztül a helyi társadalomra
gyakorolt befolyását is elemezzük.
A kutatás kérdőíves kérdezésre, fókuszcsoportos és egyéni interjúkra épül, bevonva
csaknem ötven intézményt, mintegy nyolcszáz pedagógust és négyezer diákot. A
tapasztalatok lehetőséget nyújtanak arra, hogy ne csak a társadalmi rétegek közötti
eltéréseket, hanem az eltérő társadalmi háttérrel rendelkező tanulók megrajzolta helyi
társadalmak rétegeinek egymásra hatását is értelmezzük. A szimpózium a kutatás
eredményeit foglalja össze, az egyes előadások egy-egy nézőpontot jelenítenek meg.
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ISKOLAI SZEREPLŐK KÖZTI KAPCSOLATOK ÉS KONFLIKTUSOK
GYÖRGYI ZOLTÁN* – IMRE ANNA**

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
*gyorgyiz@ella.hu
**imre.anna@ofi.hu
Témakörök: Szakképzés; szociális képességek, szociális tanulás
A középfokú oktatás expanziója nyomán a szakképzés középfokú intézményeibe az
utolsó másfél évtizedben a leggyengébb előképzettségű, motiválatlan fiatalok érkeztek,
sok esetben konfliktusokkal teli családi háttérrel, így a társadalmi feszültségek egyre
inkább beszűrődnek az iskolák életébe. A tanulók társadalmi háttere és az iskolák
dolgozóinak háttere közti társadalmi távolság valószínűsíti az iskolákon belüli
nézetkülönbségek, kapcsolati problémák, konfliktusok kialakulását. A problémák
kezelési lehetőségeinek kimunkálása érdekében fontos a jelenséghez kapcsolódóan az
iskolán kívül és belül ható tényezők és összefüggések feltárása a kulcsszereplők
(tanárok, diákok, iskolavezetés, szülők, s más külső és belső szereplők és támogatók)
esetében. Mivel az iskolára terhelődő következmények jelentős része közvetlenül a
tanárokat érinti, kiemelten fontos a szerepük a konfliktusok megelőzésében.
Az előadás arra vállalkozik, hogy a kérdőíves kérdezés, valamint az interjúk alapján
áttekintse az Alternatív vitarendezés c. vizsgálatba került szereplők közti kapcsolatokat
és nézetkülönbségeket, elemezze azokat, jelentős részben a társadalmi tőke fogalmi és
elméleti keretének felhasználására építve. Az elemzés a tanulók társadalmi összetétele
alapján elkülönített iskolacsoportokon keresztül közelít a témához, vizsgálva a
kulcsszereplők, és ezen belül kiemelten a tanárok helyzetét, valamint a közöttük és a
diákok közötti azon szemléletbeli és viselkedési normákra vonatkozó különbségeket,
amelyek a kialakuló konfliktusok kiindulópontjai lehetnek. Az elemzés összefüggést
keres a különböző (jó és feszült) kapcsolatok, konfliktusok, valamint a tanulók
társadalmi háttere és a tanulási környezet, ezen belül kiemelten a tanárok jellemzői,
háttere között. Az előadásban azt szeretnénk bemutatni, hogy a fenti szempontokból
milyen eltérések vannak az általunk vizsgált iskolacsoportok között, illetve, hogy
vélhetően melyek azok a hatásmechanizmusok, amelyek a feszültségeket konfliktusokká
vagy az együttműködést lehetővé tevő kedvező légkörré képesek alakítani, és melyek
lehetnek azok, amelyek a konfliktushelyzetek okozta feszültségeket tompíthatják.
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Témakörök: Szociális képességek, szociális tanulás; szakképzés
Az elmúlt időszakban fokozott hazai és nemzetközi figyelem fordult az iskolai agresszió
elterjedése, és a konfliktusok lehető legjobb megoldási módja felé. A konfliktusok
forrását, jellegét, a felek egymáshoz (és magához a konfliktushelyzethez) való
viszonyulását tekintve különböző szintűek és kimenetelűek lehetnek. A konfliktusok
megoldása során viszont – függetlenül azok tárgyától, szereplőitől, okától – ugyanazok
az erők működnek. Ezek vizsgálata során a konfliktus megoldási módok három fő típusa
bontakozik ki a szakértők számára: a hatalomalapú („ki az erősebb?”), a jogalapú
(„kinek van igaza?”) és az érdekalapú („mit miért csinálok én, és a másik fél?”).
Kutatási eredmények és az iskola gyakorlati szakembereinek hosszú távú tapasztalatai
meggyőzően bizonyítják, hogy a konfliktusok nagy részében az érdekek feltárására és
megértésére alapozó, együttműködő megoldások – tehát az alternatív vitarendezési
módszerek – a leginkább célravezetőek.
Előadásunkban a szakképző iskolák tanulói és pedagógusai körében, országos mintán
végzett kérdőíves kutatás során gyűjtött adatokra támaszkodva mutatjuk be az iskolán
belüli aktorok konfliktusmegoldási gyakorlatát, és az azt befolyásoló tényezőket.
Elemzésünkben típusok, tipológiák feltárására törekedtünk. Vizsgáljuk a
konfliktusmegoldási módokkal kapcsolatos attitűdök és gyakorlatok típusainak
elterjedtségét a magyar szakiskolákban. Elemezzük az attitűdök és a gyakorlatok közötti
kapcsolatokat, a koherenciát illetve a diszkrepanciát. Kiemelt figyelmet fordítunk arra a
kérdésre, hogy milyen tényezők befolyásolják az iskolavezetés, a tantestület, illetve a
tanulók konfliktusmegoldási módokkal kapcsolatos attitűdjeit és gyakorlatát. Vizsgáljuk
az intézmények és az egyének befogadó képességét az alternativ konfliktusmegoldási
módszerekre vonatkozóan. Bemutatjuk, hogy milyen mértékű és irányú összefüggés van
a különböző iskolai aktorok konfliktusmegoldási beállítódása, gyakorlata között, hogy
hogyan tud hatni az iskola a gyerekek családi háttér által is meghatározott attitűdjeire és
konfliktuskezelési gyakorlatára.
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Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
*Kallai.Gabriella@ofi.hu
**nikitscher.peter@gmail.com
Témakörök: Szociális képességek, szociális tanulás; szakképzés
A rendszerváltást követően megjelenő társadalmi problémák (munkanélküliség,
szegénység, kiszolgáltatottság) nyomán felszínre kerülő társadalmi beilleszkedési
zavarok erőteljesen jelennek meg az iskolák falain belül is. A konfliktusokat,
nézeteltéréseket az emberi lét természetes velejárójának tekintve bemutatjuk, hogy az
iskola különféle szereplői (iskolavezető, pedagógusok, tanulók) hogyan értelmezik a
konfliktus fogalmát, milyen - sok esetben eltérő - tartalommal töltik meg azt. Az előadás
az iskolákban megjelenő konfliktusokat kívánja bemutatni és tipizálni a szimpózium
hátterében álló kutatás kérdőíves adatfelvételének és fókuszcsoportos interjúinak
tapasztalatai alapján. Vizsgáljuk az egyes konfliktustípusok szociokulturális
beágyazottságát és az intézmények hétköznapi „konfliktus-forgalmát”: melyek azok a
konfliktustípusok, amelyek egy-egy iskolai közösség hétköznapi életének szerves részét
képezik, és melyek azok az esetek, amelyek kitűnnek ezek közül.
Az iskola belső világával, azon belül az iskolai agresszióval foglalkozó szociológiai
kutatások rámutattak arra, hogy ezen helyzetek megoldása a pedagógusoktól rugalmas
alkalmazkodást, jó probléma-megoldási képességet igényelnek, miközben nem ritka,
hogy a pedagógusoknak saját élmények, tapasztalatok nélkül kell modellé válniuk. A
tanártovábbképzésben konfliktuskezelési technikák oktatásával segítik a pedagógusok
szemléletváltását, a tanulókkal való kapcsolat kialakítását, ugyanakkor ennek közvetlen
vagy közvetett hatása az iskola légkörére nehezen mérhető, ez a vizsgálat kísérletet tesz
erre.
Az iskolák tapasztalatai szerint a manifeszt konfliktusok kezelhetők alternatív
vitarendezési módszerekkel, ugyanakkor néhány háttérben meghúzódó ok kezelése
túlmutat az oktatási rendszer keretein. Az előadás kiemelten törekszik arra, hogy
bemutassa a vizsgált intézmények segítő szakemberekkel való ellátottságát, valamint az
iskolák és a szociális ellátórendszer közötti kapcsolódásokat.

258

KONFLIKTUSKEZELÉS KÖZELRŐL
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Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
tomasz.gabor@ofi.hu
Témakörök: Szociális képességek, szociális tanulás; szakképzés
Egy 2008-ban elindított projekt keretében szakképzésben oktató tanárok olyan
továbbképzésen vehetnek részt, ahol az alternatív vitarendezés alapjaival
ismerkedhetnek meg. Az immár több éves múltra visszatekintő továbbképzések fő
célkitűzése, hogy az iskolájukba visszatérő pedagógusok képesek legyenek új
ismereteiket kollégáiknak, diákjaiknak eredményesen továbbadni, ily módon
hozzájárulva egy másfajta, konfliktusokat hamarabb és eredményesebben orvosolni
képes iskolai kultúra kialakításához.
Vizsgálatunkat, amelyre egy nagyobb kutatás részeként került sor, egyetlen helyszínen
végeztük. Szándékosan olyan iskolát választottunk ki, ahol nemcsak sok tanár fejezte be
sikeresen ezt a továbbképzést, de amely korábbi tapasztalataink szerint e téren talán az
egyik legelőrehaladottabbnak mondható, leginkább megfelel az említett célkitűzéseknek.
Vezetőkkel, pedagógusokkal, a tanári munkát segítő egyéb munkatársakkal és nem
utolsósorban diákokkal készített egyéni és csoportos interjúk, valamint a terepen végzett
számos megfigyelés segítségével igyekeztünk feltárni a leggyakoribb konfliktusokat,
helyben megtapasztalni, miként segítik vagy éppen gátolják - szándékosan vagy
akaratlanul - a felek ezek feloldását, melyek azok az iskolán belüli vagy kívüli egyéb
tényezők, amelyek ebben szerepet játszanak.
Esettanulmányunkban figyelmünket főleg a tanár-diák, illetve a diák-diák
konfliktusoknak, kisebb mértékben a sokkal nehezebben megragadható, mert inkább
elrejteni kívánt tanárok egymás közötti feszültségeiből fakadó problémáknak szenteltük.
Előadásomban egyszerűbb, ok-okozati összefüggések bemutatása helyett az iskolai
konfliktusok komplexitására irányítom rá a figyelmet, jelezve egyben mindenfajta, gyors
beavatkozásokban,
oktatáspolitikai
„csodamódszerekben”
bízó
szemlélet
kontraproduktivitását.
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A MÉDIA MINT AZ ISKOLAI KONFLIKTUSKEZELÉST BEFOLYÁSOLÓ
TÉNYEZŐ
TÖRÖK BALÁZS – KURUCZ ORSOLYA

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Torok.Balazs@ofi.hu
o.kurucz1@gmail.com
Témakörök: Szociális képességek, szociális tanulás; oktatáspolitika, EU oktatásügy
Az utóbbi években a tömegmédia az agresszió témakörén keresztül a korábbiaknál
intenzívebben kapcsolódott az oktatás szférájához. (Az agresszióval kapcsolatos cikkek
számának növekedése különösen 2008-2009 időszakában volt meghatározó.)
A kutatás olyan oktatási intézmények tapasztalatait tárta fel, melyek valamilyen helyi
iskolai konfliktus kapcsán az országos média híreiben megjelentek. Hipotézisünk szerint
a média a konfliktusok értelmezésének és megjelenítésének sajátosan rá jellemző –
alternatív – módozatait teremtette meg, amivel közvetetten hatást gyakorol az iskolák
belső konfliktusértelmezési és konfliktuskezelési folyamataira. Feltételeztük továbbá,
hogy a médiafigyelem célpontjává vált intézmények a későbbi konfliktusmegelőzési és
-kezelési tevékenységüket a rájuk vetült médiafigyelem tapasztalatainak függvényében
alakítják.
Az adatgyűjtés során tíz olyan közoktatási intézményben készítettünk igazgatói interjút,
melyek valamilyen iskolai konfliktus következtében az országos és/vagy a helyi média
figyelmének fókuszába kerültek az elmúlt évek során.
Az előadás röviden ismerteti a média témaszelekciós és prezentációs módszereit.
Felhívja a figyelmet arra, hogy az újdonságértékre, konfliktustelítettségre, szenzációra
törekvés céljait követve a média sok esetben az eredeti kontextusából kiszakítva,
leegyszerűsítve jeleníti meg az eseményeket, így azokat voltaképpen újraértelmezik a
nyilvánosság terében. Miközben a nézők/hallgatók/olvasók számára a média a maga
sajátos sémáit alkalmazva bemutatja az iskolai normasértéseket, aközben aktívan
hozzájárul a jó és a rossz közötti különbségtétel megerősítéséhez, így segíti az
etikai/morális értékelési rendszer fenntartását, formálást. Az iskolák szempontjából a
legjelentősebb probléma abból adódik, hogy a média az iskolai normasértések sematikus
bemutatása során elkerülhetetlenül generalizált értékítéleteket alakít ki a
médiafogyasztókban, így sok esetben az intézmény egésze differenciálatlan negatív
megítélés alá kerül. A kutatásban javasolt megoldások között szerepel a média tudósítási
gyakorlatának fejlesztése, és az iskolák számára biztosított szakszerű kommunikációs
tanácsadói támogatás.
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SZIMPÓZIUM–ÖSSZEFOGLALÓ
Témakörök: Hátrányos helyzet, kisebbségi oktatás
A cigányokról szóló hazai tudományos diskurzus és közbeszéd nem egységes és a
tudományosság követelményeinek gyakran meg nem felelő beszédmódjának
egységesítése, helyretétele még elvégzendő feladat. A szimpózium egy olyan csoportot
mutat be, melynek célja e munka felvállalása. Ehhez legmegfelelőbb eszköznek a közös
kutatási projektek indítását tartjuk. A közös munka formálja a közös beszédmódot. E
munka során célunk, hogy hallgatóinkat minél erőteljesebben bevonjuk a kutatásokba,
ily módon a következő kutatói nemzedék attitűdjeinek alakítása is megvalósul.
Lehetséges alternatíva egy szélesebb társadalomismereti mezőbe ágyazott képzéssé
alakítani a romológiát, mely nem csupán a népcsoportra irányuló ismereteket közvetíti,
de az eddiginél nagyobb mértékben építi be annak a társadalmi közegnek a vizsgálatát a
képzésbe, amely magát a jelenséget, a cigány népesség halmozottan hátrányos helyzetét
és az ebből származó konfliktusokat kitermeli, létrehozza. A továbblépés lehetőségeit
kutatva jó lehetőség az amerikai minta alapján egyfajta public policy irányába fejleszteni
a szakokat, becsatornázni a képzéseket a nemzetközi piacképes szakok közé.
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A ROMANI NYELV DIALEKTUSAINAK HELYZETE A MAI
MAGYARORSZÁGON
LAKATOS SZILVIA

PTE BTK NTI
lakatosszilvi@gmail.com
Témakörök: Hátrányos helyzet, kisebbségi oktatás
A Nyelvi műhely célja szakmai párbeszéd elindítása, amely a magyarországi cigány
nyelvekkel foglalkozó szakemberek részvételével számos aktuális nyelvhasználati,
státusz- és korpusztervezési kérdést old meg. A műhely feladata
- azoknak a korpusztervezési feladatoknak az elvégzése, amelyek során e nyelvek
alkalmassá válnak a pontos és árnyalt kifejezésre;
- nyelvtervezési, nyelvújítási stratégiák meghatározása egy egységes norma, egyfajta nyelvi
állandóság kialakulása érdekében: a helyesírás, a nyelvtani és kiejtési szabályok területén
egyaránt;
- a beás és a romani nyelvek tudatos és szándékos alakítása, szókincs gazdagítási, bővítési
módok eldöntése.
A nyelvi műhely egyik legaktuálisabb feladata a romani nyelv dialektusait áttekintő
vizsgálat.
Magyarországon a romani nyelvet anyanyelvként az oláh cigányok beszélik, akik hazánk
lakosságának kb. 21%-át teszik ki (Kemény: 1971).
A romani nyelvnek számos dialektusa létezik az egész világon, így Magyarországon is.
A nyelvjárások/dialektusok elnevezéseiket a „vicákról” – egyes dialektusokban
„fácákról” – vagyis a nemzetségekről és azok foglalkozásairól kapták.
A magyarországi cigány nyelvek dialektusaira vonatkozó átfogó, országos kutatásra
utoljára 1959-ben került sor, Erdős Kamill vezetésével. Akkor az eredmények azt
mutatták, hogy 13, még élő nyelvjárással büszkélkedhetett a romani nyelv.
Hipotézisünk szerint az elmúlt több mint 50 évben e nyelv dialektusai közül már csak
néhányat használnak. Célunk többlépcsős nyelvhasználati kutatás folytatása a
magyarországi oláh cigány közösségekben, amely a romani nyelvet még használó
közösségek körében főként a dialektusok vizsgálatára és olyan nyelvi korpuszok
gyűjtésére irányul, amelyek lehetővé teszik a még hiányzó tudományos igényű
nyelvleírási és szótárkészítési munkálatok elvégzését.
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TUDOMÁNYOS DISKURZUS ÉS KÖZBESZÉD A ROMOLÓGIÁBAN
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Témakörök: Hátrányos helyzet, kisebbségi oktatás
Előzmények
A hazai tudományos életben az elmúlt évtizedekben kialakultak olyan szakmai
közösségek, iskolák, kutatócsoportok, amelyek a társadalomtudományok különböző
területein vizsgálódtak a hazai cigányság vonatkozásában. Irányzatok, elméleti
megközelítések formálódtak. A társadalomtudományok egyes területei másképpen
közelítik meg a cigányság helyzetét, eltérő eszközrendszerekkel, módszerekkel
gondolkodnak, nem feltétlenül közös a diskurzus.
Célkitűzések
A Társadalmi tanulmányok műhely elsődleges feladatának tekinti a romákat, cigányokat
illetve közösségeiket bármilyen módon tematizáló társadalomtudományi, bölcseleti
tudások rendszerezését, elemzését, fókuszálását, s ily módon tényleges tudományos
diskurzus kezdeményezését és fenntartását.
Célunk, hogy közös gondolkodásra, a későbbiekben együttműködésre hívjuk fel a
különböző társadalomtudományok területén tevékenykedő, kutató szakembereket, egy
közös platformot hozzunk létre, alakítsuk ki az együttműködés kereteit, irányait,
terepeit.
Szakkollégiumunk (WHS) hallgatói utókövetéses kutatása jó alapot kínál arra, hogy a
kutatási tapasztalatok nyomán elgondolkozzunk a romológia szak, a romológia, mint
tudományterület jövőjéről, kilátásairól, perspektíváiról.
Feladatok
- A Társadalmi Tanulmányok Műhely munkájának első kérdésköre a tudomány értelmezése
köré szerveződött: létezik-e a romológia, mint önálló diszciplína, vagy miféle alternatívái
léteznek a terület értelmezésének? Ki a romológus? Mi a feladata? Értelmezhetjük-e
studies-ként a területet?
- Az egyes társadalomtudományok hogyan közelítik meg a cigányság problémáját? Az
egyes területeken milyen elméleti tudományos dilemmák, nehézségek, értelmezési
különbségek nehezítik a munkát? Mik ezek az elméleti alapvetések?
- Célunk, hogy összegyűjtsük, teljes körűvé formáljuk a témát kutató és művelő hazai és
nemzetközi szervezetek, műhelyek, kutatócsoportok listáját, és a későbbiekben
bekapcsoljuk ezeket a platformokat is a Romológia Központ munkájába, érdekkörébe.
Szélesíteni kívánjuk az együttműködők körét, illetve megvizsgáljuk, hogy kik, hogyan
tudnak bekapcsolódni és részt venni a kutatóközpont munkájában, hogyan tudunk
együttműködni és erősíteni egymás tevékenységét.
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PTE BTK NTI
mizafe@gmail.com
Témakörök: Hátrányos helyzet, kisebbségi oktatás
A cigányság és az iskolázottság összefüggésében számtalan kutatás született az elmúlt
fél évszázadban (így például Kemény István és mtsai, Liskó Ilona, Réger Zita munkái),
és napjainkban is több kutató, kutatóműhely fókuszál e kérdéskör különböző
aspektusaira (többek között Forray R. Katalin, Fehérvári Anikó, Havas Gábor, Kertesi
Gábor vizsgálatai). A kutatások közös jellemzője, hogy a tématerületen kutatók
alapvetően egymástól elszigetelten dolgoznak, és munkáik sem mindig jutnak el a
szélesebb tudományos és szakmai közélethez. Mindeközben e témában a kutatási
eredmények hozzáférhetősége és hasznosítása egyre fontosabb a szakmapolitika
számára, hiszen hazai és európai szinten is megszülettek azok a roma stratégiák, melyek
a cigányság társadalmi felzárkózását – többek között – az iskolázottság növelésében és
ezen keresztül a munka világába való tartós integrációban látják. A szakmapolitika pedig
célkitűzései megvalósítása során nem nélkülözheti a tudományos megalapozottságot.
Jelen kutatás legfőbb kérdései, hogy miként gyűjthetők össze a tématerület legfrissebb
kutatási eredményei, hogyan alakítható ki a különböző kutatóműhelyek közötti
tudományos párbeszéd, illetve milyen módon tervezhetők közös kutatások?
Kutatásunk célja, hogy a cigányság és az oktatás különböző területein kutatók
bevonásával alakítsuk ki a tématerület eddigi tudományos eredményeinek feltárását,
illetve jövőbeli összehangolását.
A kutatás a fókuszcsoportos megbeszélést és a dokumentum-elemzést választotta
módszertanául. A fókuszcsoportos megbeszélésbe azokat vontuk be, akik a cigányság és
az iskolázottság tématerületén jelenleg is kutatnak. Így a fókuszcsoport egyben a
tudományos párbeszéd eszközeként is szolgál, és a következő témákra tér ki:
- a cigányságot érintő nevelésszociológiai és oktatáspolitikai kérdéskörök vizsgálata
napjainkban és történetiségében,
- az inklúziót és az interkulturalizmust érvényesítő pedagógiai módszertanok,
tananyagtartalmak feldolgozása, fejlesztése és terjesztése,
- a kutatási adatbázisok gyűjtése és új kutatások generálása.
Mindezt kiegészíti az a dokumentumelemzés, mely a fókuszcsoportba bevont kutatók
eddigi tudományos vizsgálatait egy közös – a szakmapolitikai javaslatokhoz igazodó –
értelmezési keretbe helyezi.
Kutatásunk eredményeként azt várjuk, hogy egy közös gondolkodási keretbe helyezve
lássuk a cigányság és az iskolázottság témájához kapcsolódó ismert és kevéssé ismert
kutatási eredményeket. Emellett körvonalazódjanak olyan tevékenységek, melyek a
tématerületen dolgozók tudományos munkájának jövőbeli összehangolását és közös
cselekvéseket is megcélozzák. Hosszabb távon várt eredmény, hogy a kutatás keretében
elindított tudományos diskurzus támogatja a cigányság és oktatás kérdéskörével
foglalkozó szakmapolitikát abban, hogy széleskörű tudományos alapokra helyezze
stratégiáját, és így e tudományterület eredményei társadalmilag hasznosulni tudnak.
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NOT A CRIME – MŰHELYPÉLDA
BECK ZOLTÁN

PTE BTK NTI
beckzoli@gmail.com
Témakörök: Hátrányos helyzet, kisebbségi oktatás
Az előadás arra kíván rámutatni, hogy a különböző diszciplináris területek találkozása,
keveredése, folytonos dialógusa képes arra, hogy új témákat generáljon, új vizsgálati
módszereket dolgozzon ki és ily módon új, vagy legalábbis izgalmas jelentések
képződjenek.
A kitaszítottság-élmény, a társadalommal, az elképzelt többséggel, renddel,
szabályokkal való szembefordulás általában amolyan szükségszerű létélményként
jelenik meg a könnyűzenei dalszövegekben (vö. Poós, 2010, Sebők, 1984). A kívülállás,
különállás hívja elő azokat az énképző stratégiákat, melyek általánosságban jellemzőek a
dalszövegekre. A periféria létélményként olyan megsűrűsödése a befogadásnak, ahol az
allegorikus szerkezetek uralkodnak: a befogadó, előadó, szerző, etc. – azaz az interakció
minden szereplője – egybeesik az adott időpillanatban. Azt is tapasztaljuk, hogy
miközben a populáris kultúra, és annak legerősebb fenoménja, a könnyűzene alapvetően
határozza meg az iskoláskorúak életélményét, esztétikai vagy morális normáit,
értékorientációikat, addig az iskola kevéssé engedi be a falai közé a populáris zenét,
ahogyan a popkultúra más elemeit sem. És ez még akkor is így van, ha vannak
törekvések ennek a tematikának befogadására: az újabb szövegértés, illetve
irodalomkönyvek a középfokú oktatásban beemelnek egyet-egyet a könnyűzenei
dalszövegek közül, vagy éppenséggel a Sulinet online felületén van szócikke a magyar
rockzenének.
A populáris zene szövegvilágának egy aspektusával foglalkozunk hangsúlyosan: a
közösségi identitás tematizálásával, annak is egy elemével: a cigány, roma identitás
elbeszélhetőségével. Mi módon jelenik meg a populáris zene egy etnikus horizonton,
miféle történetisége rajzolható meg ennek? A populáris regiszter kutatása bár
bőségesnek nem mondható, mégis néhány, főként a reprezentációra fókuszáló publikáció
segítségünkre lehet: Batta történeti elemzése a népszínművek cigányáról, a szertefutó
műfajú Dankó elemzések (Voigt Vilmosé vagy éppen Csemer Gézáé), Küllős Imola
közköltészeti vizsgálódásai, a médiareprezentációk elemzései (köztük talán a BernáthMessing kötet a legismertebb).
Ám legfőképp: milyen új elbeszélésmódok rajzolódnak meg mára, és hogyan ütnek ezek
rést az eddig inkább statikusnak elgondolt etnikus identitáskonstrukción? Ily módon arra
is rákérdezünk, milyen módon hozható viszonyba ez az elbeszélt/elénekelt
közösségélmény azzal, amelyet az iskola erősít: a jellemzően a modern logikájába
illeszkedő identitás-konstrukcióval. Mindezekhez többek között olyan zenekarok illetve
dalszerző-előadók műveivel kísérlünk meg közelebb jutni, mint az Ektomorf vagy Gogol
Bordello.
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A NYELVTANULÁSI STRATÉGIÁK ÁLTALÁNOS ISKOLAI VIZSGÁLATA
HABÓK ANITA* – DORÓ KATALIN**

*SZTE Neveléstudományi Intézet
habok@edpsy.u-szeged.hu
**SZTE Neveléstudományi Intézet
doro@edpsy.u-szeged.hu
Témakörök: Tanulás, tudás; kognitív fejlődés és fejlesztés
Míg a tanulási stratégiák használata csak egyike azon számos tényezőnek, melyek
közrejátszanak a tanulás sikerében, minél többet tudunk meg a tanulók által használt
stratégiákról, annál inkább tudjuk a stratégia-használatra felhívni figyelmüket, új
stratégiák kipróbálására ösztönözni őket és sikeres tanulási szokásokat kialakítani náluk.
A tanulási stratégia fogalma szerzőnként némileg eltérő. Összefoglalóan tanulási
stratégia alatt érthetjük mindazon terveket, tevékenységeket, viselkedési formákat,
technikákat és kognitív mechanizmusokat, melyek segítségével a tanuló megismeri,
elsajátítja, eltárolja és felidézi az ismereteit, idegen nyelv esetén pedig elsajátítja a
célnyelvet. Míg Brown tudatosnak és megfigyelhetőnek tartotta ezen stratégiákat
(Brown, 1984), addig későbbi szerzők felhívták a figyelmet arra, hogy egyes stratégiák
automatizálódhatnak, illetve nem feltétlenül megfigyelhetőek (Oxford, 2003). Egy
idegen nyelv elsajátításának sikere nagyban függ attól, hogy hogyan viszonyulnak a
tanulók a nyelvtanuláshoz és milyen tanulási stratégiákat alkalmaznak. Fontos, hogy
megtanuljanak tanulni, és ezen folyamat során minél többféle stratégiát kipróbáljanak, és
megtapasztalják, számukra melyek a leginkább hasznosak.
A tanulási stratégiák csoportosítása többféle lehet, előadásunkban az Oxford (1990) által
használt felosztást alkalmazzuk, melyet az általa kidolgozott és a felmérésünkben
használt Nyelvtanulási stratégiai kérdőívben (SILL) is alkalmaz. Ezen felosztás a
következő hat kategóriát tartalmazza: kognitív, metakognitív, emlékezethez kapcsolódó,
kompenzáló, affektív és szociális. A kérdőívet, illetve annak más nyelvű adaptációját az
elmúlt két évtizedben számos felmérés használta, leginkább fiatal felnőtt populációk
angol tanulási stratégiáinak felmérésére, míg a magyar általános iskolás korosztály
idegen-nyelv tanulási stratégia-használatáról eddig kevés kutatásra alapuló
információval rendelkeztünk.
Kutatásunk mintáját ötödik (n=146) és hatodik (n=126) évfolyamos tanulók alkották,
akik angol nyelvet tanulnak. Vizsgálatunkban arra kerestünk választ, hogy találhatóak-e
a két évfolyam stratégiahasználatában különbségek, valamint milyen eltérések
tapasztalhatóak a nemek között. Az összefüggések részletesebb elemzését háttérváltozók
segítették (tanulmányi eredmény, angol jegy, attitűd, nyelvtanulási idő). Eredményeink
arra mutatnak rá, hogy a két évfolyam között nincsenek szignifikáns eltérések, a
különbségek a nemek között találhatók. A kérdőív kategóriái esetében a lányoknál jobb
eredményeket találtunk. Kérdeztük azt is a tanulóktól, hogy milyen szintre szeretnének
eljutni angolból és itt is a lányok voltak azok, akik szignifikánsan magasabb szintre
szeretnének eljutni és inkább megcélozzák a felsőfokú nyelvtudást. A jegyek és
attitűdök közötti összefüggés ebben az esetben is megmutatkozott.
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A TANULÁS TANULÁSÁNAK VIZSGÁLATI LEHETŐSÉGEI AZ ÁLTALÁNOS
ISKOLA KEZDŐ ÉVFOLYAMAIN
HABÓK ANITA

SZTE Neveléstudományi Intézet
habok@edpsy.u-szeged.hu
Témakörök: Tanulás, tudás; idegen nyelvi oktatás
A tanulás tanulása kutatásának kezdete a 70-es évekre nyúlik vissza. Az utóbbi
évtizedekben külföldön intenzívebbé vált a téma elméleti kutatása és empirikus
vizsgálatok is kapcsolódnak hozzá. Több konferencia és tanácskozás szerveződött a
tanulás tanulása témája köré, melyeken a fogalom kereteinek meghatározása, mérési
lehetőségeinek feltárása, a PISA vizsgálattal való kapcsolódási pontok megállapítása,
kapcsolódó kutatási projektek összegyűjtése és ismertetése, a gyakorlati oktatásban
elfoglalt szerepe állt a figyelem középpontjában, valamint a téma tanulmányozásának
jövőbeli kutatási lehetőségeivel is foglalkoztak (Fredriksson és mtsai., 2006a, 2006b,
2007). A mérőeszközök kidolgozását tekintve három egyetem, a Helsinki, a Bristoli és
az Amszterdami
Egyetem kutatócsoportjai
rendelkeztek tapasztalatokkal.
Vizsgálatunkban a Helsinki Egyetem mérőeszközeit tekintettük át, és a Diagnosztikus
mérések fejlesztése című projektben nyílt lehetőség a téma részletesebb kutatására.
Ebben a projektben a tanulók készségeit, képességeit mérő, továbbá fejlődésüket
vizsgáló keretek kidolgozásával foglalkoztunk, valamint mérőeszközök fejlesztése
kezdődött az általános iskola kezdő szakaszában tanulók számára (Csapó és Zsolnai,
2011, Habók, 2011).
A kutatás célja 1. és 2. évfolyamos tanulók (n=258) szövegértés, gondolkodás és
környezetismeret eredményeinek összehasonlítása, valamint az igyekezet és kitartás, az
önhatékonyság és a támogatás területéről információgyűjtés kérdőív segítségével. A
kérdőív 15 állítást tartalmazott.
Az eredmények a szövegértés és a gondolkodás területén a 2. évfolyamosok szignifikáns
előnyét mutatták. A környezetismeret területén az 1. évfolyamosok értek el
szignifikánsan jobb eredményt. Arról is gyűjtöttünk adatot, hogy a tanulók nehéznek,
érdekesnek találták-e a feladatokat, és mi a véleményük arról, hogy jól teljesítették-e a
feladatokat. A 2. évfolyamosok szignifikánsan könnyebbnek és érdekesebbnek találták a
szövegértéses feladatokat. A környezetfeladatokat is a 2. évfolyamosok találták
szignifikánsan érdekesebbnek, míg az 1. évfolyamosok gondolták inkább úgy, hogy
jobban teljesítettek. A gondolkodási feladatokat a 2. évfolyamosok tartották
szignifikánsan nehezebbnek. Az előadásban részletesen elemzésre kerül, hogy milyen
különbségek találhatóak a két évfolyam között a kérdőív területeit tekintve. Bemutatjuk
továbbá azt is, hogy milyen összefüggések találhatók a kérdőív területei és a
szövegértés, a környezetismeret, illetve a gondolkodási feladatok között.
A kutatás egyaránt eredményekkel szolgál a kutatók és a gyakorló pedagógusok
számára, és kiindulópontot ad a téma további, részletesebb kutatásához. Jövőbeli célunk
a mérőeszköz továbbfejlesztése, valamint további feladatok kipróbálása, hogy a tanulási
jellemzők árnyaltabb leírására legyen lehetőség.
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A TANULÁS TANULÁSÁNAK VIZSGÁLATA FINN ÉS MAGYAR TANULÓK
KÖRÉBEN
HABÓK ANITA* – SIRKKU KUPIAINEN**

SZTE Neveléstudományi Intézet
*habok@edpsy.u-szeged.hu
**sirkku@edpsy.u-szeged.hu
Témakörök: Tanulás, tudás; kognitív fejlődés és fejlesztés
Finnországban már évtizedes hagyománya van a tanulás tanulása kutatásának. Olyan
értékelési keretrendszer kidolgozására került sor (Hautamäki, J., Arinen, Eronen,
Hautamäki, A., Kupiainen, Lindblom, Niemivirta, Pakaslahti, Rantanen és Scheinin,
2002), mely meghatározó e területen. Az empirikus vizsgálatokat tekintve longitudinális
és keresztmetszeti mérésekkel is vizsgálják a tanulás tanulása területeit (Hautamäki és
Kupiainen, 2002). A mérőeszközök komplexek, tesztfeladatok és kérdőívek is készültek
egy-egy korcsoportnak. A mérőeszközök terjedelme és összetettsége miatt a tanulók
több alkalommal oldják meg a feladatokat és töltik ki a kérdőíveket.
A tanulás tanulásának hazai kutatása 2009-ben kezdődött a Diagnosztikus mérések
fejlesztése című projektben, melyhez szintén kapcsolódnak empirikus vizsgálatok és a
mérőeszközök fejlesztése is elkezdődött. A hatékony tanulás, a hogyan tanuljunk
kérdéskör régóta a figyelem középpontjában van. A magyar nyelvű szakirodalmat
tekintve széles spektrumot fog át a téma kutatása és elég tágan is értelmezik azt.
Találhatóak egyrészt elméleti munkák másrészt a gyakorlati alkalmazáshoz,
fejlesztéshez használható anyagok, tanulásmódszertani publikációk (lásd pl. Oroszlány,
1995), de a kapcsolódó vizsgálatok gyakran elmaradnak. Célunk, hogy képet adjunk
arról, külföldön hogyan, milyen mérőeszközökkel folyik a tanulás tanulásának
vizsgálata. Az általunk kipróbált mérőeszközök a finn keretrendszer nyomán a tanulás
tanulása kognitív és affektív területéhez kapcsolódtak. Az egyik kérdőív a finn Centre
for Educational Assessment mérőeszközei közül az „Én és az iskola” című kérdőív volt.
Ezt a kérdőívet magyar mintán is kipróbáltuk és lehetőség nyílt az két ország
eredményeinek összehasonlítására.
A kutatás1 célja a finn (n=2001) és a magyar (n=546) 6. évfolyamos tanulók válaszainak
vizsgálata, hasonlóságok és különbségek megállapítása volt. A kérdőív 56 állítást
tartalmaz és 17 alterületből áll. A tanulók hétfokú Likert-típusú skálán adták meg
válaszaikat. Az összefüggések részletesebb elemzéséhez egy szövegértés és egy
matematikai feladat is bekerült a vizsgálatba. Az eredmények arra mutattak rá, hogy a
kérdőív mindkét mintán megfelelően mér. Az előadásban részletesen elemzésre kerül,
hogy milyen különbségek találhatók a két minta között. Bemutatjuk azt is, hogy milyen
korrelációs együtthatók találhatók a kérdőív területei és a szövegértés, illetve a
matematikai feladat között. Célunk további faktorok feltérképezése, melyek hatása
kimutatható a kérdőív területeire nézve.
A kutatás eredményekkel szolgál a kutatók és a gyakorló pedagógusok számára egyaránt
és kiindulópontot ad a téma további, részletesebb kutatásához. Jövőbeli célunk a kérdőív
további alkalmazása és eredményeinek szélesebb mintán történő bemutatása.

1

A kutatás a TÁMOP 3.1.9.-08/01-2009-0001 pályázat támogatásával valósult meg.
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TANKÖNYVOLVASÁSI STRATÉGIÁKRA VONATKOZÓ NÉZETEK
VIZSGÁLATA HETEDIK OSZTÁLYBAN TANÍTÓ TANÁROKNÁL
MOLITORISZ ANIKÓ

SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola
molitoriszaniko@gmail.com
Témakörök: Tanulás, tudás; motiváció, önszabályozás
Az elmúlt évtized kutatási eredményei rámutattak arra, hogy a tanulási folyamatban
kitüntetett jelentőségük van a tanulásra vonatkozó meggyőződéseknek, amelyek a
stratégiahasználaton keresztül a teljesítményre is hatnak. (Hofer, 2001; Muis, 2007;
Muis és Franco, 2009). Az angol „belief” magyar megfelelőjeként kutatásunkban a
meggyőződést és a nézetet is használjuk. A tanárok nézetei, az osztálytermi feladatok és
a pedagógiai gyakorlat egyaránt befolyásolják a tanulók tudásról és tanulásról alkotott
meggyőződéseit (Hofer, 2001). Jelen vizsgálatunkban egy, a hetedik osztályos tanulók
tankönyvolvasási stratégiákra vonatkozó meggyőződéseit feltérképező kutatás kapcsán
vizsgáltuk az őket tanító tanárok nézeteit. A kutatás célja a tanárok nézeteinek vizsgálata
és azok tanulói meggyőződésekkel történő összehasonlítását elvégeztük.
Az adatfelvétel 2011 tavaszán történt szegedi általános iskolákban, a kérdőívet 255
hetedik osztályban tanító tanár töltötte ki. Kérdőívünk a tankönyvolvasási stratégiák
használatának tudatosságát vizsgáló MARSI kérdőív (Mokhtari és Reichard, 2002) 30
állításának átfogalmazott változatát tartalmazta. A stratégiákra vonatkozó állítások első
tagmondata a következő volt: „Tankönyvek olvasásakor segít a szöveg megértésében, ha
az olvasó ...”. Ezt követték az egyes, gyakorlott olvasók által használt olvasási stratégiák
E/3 személyű megfogalmazásai (pl. megbeszéli az olvasottakat másokkal). A kérdőív
itemeire ötfokozatú Likert-skálán vártuk a tanárok válaszait az állítás tartalmával való
egyetértés mértékében.
Eredményeink alapján a kérdőív megbízhatósága megfelelő, a Cronbach-alfa értéke
0,91. A tanárok a fontos szövegrészek aláhúzását, a szövegértés ellenőrzését, az
összefüggések megfigyelését tartották a szövegértést leginkább segítő stratégiáknak.
Legkevésbé a szövegtartalom előzetes kitalálásának, az elolvasandó/mellőzendő
szövegrészek meghatározásának és az ismeretlen szavak kitalálásának jelentőségével
értettek egyet. Négy item kivételével valamennyi stratégia esetén megállapítottuk, hogy
a tanárok nagyobb mértékben értenek egyet a stratégiák szövegértést segítő jellegével,
mint a tanulók (457 fő). A tanulók és a tanárok iskolánkénti részmintáit vizsgálva azt
tapasztaltuk, hogy mind a tíz iskolában statisztikailag jelentős az összefüggés a tanulók
és a tanárok tankönyvolvasási stratégiákról vallott meggyőződései között (a Spearmankorreláció értékei: 0,55-0,81).
A tankönyvolvasási stratégiák területén tapasztalt kutatási eredményeink összhangban
vannak a szakirodalomból ismert feltételezéssel, miszerint a tanári nézetek hatással
vannak a tanulók meggyőződéseire. Kérdőívünk alkalmazható a tanulók és tanáraik
tankönyvolvasási stratégiákról vallott nézeteinek vizsgálatára, valamint szövegértésfejlesztési programok létrehozásának fontos alapját képezheti.
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NYOLCADIKOS TANULÓK TANKÖNYVOLVASÁSI STRATÉGIÁKRA
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Témakörök: Tanulás, tudás; motiváció, önszabályozás
A meggyőződések tanulási teljesítményben betöltött szerepére vonatkozóan számos
modell és empirikus vizsgálat született az elmúlt évtizedben. Szakirodalmi források
alapján a meggyőződések a stratégiákon keresztül fejtik ki hatásukat a tanulók
teljesítményére (Hofer, 2000; Muis, 2007; Muis és Franco, 2009). Vizsgálatunkban a
tankönyvolvasás területére összpontosítottunk és nyolcadikos tanulóknál vizsgáltuk meg a
tankönyvolvasásra vonatkozó meggyőződések és a stratégiahasználati tudatosság közötti
összefüggéseket. A kutatás célja a két kérdőív közötti összefüggések vizsgálata volt.
Az adatfelvétel 2012 januárjában történt egy szegedi általános iskolában, 49 nyolcadik
osztályos tanuló részvételével (23 fiú, 24 lány, 2 hiányzó adat). Mérőeszközünk a
tankönyvolvasási stratégiák használatának tudatosságát vizsgáló MARSI kérdőív (Mokhtari
és Reichard, 2002) magyar nyelvre adaptált változatát, illetve az ebből fejlesztett
meggyőződéseket vizsgáló kérdőívet tartalmazta. A két kérdőív kitöltése között a tanulók
egy, az ékírás megfejtéséről szóló szöveggel kapcsolatban feltett kérdésekre válaszoltak.
Eredményeink alapján mindkét kérdőív megbízhatósága megfelelő, a Cronbach-alfa értéke
0,85, illetve 0,89. A két nem közötti különbségeket megvizsgálva megállapítottuk, hogy a
lányok nagyobb jelentőséget tulajdonítanak az összefoglaló írásának, a jegyzetelésnek és a
fontos információ aláhúzásának, mint a fiúk. A fiúk viszont fontosabbnak tartják az
olvasottak elképzelését, mint a lányok. Saját stratégiahasználatukról nyilatkozva az
aláhúzás és az újraolvasás esetén adódott statisztikailag jelentős különbség a lányok javára.
A két kérdőív összesített válaszai között szignifikáns összefüggést tapasztaltunk (r=0,73).
Az itemenkénti korrelációszámítás során megállapítottuk, hogy minél fontosabbnak tartják
a tanulók annak ellenőrzését, hogy helyesek-e az olvasó feltételezései, annál gyakoribb
stratégiahasználatról számolnak be saját tankönyvolvasásukra vonatkozóan 13 stratégia
esetében. A tanulók arra vonatkozó meggyőződése, hogy mennyire számít a szöveg
előzetes átnézése, illetve a kézikönyvek használata a szöveg megértésében, tíz-tíz stratégia
használatának gyakoriságával mutatott pozitív összefüggést. A lassú, de gondos olvasás,
illetve a kérdésfeltevés szövegértésben betöltött szerepére vonatkozó tanulói
meggyőződések kizárólag egy-egy stratégia használatának gyakoriságával korreláltak
szignifikánsan: a nekik megfelelő stratégiáéval. A szövegértési feladatok közül az
összefoglalás feladaton elért eredmények szignifikáns korrelációt (r=0,37) mutattak a
szöveg összefüggéseinek megfigyelése mint stratégia használatának saját bevalláson
alapuló gyakoriságával.
Eredményeink a tankönyvolvasás területén alátámasztják a szakirodalomban
megfogalmazott kapcsolatot a tanulói meggyőződések és a stratégiahasználat között,
mindazonáltal a kérdőívek kitöltésére vonatkozóan validitási kérdések merülnek fel,
amelyeket a jövőben a stratégiahasználat pontos megfigyelését célzó mérőeszközökkel
érdemes kiküszöbölni.
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AZ OLVASÓVÁ NEVELÉS TÉNYEZŐINEK FELMÉRÉSE SZABADKAI
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horakrita83@gmail.com
Témakörök: Tanulás, tudás; összehasonlító pedagógia, határon túli oktatás
Az információs társadalomban alapvetően megváltozott a könyv, az olvasás, a
nyomtatott betű funkciója, jelentősége. Az íráshoz kötött ismeretszerzés korszerűtlenné
válik, hiszen már nem kizárólag a könyv és az írásbeliség hordozza döntően a tudást.
Helyét átveszi a média és az internet. A gyermekkorban jellemző spontán motívumok
(kíváncsiság, kalandéhség, szórakozásvágy, tudásszomj) napjainkban inkább a képernyő
felé fordítják a gyerekek figyelmét. Ennek eredményeként az olvasási készség, az önálló
ismeretszerzés egyik fontos feltétele visszaesőben van. Ha egy gyermek nem képes
önálló ismeretszerzésre, eleve elmarad a kortól. Ezért fontos, hogy olyan
viselkedésformát sajátítson el, amelynek természetes része a könyvek, illetve a
sajtótermékek állandó olvasása. Az olvasóvá nevelésben döntő szerepet tölt be az iskola,
és a társadalom különböző színterein a gyerekekre ható szociokulturális tényezők. Ezek
a tényezők egyaránt lehetnek intézményesek és nem intézményesek, például a családi
környezet, óvoda, televízió, könyvtár, kortárs közösségek stb.
Kutatásunk célja az olvasóvá nevelésre ható tényezők vizsgálata az általános iskola alsó
osztályaiban. Kutatjuk a kisiskolások olvasással, könyvtár- és internethasználattal
kapcsolatos szokásait.
A vizsgálatot kérdőíves technikával tervezzük végrehajtani: 5 általános iskola, több mint
20 osztályában.
Hipotézisünk, hogy az olvasás egyre inkább háttérbe szorul a vizuális hatások, a képi
kultúra mögött. A televízió és a számítógép használata nem a gyermekek fejlettségi
szintjének megfelelő információszerzést célozza, hanem a személyiség fejlődését
negatív irányba befolyásoló információáradattal borítja el őket.
Ezért tartjuk fontosnak megismerni mindazokat a tényezőket, melyek az olvasás tanítása
közben jelen lehetnek, hogy az oktatás és nevelés folyamán küszöbölhetővé váljanak a
negatív hatások, és a pozitív hatások erősítésével olvasóvá nevelés valósulhasson meg.
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nevelés”, társadalmi integráció
A kutatás arra keresi a választ, hogy hazánkban a II. világháborút megelőzően az akkori
kisegítő iskolákban, gyógypedagógia nevelőintézetekben, kik és milyen mértékben
hatottak az értelmi fogyatékos gyermekek nevelésének-munkaoktatásának kérdéskörére.
A kutatás primer források elemzésére épül: egyes gyógypedagógia iskolák, intézetek
levéltáraiban, gyógypedagógiai iskolák évkönyveinek, összefoglaló miniszteri jelentések
statisztikáinak, levéltári kutatások, folyóiratok feldolgozásának segítségével. Bárczi
Gusztáv a budapesti gyógypedagógiai nevelőintézet igazgatója példát mutatott. Célként
fogalmazódott meg az akkori terminológiát használva a „gyengeelméjű” (ma: értelmileg
akadályozott) gyermekek minél teljesebb megismerésének az igénye. Vizsgálatokkal
tárta fel iskolája tanulóinak képességeit és fejlődési rangsorban rögzítette
megállapításait. Ehhez kapcsolódóan a gyógypedagógiai gyakorlat megvalósítását
munkaórák megtervezésével határozta meg – „kezdő”, „félig hasznos” és „hasznos”
munkacsoport keretein belül –, ahol különböző munkafolyamatok valósultak meg (pl.
kapálás, varrás stb.). Álláspontja szerint az egyes teljesítmények viszonyszámai, illetve
azok összegének vizsgálata lehetővé teszi, hogy átfogó képet kaphassunk az egyes
gyermekek vagy gyermekcsoportok képességeiről, ezáltal munkaoktatásukról. Itt nem a
szakmai oktatáson, hanem önmaguk, környezetük ellátására való felkészítésen és
bizonyos egyszerű házimunkák elvégzésén volt a hangsúly. Jelzést mutatott arra
vonatkozóan is, hogy milyen fejlettséget értek el például az önkiszolgálásban,
önállóságban. A gyógypedagógiai nevelőintézet mellett értelmi fogyatékos tanulók is
jelen voltak a kisegítő iskolákban, ott azonban a munkaoktatás magasabb szintű volt, a
végzett tanulókat később iparosok is tudták foglalkoztatni (mint pl. cipészek, szövők
stb.).
A munkaoktatás kísérleteiben Bárczi Gusztáv nagy segítségére volt munkatársa, Berényi
Ferenc, aki precíz csoportosításokat folytatott a fenti munkacsoporttal kapcsolatban.
Rendszerező munkájával a nevelés-oktatás gyakorlatát érintően nagyon fontos
dokumentum létrejöttét segítette elő.
Ezekben az években alakult ki a gyógypedagógiai oktatásban a „munkával munkára
nevelés” tétele, ami a cselekedtető oktatásnak egyik sajátos megvalósulása ezen a
területen. A munkaoktatás e reformja nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy az értelmi
fogyatékos fiatalok az iskolából kikerülve a társadalomba jobban be tudjanak
illeszkedni, rehabilitációjuk minél teljesebbé válhasson.
Bárczi Gusztáv és Berényi Ferenc munkájának legfőbb eredményeként – a korszerű
diagnosztizálás mellett – az egyre jobban érvényesülő integratív emberkép
megvalósulása terén az értelmileg akadályozott személyek foglalkoztatásának,
társadalmi hasznosságának megítélését tekinthetjük.
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A közoktatással szembeni társadalmi és szakmai elvárásoknak megfelelően
elkerülhetetlenné vált, hogy az IKT (Információs és Kommunikációs Technológia)
beépüljön a tanítás-tanulás folyamatába. Számos hazai kutatás foglalkozik a
pedagógusok IKT-használatával (Tót, 2000; Hunya, Dancsó és Tartsayné, 2006; Hunya,
2007; Török, 2008).
Jelen kutatás célja a logopédusok IKT használatának feltérképezése, a fejlesztő
foglalkozások keretein belül. Előadásomban kvantitatív eredményekre támaszkodva
kívánok választ adni a következő kérdésekre, az információs és kommunikációs
technológiák alkalmazásának szempontjából:
- Melyik korosztály, és milyen beszédhiba esetében alkalmazzák leginkább az információs
és kommunikációs technológiákat?
- Az óra melyik fázisában, és mennyi ideig használják, valamint mely oktatási módszereket,
feladattípusokat alkalmazzák leggyakrabban a logopédusok a terápiák során?
A vizsgált minta (n=18) Kaposváron és környékén dolgozó logopédusok, akik 2011-ben
15 órás IKT továbbképzésen és azt követő műhelymunkán vettek részt. Jelen kutatásban
a vizsgálatban résztvevő logopédusok által vezetett három – három terápiás foglalkozás
óratervezeteit elemzem (összesen 54 darab), melyeket a 2011/2012-es tanévben
tartottak.
Az óratervezetek alapján megállapítható, hogy leggyakrabban (56%) az általános iskolás
korosztály esetében a diszlexia-, diszgráfia reedukációs foglalkozásokon (52%),
valamint a hanghibák javítása során (29%) alkalmazzák az információs és
kommunikációs technológiákat. Az oktatás fázisának szempontjából a gyakorlás
fázisában (77%), a terápiás foglalkozások főrészében (48%) és a levezetőrészben (35%)
használják a számítógép-alapú eszközöket 5-20 perces időintervallumban (63%). Az
oktatási módszer szempontjából az egyéni alkalmazást preferálják leginkább (76%) a
csoportmunkával szemben (24%). A logopédusok legszívesebben a készség,
képességfejlesztő szoftvereket használják forrásként az egyes terápiákban (59%),
valamint feladatlapokat készítenek (30%), kiemelten a rejtvénykészítő, feladatszerkesztő
programok segítségével. Az Internetes forrásokat, feladatokat csak egy-egy esetben
használják, a virtuális környezet adta lehetőségeket (Web 2.0) pedig egyetlenegy esetben
sem használják ki. Leggyakrabban az auditív percepció (40%), a vizuális percepció
(33%) és a szókincs (15%) fejlesztésére szolgáló feladattípusokat választják a logopédiai
terápiák során.
A kutatás tapasztalatai megfontolásra érdemesek a logopédusképzés, illetve
továbbképzés számára, a logopédusjelöltek és a logopédusok IKT kompetenciájának
fejlesztése érdekében.

276

DISZLEXIÁS ÉS TÖBBSÉGI TANULÓK SZÖVEGÉRTÉSE ÉS OLVASÁSI
MOTIVÁCIÓJA
BORDA-FAZEKAS ADRIENN* – D. MOLNÁR ÉVA**

*Szegedi Tudományegyetem
fazekasadri@freemail.hu
**SZTE Neveléstudományi Intézet
medu@edpsy.u-szeged.hu
Témakörök: Gyógypedagógia, sajátos nevelési igények; kognitív fejlődés és fejlesztés
A hétköznapi helyzetekben megjelenő szövegek megértéséhez, értelmezéséhez szükség
van a szövegértési képesség sikeres felhasználására, mely az életen át tartó és az élet
minden területére kiterjedő tanulás alapjaként jelenik meg (Balázsi, Ostorics és Szalay,
2007). Az olvasási képesség fejlődéséről és fejlesztéséről egyre többet tudunk (Józsa,
2006), az olvasás motivációs hátterének feltárására kevesebb vizsgálat irányul (Szenczi,
2010), és még kevesebbet tudunk az olvasási problémával küzdő, diszlexiás tanulók
szövegértéséről és olvasási motívumairól.
Jelen előadásban egy 2011 februárjában lebonyolított pilot vizsgálat eredményeit
mutatjuk be, amelynek célja a diszlexiás és a többségi tanulók olvasási motívumainak
feltárása és szövegértési teljesítményükkel való összevetése volt. Hipotézisünk szerint a
diszlexiás tanulók mind a szövegértés, mind az olvasási motívumok terén gyengébb
eredményeket fognak mutatni, mint a többségi tanulók.
A vizsgálatban 11 Békés és Csongrád megyei általános iskola harmadik és negyedik
évfolyamos tanulói vettek részt (N=140). Közülük 60 diszlexiás vagy valamilyen
olvasási problémával rendelkező tanuló, illetve 80 többségi diák.
A vizsgálat egyik eszköze egy saját fejlesztésű kérdőív volt, mely 34 állítással vizsgálja
a tanulók egyes olvasási motívumait (attribúció, észlelt kompetencia, attitűd és
szorongás) négyfokú Likert-skálán. A kérdőív egyes komponenseinek alaposabb
feltárása érdekében interjúkat is készítettünk diszlexiás és többségi tanulókkal egyaránt.
Az olvasás mérésére egy szövegértés-tesztet alkalmaztunk, amely egy folyamatos és egy
nem folyamatos (dokumentum) szöveget tartalmazott.
Az eredmények azt mutatják, hogy a diszlexiás tanulók szövegértése (m=38%p, s=15)
szignifikánsan (p=0,001) gyengébb, mint a többségi tanulóké (m=57%p, s=19%). A
szövegértési teljesítménykategóriákat tekintve (alsó, középső, felső) kiderül, hogy a
többségi tanulók 45%-a a felső tercilisben található, míg a diszlexiás tanulók csupán 6%ban tudtak a felső tercilisbe kerülni a teljesítményük alapján. Az alsó tercilisben a
többségi tanulók 18 %-a, míg a diszlexiás tanulók 55%-a tartozik.
Az olvasási motívumok vizsgálata során kiderült, hogy a többségi tanulók saját
képességeinek pozitív észlelése a tanulók 45%-ánál van jelen, szemben a
diszlexiásokkal, akik közül 31%-a jellemezte magát az említett észleléssel. Ezzel
szemben a saját képességek negatív észlelése a diszlexiás tanulók 78%-ánál van jelen.
Az eredmények továbbá azt mutatták, hogy a diszlexiás tanulók szorongóbbak, és a saját
olvasási képességeiket gyengébbnek minősítik a többségi tanulókkal szemben.
A pilot vizsgálat eredményei elsősorban tendenciákat vázolnak fel. Szükséges a
továbbiakban a mérőeszköz továbbfejlesztése és a minta növelése.
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Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról kimondja, hogy a sajátos nevelési igényű
tanulók iskolai nevelése-oktatása a többi tanulóval együtt, azonos iskolai osztályban,
vagy külön, e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, iskolai
osztályban valósulhat meg. Az intézményt a szülő választhatja ki a tanulási képességet
vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított szakértői véleményt alapul
véve. A 2012. szeptember 1-től hatályba lépő 2011. évi CXC. törvény a nemzeti
köznevelésről az előzőekben leírtakat kiegészíti, módosítja azáltal, hogy kiemeli, e
tanulók a többi gyermekkel részben vagy egészben, azonos iskolai osztályban, tehát
közös vagy részben közös módon oktathatók, nevelhetők, a különnevelés mellett.
A fogyatékos gyermekek integrált nevelésének megvalósítása egyre nagyobb szerepet
kap (Kőpatakiné, 2007; Papp, 2008). Kutatásom keretében tanulási képességet vizsgáló
szakértői és rehabilitációs bizottságok szakembereinek megkérdezésével többek között
azt igyekeztem tisztázni, hogy milyen kritériumok alapján javasolják az enyhén értelmi
fogyatékos tanulók együtt- (részben együtt) vagy különnevelését. Azt találtam, hogy az
intézményi lehetőségek és a komplex vizsgálat eredményei alapozzák meg a javaslatot.
A szociális komponens objektív megítélésének nehezítettsége kapcsán igényként jelent
meg e terület vizsgálatára kidolgozott eszköz beemelése a diagnosztikus folyamatba,
ugyanis e terület szintén fontos szerepet játszik az integrált nevelés sikerességének
megvalósulásában. A válaszok alapján egyértelműen kirajzolódik a diagnosztikus
eszköztár harmonizálásának, kiegészítésének igénye.
Az értelmi fogyatékosság, a mentális retardáció fogalmát felváltó intellektuális
képességzavar megfogalmazás tartalmazza az intellektuális-kognitív és az adaptív
képességek akadályozottságát is (Lányiné, 2009). A fogalmi újítás fontos célja az is,
hogy e kérdéskörben megjelenjen a komplex megközelítésmód tudatosabb alkalmazása.
A biológiai és a mentális komponens vizsgálata a diagnosztikus folyamatban
kiemelkedő szerepet kap, a taníthatósággal-nevelhetőséggel kapcsolatos döntések
alappillérét képezi. A szociális alkalmazkodóképesség megítélése segíti az
akadályozottság szociális természetének jobb megértését (Hatos, 2008), azonban a
diagnosztikus gyakorlatban e terület objektív vizsgálata még nem jelenik meg
számottevő mértékben. E jelenség hátterében az elmélet és a gyakorlat közötti
kommunikáció, valamint átjárhatóság elégtelensége valószínűsíthető.
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A NAT átdolgozása, a tantervi és a tankönyvi problémák vitája zajlik. A tananyag, a
nevelés, az integráció, az erkölcsi nevelés, a pedagógusképzés, és fegyelmezés
kérdéseire a XIX. század elejétől a XX. század első harmadáig született válaszokat
elemzem. Előadásomban bemutatom néhány magyar pedagógus és oktatáspolitikus
munkáiból az aktuális kérdésekre kiolvasható válaszokat.
Kiemelten foglalkozom Márki (Márkli) József 1844-ben kiadott módszertani könyvével,
válaszait kiegészítem Gyertyánffy István, Erdődi János, Eötvös József, Kiss Áron,
Mennyei József és több huszadik századi szerző véleményével. Elemzem az e- kérdések
szempontjából az 1905. évi népiskolai miniszteri utasításokat. A 100-150 éves magyar
dokumentumok módszertani javaslatai mellé – összehasonlításul, alátámasztásul –
néhány XX. századi pszichológusi, agykutatói véleményt is kapcsolok (Csépe, Freund,
Skemp)
Célom, hogy felhívjam a figyelmet a népiskolai tankönyvek néhány fontos aktuális
jellemzőjére, azokra az eszközökre, amelyeket az érdeklődés felkeltése, illetve a nevelés,
az erkölcsi nevelés érdekében alkalmaztak.
Összefoglaló elemzésemben kitekintek a mai alsó tagozatos tankönyvek fontosabb
jellemzőire is. Bemutatom a „Szegény gyermekek könyvétől” az 1922.évi tanterv
alapján készült népiskolai olvasó- és számtankönyvek néhány kapcsolódó szerkesztési és
nevelési elvét, amelyekkel – mai értelemben is – integrált tananyagot kínáltak a
tanulóknak.
Előadásomban nem az egyes szakirodalmi művek, tankönyvek elemzésére vállalkozom,
hanem a napi aktualitású kérdések megválaszolásának történelmi perspektíváját
kívánom elősegíteni.
„Az iskolának az ismeretek és készségek fejlesztése mellett az ifjúság erkölcsi nevelése,
fejlesztése – éspedig elsődleges – feladata. A gyermek testi és szellemi fejlődése szoros
kapcsolatban áll egymással, ezért az iskolának a lelki és szellemi erők gyakoroltatása
mellett a testi erők tökéletesítésére is törekednie kell.” - írja Márki József. A „Hogyan?”,
és „Milyen eszközökkel? Milyen módszerekkel?”, kérdésekre született régi, de aktuális
válaszok lényegét foglalja össze az előadásom. „A tanító”; megfelelő és helyben
alkalmazható módszertani ismeretek nélkül, bármilyen magas szintű szaktárgyi
ismeretek birtokában, sikertelen lesz.” (Márki), ennek megfelelően a pedagógusképzés
alapvető kérdéseit is érintem előadásomban.
„Az emberek használhatósága legalább annyira függ a gondolkodási képességüktől, mint
az elsajátított tudásuk mennyiségétől. Az alapfokú tanítás során kiemelten fontos a
gondolkodási képesség kifejlesztése, a tanulás iránti igény felkeltése. Éppen ezért a
tanítás során a kétféle cél egyesítésére van szükség. Fontos, hogy a tananyag
elsajátításával együtt fejlődjenek a tanuló képességei is. Az igazán sikeres tanítás a két
cél egyesítésével a lélek valamennyi erejét összehangoltan fejleszti.” (Márki)
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A GYÓGYPEDAGÓGIA HELYE ÉS SZEREPE AZ AKADÉMIÁN AZ ÖTVENES
ÉVEK MÁSODIK FELÉBEN
PÉNZES DÁVID

ELTE PPK
penzes_david@yahoo.com
Témakörök: Neveléstörténet, reformpedagógia; gyógypedagógia, sajátos nevelési
igények, Bárczi Gusztáv, MTA, tudománytörténet, neveléstörténet
Az 1950-es évek nemcsak az ország életében, hanem az akadémiáéban is új korszakot
jelentett. A Tudományos Tanács utáni időszakban megkezdődött az újjászervezés, az
osztályok és bizottságok megszervezése.
A neveléstörténet máig nem fordít kellő figyelmet a gyógypedagógia-történetre,
különösen nem annak tudománytörténetben elfoglalt helyére. Napjaink gyógypedagógiatörténeti kutatásai kevéssé érdeklődnek az ötvenes évek iránt. Ugyan a
gyermekképkutatások okán egyre inkább a neveléstörténet látómezejébe került a
gyógypedagógia, ám ez még nem hozta el a „szakmaspecifikus” történeti kutatásokat,
melyek túllépnek a kánonképzés gyakorlatán és egyfajta kritikai megközelítésmóddal
közelítenek a gyógypedagógia történetéhez.
Kutatásaim során az Akadémia Levéltárában őrzött iratanyagban bukkantam rá a
Gyógypedagógiai Albizottság történetére, mely 1957 októberében alakult meg és kezdte
meg működését. A II osztály iratanyagában pontosan fennmaradtak azok az iratok,
melyek az albizottság létrejöttét indokolták, ismertetik tagjai kiválasztásának
szempontjait, így például kiderül az iratokból, hogy Pető Andrást - mint orvost - jelölték
a bizottság tagjának.
A gyógypedagógiai bizottság korábban a Lélektani Bizottságon belül „létezett” és
működött, ám Bárczi Gusztáv jobbnak látta, ha a lélektan alól kivonulva, a Pedagógiai
Bizottsággal közösen alapított albizottság önállóan működne.
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KÖZÉPKORI GYERMEKKÉP-NARRATÍVÁK?
ENDRŐDY-NAGY ORSOLYA

Eötvös Loránd Tudományegyetem
endrodyorsolya@gmail.com
Témakörök: Neveléstörténet, reformpedagógia; művészeti nevelés, vizuális kultúra
Előadásomban arra keresem a választ, hogy létezik-e egységes középkori gyermekkép,
létezik-e valamilyen korszakhatár a középkor és a reneszánsz határán. Ha igen, melyik
időszakot tekinthetjük határnak, a szakirodalomban gyakorta fellelhető 1500 körüli
éveket (Cunningham, Heywood), vagy lehetséges valamilyen kultúrtörténeti
eseményhez kötni a gyermekkép megváltozását. Előadásomban doktori disszertációm
egy aspektusát igyekszem bemutatni.
A francia gyermekkortörténeti szakirodalmat a lyoni INRP-ENS-IFÉ könyvtárában
feltárva arra a következtetésre jutottam, hogy a hazai pedagógiatörténet kevéssé
foglalkozik a francia szakirodalomban alaposan feldolgozott miniatúrákon felelhető
gyermekábrázolások elemzésével. Kutatásomban azt tűztem ki célul, hogy a 15-16.
század hazai kézirattáraiban fellelhető miniatúráit ikonográfiai elemzésnek vessem alá és
az így kibomló gyermekképet hasonlítsam össze a quatrocento és cinquecento
festményein átszűrődő gyermekképével. A vizsgált időszakot igyekeztem leszűkíteni az
1450-es és az 1520-as évek közé.
Előadásomban hangsúlyozni kívánom, hogy az én megközelítésmódom csak egy a
lehetséges középkori gyermekkép-narratívák közül, ám az ikonográfiai elemzés segíthet
közelebb kerülni a korszak gyermekeihez, feltéve, hogy társadalmi aktorokként
tekintünk rájuk. A kutatás azt a kérdéskört is vizsgálja, hogy milyen képelemzési
módszer megfelelő a miniatúrák és a táblaképek esetén, megfelelő-e Panofsky vizsgálati
módszere, vagy érdemes más megközelítésmódokat is alkalmazni. A problémakört a
képelemzés különféle lehetséges megközelítéseinek bemutatásával kívánom zárni,
olyanokkal, mint például a szemiotikai, vizuális szociológiai vagy antropológiai
metódusok.
A kutatást a Magyar Orvostörténeti Könyvtárban, valamint az Országos Széchenyi
Könyvtár kézirattárában folytatom.
A kutatás a mikrotörténeti perspektívából szemléli a korszak gyermekképét, új
információkkal egészítheti ki a neveléstörténetileg releváns írott dokumentumokból
kirajzolódó tendenciákat, adalékokkal szolgálhat erről a hihetetlenül sokszínű,
mozgalmas időszakról.
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LESZNAI ANNA MŰVÉSZETPEDAGÓGIAI KONCEPCIÓJÁNAK HELYE ÉS
SZEREPE A MAGYAR REFORMPEDAGÓGIAI MOZGALOMBAN
VINCZE BEATRIX

ELTE PPK
vincze.beatrix@ppk.elte.hu
Témakörök: Neveléstörténet, reformpedagógia; művészeti nevelés, vizuális kultúra
A kutatás Lesznai Anna (1885-1966), író, grafikus és iparművész, a magyar szellemi élet
meghatározó nőalakja művészetpedagógiai koncepciójának bemutatásával a magyar
reformpedagógiai és életreform mozgalom horizontjának szélesítését célozza meg.
Lesznai pedagógiai szempontból eddig nem elemzett gyermekesztétikai írásai, a
nyolcosztályos
alapiskola,
és
a
négyosztályos
középiskola
rajztanítás
reformkoncepciójának (1919) elemzésével választ keres arra, hogy miként kapcsolódik a
művésznő a korszak azon reformpedagógiai elgondolásához, amely a művészetben, így
a tanításban a megmentés: „praktikus prófétaság” motívumát látja.
A művésztanár Lesznai vizsgálata felveti, hogyan illeszkedik művészetének népi
ornamentikája, a nép, a falu, a „Kert” motívuma a 20. századi magyar reformpedagógia
és az életreform mozgalom törekvéseihez. További kérdés, hogy Lesznai miként köthető
válaszkeresésében az új vallásos irányzatokhoz: a közösség és az erkölcs kapcsolatának
megerősítésén fáradozva.
A kutatás bizonyítani kívánja, hogy a Vasárnapi Kör, Huszadik Század tagjaihoz erősen
kötődő Lesznainak, mint a magyar szellemi élet egyik meghatározó szellemi alakjának
művészetpedagógiai reformjai kapcsolódnak a kor hasonló (nyugat-európai
törekvéseihez), azok recepciójaként tekinthetjük, illetve pedagógiai koncepciója szerves
része a magyar reformpedagógiának. Lesznai személye rokonítható azokkal a „nem
pedagógus” (kvázi-pedagógus) személyekkel, akik választ keresnek a kor életfilozófiai
kihívásaira és a pedagógián belül találják meg a választ a gyermek megmentésére.
Sajátos művészetpedagógiai felfogása, miszerint az alkotás „mágikus gesztus”, írásainak
sajátos metafizikája kifejezésre jut művészetének egyediségében, és az emigrációs évek
tanítási gyakorlatában.
A kutatás Lesznai Anna naplóját, fennmaradt írásait és a róla született eddigi
tanulmányokat elemzi és veti össze a magyar reformpedagógia feltáró elemzéseivel.
Kapcsolódik a Pedagógiatörténeti Tanszék korábbi kutatásaihoz (OTKA 2009-12),
amely a reformpedagógia és az életreform mozgalomhoz kötődően elemezte a két
világháború közötti szellemi élet kiútkeresési törekvéseit. A vizsgálódások további
célja, hogy a két világháború közötti szellemi élet meghatározó kanonizált pedagógiai
gondolkodása és „nem pedagógusok” reformelképzelései közötti összefüggéseket is
feltárja. Az általam vizsgált Szabó Dezső, Németh László, Márai Sándor a népiesurbánus vitához köthető pedagógiai válaszaival rokonítható Lesznai koncepciója:
mindegyikőjüknél közös elemként jelenik meg a megmentés motívuma.
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A SZOCIALISTA PEDAGÓGIA OKTATÁSPOLITIKAI ALAPDOKUMENTUMAI
AZ 1960-AS ÉVEK ELSŐ FELÉBEN
DARVAI TIBOR

PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola
darvai.tibor@gmail.com
Témakörök: Neveléstörténet, reformpedagógia; oktatáspolitika, EU oktatásügy
A pedagógia tudománya különösen a harmincas évektől az állami- politikai szempontok
uralma alá került. A kutatás a szocialista pedagógia oktatáspolitikai beágyazottságát
vizsgálja az 1960-as évek első felében keletkezett oktatáspolitikai iratok tükrében. A
korszak meghatározó oktatáspolitikai dokumentumai az 1961. évi III. törvény, az 1962es Nevelési Terv és az 1964-1965-ös korrekció anyagai.
A kutatás elméleti keretként Margaret S. Archer (1979) az oktatási rendszerekre
vonatkozó teóriát használja fel. Archer elmélete szerint a központosított
tanügyigazgatási rendszerek működésének jellemzője a „stop-go” típusú szabályozás.
Az 1960-as évek első felében egy „go” és egy „stop” ciklus megy végbe. A „go” fázis
kezdetének az 1961-es oktatási törvény tekinthető, mely a közoktatás kapuit kinyitja
szélesebb társadalmi rétegek előtt, a „stop” fázis elindításának pedig az 1964-1965-ös
korrekció döntései nevezhetőek, melyek ezt az expanzív időszakot berekesztik. E két,
egymást kizáró politika a Szovjetunióból ered. Az ötvenes évek második felében
elindított hruscsovi gazdaságnövekedési, életszínvonal-emelési, beruházási és utolérési
politika a hatvanas évek elejére kudarcot vallott, s az új főtitkár Brezsnyev kiigazításra
kényszerült, amelyet a kelet-európai államok követtek. Ennek a politikának volt eleme
az oktatásügy.
Az évekkel korábban elkezdett és 1961-ben elfogadott oktatási törvény szovjet hatásra
extenzív oktatáspolitikát hirdetett az alsó és a középfokon, átrendezte a felsőfok
szerkezetét, erős gazdasági szempontokat vitt a képzésbe, az oktatást beruházásnak
tekintette. A törvény a tankötelezettséget kibővítette a 16. életév betöltéséig, kifejeződött
benne az a szándék is, hogy a középfokú oktatás a közeljövőben váljon kötelezővé
minden 14-18 éves korú fiatal számára. A törvényhozók a felnőttoktatás kiszélesítését is
szorgalmazták.
A törvényben rögzített célokat – az oktatás tartalmát és folyamatát – a tervgazdálkodás
szellemében az új tanterv szolgálta, s a tervező szándék ekkor terjedt ki először a nevelés
területére is. A Nevelési Tervben felvázolt szocialista embereszmény a szocialista
ideológia oldaláról került meghatározásra, akárcsak ennek pedagógiai megvalósítási
módja.
A gazdasági válság, a beruházási folyamat megtorpanása elvezetett nemcsak a gazdaság,
hanem az oktatáspolitika felülvizsgálatához. Az oktatási törvény 1965-ös korrekciója a
korábban hirdetett alapelveket revideálta. Kritizálta a tízéves tankötelezettséget, a
középfokú képzés általánossá tételének igényét, a felnőttoktatás kibővítését, a
politechnikai oktatást, a szakképzés új szerkezetét, illetőleg a szocialista
neveléstudományt is. Nem csoda, hogy az új gazdasági mechanizmus
gazdaságpolitikájának ellenzékévé vált a fiatal szocialista neveléstudomány számos
képviselője, és lelkes hívévé az V. Nevelésügyi Kongresszusnak.
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GÖNCZY PÁL ÉVFORDULÓ
MOLNÁR SÁNDOR KÁROLY

FSU Jena
mskleipzig@gmail.com
Témakörök: Neveléstörténet, reformpedagógia; oktatáspolitika, EU oktatásügy
Az idei évben Gönczy Pál születésének 195. és halálának 120. évfordulójára
emlékezhetünk. Az egykor ünnepelt államtitkár és pedagógus működéséről összesen
négy jelentősebb kötet jelent meg, ezek közül az első kettő még életében (Gönczy Pál:
Tanulmányok, szerk. Kiss Áron, Budapest, 1888., A magyar népoktatásügy fejlődése
1867-1887., Budapest, 1890.). A harmadik kötet a Horthy kor vége felé íródott
(Rechnitzer Magdolna: Gönczy Pál, Budapest, 1940.), a negyedik pedig az 1960-es évek
második felében készült el (Juhász Imre: Gönczy Pál, a reformer pedagógus, Debrecen,
1969.). Mindegyik kötet magán viseli a készítés korszakában uralkodó eszmerendszer
jegyeit, ennek megfelelően a kötetek írói mindig más oldalát domborították ki a
Monarchia politikusának. A rendszerváltozás óta Gönczy Pál személyével és politikai
pályafutásával nem foglalkoztak. Az elmúlt évtizedek kutatási irányai, valamint
eredményei szinte semmin sem változtattak a korábban megrajzolt portrén. Feltehetően
azért, mert egyetlen nagy közgyűjteménybe sem került be a hagyatéka. Az előbb említett
kötetekben is feltűnően jelentős a tartalmi átfedés, ismétlés. Az országos
gyűjteményekben azonban elszórtan találhatók Gönczy Pál kéziratok, levelek, melyek
eddig nem képezték tudományos kutatás tárgyát, pedig ezekből jobban rekonstruálható a
19. század második felének oktatáspolitikája, művelődéstörténete. Gönczy Pál politikai,
államtitkári működése a kiegyezéstől egészen Tisza Kálmán bukásáig tartott. Így részt
vett az oktatási törvények meghozatalában, illetve az azokhoz kapcsolódó végrehajtási
utasítások elkészítésében, megvalósításában. Gönczy Pálnak majd két évtizedes aktív
politikai szerepvállalása eddig ritkán került a kutatók figyelmének középpontjába, pedig
minden olyan lényeges döntés előkészítésében és végrehajtásában részt vett, mely
alapvetően határozta meg a Monarchia és később a két világháború közötti időszak
oktatási rendszerét.
A Gönczy Páltól származó mintegy 100 levél két részre osztható, magán és hivatali
levelezésre. A családi levelezés leginkább lányához Gönczy Etelkához, valamint
unokájához Csiky Kálmánhoz köthető. Ezekből leginkább saját pedagógia felfogása
rekonstruálható, pl. amikor az idegen nyelv tanulásának fontosságáról ír lányának,
unokájának. A hivatali levelezésen keresztül részben rekonstruálható Gönczy Pál
politikai és pedagógiai felfogása (ld. Gönczy Pál és Veress Pálné levélváltásait a későbbi
leánynevelő alapításával és tantervével kapcsolatosan). Ezen forrásokból kiderül, hogy a
19. század második felében miként változott az oktatás az 1848-49-es szabadságharctól
egészen Tisza Kálmán kormányának bukásáig. E kordokumentumokon keresztül részben
a hivatalos politika, részben a pedagógus Gönczy Pál portréja részletgazdagabbá válhat.
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PÉNTEK
16.30-18.30

A/102. TEREM
A/115. TEREM
A/127. TEREM
A/128. TEREM
Nyitott tárgyaló
A/121. TEREM
Aula
Aula

– Új mérőeszközök és eredmények a tanulási motiváció hazai
kutatásában
– A természettudomány-tanítás megújulásának szükségessége és
lehetőségei
– Változó gyermekkor – változó óvodapedagógusi professzió
– Gyermekvédelmi rendszerünk az eredmények tükrében
– Pedagógusok a pályán: kapcsolódási pontok a pedagóguskutatásban
– Értékelés és minőségfejlesztés
– Poszterek I.
– Poszterek II.

16.00-16.30

Kávészünet

Dékáni
Tanácsterem

MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság ülése
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ÚJ MÉRŐESZKÖZÖK ÉS EREDMÉNYEK A TANULÁSI MOTIVÁCIÓ HAZAI
KUTATÁSÁBAN

Elnök:
FEJES JÓZSEF BALÁZS
SZTE Neveléstudományi Intézet

Opponens:
BRÓZIK-PINIEL KATALIN
Eötvös Loránd Tudományegyetem
AZ OLVASÁSI MOTIVÁCIÓ KÉRDŐÍV JELLEMZŐI ÉS MŰKÖDÉSE 4., 6. ÉS
8. ÉVFOLYAMON
SZENCZI BEÁTA
ELTE Tanulásban Akadályozottak Pedagógiája Tanszéki Csoport
AZ ÖNSZABÁLYOZOTT TANULÁS TANULÓI ÉSZLELÉSE KÉRDŐÍV
ADAPTÁLÁSA ÉS KIPRÓBÁLÁSA 5-8. ÉVFOLYAMON
BACSA ÉVA
SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola
A TANULÓI CÉLOK KÉRDŐÍV MŰKÖDÉSE MATEMATIKA ÉS ANGOL
TANTÁRGYHOZ KÖTŐDŐEN 6. ÉVFOLYAMON
FEJES JÓZSEF BALÁZS – BACSA ÉVA – VÍGH TIBOR
SZTE Neveléstudományi Intézet SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola
SZTE Neveléstudományi Intézet
A CÉLORIENTÁCIÓK ÉS AZ OSZTÁLYTERMI KÖRNYEZET
ÖSSZEFÜGGÉSÉT VIZSGÁLÓ MÉRŐESZKÖZ-CSALÁD MŰKÖDÉSE
MATEMATIKA TANTÁRGYHOZ KÖTŐDŐEN 5-8. ÉVFOLYAMON
FEJES JÓZSEF BALÁZS
SZTE Neveléstudományi Intézet

287

SZIMPÓZIUM–ÖSSZEFOGLALÓ
Témakörök: Motiváció, önszabályozás; pedagógiai értékelés, minőségfejlesztés
A tanulási motiváció kutatása az elmúlt néhány évtizedben rendkívüli fejlődésen ment
keresztül, a sokáig szinte egyeduralkodónak tekinthető kognitív területek vizsgálata
mellett egyre fontosabb szerepet tölt be az oktatástudományban. Az ezredfordulót
követően hazánkban is növekvő érdeklődés tapasztalható a tanulási motiváció vizsgálata
terén, ugyanakkor a magyar neveléstudományi kutatásokban nem tartozik a témakör a
kurrens kutatási irányok közé. Szimpóziumunk keretében négy olyan kutatást mutatunk
be, amelyek a hazai szakirodalomban korábban nem használt mérőeszközök
működéséről, valamint e mérőeszközökkel gyűjtött első eredményekről tájékoztatnak. E
munkák által kidolgozott kérdőívek jelentős előrelépést jelenthetnek a hazai
motivációkutatás intenzívebbé, kiterjedtebbé válásában, hozzájárulva ahhoz, hogy a
tanulói teljesítmények értelmezése során egyre nagyobb mértékben támaszkodhassunk a
motivációs tényezőkre.
Az előadások egy látleletet is kínálnak a nemzetközi motivációkutatások meghatározó
fejlődési tendenciáiról. Az utóbbi időben, többek között a PISA-vizsgálatokban, egyre
nagyobb teret kap a tanulási motiváció területspecifikus megismerése, amely egy
képesség vagy tudásterület esetében a motiváció több összetevőjének együttes
feltárásával a korábbiaknál részletesebb információval szolgál a motiváció jelenségéről.
Ebbe a vonulatba illeszkedik az első előadásban bemutatásra kerülő, 4., 6. és 8.
osztályos tanulók olvasási motívumainak feltérképezését célzó felmérés.
A tanulási motiváció egyre több ponton kapcsolódik össze a kognitív kutatásokkal, amit
a második előadásban érintett, a „készség és akarat fúziójaként” is említett önszabályozó
tanulás témája szemléletesen példáz. Az előadás alapjául szolgáló kutatás egy
önszabályozott tanulást mérő kérdőív magyar változatának működéséről számol be 5-8.
évfolyamos tanulók körében.
A tanulási motiváció és a tanulási környezet kapcsolata a motiváció pedagógiai célú
befolyásolása okán mindig is az érdeklődés középpontjában állt, azonban a jelenségkör
kontextusfüggő sajátossága következtében csak a valós környezetben zajló osztálytermi
vizsgálatok megkezdésével sikerült e területen a gyakorlatban is hasznosítható tudást
felhalmozni. A motiváció és a tanulási környezet kapcsolatáról napjainkban talán a
célorientációs elmélet keretei között folynak a legszélesebb körű vizsgálatok, a két
utolsó előadás e megközelítéshez kapcsolódik. A harmadik előadás a tanulói célok
mérésére kifejlesztett kérdőívet vizsgálja különböző tantárgyi kontextusokban 6.
évfolyamon, míg a negyedik előadás a célok és az osztálytermi környezet
interakciójának feltárására alkalmas mérőeszköz-család működését elemzi felső
tagozatos tanulók körében.
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AZ OLVASÁSI MOTIVÁCIÓ KÉRDŐÍV JELLEMZŐI ÉS MŰKÖDÉSE 4., 6. ÉS 8.
ÉVFOLYAMON
SZENCZI BEÁTA

ELTE Tanulásban Akadályozottak Pedagógiája Tanszéki Csoport
szenczi.beata@barczi.elte.hu
Témakörök: Motiváció, önszabályozás; pedagógiai értékelés, minőségfejlesztés
A nemzetközi és a hazai nagymintás vizsgálatok rámutattak, hogy a magyar tanulók
számottevő részének olvasási teljesítménye nem felel meg a 21. század
követelményeinek (Csíkos, 2006; Horváth, 1994, 1996; Vári, 1997, 2003). További
vizsgálatok a szövegértés teljesítmény mellett több esetben az azt befolyásoló affektív,
ezen belül pedig motivációs jellemzőket is vizsgálták (Kirsch, deJong, Lafontaine,
McQueen, Mendelovits és Monseur, 2002). Az eredmények szintén a hazai tanulók
lemaradásáról számolnak be. Az említett vizsgálatok egy-egy olvasási motívumra
irányultak, így például az olvasási önhatékonyságra (Artelt, Baumert, Julius-Mc-Elvany
és Peschar, 2003) és az olvasás iránti attitűdökre (Balázsi, Balkányi, Felvégi és Szabó,
2007). Sem a hazai, sem pedig a nemzetközi szakirodalomban nem találunk példát olyan
kutatásra, amely az olvasás hátterében álló több, a tanulási motiváció elméleteiből is
ismert motívumegyüttes megismerését kísérelné meg. Kutatásunk célja ezért a tanulási
motívumrendszernek az olvasás területére történő adaptálásával az olvasási motívumok
együttes mérési lehetőségeinek kidolgozása, a motívumrendszeren belüli kapcsolatok
feltárása.
A sokösszetevős olvasási motiváció mérésére tanulói kérdőívet fejlesztettünk. Az
összesen 73 Likert-skálás és két nyílt végű kérdőívtételt tartalmazó mérőeszköz nyolc
olvasási motívum mérését célozza: attitűdök az olvasás iránt, szociális motívumok,
önhatékonyság az olvasásban, az olvasási sikerek és kudarcok attribúciói, flow az
olvasásban, az olvasásnak tulajdonított érték, olvasási énkép, célorientáció. A
mérőeszköz kipróbálása céljából 2010 májusában kismintás próbamérést végeztünk
(n=74), a nagymintás mérésre pedig 2010 novemberében került sor Csongrád, Pest és
Bács-Kiskun megyei általános iskolákban, 4. (n=218), 6. (n=278) és 8. (n=259)
osztályban.
Az olvasási motiváció mérésére fejlesztett kérdőív érvényességét faktoranalízissel
ellenőriztük (KMO=0,92). A faktoranalízis a várt tizenegy helyett tizennégy, egynél
nagyobb sajátértékű faktort hozott létre. A faktorok a változórendszer varianciájának
60%-át magyarázzák. A skálák megbízhatósági mutatói rendre 0,7 fölöttiek. Mind a
faktoranalízis, mind az itemkihagyásos reliabilitásvizsgálat indokolta viszont néhány
kérdőívtétel kihagyását a további elemzésből. Adataink arra is rámutattak, hogy az
olvasási motívumok között közepes erősségű összefüggések állnak fenn, és az egyes
motívumok az életkor növekedésével stagnáló vagy csökkenő tendenciát mutatnak.
Jelentősen romlik az iskolai olvasás iránti attitűd és gyengülnek az olvasáselsajátítási
célok.
Kutatásunk alátámasztotta, hogy az olvasási motiváció a tanulási motiváció elméleteinek
adaptálásával megragadható, az olvasási motívumok az általunk fejlesztett
mérőeszközzel megbízhatóan vizsgálhatók. A kidolgozott mérőeszköz fontos előrelépést
jelenthet a tekintetben, hogy a jövőben tanulóink olvasási teljesítményének fejlesztése
során az affektív tényezőkre a korábbiaknál nagyobb figyelmet fordíthassunk.
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AZ ÖNSZABÁLYOZOTT TANULÁS TANULÓI ÉSZLELÉSE KÉRDŐÍV
ADAPTÁLÁSA ÉS KIPRÓBÁLÁSA 5-8. ÉVFOLYAMON
BACSA ÉVA

SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola
evabacsa2010@gmail.com
Témakörök: Motiváció, önszabályozás; pedagógiai értékelés, minőségfejlesztés
Az önszabályozott tanulás egy speciális formája a tanulásnak, amely különbözik a
kívülről irányított tanulástól (Pintrich, 1999, Zimmerman, 2000, Boekaerts, 2006).
Pintrich (2004) elméleti modelljében az önszabályozott tanulásra mint a kognitív, a
metakognitív és a motivációs tényezők interakciójára tekint. Az önszabályozott tanulás
mérésére számtalan mérőeszköz áll rendelkezésre, ezek között azonban kevés akad,
amely az általános iskolás korosztály önszabályozó készségeinek és motivációjának
mérésére alkalmas (hazai kivétel: Molnár, 2002). Munkánk célja, hogy adaptáljunk egy
10-12 éves korosztály számára kifejlesztett kérdőívet (The Children’s Percieved Use of
Self-Regulated Learning Inventory, CP-SRLI, Vandevelde és mtsai, 2011), és
információt szerezzünk a mérőeszköz működéséről a hazai iskolai kontextusban, ezzel a
későbbiekben
összehasonlíthatóvá
tehessük
vizsgálatainkat
a
nemzetközi
szakirodalomban közölt eredményekkel.
A CP-SRLI kérdőív 75 ötfokozatú Likert-skálás tételből áll. A mérőeszköz kilenc
tartalmi területet (skálát) határoz meg: (1) feladatelemzés, (2) tervezés, (3) motiváció [4
alskála], (4) önhatékonyság [2 alskála], (5) nyomon követés, (6) tanulási stratégiák [2
alskála], (7) motivációs stratégiák, (8) kitartás és (9) önértékelés [2 alskála]. A kérdőív
magyar változatát 208 tanuló töltötte ki 5-8. évfolyamon.
A mérőeszköz magyar változatát többszöri oda-visszafordítással készítettük el a
Nemzetközi Teszt Bizottság ajánlásainak megfelelően. A kérdőív struktúrájának
igazolására faktoranalízist végeztünk (KMO=0,83), amelynek eredménye csak részben
tükrözte az eredeti faktorstruktúrát. Összesen tizenegy skálát azonosítottunk, amely 46
kérdőívtételt ölel fel: (1) feladatelemzés, (2) tervezés, (3) motiváció [3 alskála], (4)
nyomon követés, (5) tanulási stratégiák [2 alskála], (6) motivációs stratégiák, (7) kitartás
és (8) önértékelés. A kérdőív magyar változatának megbízhatóságát jellemző Cronbachα mutatók a skálák és alskálák esetén is megfelelőek, a skálák megbízhatósága 0,62-0,83
közötti, amely az affektív területen a használatra való alkalmasságot jelzi. Vizsgálatunk
eredményeként megállapíthatjuk, hogy az adaptált kérdőív a kérdőívtételek kihagyása
miatt a legtöbb területen nem vethető össze majd a külföldi eredményekkel. Ennek
hátterében kulturális eltérések valószínűsíthetők, a későbbi vizsgálatokban
megválaszolandó kérdésként jelentkezik, hogy az önszabályozott tanulásnak melyek
azok az elemei, amelyek kevésbé érzékenyek a kulturális különbségekre.
A létrejött skálák, alskálák pszichometriai mutatói megfelelőek, így hozzájárulhatnak az
önszabályozott tanulás mérésének bővítéséhez, a folyamat összetevőinek komplexebb
feltárásához a témakörben végzendő további hazai kutatásokban.

290

A TANULÓI CÉLOK KÉRDŐÍV MŰKÖDÉSE MATEMATIKA ÉS ANGOL
TANTÁRGYHOZ KÖTŐDŐEN 6. ÉVFOLYAMON
FEJES JÓZSEF BALÁZS* – BACSA ÉVA** – VÍGH TIBOR***

*SZTE Neveléstudományi Intézet
fejesj@edpsy.u-szeged.hu
**SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola
evabacsa2010@gmail.com
***SZTE Neveléstudományi Intézet
vigh.tibor@edpsy.u-szeged.hu
Témakörök: Motiváció, önszabályozás; pedagógiai értékelés, minőségfejlesztés
A tanulási motiváció kutatásának egyik legaktívabb területét napjainkban a célorientációs
elmélet képviseli (Kaplan és Maehr, 2007). Az elmélet keretei között általában öt célt
különböztetnek meg, amelyek eltérő motivációs, kognitív és szociális folyamatokkal
állnak összefüggésben (Baranik és mtsai, 2010). Az e területen felhalmozódott tudás hazai
alkalmazásának egyik akadálya, hogy nem rendelkezünk megfelelő mérőeszközökkel.
Korábbi munkánkban matematika tantárgyhoz kötődően fejlesztettünk ki egy felső
tagozatosok körében alkalmazható célorientációs kérdőívet. Jelen kutatás célja, hogy
megvizsgáljuk, a matematikához kapcsolódó kérdőívtételek felhasználhatók-e más
tantárgyak esetében, amennyiben a tárgy elnevezését megváltoztatjuk.
Felmérésünkben 145 tanuló töltötte ki 6. évfolyamon egy tanórás, Likert-típusú
állításokat tartalmazó kérdőívünket az angol tantárgyra vonatkozóan. Előadásunkban a
kérdőív működését kívánjuk összevetni egy további, matematika tantárgyhoz kötődő
219 fő 6. osztályos tanuló körében végzett felmérés eredményeivel. Az adatgyűjtés 2011
decemberében, egyidőben zajlott.
A mérőeszköz állításainak skálába rendeződését faktoranalízissel vizsgáltuk, az
eredmények szerint a felmért öt cél közül egyetlen esetében nem sorolhatók az állítások
azonos faktorba. E célt nem vontuk be az elemzésekbe. A skálák megbízhatóságát
Cronbach-α értékekkel jellemeztük, ezek összehasonlítása szerint a további négy cél
mindegyike megfelelő megbízhatóságú, és nem tér el lényegesen a matematikára
vonatkozó értékektől (matematika: 0,88; 0,70; 0,93; 0,79; angol: 0,80; 0,71; 0,91; 0,78). A
modern tesztelméleti eszközök közül a parciális kredit modellt alkalmaztuk, a minta-item
térképek összevetése szerint a kérdőívtételek és a minta illeszkedése a két tárgy esetében
hasonló, azonos motivációs szintek esetében láthatók lefedettségi hiányosságok. A
megfelelő pszichometriai mutatókkal rendelkező skálák korrelációit az adott tárgy,
valamint a magatartás és szorgalom osztályzatokkal is egybevetettük. A korrelációk
sorrendje hasonlóképpen alakult, mindkét tárgy esetében a szorgalom jegyekkel a
legerősebbek az összefüggések, amelyet az adott tárgy jegyeivel, majd a magatartással
való kapcsolatok követnek. Eredményeink szerint a célorientációk kevésbé
kontextusfüggőek, inkább általános tanulói jellemzőként értelmezhetők. Ez előrevetíti egy
olyan, a célok megismerésére alkalmas mérőeszköz kidolgozásának lehetőségét, amely
tantárgyaktól függetlenül, illetve különféle tárgyakhoz kapcsolódóan egyaránt alkalmazható.
E kutatás eredményeként továbbfejlesztett kérdőív a nemzetközi motivációkutatás egy
kurrens területéhez való csatlakozás fontos lépése. A mérőeszköz-fejlesztésen túl a különböző
kontextusban mért eredmények összevetésével arra is választ kaphatunk, hogy a célorientációk
mennyiben tekinthetők kontextushoz kötődő tanulói jellemzőknek, amely a jövőbeni
motívumfejlesztő stratégiák kidolgozása szempontjából alapvető jelentőségű kérdés.
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A CÉLORIENTÁCIÓK ÉS AZ OSZTÁLYTERMI KÖRNYEZET
ÖSSZEFÜGGÉSÉT VIZSGÁLÓ MÉRŐESZKÖZ-CSALÁD MŰKÖDÉSE
MATEMATIKA TANTÁRGYHOZ KÖTŐDŐEN 5-8. ÉVFOLYAMON
FEJES JÓZSEF BALÁZS

SZTE Neveléstudományi Intézet
fejesj@edpsy.u-szeged.hu
Témakörök: Motiváció, önszabályozás; pedagógiai értékelés, minőségfejlesztés
A célorientációs elmélet napjainkban a tanulók motivációs jellemzői és a tanulási
környezet között fennálló összefüggések tanulmányozásának domináns megközelítését
jelenti. A célorientációs elmélet keretei között a tanulók motivációs jellemzőire a
célorientációk (röviden: célok), a tanulási környezet holisztikus motivációs hatására
pedig a célstruktúrák utalnak (Ames, 1992). A célstruktúrákkal összefüggést keresve
kísérlik meg feltérképezni az osztálytermi környezetnek azokat a konkrét összetevőit –
főként a tanári tevékenységek, a társas közeg sajátosságait – amelyek befolyásolják a
célokat. Számos kutatás igazolja az említett konstruktumok hasznosságát a tanulók
motivációs jellemzői és a tanulási környezet interakciójának feltárásában (pl. Anderman
és mtsai, 2002; Linnenbrink, 2005), azonban magyar nyelvű mérőeszközökkel e
területen nem rendelkezünk.
Jelen munka célja a célorientációk, célstruktúrák, valamint az osztálytermi környezet
néhány jellemzőjének megismerésére kifejlesztett mérőeszköz-család értékelése a
tanulási környezet motivációs hatásának feltárására való alkalmasságuk szempontjából.
Két tanórás kérdőíveinket 898 tanuló töltötte ki 5-8. évfolyamon, amelyeken a célokra,
célstruktúrákra, a tanári tevékenységekre és a társas környezet sajátosságaira
vonatkozóan szerepeltek Likert-skálás állítások a matematika tantárgyhoz kötődően.
A felmért konstruktumok pszichometriai mutatói megfelelőek, a célok öt típusáról 4-4
(Cronbach-α: 0,71-0,93), a két célstruktúráról 5-5 (Cronbach-α: 0,79 és 0,85), valamint
az osztálytermi környezet kilenc összetevőjéről 3-6 kérdőívtétel (Cronbach-α: 0,66-0,85)
tájékoztat. Elemzéseink szerint a tanulási környezet motivációs üzeneteit holisztikusan
közvetítő mindkét célstruktúra összefüggésbe hozható a célok mindegyik típusával
(r=0,14-0,52). A célstruktúrák és az osztálytermi környezet felmért elemei is
kapcsolatban állnak egymással, ugyanakkor a célorientációk és az osztályterem
sajátosságait leíró változók összeköttetése gyenge. Vagyis a célorientációk és az
osztálytermi környezet motivációs jellemzői között a célstruktúrák konstruktumai
teremtenek kapcsolatot, amely megfelel a nemzetközi szakirodalom alapján
megfogalmazott várakozásainknak (l. Urdan, 2010). A megmagyarázott varianciák
alapján az osztálytermi környezet célstruktúrákat befolyásoló elemei közül az órákon
megoldott feladatok változatossága, hasznossága, a tanári támogatás érzése, a tanulók
közötti kölcsönös tisztelet támogatása, a tanár szabályorientált viselkedése és a
versenyeztetés meghatározó.
A kifejlesztett mérőeszköz-család felhasználható a tanulási motiváció és az osztálytermi
környezet kapcsolatának megismerésére, így elősegítheti a tanulási motivációt
befolyásoló osztálytermi környezet beavatkozási pontjainak számbavételét, illetve a
későbbiekben motívumfejlesztő stratégiák kidolgozását.
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SZIMPÓZIUM–ÖSSZEFOGLALÓ
Témakörök: Természettudományi oktatás; tanulás, tudás
A természettudományok tanítása több szempontból válságban van.
Bár a magyar diákok, ifjú tudósok és műszaki szakemberek évről évre sikereket érnek el
nemzetközi szinten is, a nemzetközi mérések és a felsőoktatás bemeneti mérései szerint
egyre szűkül a kiemelkedő teljesítményt nyújtók aránya, és romlik az átlagos
teljesítmény. A műszaki-természettudományos szakok iránti érdeklődés csökken.
A tanulók döntő többségének nem sikerül életvezetést segítő ismereteket szereznie, nem
motivált természettudományos tudásának szélesítésére, viszont fogékony az
áltudományos és tudománytalan magyarázatokra, megoldásokra. A PISA-mérések azt a
tendenciát mutatják, hogy a nemzetközi átlag alatt teljesítők aránya magas és növekszik.
A természettudomány-tanítás ismeretközpontúságának és (különösen a középiskolában)
magas absztrakciós szintjének következtében nevelési feladatait alig látja el. Ezzel az
alacsony hatásfokkal összefügg, hogy a magyar lakosság egészségi és mentálhigiénés
állapota nemzetközi összehasonlításban rendkívül rossz, és a környezet iránti
érzékenysége is alacsony.
A természettudományos oktatásnak kétféle feladatot kell ellátni. Egyrészt mindenki
számára elsajátítható, az életvezetést és a világban való tájékozódást segítő
természettudományos műveltségi alapokat kell adnia. Másrészt a rátermett, érdeklődő
tanulók számára ezen felül a felsőoktatási tanulmányokat megalapozó, rendszeres
ismereteket kell közvetítenie.
A megújulás lehetőségét a következők jelentik: a tantervek és értékelési rendszerek
összehangolása, a tanulók korspecifikus képességeinek messzemenő figyelembevétele, a
gyakorlati kérdések, a tapasztalati (kísérleti) megfigyelések és az elméleti megközelítés
egyensúlyának megteremtése, a természettudományos műveltségkép újragondolása, a
tudomány szerepének értelmezése és megismerési módjának beépítése a tanulás
folyamatába, és mindezeket támogató didaktikai megoldások keresése.
A szimpózium előadásai a természettudományos műveltségkép köré szerveződve az
alábbi témákat járják körül:
- a tartalomba ágyazott fejlesztés kontextusai, a fejlesztési feladatok szerkezete és kapcsolata
értékelési rendszerekkel, illetve (a szakmai viták és hozzászólások feldolgozása nyomán) a
Nemzeti alaptanterv társadalmi vitái során felmerülő értelmezési lehetősége;
- a természettudományos világkép változásának kihívásait a tanítás gyakorlatában;
- a természettudományos műveltségfogalom (fogalmi térképeken keresztüli) értelmezése
nemzetközi összehasonlításban;
- a problémaalapú, befogadó-központú természettudomány-tanítás implementációjának
lehetőségei a fizika tanításának példáján.
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A TANTERVI TERVEZÉS ÉS AZ ÉRTÉKELÉS KAPCSOLATA A
TERMÉSZETTUDOMÁNYOK TANÍTÁSÁBAN
BARANYAI JÓZSEF

NYME Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
baraniensis@gmail.com
Témakörök: Természettudományi oktatás; tanulás, tudás
A tantervi szakirodalom tükrében mindazon törekvések, amelyek nem fektetnek kellő
hangsúlyt a tantervi tervezés, az értékelés és a didaktika összehangolására, sikertelennek
bizonyultak. Az értékelés és a tervezés központi fogalma a természettudományos
műveltség, melynek különböző modelljei három szempont (a tartalom, a
gondolkodásmód és a kontextus) szerint szervezik a keretrendszereket. Amennyiben
ennek szempontjait konzisztens módon jelenítik meg, ez segíti a sikeres implementációt,
a szempontok diszharmóniája pedig akadályozza azt.
Egyrészt azt vizsgáljuk tehát, hogy a 2012-es Nemzeti alaptanterv Ember és természet
műveltségterületének szerkezete és (a természettudományos műveltségképpel
alkalmazott) vetületei milyen kapcsolatban állnak a természettudományok tanulásában
megjelenő értékelési keretrendszerekkel.
Másrészt, mivel ez a szerkezet komoly szakmai vitákat eredményezett, a viták és
bizottsági ülések jegyzőkönyvei, illetve az elektronikusan megjelent állásfoglalások
alapján az egyes érvek és ellenérvek rendszerét kívánjuk feltárni.
Harmadrészt megvizsgáljuk az Ember és természet műveltségterület anyagával
kapcsolatos egyéb meglátásokat. A Nemzeti alaptanterv társadalmi vitája során a
beérkező vélemények jelentős része ugyanis éppen ezzel a műveltségterülettel volt
kapcsolatos, ezek száma és aránya önmagában is jelzés értékű. A vélemények
összegzése nyomán az is kiderült, hogy a bírálatok jelentős része a fejlesztési feladatok
és a közműveltségi tartalmak újszerű szerkezetben való megjelenítését helytelenítette. A
szerkezet ellen felhozott érvek alapvetően egységes műveltség- és tudományképet
rajzolnak ki. Megvizsgáljuk, hogy ezek milyen kapcsolatban vannak a
természettudományos műveltség átadásának keretrendszereivel.
A hozzászólások tartalomelemzése a természettudományos műveltséggel kapcsolatos
egyéb, a tanítás szempontjából is érdekes jelenségekre is rávilágít.
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A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS VILÁGKÉP ÁTALAKULÁSA
CSORBA F. LÁSZLÓ

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
csorbafl@gmail.com
Témakörök: Természettudományi oktatás; tanulás, tudás
A természettudományos világkép hátterében az a meggyőződés áll, hogy a világ –
beleértve az embert és belső világát is – rendezett és megismerhető. Kialakulásában több
tényező játszott közre.
A monoteista vallások mitológia- és mágiaellenessége egységessé tette a természetképet
és egyirányúvá a korábban ciklikus időfelfogást. A görög matematika a bizonyíthatóság,
cáfolhatóság és összevethetőség lehetőségét adta a számszerűsítéssel. A skolasztika
hierarchikusan rendezett tudományágak rendszerét dogozta ki. Descartes a megismerő
én és a megismerendő világ szétválasztásával utat nyitott az analitikus elemzés felé. A
tudományos-technikai forradalmakban az ipar, a technológia és a természettudományok
összekapcsolódtak és öngerjesztő, gyorsuló fejlődésbe kezdtek.
A tudományok (ön)reflexiójaként fölismerték az ismeretszerzés, mérés kölcsönhatásjellegét (kvantummechanika) és a tudományfejlődés elmélet- és csoportfüggőségét
(paradigmák, kutatási programok). A kutatás élvonalába mindig is kevesek tartoztak. A
természettudományokról alkotott tudás egyszerűsített és kanonizált formáját a
közoktatás kísérelte meg eljuttatni a szélesebb tömegekhez.
A természettudományos világkép átalakulását válságtünetek serkentik. Ilyenek a
tudomány etikai (atomkísérletek, orvosperek) vagy gazdasági érintettségét (GMO)
fölvető kérdések, a hierarchikus tudásrendszer szétesése (hit és tudás szembeállítása,
„humán” és „reál” műveltség), a fogyasztói társadalom és attitűd terjedése, a világháló
(dez)információáradata mint kihívás, a környezeti krízis.
A természettudományok oktatása – részben e kihívások hatására – átalakulóban van. A
tanár ismeretközlőből a megismerés segítőjévé, az iskola a beavatás színteréből
szolgáltató intézménnyé, az ismeretközlő vagy probléma-központú (diszciplináris)
megközelítés gyakorlatorientálttá, folyamat-központúvá válik. A miért helyett a hogyan
áll a középpontban.
E szemléletváltás több súlyos problémát is fölvet. Segíthet-e az új hozzáállás az
értelemre irányuló kérdés megválaszolásában? Összeegyeztethető-e az atomizálódás a
csoportba szerveződés igényével? Kiszoríthatja-e a virtuális kapcsolattartás a közvetlen
tapasztalatot? Lehetséges-e közös műveltség (literacy), nyelvi és gondolati összhang egy
olyan társadalomban, mely egyrészt az engedelmes fogyasztói létre, másrészt a kritikus,
önálló ismeretszerzésre irányul? Milyen következményei lehetnek a környezeti krízis
elmélyülésének, a fogyasztói létforma megrendülésének? Ezek a kérdések egyaránt
érintik a tudomány megrendelőit, művelőit, tanítóit és tanulóit.
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A KONTEXTUS ALAPÚ TANTERVEK RELEVANCIÁJA
RÉTI MÓNIKA

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
retimo@gmail.com
Témakörök: Természettudományi oktatás; tanulás, tudás
A PISA természettudományos műveltségfogalma számos tantervet meghatároz. A
különböző keretrendszerek közös pontja, hogy az ismeretátadást adott kontextusokban,
több szinten értelmezik.
Nemzetközi
kutatási-fejlesztési
projektek
részeként
számos
alaptanterv
természettudományos műveltségképének (scientific literacy) fogalmi térképe készült el.
A projektek részeként a 2007-es Nemzeti Alaptanterv Ember a természetben
műveltségterületének feldolgozását végeztük el. Ezen munkák tapasztalatai alapján
készítettük el a 2012-es Nemzeti alaptanterv Ember és természet részének fogalmi
térképét. Ehhez a szöveg természettudományos műveltséggel kapcsolatos mondatait
kigyűjtve és tartalomelemzés módszerével feldolgozva (a redundanciákat szűrve)
először táblázatos formában rendeztük ezek elemeit (a cselekvés, annak alanya, tárgya,
illetve az ahhoz kapcsolódó attitűdök és modalitások szerint), majd ezek alapján
számítógépes szoftverek (Visual Understanding of Environment, VUE, illetve Pajek)
segítségével összehasonlító fogalmi térképek készültek. Ezeken a térképeken az egyes
elemeket körök jelenítik meg, a kör nagysága a fogalom előfordulási gyakoriságára utal.
Minden fogalomból nyilak mutatnak a vele kapcsolatban álló többi fogalomra. A nyilak
vastagsága a kapcsolat erősségére utal.
Az előadás a két magyar alaptanterv fogalmi térképét hasonlítja össze egymással, a
PISA természettudományos műveltség definíciójával, illetve a két nagy projektben
feldolgozott tantervek közül a németországi, a skóciai és az izraeli alaptantervek
nyomán kirajzolódó természettudományos műveltségképpel.
Összehasonlító elemzésünk kitér a tantervek eredmény- illetve folyamatcentrikus
megközelítésmódjára, az egyes kontextuális területek reprezentációjára, az
ismeretszerzés elvárt szintjeire, módjaira, az absztrakció és modellalkotás igényére, a
megjelenő kereszttantervi (nevelési) feladatokra valamint az áltudományokkal és a
közvetlen tapasztalatokkal kapcsolatos attitűdökre.
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A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK MEGÚJULÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI: PÉLDÁK
A FIZIKA TANULÁSÁBÓL
HORÁNYI GÁBOR

Lauder Javne Zsidó Közösségi Iskola
ghoranyi@lauder.hu
Témakörök: Természettudományi oktatás; tanulás, tudás
A magyar tudósok kiemelkedő teljesítményére, illetve a nemzetközi tanulmányi
versenyek, diákolimpiák sikereire joggal lehetünk büszkék, ahogy joggal remélhetjük,
hogy az eredményes természettudományos tehetséggondozás magyar hagyománya még
sokáig fennmarad. Ugyanakkor a diákság jelentős része ellenszenvvel viseltetik a
természettudományos tárgyak iránt, azt idegennek, a mindennapoktól elrugaszkodottnak
és haszontalannak éli meg. Mindezt a műszaki-természettudományos pályák
népszerűtlensége, illetve a természettudományos tanári szakok elnéptelenedése is jelzi.
Kijelenthető, hogy a hagyományos, diszciplináris tudásátadás és az ehhez kötődő
értékelési rendszerek csupán a tanulók egy igen szűk rétege számára hatékonyak, és ez
érthető a nemzetközi mérések tükrében, melyek szerint a magyar tanulók döntő többsége
nem szerez a közvetlen életében használható, alkalmazható tudást és nem is motivált
arra, hogy természettudományos tudása alapján hozzon életvitelével kapcsolatos
döntéseket.
A jelenség oka összetett: jelen előadás két aspektust kíván kiemelni, és ezek tükrében
vizsgálja a fizika tanításának néhány trendjét.
Az egyik ok az ismeret- (tananyag-) központú megközelítés és a differenciálás hiánya.
Ennek eredménye a tankönyveket szolgai módon követő tanári munka, amely a
befogadás módját (a tanulók szempontjait) figyelmen kívül hagyja. Ennek egyik
feloldási módja egy olyan problémaháló kialakítása, amely köré a fogalmak, absztrakt
ismeretek (törvények, elméletek) elrendezhetők. Néhány kerettanterv és tananyag példáján
megvizsgáljuk, hogyan segíti egy ilyen kontextusalapú hálózat a tanulás folyamatát.
A másik lehetséges ok az a gyakran figyelmen kívül hagyott szakadék, amely a tanárok,
tantervkészítők és fejlesztő szakértők „valósága”, absztrakciós szintje és a megcélzott
tanulók (életkori sajátságaiból eredő) fogalomfejlődése között van. A legtöbb
hétköznapi, közvetlenül megtapasztalható jelenség összetett, az adott életkori
szakaszban a maga komplexitásában, azaz teljes tudományos pontossággal nem
tárgyalható. Ugyanakkor a tanulók gondolkodásához igazított modellek a
szaktudományok képviselői számára nem elfogadhatók. Mi következik mindebből a
tantervekre, tananyagokra nézve? Hátráltatja, vagy éppen segíti a problémaközpontú
szemlélet a természettudományos műveltség kialakulását, a fogalmi fejlődést, a
tudomány és a világ működésének jobb megértését? A diszciplináris rendszerektől való
eltávolodás nem vezet-e az áltudományos nézetek előretöréséhez, vagy az áltudományos
elképzelésekkel éppen azok környékezhetők meg sikerrel, akiktől elvettük a minimális
sikerélmény lehetőségét? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresünk választ néhány
példán keresztül.
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SZIMPÓZIUM–ÖSSZEFOGLALÓ
Témakörök: Óvodapedagógia
A szimpózium különböző szempontból vizsgálja a pedagógusi professzió változásait. A
kutatás elméleti és gyakorlati jelentősége a gyermekkor változásaival számoló és annak
megfelelő óvodapedagógusi kompetenciák széleskörű terjesztésében van. A négy kutatás
annak feltárására fókuszál, hogy a tudományosan igazolt változó koragyermekkor hogyan
vonja maga után az óvodapedagógusi professzió kompetenciaelemeinek változását. A közös
elméleti alap: az óvodapedagógusi professzió kompetenciarendszere.
Az egyes kutatások elemzik, hogy milyen új elemekkel bővül az óvodapedagógusi
professzió (innovatív gyakorlati intelligencia, IKT kompetencia, szakmai karrierút
építés), mit mutatnak a nemzetközi tapasztalatok, hogyan jelennek meg ezek az elemek a
gyakorlatban.
A „Nemzetközi kitekintés az óvodapedagógus professzió gyakorlatában” c. előadás
bemutatja, hogy az OECD országokban milyen tartalmi elemek jellemzik az
óvodapedagógus képzést, milyen azonosságok és eltérő lehetőségek jelennek meg a
hazánkban kevésbé preferált óvodapedagógus professzió választásában. Vizsgálatunk
európai kontextusában a Bologna-folyamat nemzeti végrehajtásait elemző Eurydice
kiadvány és internetes honlap gazdag statisztikai adatokkal, leírásokkal rendelkező
kiadványa szolgál elemzési forrásául.
A „Női oktatók, „nőies” szakok” c. előadás a nők karrierútjával foglalkozik. A
tanulmányi ágak szerinti nemi szegregáció mintáját követve a pedagóguspálya
„elnőiesedett”. Választásuk jelentősen felülreprezentált az ún. nőkhöz „jobban illő”,
oktatással, ápolással kapcsolatos, illetve bölcsészeti szakokon. Kérdésként merülhet fel,
hogy vajon kik azok, akik ilyen felsőoktatási karon, szakterületen a katedrán állnak,
akiknek a máshol is tetten érhető akadályok mellett saját belső kételyeikkel és a kialakult
sztereotípiákkal is meg kellett küzdeniük.
„Az óvodai projektet adaptáló óvodapedagógusok” c. előadás a pedagógus oldaláról
vizsgálja az innovációt. Az elmúlt évek egyik innovációs területe az óvodai nevelésben a
projektpedagógiának a kisgyermekkor sajátosságaihoz történő igazítása volt. Ennek a
bevezetésében részt vett óvodapedagógusok vizsgálata hasznosítható tapasztalatokat
nyújt az implementáció motivációjáról, pedagógiai értékeiről, a gyakorlati keretekről.
Mai modellje lehet a gyermekhez igazított, személyre szabott nevelés kisgyermekkori
knowhow-jának.
Az „Óvodapedagógus hallgatók IKT használata” c. előadás bemutatja a 363 hallgatóra
és 20 oktatóra kiterjedő kérdőíves és webbányászati módszerekel végzett vizsgálatot. Az
óvodapedagógus hallgatók 110 fős almintát képviseltek – így az adatok elégségesek
voltak az adott célcsoport IKT-hoz kapcsolódó használatbeli és érzelmi
viszonyrendszerének megállapításához. Az eredmények számos közkeletű sztereotípiát
megcáfoltak, és a felsőoktatási praxis számára is hasznos támpontokat adnak az
elektronikus tanulási környezetek kialakításához.
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NEMZETKÖZI KITEKINTÉS AZ ÓVODAPEDAGÓGUS PROFESSZIÓ
GYAKORLATÁBAN
VARGÁNÉ NAGY ANIKÓ

DEGYFK
vnaniko@ped.unideb.hu

Témakörök: Óvodapedagógia
Előadásunkban a pedagógusképzés szerves részeként az óvodapedagógus képzés
nemzetközi trendjeiben jelenlévő lehetőségeit kívánjuk reflektorfénybe állítani. A
referátum arra vállalkozik, hogy bemutassa milyen azonosságok és eltérő lehetőségek
jelennek meg az óvodapedagógus professzió választásában az OECD országokban.
Az európai felsőoktatási térben egységesülő pedagógusképzésben, a bolognai
folyamathoz köthető lineáris, egymásra épülő képzési rendszer hagyományosan
gyakorlatközpontú óvodapedagógusokat képző intézményeinek nemzeti sajátosságait
igyekszünk bemutatni. Az óvodapedagógus professzió hazai fejlődésének ismertetése
mellett elemezzük az óvodapedagógiai szakma professzionalizálódásának nemzetközi
gyakorlatát. Az óvodapedagógus szakma hivatássá válásának leírása során rávilágítunk
az óvópedagógusokat képző intézmények nemzetközi gyakorlatára is.
Az előadás a pedagógusképzés egy kevésbé preferált területét, az óvodapedagógus
képzést állítja középpontba. Bemutatjuk, milyen tartalmi elemek jellemezik az
óvodapedagógus képzést az OECD országokban. Az elméleti és gyakorlati felkészítés
során a leendő óvodapedagógusok milyen szakmai útravalóval hagyják el a képzést.
Vizsgálatunk európai kontextusában a Bologna-folyamat nemzeti végrehajtásait elemző
Eurydice kiadvány és internetes honlap gazdag statisztikai adatokkal, leírásokkal
rendelkező kiadványa szolgálnak az elemzés forrásául. Áttekinthetjük a felsőoktatásról
készült OECD jelentéseket, különös hangsúlyt helyezve a pedagógia tudományának
szakterületén megszületett tanulmányokra.
A kutatás relevanciája: Az elsődleges források és statisztikák feldolgozása alapján
előadásunkkal új és konvergáló elemekkel kívánjuk gazdagítani az óvodapedagógus
képzés nemzetközi dimenzióit bemutató képet.
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NŐI OKTATÓK, „NŐIES” SZAKOK
BOCSI VERONIKA* – TORNYI ZSUZSA ZSÓFIA**

Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar
*bocsiveron@gmail.com
**tornyizsuzsa@gmail.com
Témakörök: Óvodapedagógia
A nők helyzete és esélyegyenlőségi lehetőségeik a felsőoktatásban kiemelt jelentőségű
téma, mely – többek közt – magába foglalja a nőhallgatók és nőoktatók szakmai
karrierútját, a horizontális és vertikális szegregációt, valamint az üvegplafon jelenség
vizsgálatát a felsőoktatásban és a tudományos életben.
Napjainkban is különbséget kell tennünk a különböző egyetemi karok és szakok között:
a tanulmányi ágak szerinti nemi szegregáció mintáját követve magas arányban
jelentkeznek a nők az óvodapedagógus, tanító- és a tanárképzéshez kapcsolódó
szakokra, a bölcsészettudományi - humán és társadalomtudományi - és az egészségügyi
főiskolákra. Jelentősen felülreprezentáltak és gyakrabban végeznek ún. nőkhöz
###jobban illő###, oktatással, ápolással kapcsolatos, illetve bölcsészeti tanulmányokat,
melyhez hozzájárul a munka jellege: ezekben az ágazatokban a hagyományos női
szerepeknek megfelelő tulajdonságokat preferálják (Hrubos 2001, Nagy 1997).
Kérdésként merülhet fel, hogy vajon kik azok, akik ezeken a felsőoktatási karokon,
szakterületeken a katedrán állnak, akiknek a máshol is tetten érhető akadályok mellett
saját belső kételyeikkel és a kialakult sztereotípiákkal is meg kellett küzdeniük (Csépe
2008, Kissné 2005). Vajon milyen motiváció vezette őket erre a pályára, elégedettek-e,
sikeresnek tartják-e magukat, s hogyan értelmezik önmagukat. Eredményeink egy vidéki
kutatóegyetemen végzett vizsgálat (N=136) egy speciális almintáját (négy kar női
oktatóit) értelmezve azokat vizsgálja (N=63), akik - teljesen, vagy közel teljesen feminizálódott pályákra készítik fel hallgatóikat (kiemelten említendő az
óvodapedagógia, ahol szinte teljes feminizációról beszélhetünk).
A női oktatók helyzete itt is speciális mobilitási és karrier-képet mutat: a vezető
pozíciókban, illetve az egyetemi hierarchia csúcsán alacsonyabb a részvételük, a
társadalmi mobilitás akadályai, valamint a munka és a magánélet egyensúlya
megteremtésének nehézségei szintén megjelennek. A családon belüli munkamegosztás,
a női oktatók által osztályozott támogató és akadályozó tényezők, a nemi szerepükhöz
való viszonyuk a meghatározó (a család és munka viszonya), azonban az elégedettségük
magasabb.
Külön érdekesség, hogy az egyik kar élén női dékán áll, aki életútinterjúval járult hozzá
a kutatáshoz. A nők szerepeinek összeegyeztetése kapcsán ezzel a témával külön is
érdemes külön foglalkozni: talán nem olyan „gyanús” az az objektív mércével mérve is
sikeres nő, ha egy, a nőkhöz szorosan kapcsolódó tudományterületen tevékenykedik?
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AZ ÓVODAI PROJEKTET ADAPTÁLÓ ÓVODAPEDAGÓGUSOK
PÁLFI SÁNDOR

Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar
palfis@ped.unideb.hu
Témakörök: Óvodapedagógia
A projekt pedagógiai terjesztése már a ’90-s évek folyamán jellemző volt a közoktatás
területén. Számos szerző értelmezte, bővítette a téma elméleti és gyakorlati hátterét
(Hortobágy K., M. Nádas M., Hegedűs G., Radnóti K., Nahalka I.). Kisgyermekkori
adaptációiról már kevesebbet tudunk (Körmöci K., Pálfi S.). E módszertani kultúra
gyermekbarát szemlélete miatt napjainkban intenzív adaptációs időszakot élünk.
Kutatásunkban azokat az óvodapedagógusokat kívánjuk megismerni, akik a gyakorlatba
elsőként vezették be ezt a módszertani kultúrát. Célunk feltárni a bevezetésben részt
vevők induló kondícióit, pedagógiai teendőit, amiket kapcsolatba állítunk a település és
a helyi program típusával, s a pályán eltöltött évekkel is.
A módszer és a minta: a kutatáshoz adatokat írásbeli kikérdezés útján 8 megyéből 236
főtől gyűjtöttük.
Az óvodapedagógusok 84%-a városi környezetben és főként minősített óvodai
programok (Freinet, Lépésről lépésre) gyakorlati előzményeinek birtokában kezdte el. A
megkérdezett óvodapedagógusok 76%-a 5 évnél régebben alkalmazza, amire a
szakirodalom mellett főleg a szakmai látogatások ösztönözték és nem a külső elvárások.
A motivációs tényezők között a komplex személyiségfejlesztés új tevékenységrendszere
volt a vonzerő. A bevezetést követő változásokat a tervezésben, dokumentálásban, a
tevékenység értelmezésében (a gyermeki tevékenységet helyezve előtérbe a korábbi
évtizedek foglalkozásszervezési módszertanával szemben) és a tárgyi-téri környezet
változásában találják meghatározónak. Az eredmények azt támasztották alá, hogy a
projektpedagógiát az óvodai nevelés egészét átszövő stratégiának, komplex
képességfejlesztésnek tekintik, és nem egyszerűsítik le tanulásszervezési módszerre,
vagy tervezési technológiára.
A kutatás eredményei mind az óvodapedagógus képzésben, mind a továbbképzésben a
gyermekközpontú paradigma adaptációs jellemzőinek megismerésekor válnak
relevánssá, és nyitnak meg újabb kutatásokat.
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ÓVODAPEDAGÓGUS HALLGATÓK IKT HASZNÁLATA
MOLNÁR BALÁZS* – PÁLFI SÁNDOR**

Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar
*molnarb@ped.unideb.hu
**palfis@ped.unideb.hu
Témakörök: Óvodapedagógia
A 2010. január és szeptember közötti időszakban 363 pedagógushallgatót és 20 oktatót
vizsgáltunk kérdőíves és webbányászati módszerekkel, amellyel az infokommunikációs
technológiák használatát és a modern technológiákhoz kapcsolódó attitűdjeiket mértük
fel, különös tekintettel az internethasználatra (cél). A nappali és levelező tagozatos
óvodapedagógus hallgatók 110 fős almintát képviseltek a vizsgálatsorozatban, így az
eredmények empirikus alapokat nyújthatnak az adott célcsoport IKT-hoz kapcsolódó
használatbeli és érzelmi viszonyrendszerének feltérképezéséhez.
A vizsgálatsorozatban megcáfolódni látszik a klasszikus Tapscott-i (netgeneráció),
Prensky-féle (digitális benszülöttek) optimista szemléletmód az ún. Y- és Z-generáció
internetközpontú, magasszintű IKT-kompetenciákkal jellemezhető világáról, és egy
jóval kevésbé „gépközpontú” populáció képe rajzolódik ki előttünk. Mindez
összhangban áll a legújabb empirikus vizsgálati eredményekkel is (pl. Fehér–Hornyák
2010-es vizsgálatai). A vizsgált fiatalok számára a közösségi oldalak vagy a
videomegosztók természetes lehetőségeknek számítanak, de mindezekkel túlzásoktól
mentesen élnek, és a mélyebb IKT-ismeretek korántsem jellemzőek rájuk. Ugyanakkor
az óvodapedagógus hallgatók semmivel sem hárítják jobban ezeket a technológiákat,
mint más, az IKT világához talán közelebb álló szakok hallgatói. A nyitottság és a
kompetencia dimenziói ma már gyakorlatilag függetlenek a hallgatók szociokulturális
hátterétől, csak úgy, mint az életkoruktól. Nem ritkán pontosan az idősebb hallgatók
vagy oktatók körében tapasztaltunk „fiatalokat meghazudtoló” nyitottságot. Az
infokommunikációs technológiák iránti fogékonyság, érdeklődés sokkal inkább egyéni
döntésekből fakad, semmint külső háttérváltozókból. Ugyanakkor erősen élnek olyan
sztereotípiák, amelyek empirikusan kimutatható alapokkal alig rendelkeznek (pl. a
fiatalabb korosztályhoz képest az idősebbek reménytelenül lemaradtak).
A kutatás elméleti és gyakorlati relevanciája: a vizsgálatsorozat számos megfontolandó,
felsőoktatási praxisban is jól használható eredménnyel járt, amennyiben az elektronikus
tanulási környezetek, internetalapú tanulási formák óvodapedagógus hallgatók
képzésében történő erőteljesebb megjelenítésére törekszünk.
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GYERMEKVÉDELMI RENDSZERÜNK AZ EREDMÉNYEK TÜKRÉBEN
Elnök:
VERESSNÉ GÖNCZI IBOLYA
Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete

Opponens:
BODNÁRNÉ KISS KATALIN
Nyíregyházi Főiskola PKK Szociálpedagógia Tanszék
FEGYELEM ÉS FEGYELMEZÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEKBEN
HEGEDŰS JUDIT
ELTE PPK Neveléstudományi Intézet Pedagógiatörténeti Tanszék
ÁLLAMI GONDOSKODÁSBAN NEVELKEDETT FIATALOK A
FELSŐOKTATÁSBAN
VERESSNÉ GÖNCZI IBOLYA – RÁKÓ ERZSÉBET
Debreceni Egyetem BTK Neveléstudományok Intézete Debreceni Egyetem
GYFK Szociálpedagógia Tanszék
AZ ISKOLAI SIKERESSÉGET ELŐMOZDÍTÓ TÉNYEZŐK A
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HOMOKI ANDREA
Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-és Egészségtudományi Kar
GYERMEKVÉDELEM ÉS SZOCIÁLPEDAGÓGIA A „BOLDOG
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Nyíregyházi Főiskola PKK

305

SZIMPÓZIUM–ÖSSZEFOGLALÓ
Témakörök: Gyermek- és ifjúságvédelem; hátrányos helyzet, kisebbségi oktatás
A szimpózium előadásainak tematikai csomópontja, összekötő tartalmi eleme a hazai
gyermekvédelmi ellátórendszer különböző területeinek immár kitapintható, mégis
kevésbé artikulált eredményessége, szem előtt tartva és felvállalva a folyamatosan
korrigálandó hiányosságokat is. A bemutatásra kerülő tématerületek a következőkben
foglalhatók össze:
- a szociális kompetenciák fejlesztésének indokoltsága és lehetőségei négy megyében
lefolytatott pedagógusvizsgálat eredményei alapján
- a gyermekvédelem zárt intézményeiben zajló fegyelmezés kérdései, az e nevelési
eljárásban a biztonsági szempontok, valamint a pedagógiai, pszichológiai elvek
érvényesítése, összhangjuk megteremtésének dilemmái
- a gyermekjóléti alapellátásban védelembe- és a gyermekvédelmi szakellátásban
gondozásba vettek iskolai életútjának jellemzői, valamint a rezilienciájukat vizsgáló
empirikus kutatás elméleti és statisztikai háttere
- a XIX.-XX. század fordulóján a hazai gyermekvédelemben megjelenő állami
feladatvállalás, valamint az azt kiegészítő széleskörű társadalmi és politikai támogatottság
megjelenése
- a gyermekvédelmi szakellátásban szocializálódott fiatalok felsőoktatásba vezető útjának
motivációi,a gyermekvédelmi- és a közoktatási rendszer együttműködésének jellemzői,
ezekből eredeztethető ellentmondások, dilemmák.
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FEGYELEM ÉS FEGYELMEZÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEKBEN
HEGEDŰS JUDIT

ELTEPPK Neveléstudományi Intézet Pedagógiatörténeti Tanszék
hegedus.judit@ppk.elte.hu
Témakörök: Gyermek- és ifjúságvédelem; hátrányos helyzet, kisebbségi oktatás,
kriminálpedagógia, fegyelmezés
Kutatásunkhoz Foucault a felügyeletről és büntetésről szóló klasszikus műve (Foucault,
1990) szolgált kiindulópontként. A társadalomban működő fegyelmező intézmények
(iskolák, kórházak, menhelyek, javítóintézetek, börtönök) közül vizsgálódásunkban
kiemelten a gyermekvédelem – a gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetőkkel foglalkozó –
intézményeire fókuszáltunk. Abból indultunk ki, vajon mennyire érvényesülnek a
fegyelmező társadalom jellemzői ezen intézményekben, történt- e bármilyen eltolódás a
Christie Nils által képviselt emberközpontú büntetés irányába. Kérdéseink
megválaszolására három intézményben – speciális gyermekotthon, javítóintézet,
fiatalkorúak büntetés-végrehajtási intézete – vizsgálódtunk. Kutatásunk1 célja az volt,
hogy feltárjuk az elmúlt 5 év fegyelmi ügyeinek jellegzetességeit, ennek érdekében
megvizsgáltuk az intézmények fegyelmi ügyeivel foglalkozó statisztikákat, kiemelve
azokat a szempontokat, hogy az intézményben töltött idő és a fegyelmi vétségek
gyakorisága között milyen kapcsolat van, melyek a leggyakrabban alkalmazott eljárások
a fegyelmik kezelésében. A statisztikai elemzéseken túl mindhárom intézményben
strukturálatlan interjút készítettünk intézményenként 5 fiatallal. A fegyelmezés
témakörét fókuszba helyező mélyinterjúink elemzését az ATLAS.ti program
segítségével végeztük el. A fiatalokkal készített interjúk során jól körvonalazódtak a
családjuk fegyelmezési szokásai, és a zárt intézeti nevelés szigorú szabályrendszere
elleni lázadás mellett a prionizáció jelenségével is találkozhattunk. A fegyelemmel
kapcsolatos képnél tetten érhető a kívülről hangsúlyozott szabályok előtérbe helyezése.
A kutatás másik célja az itt dolgozó nevelők nézeteinek feltárása az intézményekben
zajló fegyelmezésről, az elvárt fegyelemről. Intézményenként 3 kollégával készült a
nézetek feltárását célzó félig strukturált interjú. Az interjúk elemzése során jól
érzékelhetővé vált a büntetés-végrehajtáshoz kapcsolódó nevelők és a
gyermekvédelemben dolgozó nevelők közötti különbség. Bár mindannyian fontosnak
tartották a fegyelmet, azonban ennek értelmezése során a biztonsági szempontok
ütköztek a pedagógiai és pszichológiai felfogással. Hasonló különbség volt érzékelhető a
fegyelmezési szokások között: míg a büntetés-végrehajtási intézetekben egyértelműen a
szabályoknak való formális, jogi büntetési formák domináltak, addig a
gyermekvédelemhez kötődő intézményekben a fegyelmezési eljárások inkább
pszichológiai, pedagógiai módszerek voltak.

1

A kutatást az OTKA K 75295 sz. projekt támogatja.
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ÁLLAMI GONDOSKODÁSBAN NEVELKEDETT FIATALOK A
FELSŐOKTATÁSBAN
VERESSNÉ GÖNCZI IBOLYA* – RÁKÓ ERZSÉBET**

*Debreceni Egyetem BTK Neveléstudományok Intézete
gonczi.ibolya@arts.unideb.hu
**Debreceni Egyetem GYFK Szociálpedagógia Tanszék
rakoe@freemail.hu
Témakörök: Gyermek- és ifjúságvédelem; hátrányos helyzet, kisebbségi oktatás,
állami gondozottak, hátrányos helyzet, felsőoktatás, gyermekvédelmi szakellátás
A gyermekvédelmi szakellátásban szocializálódó gyermekek, az egyéni életútjukat
onnan indító fiatalok népessége változatlanul szembesül a társadalmi egyenlőtlenségből
eredeztethető olykor súlyos nehézségekkel. Döntő többségük a korábban elszenvedett
iskolai kudarcaik miatt is a szakiskolai képzés nyújtotta lehetőséget vállalja. A
középiskolai tanulmányaik befejezése után pedig jellemzően nem céljuk a felsőoktatásba
bekerülni.
A kutatás1 célja
Vizsgálatunk a gyermekvédelmi rendszert elhagyó fiatalokra fókuszál. Arra kívánunk
rámutatni, hogy miként támogatja a társadalmi integráció erősítése érdekében a
gyermekvédelmi ellátó-, valamint a közoktatási rendszer, mint szocializációs színtér a
gyerekeket a tanulmányaikban, miként jellemezhető e két rendszer együttműködése,
valamint ez a kooperáció milyen szerepet játszik a fiatalok abbéli döntésében, hogy
felsőfokú tanulmányokat folytassanak.
Szakirodalmi háttere
A kutatás elméleti hátterének feldolgozása alapján – Martin P.,Y., Jackson, S. (2002),
Forsyth A., Furlong A. (2003), Jackson S., Ajayi S. és Quigley M. (2005), Rácz (2009),
Bryderup I. M., Quisgaard M. (2010) – megállapítható volt, hogy a gondozott
fiataloknak a felsőfokú képzésbe bekerülésükhöz hatékonyabb együttműködésre van
szükség a gyermekjóléti szolgáltatások, a szakellátások valamint a köz-és felsőoktatási
intézmények között.
A kutatás módszere
Empirikus kutatásunkhoz a 2011-2012-es tanévben a Debreceni Egyetem több mint
hatezer hallgatója közül szűrtünk ki tizenkét, jelenleg is szakellátásban élő, az egyetem
különböző karán tanulmányokat folytató hallgatót. A velük készített strukturált interjúk
alapján elemezzük ezeknek a hallgatóknak a szociodemográfiai helyzetét, a
továbbtanulási döntésükben szerepet játszó motivációjukat, valamint azt, hogyan tudnak
élni a felsőoktatás nyújtotta lehetőségekkel, miként küzdenek meg egyetemi éveik alatt
az értelmiségivé válás folyamata során tapasztalt kihívásokkal.
A kutatás eredménye
Eddigi eredményeink alapján megállapítható, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok a
veszélyeztető családi életből, kedvezőtlen kiinduló helyzetből is képesek a közoktatás és
a szakellátás nyújtotta emberi, szakmai segítség és támogatás, valamint a saját
elhatározásuk és elszántságuk mentén – igaz még nagyon kevesen – eljutni a
felsőoktatásig, tanulmányaikat eredményesen folytatni.

1

A kutatás a HURO/0901/253/2.2.2.(2011-2012) projekt keretén belül valósul meg.
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AZ ISKOLAI SIKERESSÉGET ELŐMOZDÍTÓ TÉNYEZŐK A
GYERMEKVÉDELMI GONDOZOTTAK ESETÉBEN
HOMOKI ANDREA

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-és Egészségtudományi Kar
andi.homoki@gmail.com
Témakörök: Gyermek- és ifjúságvédelem; hátrányos helyzet, kisebbségi oktatás,
társadalmi kirekesztés, hátrányos helyzetű gyermekek, esélyek és lehetőségek az
életben, iskolában, reziliencia
Az iskolai sikerességet előmozdító tényezők a gyermekvédelmi gondozottak esetében
Az előadásban a gyermekjóléti alapellátásban védelembe- és a gyermekvédelmi
szakellátásban gondozásba vettek iskolai életútját, rezilienciáját vizsgáló empirikus
kutatásunk elméleti és statisztikai hátterét mutatjuk be. A hátrányos helyzetű,
veszélyeztetett gyermekek/fiatalok különböző életterületei társadalmi, gazdasági,
szociális támogatottságuk privációikkal jellemezhetők. Depriváltságuk a társadalmi
kirekesztés, kirekesztettség irányába mutat, a szegénységből, stigmatizációból való
kitörési lehetőségeik (Ferge 1994) jelentősen behatároltak. A gyermekvédelmi rendszer
hivatott arra, hogy eszközöket, módszereket biztosítson hátrányaik mérséklésére. A
rendelkezésre álló nemzetközi kutatási adatok azonban azt mutatják, hogy a rendszer
támogatottjainak mindössze 30%-ára jellemző a sikeres társadalmi integrációt elősegítő
reziliencia (Rutter, 1987, 1990; Pozo-Masten, 2008; Sahoo, 2011; Rosen, 2011) annak
ellenére, hogy a szerzők mindegyike fejleszthető képességként, úgynevezett „hétköznapi
jelenségként” (Masten, 2008) említi. Prezentációnkban azon túl, hogy statisztikai adatok
alapján aktuális helyzetképet mutatunk kutatásunk populációjának (N≈2000) iskolai
előmeneteléről, összefoglaljuk az iskolai életúttal kapcsolatos hazai és nemzetközi
kutatási eredményeket, majd a Welch-féle (1987) humánöko rendszer szintjeihez rendelt
reziliencia faktorok hatásvizsgálatához kapcsolódó hipotézisek, a gyermekvédelmi
reziliencia modell és alkalmazott módszereink ismertetésével zárjuk előadásunkat.
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GYERMEKVÉDELEM ÉS SZOCIÁLPEDAGÓGIA A „BOLDOG BÉKEIDŐBEN”
MAGYARORSZÁGON A XIX-XX. SZÁZAD FORDULÓJÁN
PORNÓI IMRE

Nyíregyházi Főiskola PKK
porimrit@t-online.hu
Témakörök: Gyermek- és ifjúságvédelem; hátrányos helyzet, kisebbségi oktatás
Magyarország 1867 utáni gazdasági fejlődési üteme maga után vonta mindazokat a
társadalmi következményeket, melyek súlyos, megoldandó szociális problémákban
jelentkeztek. Az ipar, az egészségügy, az igazságszolgáltatás szociális hatású törvényei
mellett megjelentek a gyermekeket középpontba állítók is. A korszak a szociális reform
alapjának a nevelést tartotta, melyet a testi és anyagi jólét előmozdításával
párhuzamosan látta fejlesztendőnek. A gyermekvédelmet elsődleges állami feladatnak
nevezték, melyet egybe kellett kapcsolni a gyermekneveléssel a kisdedóvástól az
egyetemekig. Ez megfelelő szakintézmények működtetését szükségeltette. Az 1898. évi
XXI., az 1901. évi VIII. és XXI. tc-ek közvetlenül járultak hozzá ennek létrehozásához.
Az előadás egyik célja e folyamatnak a bemutatása mely tiltó intézkedéseket
tartalmazott (abortusz betiltása, gyermekkitevés eltiltása, a nem gyógykezeltetés
büntetése hétéves korig, büntetlenség a büntetendő cselekmények miatt a 12 éves korig)
és védő (gyámügyi intézkedések, dajkaságba adott gyermekek feletti községi felügyelet,
bábaiskolák, oltási kényszer, óvodák, iskolák, és fogyatékosok számára való iskolák,
ismétléssel foglalkozó ifjúsági egyesületek, javító intézetek). Másik célunk a
gyermekvédelmi rendszerbe bekerülés útjának elemző bemutatása az elhagyottság, a
„züllöttség” és a közegészségügy oldaláról.
A prevenciót biztosító intézmények sorában megtalálhatjuk a kisdedóvást, a
népiskolákat, az ezekkel kapcsolatos napközi gyermekotthonokat, a gyermekligát,a
népotthonokat, a munkás Urániát, és egyéb népművelési és szociálpedagógiai
intézményeket.
A századfordulón tehát széleskörű társadalmi és politikai támogatással erősödött meg a
gyermekvédelem törvényekkel alátámasztott intézményesülése.
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SZIMPÓZIUM–ÖSSZEFOGLALÓ
Témakörök: Pedagógusképzés, pedagóguspálya; felsőoktatás, felnőttoktatás
Az elmúlt évtized hazai és nemzetközi kutatási eredményei meggyőzően bizonyították,
hogy a diákok iskolai teljesítményét – az oktatáspolitika által is befolyásolható tényezők
közül – elsősorban a tanári munka minősége határozza meg. Az oktatási rendszerek
különböző fejlettségi fázisaiban általában más-más oktatáspolitikai intézkedések
szolgálják leginkább az adott állapot meghaladásának lehetőségét. Magyarország
jelenlegi helyzetében kiemelt figyelmet kellene fordítani a pedagóguspálya mint hivatás
fejlesztésére és megerősítésére.
Az elmúlt időszakban több kiemelt fejlesztési program is foglalkozott a pedagógus
hivatás különböző aspektusaival. A tervezett szimpózium a pedagógusszakma
megerősítéséhez közvetlenül, ám egymáshoz csak közvetett módon kapcsolódó
kutatások főbb érintkezési pontjainak bemutatására vállalkozik. Célja az egymást
erősítő, vagy egymással polemizáló megközelítések és eredmények feltárása és a
nemzetközi kapcsolódási pontok bemutatása. Ennek során kiemelt figyelmet fordít a
pedagógusképzéssel és -továbbképzéssel, a tanári munka értékelésével kapcsolatos hazai
és nemzetközi kutatási eredmények összegzésére, a tanári kompetenciák kérdéskörének
elemzésére, a lehetséges leírási módok bemutatására, illetve a pedagógusképzést
támogató regionális szolgáltató és kutatóhálózat együttműködési módjainak feltárására.
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MI MINDENTŐL FÜGG A TANÁRI MUNKA MINŐSÉGE?
ERCSEI KÁLMÁN* – SÁGI MATILD**

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
*ercsei.kalman@ofi.hu
**sagi.matild@ofi.hu
Témakörök: Pedagógusképzés, pedagóguspálya; oktatáspolitika, EU oktatásügy
Az oktatás minősége egyike azon kulcsfontosságú tényezőknek, amelyek Magyarország
versenyképességét a globalizálódó világban meghatározzák. Az iskolarendszer
eredményessége és hatékonysága nemcsak az egyének, de az egész társadalom
szempontjából is alapvetően fontos. A gazdasági és társadalmi kihívásokra csak akkor
lehet megfelelő válaszokat adni, ha az emberi erőforrások kiaknázása és hasznosítása a
megfelelő módon történik. Nemzetközi összehasonlító elemzések sora mutatott rá arra,
hogy ahhoz, hogy a tanulói teljesítményeket és általában az oktatás színvonalát javítani
lehessen, arra van szükség, hogy jó képességű, felkészült tanárok tanítsanak az
iskolákban, és hosszabb távon is ott maradjanak. Az iskolarendszer minőségének, és
ezen belül mind a pedagógusképzésnek, mind a szakmai továbbfejlesztésnek, mind
pedig a minőségértékelés rendszerének kritikus kérdésköre annak meghatározása, hogy
mit tekintünk jó minőségű pedagógiai munkának, milyen jellemzői vannak a jó
pedagógusnak.
Előadásunkban megkíséreljük szintetizálni a pedagógusképzéssel, a pedagógus
továbbképzéssel, a tanári munka értékelésével kapcsolatos legfontosabb hazai és
nemzetközi kutatási eredményeket. Ennek során az oktatás, és speciálisan a pedagógus
munka minőségét lényegesen befolyásoló tényezők szerint vettük röviden számba az
elméleti alapvetéseket, és ezeket vetettük össze a kutatási eredményekkel. Figyelmünket
nem szűkítettük le a kiemelt fejlesztés keretei között folyó munkálatokra,
hangsúlyozottan figyeltünk azokra a más keretek között zajló kutatások, fejlesztések
releváns eredményeire is, amelyek kapcsolatban vannak, vagy elméletileg kapcsolatban
lehetnek fő kutatási kérdésünkkel – azzal, hogy hogyan, mi módon lehet javítani az
oktatás színvonalát, és milyen erre vonatkozó eredményei vannak a magyar oktatási
rendszernek. Eredményeink szerint a pedagógus hivatás megerősödésének, a tanári
munka minőségének javítását célzó tények és tervek tekintetében a magyar oktatásügy
nemzetközi fősodorral együtt halad –, ami magában foglalja a kiemelkedően jó, és a
jelentősebb problémákat rejtő elmozdulásokat is.
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MEGKÖZELÍTÉSMÓDOK A TANÁRI KOMPETENCIÁK LEÍRÁSÁRA
KOCSIS JUDIT NÓRA* – KOCSIS MIHÁLY**

*Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
kocsisjuditnora@gmail.com
**Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
kocsis.mihaly@ofi.hu
Pedagógusképzés,
pedagóguspálya;
pedagógiai

Témakörök:
értékelés,
minőségfejlesztés
A tanári pálya az Európai Unió több országában utánpótlási nehézségekkel küzd. A
jelenség hátterében általában társadalmi, gazdasági, oktatáspolitikai és
oktatástechnológiai változások állnak. Mindezek együttes hatására a tanári pályával
szembeni elvárások is átalakulnak, fokozatosan növekszenek. A növekvő elvárások új
kihívások elé állítják a leendő pedagógusok pályaorientációjában, felkészítésében és
továbbképzésében érintett szakembereket.
A tanári felkészültség javítására irányuló törekvések többnyire új tanári tudás- és
szerepfelfogásra épülnek. A pedagóguspályáról, a tanári hivatásról készített különféle
leírások – például a pedagógus professzió leírása, az úgynevezett képesítési és kimeneti
kompetenciák megfogalmazása, a pedagógusi sztenderdek kialakítása –, változatos
módon jelenítik meg a pedagógiai valóságot, ezen belül pedig a pedagógus
tevékenységét. Ezek általában a legalaposabb leírását kívánják adni azoknak a
tulajdonságoknak, képességeknek, készségeknek, attitűdöknek és felelősségvállalási
beállítódásoknak, amelyek a sikeres és hatékony professzió-műveléshez, illetve a tanári
személyiséghez elengedhetetlenek.
A pálya egyre inkább az egész életen át tartó tanulás képesség- és attitűdrendszereit
igényli, amelyeknek a tanári alapképzés csak az alapjait fektetheti le. Emiatt az egyes
országok általában arra törekszenek, hogy magas szintű szakmai támogatást nyújtsanak a
pályakezdő tanárok számára, karrierjük későbbi szakaszában pedig folyamatos
lehetőséget és ösztönzést biztosítsanak számukra szakmai fejlődésükhöz. Mindez
alapvetően új oktatáspolitikai célok és eszközök kialakítását kívánja meg – ezek közé
tartozik a pedagógusi kompetenciarendszerek és pedagógusi sztenderdek szintezett
követelményeinek kialakítása.
Az előadás a tanári kompetenciák – többnyire pedagógiai paradigmákhoz kötött – leírási
kísérleteinek legújabb eredményeit a szinergia esélyeinek bemutatása szándékával
foglalja össze.
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A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁI, SZEREPEI ÉS TEVÉKENYSÉGEI EGY
LEHETSÉGES MEGKÖZELÍTÉSE: A PROFESSZIÓGRAM
MRÁZIK JULIANNA

PTE BTK Neveléstudományi Intézet
mrazik.julianna@pte.hu
Témakörök: Pedagógusképzés, pedagóguspálya; felsőoktatás, felnőttoktatás
A pedagógusképzési rendszer fejlesztése érdekében, a tantárgyi struktúrához igazodóan,
a tanári tevékenységekre irányulóan létrejöttek a professziógramok. A professziógram
olyan tanári tevékenység-, és szerepleírás, mely a pedagógia világa működtetéséhez
kívánt ismereteket, tevékenységeket, képességeket és attitűdöket tudománytani,
tanulástani; tanuló-ismerettani; a tantárgyi tanításhoz szükséges egyéni; a tantárgy
tanításához kapcsolódó oktatáspolitikai érdekek kezeléséhez tartozó; a tantárgy
tanításához szükséges tantárgy-pedagógiai, nevelés-módszertani kompetenciák
nézőpontjaiból közelíti meg. Az előadás bemutatja a professziógram alapvető szerkezeti
kereteit, a valamely tantárgy általi kultúraközvetítésből adódó; a szocializációs
tevékenységek illetve szerepek kezeléséhez szükséges; a perszonalizációs teendők
ellátásához szükséges; az iskolai szervezet életéből következő kapcsolattartási; az
adatszolgáltatási/adminisztrációs teendőkkel összefüggő; a pedagógus érdek-képviseleti
tevékenységéhez kapcsolódó jogi-, adminisztratív, illetve önmegvalósítási kompetenciák
szempontjából. Egy professziógram a kultúraközvetítés és a pedagógus szocializációs
teendői köré szerveződik, benne megjelenik a kooperáció és team-munka az iskolai
szervezetben működő pedagógusokkal és a diákönkormányzattal. Megfogalmazza a
pedagógus perszonalizációs kompetenciáit a tanuló élettörténete, az egyéni bánásmód, a
fejlődéssel és fejlesztéssel együtt járó helyzetfelismerés, leírás és kezelés, a tanulási
nehézségek egyénre szabott diagnosztikája mentén. Felismeri a személyes alkotással, és
alkotássegítéssel kapcsolatos teendőket. Kitér konfliktus esetén a segítségnyújtásra, a
példaképállításra, a testi megbetegedésekben szenvedők felvilágosítására, az előítéletek
leküzdésére, a deviancia és abúzus prevenciójára; konfliktus esetén a tárgyilagos
elemzésre és konzultációra, a pályaválasztási segítségnyújtásra. A professziógram kitér
az iskolai szervezeti létből eredő kapcsolattartási kompetenciák körére (szakmai
konferenciákon való közreműködés, szakmai levelezés). Említi a szülőkkel,
munkáltatóval, iskolafenntartóval történő kapcsolattartást, a közvélemény tájékoztatását.
A fejlesztés ötödik dimenziója a statisztikai adatfelvétel, -szolgáltatás, napló-,
törzskönyv-, értesítő- vezetés, bizonyítványírás, beiskolázási nyomtatványok kitöltése.
Ide sorolja az értékeléssel összefüggő emlékeztetők összeállítását, bejelentések
felvételét, eljárások jegyzőkönyvezését. A professziógramm része munkaszervezéssel
kapcsolatos teendők (órarend, tanmenet, óravázlat összeállítása, vizsgaszervezés,
közreműködés a könyvtárak, szertárak állománygyarapításában, nyilvántartásában,
tankönyvrendelés). Végül tartalmazza a munkavállalásra, jogi felkészültségre vonatkozó
kompetenciakört és az önmegvalósítás kompetenciáit: olyan komponenseket, mint a
felkészültség az önművelési tervek összeállítására, a szabályozás, az etikai kódexek
értelmezése. Egy professziógram nem tekinthető lezárt rendszernek, további elemekkel
gazdagítható.
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ELEKTRONIKUS TARTALMAK A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZOLGÁLATÁBAN –
A PEDAGÓGUSKÉPZÉST TÁMOGATÓ REGIONÁLIS KÖZPONTOK
HONLAPJAINAK ELEMZÉSE
HUSZÁR ZSUZSANNA

Pécsi Tudományegyetem BTK Neveléstudományi Intézet
huszar.zsuzsanna@pte.hu
Témakörök: Pedagógusképzés, pedagóguspálya; felsőoktatás, felnőttoktatás
Az előadás a pedagógusképzést támogató regionális szolgáltató és kutatóhálózatok
kialakítását célzó, kiemelt fejlesztési projektek internetes megjelenését vizsgálja, a
pedagógusok munkáját segítő, szakmaiságát erősíteni hivatott fejlesztési eredményekre
koncentrálva.
A fejlesztési produktumokban megmutatkozó eredményekre mindenekelőtt a műfaji
sokszínűség jellemző. A projekt eredményeként nyolc régióban nagyjából két év alatt,
2010 és 2012 között pedagógusképzési tananyagok, felsőoktatás-módszertani
segédletek, tantárgy-pedagógiai segédanyagok, modultervek, óralírások, óraelemzési
szempontsorok, pedagógiai értékelési eszközök, képi és mozgóképi tartalmak,
akkreditációs anyagok, szakmai sztenderdek, képzési programok egyaránt keletkeztek, s
nem utolsó sorban maguk a regionális szerveztek is létrejöttek. Indokolt tehát a
produktumok számbavétele, leíró jellegű bemutatása.
A vizsgálat szövegbázisát a budapesti, egri, debreceni, szegedi, szombathelyi, pápai és
pécsi központokkal létrehozott nyolc regionális központ honlapjain 2012 őszéig
közzétett tartalmak jelentik. Az előadás kitér a honlapok szerkezeti jellemzőire,
célcsoportjaira, és bemutatja az elérhető produktumok műfaji és tartalmi csoportosítását.
A lezajlott projekt speciális célkitűzéseiből adódóan kiemeli azt is, hogy a honlapokon
mennyiben tükröződik a fejlesztések hálózati jellege, s hogy a fejlesztő intézmények
elérhető tartalmainak tükrében a kompetencia-alapú pedagógusképzésnek milyen, a
pedagógusok számára is hozzáférhető, a pedagógiai gyakorlatot közvetlenül is támogató
megközelítései jelennek meg.
Az előadás a pedagógiai munka minőségét befolyásoló tényezők közül a képzés
szempontjához kapcsolódik legszorosabban, a regionális honlapokon közzétett tartalmi
fejlesztések képzési, továbbképzési felhasználási lehetőségeire is utalva.
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ELEMÉR ÖSSZKÉPE AZ ISKOLÁKRÓL 2012-BEN
HUNYA MÁRTA

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
hunya.marta@ofi.hu
Témakörök: Tanulás, tudás; IKT, e-learning, távoktatás
Előzmények
Az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú használatának mérésére az Oktatáskutató
és Fejlesztő Intézet a rendelkezésre álló minták nyomán, de önálló fejlesztésként
kidolgozott egy komplex online mérőeszközt, amelyet eLEMÉR-nek kereszteltünk.
A mérőeszköz informatikai eszközökkel
eLEMÉR azt vizsgálja, hogy az iskolák informatikai eszközökkel hogyan támogatják a
tanulást és a tanítást, a szervezeti működést, és ehhez milyen infrastruktúra áll a
rendelkezésükre. A mérőeszköz 91 pozitív, orientáló jellegű állítást tartalmaz ezen a
négy területen. Az iskoláknak azt kell megválaszolniuk, hogy az állítások relevánsak-e
az iskola esetében, és ha igen, akkor milyen mértékig érvényesülnek. Négy szint között
lehet választani: (1) „nem igaz”, (2) „részben igaz”, (3) „majdnem teljesen igaz” és (4)
„igaz”.
A minta
2012-ben az iskolák 12,2%-a, 723 intézmény végezte el az önértékelést. A kitöltési
hajlandóság iskolatípusonként 13,5% és 16,3% között volt.
Mérési eredmények
Továbbra is az infrastruktúra mutatkozik a négy terület közül a legfejlettebbnek. Már
sok tanár alkalmazza az informatikai eszközöket a tanórákon, és egyre több jele
mutatkozik a tanulók tanórai eszközhasználatának is; ez meglehetősen magas, a mérés
átlagát meghaladó értéket kapott a (2,83, tavaly 2,35), digitális kompetenciáik tanórai
fejlesztése (2,86, tavaly 2,42).
A vizsgálat relevanciája
Az egész világon megfigyelhető az a törekvés, hogy az oktatási infrastruktúrába fektetett
pénz hasznosulását, az iskola és a tanulás technikai támogatásának köszönhető
átalakulását monitorozzák. Legutóbb az Európai Bizottság kezdeményezésére zajlott az
ESSIE elnevezésű, 33 országot érintő mérés az informatikai eszközök oktatási
alkalmazásáról, tanárok, igazgatók és tanulók részvételével. Az adatok feldolgozása még
zajlik. Remélhetőleg összehasonlító adatokkal is rendelkezünk majd az eLEMÉR és az
ESSIE vonatkozásában a konferencia idejére. Szeretnénk összevetni a mérőeszközöket
és az eredményeket is.
Az eLEMÉR segítségével végzett önértékelés eredménye az iskolákban közvetlenül is
hasznosítható. Helyzetképet ad az iskolának arról, hogyan is alkalmazzák az IKT-t az
oktatás különböző területein; segíti az iskola tudatos, belső motiváción is alapuló
önfejlesztését; megmutatja, hogy az informatikai eszközök hogyan járulhatnak hozzá a
tanulás, a tanítás, illetve az iskola fejlesztéséhez, és ehhez felméri az informatikai
feltételeket, az infrastruktúrát is. A helyzetkép alapján informatikai stratégiát alkothat az
iskola, ehhez az eLEMÉR sablont is biztosít; (a jövőben remélhetőleg) lehetővé teszi,
hogy az iskola részt vegyen egy új, országos minősítési rendszerben, ezzel is ösztönözve
a tudatos fejlesztést.
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NEMI, ETNIKAI VALIDITÁSI VIZSGÁLATOK A WECHSLER-FÉLE GYERMEKINTELLIGENCIATESZTEN
BÉZSENYI ÁKOS

Pécsi Tudományegyetem, Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola
bezsenyiakos@gmail.com
Témakörök: Pedagógiai értékelés, minőségfejlesztés; hátrányos helyzet, kisebbségi
oktatás Wechsler-féle gyermek-intelligenciateszt, tesztek validitása, mérési
invarianciája, konfirmatív faktoranalízis
Összefoglaló
Magyarországon az elmúlt évtizedekben újra és újra fellángoló vita övezte az
iskolaérettség megállapítását, ezen belül az értelmi fogyatékosnak minősített gyerekek
speciális (kisegítő) iskolákba történő kiválogatását. A vita mindig akörül forgott, hogy
megbízhatóak-e azok a mérőeszközök, amelyekkel a gyermekek értelmi képességeit
mérik. Sokféle, néha tisztázatlan eredetű diagnosztikai módszert használtak, ennek
eredményeként nálunk több (főként halmozottan hátrányos helyzetű) gyereket
minősítettek enyhén értelmi fogyatékosnak, nagyon sok más országgal szemben.
Elkerülhetetlenné vált egy jól bevált, számos országban megbízhatónak bizonyult
mérőeszköz hazai bevezetése. Így került sor 2004 és 2008 között a Wechsler-féle
gyermek-intelligenciateszt
legújabb
változatának
(WISC-IV)
magyarországi
adaptálására. Azóta ez a teszt a legfontosabb mérőeszköz a gyermeki
intelligenciavizsgálatokban. Vajon igaz-e, hogy a teszt minden társadalmi csoportban és
korosztályban valóban ugyanazt méri, azaz teljesül-e a mérési invariancia? Számos
külföldi kutatás kimutatta, hogy az adott országban használt Wechsler-teszten bizonyos
társadalmi csoportok, kisebbségek tagjai szignifikánsan gyengébb eredményeket
(alacsonyabb pontszámot) értek el. Ezt a jelenséget többféle módon, például a tesztben
feltárt faktorszerkezet finomabb elemzésével igyekeztek megmagyarázni. Nálunk
ilyesfajta kutatásokat még senki nem végzett, noha a jelenség nálunk is ismert.
Az előadásban a külföldi kutatásokat ismertetem és beszámolok a saját kutatásaim
eddigi fázisairól. A standardizálás során létrehozott adatbázist használtam, mely
N=1000, 5-15 év közötti (köztük 163 roma származású) gyermek mérési eredményeit
tartalmazza.
A roma gyermekek átlageredményei lényegesen rosszabbak a nem roma gyermekek
eredményeinél.
Kutatási hipotézisem: a rosszabb eredmény jórészt a családi, illetve szociális
körülményekkel magyarázható. Az SPSS Amos programcsomag segítségével nyert
eredmények alapján megállapítható, hogy a közel azonos adottságú roma/nem roma
gyermekek teljesítménye közti különbség lényegesen kisebb, mint a teljes roma/nem
roma csoportok átlageredményei közti különbség. A fiúk és lányok eredményeit is
összehasonlítottam. Kiderült, hogy ha az átlageredményekben nem is, de egyes
résztesztekben lényegesen eltérő teljesítményt tapasztalhatunk.
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SZTE BTK
apmoabb@gmail.com
Témakörök: Pedagógiai értékelés, minőségfejlesztés; oktatáspolitika, EU oktatásügy
2005-ben nagy várakozások és bonyodalmak közepette vezették be a kétszintű érettségit.
Azóta is szakmai viták kereszttüzében áll megbízhatósága a régi rendszerhez
viszonyított színvonala, kivitelezése miatt. A kutatás azt a kérdést vizsgálja, hogy van-e
különbség a régi és az új típusú érettségi között a tanulók teljesítménye, attitűdjei
szempontjából. Természetesen a két vizsga jellege eltér egymástól, így
összehasonlításaink inkább tendenciákat mutatnak, mint a két típushoz tartozó
tudásszintbeli hasonlóságokat vagy különbségeket.
Az adatok egy nagyvárosi átlagos középiskola 2000 és 2011 közötti érettségi
eredményeiből tevődnek össze. A mintába 1118 tanuló került be, 334 fiú és 784 lány,
osztálytípusonként (testnevelés, általános gimnázium, pedagógia és környezetvédelmi
szakirány) egyforma arányban. A régi típusú érettségi adatok közül az utolsó 5 évit
(2000-2004) vizsgáltuk (N=545), az új típusú vizsga adatai közül a 2005., 2006. és a
2009-2011. évi eredmények álltak rendelkezésünkre (N=573).
A kutatásunk hipotézisei szerint a régi és az új típusú érettségi, mint szabályozott,
egységes kimeneti vizsgarendszer ugyanolyan átlagteljesítményt mutat, mely nemek és
osztálytípusok szerint is megegyezik. Feltételezzük, hogy az új rendszerben a tanulók
jobban megtalálják a képességeiknek megfelelő vizsgatárgyakat, valamint, hogy az
értékelési skálák különbsége miatt a kétszintű változaton kevesebb lemorzsolódó lesz.
Az eredmények alapján megállapítható, hogy a váltás az érettségi átlageredményeket
nézve nem okozott szignifikáns különbséget, a tanulók hasonlóan teljesítettek mindkét
vizsgatípuson. A nemek szerint vizsgálva azonban kiderült, hogy míg a 2005 előtti
vizsgákon a lányok értek el jobb eredményt (t=-2,486, p=0,013), az új típusú érettségin
azonban a fiúk szignifikánsan jobban teljesítettek (t=2,052, p=0,04). A választható
tantárgyak gyakoriságában is változás tapasztalható. A kétszintű érettségivel megjelent
választott tárgyként az ének, a rajz, az etika és a spanyol, mint új elemek, növekedett a
kémiából, informatikából érettségizők száma, és ezzel párhuzamosan egyre kevesebben
választották a hagyományos rendszerben még kötelezettségnek tekinthető szakmai
tárgyakat (pl. pedagógia, fizika, testnevelés), tehát egyfajta liberalizáltabb rendszer
alakult ki. A vizsgált 10 év során 26 fő zárta valamely tárgyát elégtelen eredménnyel,
legtöbben a pedagógiai osztálytípusban, 77% a régi típusú vizsgán. A jeles eredmények
tekintetében csak történelemből van különbség, itt a 143 érdemjegyből 111-et a régi
típusú vizsgán szereztek meg a tanulók, ez valószínűleg az írásbeli vizsgarész hiányának
tudható be.
Mindezek alapján kijelenthető, hogy a két típus között egyes tárgyak teljesítésének
nehézségében illetve tendenciáiban található különbség, az átlagos teljesítményeket
tekintve nem történt változás az elmúlt 10 évben.
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A SZOCIO-ÖKONÓMIAI TÉNYEZŐK HATÁSA A GYERMEKVÁLLALÁSSAL
KAPCSOLATOS ATTITŰDÖKRE
FINÁNCZ JUDIT

Kaposvári Egyetem
financz.judit@ke.hu
Témakörök: Gyermek- és ifjúságvédelem
Az előadás azokat a társadalmi-gazdasági tényezőket vizsgálja, amelyek a születések
számának csökkenésének hátterében állhatnak. Többek között ide sorolható az anyasági
ellátások átalakulása, a bölcsődei férőhelyek problémája, a nők kedvezőtlen munkaerőpiaci helyzete, a felsőfokú tanulmányok elterjedése és elhúzódása, az egzisztenciális
biztonság és a kiszámítható jövőkép hiánya, a párkapcsolatok növekvő instabilitása, a
megnövekedett földrajzi mobilitás, valamint a nagyszülői szerepek átalakulása (Kamarás
2006, Kapitány–Spéder 2009).
Magyarországon 1980 óta évről-évre kevesebb gyermek születik, a teljes termékenységi
arányszám 1,3 alá csökkent és 2011-ben mindössze 88050 újszülött jött a világra (KSH
2012). A 2010-es KSH adatok szerint a középiskolát végzett nők átlagosan 29 évesen, a
felsőfokú végzettségűek pedig átlagosan 31 évesen vállalták első gyermeküket. Az
alacsonyabb végzettségű nők esetében néhány évvel korábbra tehető az első gyermek
vállalása, így az empirikus vizsgálat az érettségizett és diplomás nőket veszi górcső alá.
A szerző 25-45 éves, Dél-Dunántúlon élő nők körében végzett kérdőíves felmérést
2012-ben (N=120). A kérdőív a gyermekvállalással, párkapcsolattal kapcsolatos
attitűdök mellett vizsgálja a kérdezettek gazdasági aktivitását, anyagi helyzetét,
vallásosságát, családi körülményeit és külön foglalkozik a válaszadók húszas éveinek
elején tervezett és a kérdezés időpontjában reálisnak tartott gyermekszám közötti
eltérésekkel. A probléma mélyebb megértése érdekében számos item nyitott kérdésként
szerepel. A vizsgálat előzetes eredményei azt mutatják, hogy az iskolázott, munkahellyel
rendelkező nők a kiszámíthatatlan jövő és az alacsony fizetések miatt nem vállalnak
gyermeket, de sok esetben a társ hiánya is problémát jelent. A gyermekvállalási kedvet
nagyban meghatározza, hogy milyen mértékben áll rendelkezésre rokoni, baráti segítség
a születendő gyermek felügyeletére, illetve a férj/élettárs keresete és támogatása,
valamint a nagyobb összegű hiteltörlesztés terhe is meghatározó. A kérdezettek húszas
éveik elején tervezett 2-4 gyermek megszületésére a minta jelentős hányada kevés esélyt
lát, ami egybecseng a hazai és nemzetközi kutatások tapasztalataival (Kopp–Skrabski
2005).
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HALLGATÓK ONLINE KAPCSOLATI STRUKTÚRÁJÁNAK VÁLTOZÁSA
KÖZÖS SZERVEZÉSŰ INTERKULTURÁLIS KURZUSON
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*KRE BTK; ELTE TTK
mail@molnarpal.net
**The Open University of Japan
japanisztika@gmail.com
Témakörök: Idegen nyelvi oktatás; IKT, e-learning, távoktatás
Az online kapcsolathálózatok elterjedésével új lehetőségek nyíltak a földrajzilag eltérő
helyen tanuló, eltérő nyelvi és kulturális háttérrel rendelkező, intézményi környezetben
mentorált tanulócsoportok közötti együttműködések előtt, az online cserekapcsolatok új
formái jelentek meg – email, blog, online kapcsolathálózat, online videokonferencia
(Carney, 2006; Aoki és Molnár, 2010, 2011, 2012; Molnár, 2009). A kultúraközi
együttműködés célja a legtöbb esetben az idegennyelvi, vagy az interkulturális
(kommunikatív) kompetencia fejlesztése (Byram, 1997; Zarate, 2003), mely történhet
osztálytermi környezetben (Byram, 1997; Belz, 2007). A közös tudásalkotás társas
hálózatba ágyazódó kommunikáció és információcsere eredménye (Smith és Peterson,
2007), mely az erre a célra alkalmas online társas kommunikációs és megosztási
környezetben, kapcsolathálózatban (Boyd és Ellison, 2008) is szervezhető, ahol a
megfelelően kialakított online tanulói környezet – jelen vizsgálatban egy Facebook zárt
csoport – létrehozásával irányíthatók a mentorált, tanulók közötti, tanulási célú
párbeszédek (McLoughlin és Lee, 2007).
Előadásunk célja, hogy bemutassa két, eltérő kulturális háttérrel rendelkező, közös
kurzuson együtt tanuló hallgatói csoport (n=16; nmagyar=5, njapán=11) online
kapcsolati struktúrájának változását. Arra kerestük a választ, hogyan változnak a
hallgatói kapcsolatok a közös tanulás során.
A társas hálózatok eredendően dinamikusan változó formációk, a hálózati struktúra
változása kapcsolatháló elemzéssel (Wasserman és Faust, 1994; Scott, 2000), többszöri
mintavételezéssel feltárható és elemezhető. A rendelkezésre álló mutatók közül a hálózat
sűrűségét (Granovetter, 1976; Friedkin, 1984), a klikkesedést (Luce és Perry, 1949;
Harary, Norman és Cartwright, 1965), valamint a tanulók központi és perifériális
elhelyezkedését (Freeman, 1979; Bonacich, 1987) vizsgáltuk. Ezek a mutatók az
együttműködések során létfontosságú interakciók, információmegosztás és -elérés,
attitűd, és más tényezők szempontjából adhatnak hasznos információt. Ismert ugyanis,
hogy a rendszeres interakciók következtében a résztvevők nagyobb valószínűséggel
tudnak kooperációs szokásokat fejleszteni és kollektíven cselekedni (Marwell és Oliver,
1993), ami a tudásépítő diskurzusokon alapuló oktatásmódszertan egyik fontos pillére.
A hallgatói csoport(ok) kapcsolati struktúrájának lekérdezése az online közösségi
hálózatban kialakított közös tanulói környezet segítségével (Hogan, 2007) történt, az
online kapcsolati adatok programozási interfészen keresztüli lekérdezésével.
A kapcsolati adatok elemzése feltárta, hogy a kurzus első közös óráján a kezdeti
különálló hallgatói csoportok összekapcsolódtak az online környezetben, az izolációk
teljesen megszűntek, a kapcsolatok később pedig hétről hétre gazdagodtak. A mérési
adatok statikus és dinamikus vizuális ábrázolásával jól nyomon követhető a kapcsolati
mintázat változása. További mérésekre van azonban szükség, hogy megismerjük a
kapcsolatok dinamikájának pontos okait.
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MOTIVÁCIÓ, ÉNHATÉKONYSÁG ÉS A SZORONGÁS KAPCSOLATA A
NYELVTANULÁSBAN
PINIEL KATALIN* – CSIZÉR KATA**

Eötvös Loránd Tudományegyetem
*brozik-piniel.katalin@btk.elte.hu
**weinkata@yahoo.com
Témakörök: Idegen nyelvi oktatás; motiváció, önszabályozás
Az idegennyelv-tanulás sikerét nagymértékben befolyásolják a tanulókat jellemző
egyéni különbségek (Dörnyei, 2005). Ezért is születik egyre több nyelvpedagógiai
kutatás hazánkban is, amely olyan egyéni különbségeket vizsgál, mint például a
motiváció (Csizér, & Kormos, 2008a, 2008b; Nikolov, 2003), az idegennyelvi-szorongás
(Tóth, 2008, 2009; Piniel, 2009) és az énhatékonyság (Péter-Szarka, 2007). Ezeket, és
más egyéni változókat eddig jórészt párosával vagy a nyelvtanulási teljesítménnyel
összevetve nézték. Kevés azonban az olyasfajta kutatás, amely több egyéni változó
közvetett és közvetlen hatását együttesen vizsgálja, és ezeknek a kapcsolatoknak a
dinamikáját boncolgatja (Dörnyei, & Tseng, 2009). Jelen kutatásunk célja az volt, hogy
a fent említett egyéni változók közül a nyelvtanulás motivációjának két dimenziója (a
motivált tanulói viselkedés és a nyelvtanulási tapasztalat (Csizér, & Dörnyei, 2005 )), az
énhatékonyság (Bandura, 1987) és az idegennyelvi-osztálytermi szorongás (Horwitz,
1986) facilitáló, illetve debilizáló (Eysenck, 1979; MacIntyre, & Gardner, 1989)
hatásának komplex kapcsolatát vizsgáljuk az angol nyelvet tanuló középiskolások
körében.
Négy budapesti középiskolából, összesen 235 tizedikes tanuló vett részt a kutatásban. Az
adatgyűjtéshez öt skálát adaptáltunk: Kormos és Csizér (2008) motivált nyelvtanulási
viselkedés és nyelvtanulási tapasztalat skáláit, Bandura (2006) énhatékonyság skáláját és
Alpert és Haber (1960) debilizáló ás facilitáló szorongás skáláit. Mind az öt skála,
pszichometriai mutatók alapján megbízhatónak bizonyult. A változók közötti lehetséges
komplex és dinamikus kapcsolatot strukturális modellezéssel (SEM) vizsgáltuk. Az
eredmények azt mutatják, hogy ezek a tényezők körkörösen befolyásolják egymást: a
nyelvtanulási tapasztalat hat az énhatékonyság érzetére, az tovább befolyásolja a
facilitáló szorongás szintjét, és ez közvetlen kapcsolatban áll a motivált tanulói
viselkedéssel. Ugyanakkor, ha a szorongás már debilizáló mértékű, az énhatékonyság
érzete is közvetlenül hat a motivált tanulói viselkedésre.
Ez a mindennapi gyakorlatban az jelenti, hogy az egyéni változók körkörös kapcsolatban
vannak egymással, így a nyelvtanulási tapasztalat meghatározza, hogy a nyelvtanuló
érzi-e, hogy rendelkezik a megfelelő erőforrásokkal, amelyek lehetővé teszik számára a
nyelvtanulást (énhatékonyság). Ezen erőforrások megléte vagy hiánya bizonyos mértékű
(facilitáló vagy debilizáló) szorongást keltve kihat arra, hogy a tanuló mennyire hajlandó
energiát fektetni a nyelvtanulásba, és ez tovább hat az ő nyelvtanulási tapasztalataira. Ez
az eredmény rávilágít arra is, hogy a nyelvtanulási tapasztalat függ a motiváltságtól, de
ugyanakkor fontos a nyelvtanuló kezébe adni a nyelvtanuláshoz szükséges eszközöket
(énhatékonyság), és csökkenteni a negatív érzelmek befolyását (debilizáló szorongás).
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nevelés
A bölcsődében a napirend folyamatosságából, az egyes mozzanatok egymásra
épüléséből fakadó ismétlődések tájékozódási lehetőséget, stabilitást, kiszámíthatóságot
eredményeznek a napi események sorában, növelik a gyermek biztonságérzetét. A
folyamatos gondozáson belül az egymást követő események a gyermek biztonságérzetét,
jó közérzetét teremtik meg – és egyben kiiktatják a felesleges várakozási időt.
A napirend függ a gyermekcsoport életkori összetételétől, fejlettségétől, szükségleteitől,
de befolyásolják azt az évszakok, az időjárás, a csoportlétszám és egyéb tényezők is.
Kialakításának további feltételei a személyi állandóság (saját gondozó-rendszer), a
tárgyi feltételek, a jó munkaszervezés, a kisegítő személyzet összehangolt munkája, a
gyermekek otthoni életének, életritmusának lehetőség szerinti figyelembe vétele.
A folyamatos napirend a bölcsődében c. módszertani levél 30 évvel ezelőtt született. A
bölcsődét igénybe vevő családok életformája, továbbá a családok és a bölcsőde közötti
kapcsolat jelentősen változott, így fontosnak éreztük a nevelő-gondozó munka eme
szegmensét szabályozó módszertani levél validitásának felülvizsgálatát.
Kutatásunkban 138 egészséges gyermek folyamatos megfigyelése végeztük el a
bölcsődében – egy teljes napon át – az átadástól a hazaadásig. Az adatok gyűjtését II.
évfolyamos csecsemő- és kisgyermeknevelő, bölcsődében dolgozó, levelező tagozatos
hallgatók végezték a Közép-Magyarország régió bölcsődéiben. A gyermekek átlagosan
napi 516,6 percet töltöttek a bölcsődében, ennek az időnek a tevékenységek szerinti
megoszlását (étkezés, kultúrhigiénés szokások kialakítása, játék, alvás, stb.) regisztrálták
a kollégák
A gyermekeket két korcsoportba osztottuk. 69 fő kétéves (átlag életkor 21,87 hónap), 69
fő hároméves (átlag életkor 34,14 hónap) gyermek adatát dolgoztuk fel,
korcsoportonkénti összehasonlításokat is végezve. Eredményeink számos ponton
alátámasztották, hogy a jó napirend és ezzel szinkronban a kisgyermeknevelők jól
szervezett munkarendje a gyermek érzelmi biztonságát, a csoport belső nyugalmát is
biztosítva a nevelés alapvető bázisát teremti meg.
Kutatásunk gyakorlati relevanciája az 1981-ben készült módszertani levél megerősítése,
kiegészítése.
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Témakörök: Személyiségfejlődés és -fejlesztés; szociális képességek, szociális tanulás
A tehetségesek világa az átlagot messze meghaladó, kivételes adottságokat takar, amely
Sternberg alapján kiváló, ritka, értékes és kimutatható produktumot hoz létre (lásd
Balogh, 2011). Ahhoz, hogy a szunnyadó képességterületek valóban kibontakozó
tehetséghez vezessenek, alapvető személyiségen belüli és környezeti katalizátorokra van
szükség (Gagné, lásd Balogh, 2011), amelyek köréből munkánkban az érzelmek
területét, valamint a sajátos kapcsolatrendszert állítjuk középpontba.
Az érzelmekhez kapcsolódva kiemelkedik a tehetségek jellegzetes túl ingerlékenysége,
mely a meglevő fejlettségi szint magasabb újjászerveződését segíti (Dabrowski, lásd
Harmatiné, 2011), ugyanakkor fokozott reakciókészséghez, az érzelmek intenzívebb
átéléséhez is vezethet. Célunk: körvonalazni mindennek az érzelmi intelligenciára, így
„az érzelmi információ észlelésének, kifejezésének, felhasználásának és irányításának
képességére” (Salovey és Mayer, 1990) való hatását tehetséges gyerekek körében.
Mindezt kiemelten a feszültséghelyzetekkel való megküzdés tükrében követjük, és
azonosítjuk a stressz elviselését segítő személyiségforrásaikat.
A társas kapcsolatok világában a tehetséges tanulók többségében introvertált
beállítódása a kognitív szféra túlterhelődésével kísérve akár elidegenedéshez, sajátos
csoportdinamikai jellegzetességekhez is vezethet. Tekintettel arra, hogy a tehetségesek
motivációs bázisa alapvető a kibontakozásuk hátterében, a társas kapcsolatok alakulását
az iskolai jóllét egyik meghatározó tényezőjének tekintettük (Konu, 2002) és ugyancsak
vizsgálatunk részévé tettük az iskolai erőszak körvonalazható elemeivel összefüggésben.
Munkánkban a következő vizsgálati módszereket alkalmaztuk: 1. az Iskolai klímára és a
zaklatásra vonatkozó kérdőívet (Buda, 2010), 2. a Megküzdési Mód Preferencia
Kérdőívet (Oláh, 2005), 3. a Pszichológiai Immunkompetencia teszt Junior változatát
(Oláh, 2005) és 4. a Képes Érzelmi Intelligencia Tesztet (Nagy, 2009).
A kirajzolódó eredmények alapján célunk tehetséges 12-14 éves gyerekek személyisége
jellegzetességeinek a pszichológiai immunkompetencia tükrében való azonosítása, ezen
belül az érzékenység, az érzelmi intelligencia segítő szerepének körvonalazása a
feszültséghelyzetekkel való megküzdésükben. Sikeres helytállásuk támogatásán túl
célunk továbbá az iskolai klímának, mint a tehetséges gyermekek motivációja egyik fő
bázisának lehetséges formálása, hogy minél eredményesebben megvalósulhasson a
Bloom szavaiban is rejlő, „megfelelő időben és helyen kapott érzelmi megerősítés” is a
kibontakozásuk hátterében.
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HERCZ MÁRIA
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A pedagógiai kutatások egyik központi kérdése az, hogy miként lehet hatékony a tanítástanulás. Az EU elmúlt évtizedben folyó kutatás-sorozata és a Mc’Kinsey jelentés
megerősítette azt a hétköznapi tapasztalatot, hogy az eredményesség kulcstényezője a
pedagógus. A legjobb hallgatók pályára vonzása és ott tartása kiemelt jelentőségű.
Különös paradoxonnal találja szemben magát az, aki napjaink leendő pedagógusainak,
mai hallgatóinknak a képzés megkezdésekor, meglévő kompetenciái és az OECD által a
pedagógus professzionalizmusról megfogalmazott kritériumokat összeveti. Tény, hogy
hallgatóink nem a legjobb képességűek közül kerülnek ki, és az is tény, hogy a jelenlegi
alkalmassági vizsga nem a pedagógus pályára való alkalmasságot méri. A bekerülő
hallgatók nem kis hányadának hiányoznak, illetve rendkívül alacsonyak azok a
kompetenciái, melyek a szakmai beválás alapjául szolgálnak. A tudományos
vélemények megoszlanak a tekintetben, hogy ezek a képességek fejleszthetőek-e még a
fiatal felnőtt korban. Tapasztalatom szerint megfelelő nem-tradicionális módszerekkel
igen. Kutatásomban óvodapedagógus hallgatók szakmai szocializációjának
megalapozását és – ezzel párhuzamosan – kompetenciafejlesztését megalapozó
kutatásom eredményeit mutatom be. Munkám kvalitatív metodológiára épül. Kiindulási
problémánk a hallgatók szakmai gondolkodásának megismerése volt és annak
megállapítása, hogy az önreflexió és a felsőoktatási hagyományoktól eltérő tanítási
módszerek mennyire hatékonyak a szakmai képességek és motiváció fejlesztésében.
Kutatásunk két egymást követő évfolyam közel száz hallgatójának fejlődését és
fejlesztését követte – részben hallgatói reflektív naplók, részben komplex
(gyakorlatvezetői és oktatói kritériumlistás skálás értékeléssel. A fejlesztési folyamat
egyéves időszakot mutat be ez alkalommal, mely a játékpedagógia, a neveléselmélet és a
komplex pedagógiai gyakorlat során alakult. Kiindulási gondolatunk, hogy a saját
élmények felidézése, a pedagógiai tudás személyessé tétele, a kooperatív tanulás átélése,
a közvetlen kapcsolat egy kisgyermekkel („lelki gyermek”-program), illetve a gyakorlat
során a lehető legtöbb tevékenységbe kapcsolódás hatékonyan segíti a hallgatók
képességfejlesztést. A felhasznált nem-hagyományos módszerek a következők voltak:
játék, dramatizálás, szimuláció, reflektív naplóra épülő diskurzus, fotóinterjú.
Tapasztalataink szerint hallgatóink sokat fejlődtek, különösen a szociális készségek és a
szakmai kommunikáció terén. Az eredményeket hallgatói, oktatói és gyakorlatvezetői
szemmel értékelve is pozitívnak tekinthetjük. Bebizonyosodott számunkra, hogy míg a
hagyományos módszerekre a diákok „hallgatóként”, tanulóként reagálnak, és passzívan
vesznek részt a tanítási folyamatban, addig a számukra szokatlan módszerek és
munkaformák során nem működnek a negatív sztereotípiák, és bár hónapok elteltével
akár, de aktivizálhatók, képesek erőfeszítéseket tenni önfejlesztésük érdekében. A
módszer tehát eredményes, alkalmazható.
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Az esélyegyenlőség és az integrációs szemlélet előtérbe kerülése szükségessé teszi a
beszédben akadályozott személyek, gyermekek részletes megismerését, a nyelvi profil
meghatározását és a képességek fejlesztését. A dadogás tüneteivel, terápiájával számos
kutatás foglalkozik, azonban a korai dadogás kialakulása Magyarországon kevés kutatás
tárgya. A kommunikációs jellemzők megismeréséhez nem rendelkezünk megfelelő
vizsgálati módszerrel és eszközzel, ugyanakkor a jellemzők pontosabb megismerésével
célzott fejlesztési program készíthető, elősegítve a tünetek enyhülését, a dadogó
személyek sikeresebb társadalmi integrációját. A poszter célja: a dadogó gyermekek
körében kismintán végzett empirikus vizsgálat összefoglalása. 2012 nyarán óvodás korú
dadogó gyermekek és anyjuk interakcióját vizsgáltuk és hasonlítottuk össze a
kontrollcsoporttal (N=20).
A dadogás kialakulásával foglalkozó kutatók feltételezése szerint a dadogás hátterében
két fő tényező állhat: a nyelvi készségek zavara, illetve a szülői reakciók. A dadogás
kialakulásának egy hipotetikus modellje szerint a dadogó gyermekek később tanulnak
meg beszélni, nyelvileg fejletlenebbek, de fokozottabb önmegfigyelési készséggel
rendelkeznek, mint kortársaik (Postma és Kolk, 1993). Bloodstein (1987) elmélete
szerint a dadogás kialakulásához több tényező is hozzájárulhat. A szülők személyisége
és attitűdje az interakciók során hatással van a gyermekre és a beszédhiba kialakulására.
Kismintás kutatásunkban azt vizsgáltuk, hogy vannak-e jellegzetes megnyilvánulások
dadogó gyermek és az anya interakciójában; és ez önmagában vagy más körülményekkel
együtt segíti-e elő a dadogás kialakulását. A gyermek-anya közötti interakció vizsgálata,
elemzése videofelvétel anyagának elemzésével történt. A nyelvi teljesítményt szóbeli
kikérdezés és logopédiai tesztek alkalmazásával vizsgáltuk.
A poszter összefoglalja a dadogással kapcsolatos nemzetközi és hazai kutatási
eredményeket, ismerteti az alkalmazott vizsgálati eszközöket, valamint a kismintás
vizsgálat eredményeit.
A kutatás legfontosabb eredménye, hogy a vizsgálati eljárás alkalmas az interakció
mélyebb megismerésére és összehasonlítására. A dadogó gyermek és anya
interakciójának megismerésével differenciáltabb képet kaphatunk a dadogás
kialakulásáról, illetve rögzüléséről. A próbamérés eredményeit 2012 őszén nagymintás
vizsgálatban kívánjuk megerősíteni. A kutatási eredmények kiindulási pontul szolgálnak
hatékonyabb logopédiai fejlesztési program elkészítéséhez.
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Témakörök: Neveléstörténet, reformpedagógia; felsőoktatás, felnőttoktatás
A társadalmi mozgalmak közös jellemzője, hogy megkülönböztető közös identitással
rendelkeznek, sűrű informális hálózatokból állnak, és jól definiálható ellenfeleik vannak.
Céljaikat tekintve lehetnek specifikusak, vagy akár általában véve kulturális változást
követelők. (De la Porta–Diani, 2006) A 19-20. század fordulóján Magyarországon
számos társadalmi mozgalom létezett, melyek meghatározott társadalmi csoportok
pedagógiai emancipációjáért küzdöttek. Előadásomban néhány korabeli mozgalom – a
feminista mozgalom, a patronage mozgalom, a hamvasztásért folytatott mozgalom, a
párbajellenes mozgalom, a prostitúcióellenes mozgalom, az alkoholellenes mozgalom, a
nőmunkásmozgalom – tárgyalásán keresztül kísérelem meg felvázolni ezeknek közös
jellemzőit, különös tekintettel az azokban részt vevő egyének, vagy integrálni kívánt
egyének informális nevelésének és oktatásának lehetőségére. Hager és Halliday mutatott
rá arra (2006), hogy az informális színtéren végzett tanulás általában nem tudatos
folyamat, és nem is tudatosan tervezett környezetben megy végbe. A leginkább hatékony
informális tanulás véletlen és váratlan körülmények között valósulhat meg.
Előadásomban hangsúlyosan azoknak az egyéneknek a lehetőségeit tárgyalom, akik
kimaradtak a formális képzésből, vagy a formális képzésen túl szerették volna
tanulmányaikat folytatni, informális vagy nonformális színtereken. A társadalmi
mozgalmak az abban részt vevő egyének számára a közvetlen művelődést és agitációt
egyesületekkel, röpiratokkal, gyűlésekkel, indirekt úton pedig esetenként saját
folyóiratok publikációin keresztül tették lehetővé, melyek során hatékonyan eljuthattak
azokhoz a regétekhez is, akiket meg kívántak nyerni céljaiknak. Előadásomban –
levéltári, kézirattári és nyomtatott források alapján – az említett társadalmi mozgalmak
folyóiratai (A Nő és a Társadalom, az Egyesült Erővel, a Nőmunkás, a Hamvasztás),
kongresszusaikról készített kötetek (Országos Patronage Kongresszusok iratai),
egyesületek fennmaradt iratai, elméleti munkák és kapcsolódó levelek alapján keresem a
választ arra a kérdésre, hogy milyen közös (és eltérő) vonásaik voltak ezeknek a
társadalmi mozgalmaknak, hogyan mozgósították az egyéneket, és milyen módon voltak
a korabeli informális nevelés és oktatás színterei.

329

KOCKÁZAT ÉS MEGBÍZHATÓSÁG FELTÁRÁSA A KÖZOKTATÁSI VEZETŐ
SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KERETÉBEN
LŐRINCZ ÉVA ANNA

BME GTK Műszaki Pedagógia Tanszék
lorincz.e@eik.bme.hu
Témakörök: Felsőoktatás, felnőttoktatás; pedagógusképzés, pedagóguspálya
A képzés minőségbiztosításának folyamata más tudásterületek folyamataival is
kapcsolatban áll. Minden folyamat legalább egyszer előfordul a képzésben. Annak
ellenére, hogy a folyamatok egymástól elkülönülnek, meghatározott kapcsolódási
felületekkel rendelkező elemekkel ábrázolhatók, illetve a gyakorlatban ismétlődhetnek,
egymással átfedésbe és kapcsolatba léphetnek. Alapfelvetésem, hogy a BME GTK
Műszaki Pedagógia Tanszék Közoktatási Vezető Szakirányú Továbbképzési Szakon a
jelenlegi és a végzett hallgatói között kimutathatók aktív kapcsolódási pontok, ahogy
Barabási Albert László Behálózva című könyvében írja a „Kapcsolatok nem véletlenül
alakulnak ki, az újonnan érkezők jellemzően a korábbi központokhoz kapcsolódnak.”
Miért fontos ez a kapcsolatháló a képzés minőségmenedzsmentjének szempontjából?
A XX. században Deming az elsők között foglalkozott tudományos megközelítéssel a
minőségmenedzsment fontosságról az oktatás területén.
Szerinte a minőségmenedzsment alapja az, hogy csökkentsük az eltérést, szórást (ha úgy
tetszik a változatosságot) a termékeken belül, majd javítsuk az átlagot (Deming, 1982).
Kutatásaim alapján az adott képzési területen a minőségellenőrzés végrehajtása a Képzés
eredményeinek követését, megfigyelését jelenti. Kérdésfelvetésem az, hogy
minőségellenőrzés eléri-e a releváns minőségügyi szabványokat, és ezek
meghatározzák-e a nem megfelelő eredmények okainak kiküszöbölési módját.
Kutatómunkám során a minőségellenőrzés részét képezik azok az intézkedések,
amelyeknek célja a gyenge teljesítés okainak kiküszöbölése.
A kockázatcsökkentés és racionalizálás szempontjából lényeges a képzés kockázati
pontjainak,
az
aszimmetrikus
kapcsolatoknak,
hálózati
csomópontoknak,
tengelypontoknak a meghatározása. Jelentős kérdés, hogy modellezhető, mérhető,
viszonylagos pontossággal előre jelezhető-e a várható hallgatói létszám?
Feltételezésem szerint a BME GTK Műszaki Pedagógia Tanszék Közoktatási Vezető
Szakirányú Továbbképzési Szak két évtizedes sikeres tapasztalataira és a jelentős
populáció statisztikai elemzésére építve, lehetséges egy – a jövőben is rendszerszerűen
használható – minőségmenedzsment modell kialakítása. Az ehhez szükséges
szabályozási, támogatási, módszertani környezet, mint adottság, rendelkezésre áll. A
képzési folyamat ciklusidejét meghaladó mértékű retrospektív és projektált elemzési
ciklusok a szükséges szakmai előkészítő és korrekciós munkák számára kellő
időtartamot biztosítanak.
A kialakítandó modell és annak előkészítő munkálatainak eredményei a Közoktatási
Vezető Képzés 5 képzési helyszínén alkalmazható azzal a feltétellel, hogy a helyi
adaptáció megfelel a Képzés centrumában a BME GTK Műszaki Pedagógia Tanszéken
kialakított minőségmenedzsment modellnek. Ez a részben decentralizált alkalmazási
konstrukció a bevezetés időszakában alkalmas lehet annak vizsgálatára, hogy vannak-e
kapcsolódási pontok az egyes képzési helyszínek között?
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A TANÁRI ÉS AZ INFORMÁCIÓKÖZVETÍTŐ SZAKOK HALLGATÓINAK
VÉLEMÉNYE A HÁLÓZATALAPÚ TANULÁSRÓL
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Eszterházy Károly Főiskola
*raforg1@gmail.com
**racskoreka@gmail.com
Témakörök: IKT, e-learning, távoktatás; oktatási módszerek, szakmódszertan
A hálózati tanulás új alulról szerveződő paradigmája már több éve jelen van a fiatalok
körében. A web 2.0 megjelenésével az információk és a tartalmak megosztása egészen
új megvilágításba került, hiszen az egyénről a közösségre helyeződött a hangsúly, az
elszigetelt tudás helyére a közösségi tartalom-és tudásmegosztás került. Az internetes
közösség társas szerveződései ma már az oktatást – ezen belül az elektronikus tanulási
formákat – is elérték. A tanulók egyre nagyobb hányada aktív vagy passzív tagja
virtuális közösségeknek, amely tényt nem hagyhatja figyelmen kívül a 21. századi közés felsőoktatás.
Ez az új tanulási forma azonban a szemléletváltás mellett módszertani megújulást,
megújítást is megkíván, amelyet a tanárképzésbe integrálni kell. Az információs
társadalom alapintézményeként aposztrofált könyvtár és az információ-brókerként is
funkcionáló könyvtárosok a másik alappillérjei az oktatásnak és előmozdítói a
paradigmaváltásnak.
A kutatásunk előzménye a 2010/2011. tanév első félévében elindított kurzus a tanár
szakos és az informatikus könyvtáros hallgatók körében.
A módszer alapgondolata szerint a hallgatók feladatokon keresztül minden héten más
szolgáltatást ismertek meg az előbb felsoroltakból, képet kapva arról, hogy hogyan
építhetik be az egyes alkalmazásokat módszertani eszköztárukba.
A kutatás során fontos elem volt a kollaboratív munka sajátosságainak megismertetése,
amelyet az elkészített feladatokra kapott folyamatos reflexió, értékelés módszerével
valósítottunk meg. A félév zárásaként a hallgatók kérdőív formájában (N=100)
visszajelzést adtak a tapasztalatokról, amelynek eredményeit szeretnénk ismertetni.
Hipotézisünk szerint az új ismeretek elsajátítása a megkérdezettek döntő többségnél a
felfedezéses tanulás és a kortársak révén történik. A hálózatalapú oktatás és módszerei új
fogalom/ismeret a mintában szereplő hallgatók felénél.
Célunk, hogy mélyebb összefüggéseket tárjunk fel a hálózati oktatási formákkal
kapcsolatos motiváció és a későbbi alkalmazás lehetőségei között, illetve az IKTfelkészültség szintje és az eredményes használat között. A hálózatalapú oktatás tanári-és
tanulói tapasztalatain túl az információközvetítő szakok esetében megjelenő
tendenciákra is rámutatunk.
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horvath.cz.janos@gmail.com
Témakörök: Tanulás, tudás; IKT, e-learning, távoktatás
A tudásalapú társadalomban széles körben elfogadott új értékmérő a tudás – új korszak
ez a korábbiakhoz képest. Minden nagy történelmi kor rendelkezett hasonló
értékmérővel, legyen az izomerő, állatmennyiség vagy földterület-nagyság, hűbéri
láncolat, termelőeszköz vagy pénz. Az új korszak mércéje – feladatát tekintve – nem
különbözik a társaitól, összehasonlíthatóvá, összemérhetővé tesz különböző javakat, így
rangsort képezhetünk.
Most, amikor többnyire a „régi”, pénzalapú gazdaság jeleit láthatjuk minden pillanatban,
talán nehéz elképzelni a megszokott kereskedelmi folyamatokat pénz helyett „tudással”
működni. Meglehet, a tudásalapú társadalom gazdasága nem terjed majd úgy el a
világon, mint a kapitalizmusé, és talán nem érint közvetlenül annyi embert, de már
zajlanak azok a tudásipari beruházások, amelyek eredményeként egy vagy két évtizeden
belül a munkaerőpiacon megjelennek azok az emberek, akik sajátos többlettudásuk
révén földrajzi régiókat emelnek fel a kultúra, a kereskedelem, a gazdaság, a politika, a
hadászat területén.
Körvonalazható a tudásalapúság jelensége: olyan oktatási folyamat megszervezése a
jelenben, amelynek eredményeként a jövő bizonyos pillanataiban felmerülő gazdasági,
társadalmi, technikai vagy egyéb krízishelyzeteket megoldani képes egyének képezhetők
ki. Hangsúlyos különbség a régi és új szemlélet között a tudatosság kezelésének
mértéke.
A nyugati világban a társadalmak mintha irányt és célt tévesztettek volna, most csak a
természettudományok iránti érdeklődés rohamos csökkenésére hívjuk fel a figyelmet. Az
összefüggés rendkívül egyszerű: a gazdasági versenyben a győztes az, aki nagyobb
hozzáadott értéket tud a termékekhez kapcsolni. Ez nem lehetséges képzett
szakemberek, tudósok nélkül, akik képzéséről már idejekorán gondoskodni kell.
Tulajdonképpen egy termelési láncról beszélünk, amelyben „le kell gyártani” egyfajta
terméket, „aki” képes lesz más fajta termékeket legyártani. A nehézséget az jelenti e
termelési lánc megszervezésénél, hogy egy vagy több tagja nem tárgy vagy gép
(amelyek előállítását remekül lehet tervezni, raktározásukat megszervezni,
minőségbiztosításukat megalkotni), hanem emberi lény (akik előállítását, raktározását
vagy minőségbiztosítását nehezen vagy semmiképpen nem lehet elvégezni – a
megszokott értelemben).
A megnevezett tudásgyártó lánc létezése egyidős az emberi társadalmakéval, azokkal
együtt épül fel, fejlődik, változik és leomlik. Ezt az összetett rendszert kívánom
egyszerűsített modellben lekövetni. Célom az, hogy egy szemléletes modell
kidolgozásával könnyű legyen személy és társadalmi csoport szintjén bemutatni a
megfelelő szerepeket és feladatokat. A tudásgyártó láncolatban kiemelt helyet foglalnak
el az oktatás résztvevői. Így a modell kitér a különböző oktatási helyzetek értelmezésére,
megkísérel magyarázatot találni a különféle hatékonysági mutatókra, és értelmezni
azokat.
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A poszter összefoglalja a Szegedi Tudományegyetemen végzett felsőoktatási
pályatanácsadói munka fontosabb fejlődési szakaszait. Nyomon követi, hogy a
szervezeti változások miként segítették egy komplex tanácsadói rendszer kialakítását.
Kiemelten jelenik meg az egyéni és csoportos pályatanácsadás módszere, arra
fókuszálva, hogy a tanácsadási módszerek miként hatnak a hallgatók egyéni
életvezetésének fejlesztésére, személyiség-fejlődésükre, tanulmányi eredményességükre.
Az egyetemi tanulmányaik alatt a hallgatók a személyiségfejlődés normatív és
akcidentális krízisekben gazdag életkori tartományában helyezkednek el. A személyes
teljesítmények a pszichológiai, biológiai, szociális kihívások miatt markáns ingadozást
mutatnak. Az egyetemi évek alatt számos konfliktus, eltérő mélységű krízis megoldása
vár a hallgatókra. A személyiségfejlődés szempontjából lényeges, hogy az adott krízist
milyen módon oldják meg. A krízisek fontosságára és funkciójára hívja fel a figyelmet
Erik H. Erikson, szerinte az egyén személyisége az egyes életszakaszok kríziseinek
megoldásán keresztül fejlődik.
Erikson elméletét J. E. Marcia továbbgondolva, az identitásképzés négy típusát
különítette el: elért identitás, korai zárás, moratórium, diffúz identitás. Marcia szerint az
elért identitáshoz elengedhetetlen az identitáskrízis folyamatának átélése.
Alan Waterman szerint az identitást elérők aránya egyenletesen növekszik a
középiskoláskor kezdetétől a felsőfokú tanulmányok befejezéséig, míg a diffúz identitást
mutatók aránya ugyanakkor csökken. Egyértelműen igazolható azon eriksoni gondolat,
hogy az identitás egy folyamat, nem pedig egy személyiségvonás. A kutatók azt találják,
hogy az elért identitás felé való eltolódás messze belenyúlik a felnőttkorba. Az
identitásfejlődés folyamatának hatékony eszköze a felsőoktatásban elérhető segítő
szolgáltatások igénybevétele.
A poszter segítségével bemutatásra kerül, hogy milyen egyéni és csoportos tanácsadási
típusok érhetők el a hallgatók számára (amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy az egyéni
kríziseiket sikeresen oldják meg), hogyan tudják ezáltal növelni tanulmányi
hatékonyságukat, és miként járul hozzá a valódi pályaelköteleződés az identitás
kialakításához.
Végül összegzésre kerülnek azok a főbb statisztikai adatok, amelyek a tanácsadások
igénybevételéről készültek az elmúlt öt évben.
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Témakörök: Felsőoktatás, felnőttoktatás; szociális képességek, szociális tanulás,
pályaszocializáció, értékek, kompetenciák, hallgatói elégedettség
Változó világunkban formálódik a munka természete, amely befolyásolja a
munkaerőpiac által generált kompetenciák értékét és tartalmát. A kompetencia, mint
gyakorlati hasznosítható tudás a munkakörhöz szükséges cselekvésre való
alkalmasságot, teljesítő képességet takarja. A felsőoktatás feladata és felelőssége olyan
hallgatók – jövőbeni munkavállalók – képezése, akik képesek a munkaerő-piaci
elvárásoknak megfelelni. Az egészségügy területén a szakmai ismeretek mellett a
hatékony munkavégzéshez elengedhetetlen a kompetenciákon belüli szakmaspecifikus
értékekre nevelés. Az egészségtudományi képzésben nagy hangsúlyt fektetünk a hallgatók
szociális képességeinek fejlesztésére, a pályaérzékenyítésre, pályaszocializációra.
A kutatás célkitűzése az egészségtudományi képzésben tanulmányokat folytató
hallgatók pályamotivációjának, értékrendszerének, jövőképének, elvárásainak
megismerése. A vizsgálat során feltárjuk, hogy a képzés a munkaerő-piaci elvárásoknak
megfelelően alakítja-e a hallgatók szakmai identitásának alakulását, felmérjük a sikeres
elhelyezkedést támogató szakmaspecifikus kompetenciákat, a hallgatók képzésre
vonatkozó elvárásait, elégedettségét, pályamotivációját, valamint a segítő szakmára
jellemző pályaszocializációs értékek megjelenését a képzés kezdetén és végén.
Az adatfelvétel az egészségtudományi képzésben résztvevő 2012 júniusában végzett,
valamint 2012 szeptemberében belépő, tanulmányaikat megkezdő hallgatók körében
történik. A minta nagysága előreláthatóan 100-100 fő. A szakmai identitásalakulás
indikátoraként tekintett értékek vizsgálata során a Rokeach- és a Super-féle standard
értékkérdőíveket alkalmazzuk, mert az értékek a személyiség viszonylag állandó
képződményei, meghatározzák az egyén törekvéseit, befolyásolják a motivációkat.
A hallgatói kompetenciák mérése az egészségtudományi felsőoktatás területén
kidolgozás alatt áll. A vizsgálatokat az általunk működtetett pályaszocializációt vizsgáló
kutatóműhely már elindította – értékvizsgálatokat már több mint 10 éve folytatunk –,
tehát jelen kutatás támaszkodik a korábbi vizsgálatok eredményeire. A kérdőívek
feldolgozása SPSS statisztikai szoftverrel történik, mely alkalmas a leíró statisztika
mellett az összefüggések és rejtett tartalmak feltárására is. A képzés során longitudinális
méréssel nyomon követjük a pályaidentifikáció fázisait. A kutatás eredményeinek
tükrében lehetőség nyílik a képzési struktúrát olyan irányba fejleszteni, hogy a szakmai
ismeretek mellett a személyes és szociális kompetenciák (tolerancia, interperszonális
rugalmasság, felelősségtudat, önfejlesztő technikák) szakmaspecifikus értékeinek
beépülését hatékonyan támogassuk.
A kutatás komplexitása miatt a kutatói team tagjainak azonos tartamú absztraktja jelenik
meg a konferencia programjában.
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EGY HIÁNYZÓ LÁNCSZEM? – AZ EURÓPAI EGYETEMEK
KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNETÉHEZ
OLÁH ILDIKÓ

PTE BTK Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola
ildiko.olah@gmail.com

Témakörök: Neveléstörténet, reformpedagógia
Kutatásom fókuszában az európai egyetemek kialakulásának megoldatlan kérdése és az
iszlám egyetemekkel való – az európaiak által jobbára el nem ismert – kapcsolata áll. A
kutatás ennek az eddig jobbára feldolgozatlan területnek a feltárásához kíván
hozzájárulni.
Felmerül a kérdés: miben gyökerezik a tolerancia alacsony foka, az eltérő kultúrákkal,
vallási-etnikai csoportokkal szembeni nagyfokú hazai elutasítás? A kultúrák és a
kulturális identitás megőrzése, a párbeszéd fenntartása, a társadalmi feszültségek
enyhítése véleményem szerint különösen fontos; a migrációs hullám felerősödése
közepette – a civilizációs konfliktusok megoldásai, a társadalmak jövőjének alakulása és
az együttélés biztosítása szempontjából – ez az Európai Unió számára is kulcskérdés. A
problémakezelésben az oktatás szerepe óriási: a párbeszéd csak tényszerű ismeretek
szilárd alapjain valósulhat meg, a lokális gondolkodás, a sztereotípiák továbbéltetése
veszélyes problémákat generál és konfliktusokhoz vezet.
A lehetséges okok oktatástörténeti vetületei közül az oktatási intézmények kialakulásáig
nyúlok vissza, és az Európán kívüli kultúrákra (köztük a más kultúrák
megismertetésében, az ókor tudományos-kulturális eredményeinek megőrzésében,
átörökítésében, új tudományágak létrehozásában jeleskedő középkori muszlim
tudományosság – a kultúra 800 éves ibériai, több száz éves balkáni és 150 éves
magyarországi jelenlétének dacára – az oktatási anyagokban is alulértékelt, sőt, negligált
voltára) hívom fel a figyelmet. A kutatás módszere a jelenlegi fázisban: desk research
(historiográfiai, oktatás- és intézménytörténeti kutatások, egyetemtörténeti viták,
posztkolonialista történetírás neveléstörténet-írásra gyakorolt hatása), interdiszciplináris
megközelítésből, kultúrtörténeti (cross-cultural), kulturális (összehasonlító) nézőpontból.
Számos európai kutató az iszlám egyetemei és az európaiak közé jobbára nem tesz
egyenlőségjelet, maximum hatásról beszélnek. Úgy tartják, hogy ezek az iskolák más
pályaívet jártak be, nem feleltethetőek meg egymásnak, az iszlám egyetemek nem
előképei az európaiaknak, és nem fedik le az „egyetem” definícióját. Szerintem
lényegesen többről van szó. Igaz, a két oktatási rendszer megfeleltetése a középkorban
problémás, ám az egy fókuszú „mítoszgyártás” elkerülése érdekében mégis lényeges: a
vallási intézmények mint oktatási helyszínek; az írásbeliség életre hívásának okai; az
oktatás célja, rendje, módszere; a tézis és védés; a vizsgarend és fokozatszerzés; a
mobilitás; az intézményi struktúra és szervezet; az autonómia és az egyetemi bíráskodás;
a vallásjog és a világi jog kettéválása és továbbfejlődése a filozófiában; az oktatott
tantárgyak és a tudományszakok (fakultások); vagy a kollégiumi rendszer kialakulása
bizonyos fajta egységes elrendeződést mutat.
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KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM HATÁSAINAK ATTITŰDVIZSGÁLATA
MAJOR LENKE

SZTE-BTK Neveléstudományi Doktori Iskola
lenkemajor@gmail.com
Témakörök: Környezetpedagógia; tanulás, tudás
A környezeti nevelésnek fontos szerepe van abban, hogy a tanulók megismerjék a
fenntarthatóság fogalmát, fejleszti a környezetvédelmi tudatosságukat, a természettel
való jó kapcsolat kialakítására ösztönözi őket. Ahhoz, hogy a környezeti nevelés
alapvető céljait elérjük, azaz környezettudatosan élő, a fenntarthatóságot szolgáló
megoldásokat kereső, állandó fejlődésre képes tanulókat neveljünk, szükség van pozitív
élményt nyújtó, szabad aktivitásra épülő, önálló problémamegoldásra ösztönző
környezeti nevelési programokra.
Munkámban egy környezetnevelési program hatásainak vizsgálatát célzó kutatásom
szakirodalmi hátterét, és az előzetes felmérés eredményeit mutatom be.
Kutatásom tudományos célja: empirikus vizsgálattal bizonyítani, hogy a
környezettudatos magatartás tanítható megfelelő nevelési programok, kognitív hatások,
követelmények, oktatási színterek, a korszerű módszerek alkalmazásával. Módszertani
és gyakorlati cél továbbá olyan környezeti nevelési program létrehozása, ami egyaránt
hozzájárul a tanítóképzős hallgatók, alsó tagozatos tanulók környezettudatos
magatartásának kialakításához, attitűdjeinek fejlesztéséhez.
A kutatást egyrészt általános iskolás, alsó tagozatos tanulók, másrészt tanítóképzős
egyetemi hallgatók körében tervezem elvégezni.
A kutatás alapvető feltevése, hogy a konkrét céllal meghatározott, változatos oktatási
színterekre és módszerekre épülő környezeti nevelési program kialakításában résztvevő
tanítóképzős hallgatók és a programban résztvevő alsó tagozatos diákok környezeti
attitűdje, környezettudatos magatartásának értéke pozitívabb a program kidolgozását,
megvalósítását, valamint a programban való részvételt követően, mint előtte.
A kidolgozott környezeti nevelési projekt hatékonyságának feltárása kérdőíves felmérés
alapján történik majd. Először fogalmi térképet készítenek a megkérdezettek, amely a
környezethez kapcsolódik. Ezt követően kérdésekre adnak válaszokat, melyek a
környezettel, környezetvédelemmel, környezettudatossággal összefüggő szokásaikra,
gondolkodásukra, tudásukra vonatkoznak. A kérdőívet attitűdvizsgálat zárja majd.
A vizsgálatban a környezeti attitűd mérésének eszközét a Varga Attila által magyar
nyelvre adaptált CHEAKS (Children’s Environmental Attitude and Knowledge Scale)
környezeti attitűdskála szolgáltatja.
A kutatás elvégzésével és a program bevezetésével igazolni szeretném, hogy megfelelő
hozzáállással, a környezeti nevelés elméletének és gyakorlatának ismeretével, korszerű
környezeti nevelési eszközökkel, megfelelő szintű tervezéssel megvalósítható olyan
hatékony környezeti nevelés, amely egyaránt elősegíti a kisiskolások és az egyetemi
hallgatók környezeti attitűdjeinek, környezetkultúrájának fejlesztését.
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SZOMBAT
9.00-11.00
Dékáni
Tanácsterem
A/127. terem
A/128. terem
A/102. terem
A/121. terem
Nyitott tárgyaló
A/115. terem

– Adatbányászati módszerek az oktatáskutatásban
– Természettudományos tantárgy-pedagógiai kutatások
interdiszciplináris megközelítése
– Az IBL alkalmazási lehetőségei a természettudományos
nevelésben
– Tartalmi szabályozás és implementáció
– Felnőttoktatási kutatások a felsőoktatásban
– Személyiségfejlesztés, szociális tanulás
– Oktatáspolitika, pedagógusképzés – múlt és jelen

11.00-11.30
A épületszárny
Fszt. 014. terem

Hunyady György konferenciazáró előadása

12.00-13.00
Aula

Büféebéd
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ADATBÁNYÁSZATI MÓDSZEREK AZ OKTATÁSKUTATÁSBAN
Elnök:
DI BLASIO BARBARA
Pécsi Tudományegyetem

Opponens:
PUSZTAI GABRIELLA
Debrecen Egyetem
HALLGATÓI EREDMÉNYESSÉGET BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK
MARTON MELINDA
Pécsi Tudományegyetem
TANULMÁNYI PÁLYAMODELLEK A PÉCSI HALLGATÓK KÖRÉBEN – AZ
ADATBÁNYÁSZAT MÓDSZERÉNEK FELSŐOKTATÁS-KUTATÁSI
ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA
PAKU ÁRON
Pécsi Tudományegyetem
A TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0002 PROJEKT KERETEIBEN KÉSZÜLŐ
ADATBÁNYÁSZATI SZOFTVER RENDSZERTERVE ÉS
ALKALMAZHATÓSÁGA
JENEI SÁNDOR – DI BLASIO BARBARA
Pécsi Tudományegyetem
A NEVELÉSTUDOMÁNYI TERÜLETEN TANULÓK EREDMÉNYESSÉGE A
SZÁMOK TÜKRÉBEN
MARTON MELINDA – PÓTÓ ZSUZSANNA
Pécsi Tudományegyetem
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SZIMPÓZIUM–ÖSSZEFOGLALÓ
Témakörök: Felsőoktatás, felnőttoktatás
Az adatbányászat módszere évtizedek óta ismert és használt kutatási módszer a
természettudományok és bizonyos társadalomtudományok (pl. közgazdaságtudomány)
területén. A módszer elterjedtségét mutatja, hogy nem kizárólag tudományos
kutatásokban használják, hanem gyakorlati alkalmazása fellelhető a piackutatás, az
informatika területén is. Az adatbányászati módszer kevésbé elterjedt a
bölcsészettudományok és egyes társadalomtudományok területén, holott a különböző
adattípusok (kvalitatív és kvantitatív) közötti új, eddig ismeretlen relációk feltárására
alkalmas.
Célunk az, hogy bemutassuk az adatbányászati módszerek hogyan alkalmazhatóak a
neveléstudomány, különös tekintettel az oktatáskutatás területén. A módszer egyik
legnagyobb előnye, hogy nagy mennyiségű adatot tud egyszerre kezelni, szinte nincs
korlátja a bevonható adatok mennyiségének. Az oktatáskutatásban is felhasználható,
legnagyobb adatbázisok egyike az egyetemek által fenntartott tanulmányi rendszerek (pl.
Neptun, ETR), melyek olyan minőségű és mennyiségű adatokat tartalmaznak, melyek
vizsgálata hasznos adalékokkal szolgálhat a felsőoktatás-kutatás egyes kérdéseinek
megválaszolásában.
Ezen tanulmányi rendszerek használata kb. 10 évre tekint vissza, azonban kutatási
potenciáljukat eddig még nem használták ki. Az említett adatok egyik előnye, hogy azok
jellegükből adódóan teljesen megbízhatóak. A megbízhatóság megtartása érdekében
elengedhetetlen az adatok tisztítása, valamint az adott kutatás céljának megfelelő
adatstrukturálás.
Az ETR adatbázis elemzésével lehetőség nyílik a teljesítménykülönbségek, valamint a
hallgatók tanulmányi pályájának dinamikus vizsgálatára, tanulmányi pálya-típusok
létrehozására.
Szimpóziumunkban felvázoljuk az ETR adta lehetőségeket, kitérve az adatbázis
kezelhetőségének előnyeire és hátrányaira, bemutatjuk az adatbányászatot mint
adatelemzési módszert, valamint egy a TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0002
keretében fejlesztett új adatbányászati szoftvert, melynek különös érdeme
adatvizualizációs technikája és a szuperszámítógéppel való összekapcsolhatósága.
Vizsgáljuk
a
PTE
hallgatóinak
teljesítményét
befolyásoló
tényezőket:
tudományterületeket, bemeneti végzettségeket, nemek szerinti és a területi
különbségeket, majd mindezeket többdimenziós elemzési eljárás alá vetjük, valamint
külön kiemeljük a PTE neveléstudományi képzési területén tanulók jellemzőit.
Célunk tehát egy új megközelítési eljárás bemutatása az oktatáskutatásban.
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HALLGATÓI EREDMÉNYESSÉGET BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK
MARTON MELINDA

Pécsi Tudományegyetem
marton.p.m@gmail.com

Témakörök: Felsőoktatás, felnőttoktatás
Az 1990-es évekre egyre nagyobb és dinamikusan növekvő méretű adatállományok
jelentek meg, azonban ekkoriban még nem voltak olyan eszközök, melyekkel az
adatokban rejlő hasznos információ kinyerhető lett volna. A hagyományos adatbáziskezelő programok nem tudtak megbirkózni ilyen adatmennyiségekkel, illetve az
eredmények kiszámítása nagyon hosszú időt vett igénybe. Ez a felismerés hívta életre az
adatbányászatot, mint önálló tudományterületet. Az új elemzési eljárás az empirikus
kutatások területére olyan módszertani újításokat hozott, mellyel hatalmas mennyiségű
adatokból hasznos és látens információkat lehet kiszűri. Az adatbányászat elsődleges
alkalmazási területe a piackutatás, azonban egyre nagyobb teret nyert a tudomány
szférájában is, felismerve a módszer multidiszciplináris alkalmazhatóságát. A módszer
kevésbé alkalmazott a társadalom- és neveléstudományok területén, mely hiátus
pótlására jelen előadás tesz kezdő lépéseket.
Az adatbányászati módszer különös előnye, hogy egy adathalmazban a létező összes
összefüggést megtalálja, majd a kutatónak magának kell a releváns, értékes
összefüggéseket kiszűrni. Ez azért hasznos, mert a hagyományos adatbázis-kezelő
programok esetében az elemzés elején szükség volt annak eldöntésére, hogy milyen
összefüggéseket akarunk vizsgálni, ezzel feltáratlanul maradtak azok a kapcsolatok,
amelyek elkerülhették a kutatók figyelmét. További előnye az adatbányászati módszer
alkalmazásának az igen fejlett adatvizualizációs technika, mellyel az összefüggések
rendkívül látványosan és interaktív formában jelennek meg.
Előadásomban a Pécsi Tudományegyetem Egységes Tanulmányi Rendszerének
adatbázisának vizsgálatával azt mutatom be, hogy milyen dimenziók mentén található
különbség a hallgatók tanulmányi átlagai között, illetve látens összefüggéseket keresek
ezen dimenziók mentén. Elsősorban a nemek, bemeneti iskolai végzettség szerinti, a
kulturális, valamint a területi (településtípus szerinti és regionális) különbségeket
veszem górcső alá.
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TANULMÁNYI PÁLYAMODELLEK A PÉCSI HALLGATÓK KÖRÉBEN – AZ
ADATBÁNYÁSZAT MÓDSZERÉNEK FELSŐOKTATÁS-KUTATÁSI
ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA
PAKU ÁRON

Pécsi Tudományegyetem
paku.aron@gmail.com

Témakörök: Felsőoktatás, felnőttoktatás
Előadásomban az adatbányászati módszer segítségével tárom fel a pécsi hallgatókra
jellemző tanulmányi pályamodell-típusokat. Tanulmányi pályamodellen azt a dinamikus
pályaívet értem, melyet a hallgató egyetemi polgárként a képzési követelmények
teljesítése közben „bejár”: a kurzusok teljesítésének dinamikáját, a felvett és teljesített
kurzusok számának félévenkénti változását, a kreditpontok szerzésének időben
kibontakozó tendenciáját, stb. Feltételezésem szerint a pályamodellek nem csupán a
személyre jellemző kvalitások függvényében alakul hanem az egyes karok,
tudományterületek, képzési formák által implicit, látens módon hordozott sajátságos
elvárások, követelmények, belső normarendszerek függvényében is.
Az adatbányászati módszer az informatika tudományának fejlődésével, a nagy
adatbázisok létrehozásával és elterjedésével, bonyolult adatkomplexumok
megjelenésével nyert egyre nagyobb teret, ugyanis e módszer egyik előnye, hogy olyan
mennyiségű és szerkezetű adathalmazok elemzésére alkalmas, melyek analízisére a
tudományban eddig használt statisztikai szoftverek nem, vagy csak korlátozott
lehetőségekkel alkalmasak. Emellett a módszer feltárja az adathalmaz különböző elemei
közötti látens összefüggéseket, struktúrákat is, rámutatva így olyan kapcsolatokra,
melyek a kutató előzetesen megfogalmazott hipotézisrendszeréből kiszorultak. A
módszer használatával tehát képesek vagyunk eddig feltáratlan kapcsolatokra is
rámutatni. A módszer piaci alkalmazása évtizedekre nyúlik vissza, ám egyes
tudományterületek csak most kezdik kiaknázni a módszer lehetőségeit.
Hazai viszonylatban nincs precedens értékű kísérlet a neveléstudomány terültén, holott –
részben az oktatás tömegessé válásának köszönhetően – e területen is megjelentek a
nagy adatbázisok.
Az adatbányászat módszerének alkalmazásával kísérletet teszek arra, hogy a Pécsi
Tudományegyetem Egységes Tanulmányi Rendszerének (ETR) adataira támaszkodva
felvázoljam a hallgatói csoportokra jellemző pályamodelleket, prezentálva mindeközben
a módszer előnyeit, esetleges korlátait. Az elemzés során kitérek a hallgatói
teljesítményben mutatkozó különbségekre, melyek az egyes karok, tagozatok,
tudományterületek és képzési formák között lelhetők fel, annak érdekében, hogy
megjelenítsem a dinamikus, időben kibontakozó pályamodelleket.1

1

A kutatás a TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0002 projekt keretében zajlik.
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A TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0002 PROJEKT KERETEIBEN KÉSZÜLŐ
ADATBÁNYÁSZATI SZOFTVER RENDSZERTERVE ÉS
ALKALMAZHATÓSÁGA
JENEI SÁNDOR* – DI BLASIO BARBARA**

Pécsi Tudományegyetem
*jenei@ttk.pte.hu
**diblasio.barbara@pte.hu

Témakörök: Felsőoktatás, felnőttoktatás
Az előadás célja olyan adatelemző szoftver bemutatása, mely egyfelől maximálisan
kiaknázza az adatvizualizációból adódó előnyöket, másfelől felhasználja a
szuperszámítógépek számítási kapacitását. A program támogatja a mesterséges
intelligencia alapú lekérdezéseket és vizuális eszközökkel támogatja a hatékony
adatelemzést. Másik célja, hogy az ETR adatbázis adatainak tisztítási problémáit
bemutassa, illetve rámutasson azokra a kutatói dilemmákra, amelyek az óriás
adatbázisok kezeléséből fakadnak.
A szoftver érdekessége, hogy az adatok táblázatos formában is megjeleníthetők, de a
program az adatokat vizuálisan is megjeleníti. A megjelenített grafikonok lehetnek
kettő-, illetve háromdimenziósak. A program virtuálisan az összes diagrammal
kommunikál, azaz minden kijelölés interaktív módon az összes ábrán bejelölésre kerül.
Így a program támogatja az interaktív vizuális elemek segítségével történő lekérdezést,
amely segíti a kutatói értelmezést.
Az adatelemzés jellemzői:
Az adott feltételnek megfelelő legnagyobb és legkisebb elemeket le lehet olvasni.
A program képes egy adott diszkrét tulajdonság jellemzésére a felhasználó által kijelölt más
tulajdonságok segítségével. Ennek megvalósítása folytonos adatok kezelésére alkalmas
döntési fa alkalmazása.
Több döntési fa összefésülésére ad lehetőséget az algoritmus.
Az algoritmuscsalád tartalmaz pontozási módszerrel működő döntési eljárást. A pontozási
módszer függvényeinek és súlyainak értékeit tanulóalgoritmussal lehet meghatározni. A
tanuló adatbázis állhat történelmi adatokból, illetve a felhasználó saját tapasztalatából.
Idősorok elemzésére és előrejelzésre is lehetőség van.
Eredmények:
Az elkészült elemzést a szoftver el tudja menteni. Az elemzés elmenthető excel-be is.
Az egyes ábrák képként kimenthetők.
Az adatbázisban lévő elemek közötti legkisebb és legnagyobb mértékű függőségi
viszonyt is feltárhatjuk. Az adatbázisban rákereshetünk arra, hogy egy objektum mely
tulajdonságai állnak szoros összefüggésben egymással.
Az említett adatbányászati szoftver segítségével az oktatáskutatásban egyik
rendelkezésünkre álló adatbázis, az ETR által, egyes felsőoktatási intézményekről
részletes és sokdimenziós működési képet kaphatunk. Támogathatjuk az intézmények
jövőre vonatkozó és főleg az oktatási dimenziókat érintő stratégiáit.
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A NEVELÉSTUDOMÁNYI TERÜLETEN TANULÓK EREDMÉNYESSÉGE A
SZÁMOK TÜKRÉBEN
MARTON MELINDA* – PÓTÓ ZSUZSANNA**

Pécsi Tudományegyetem
*marton.p.m@gmail.com
**poto.zsuzsanna@gmail.com

Témakörök: Pedagógusképzés, pedagógus pálya; felsőoktatás, felnőttoktatás
Előadásunk fókuszpontját a neveléstudományi tudományterületen tanuló hallgatók,
beleértve a tanárképzésben résztvevőket is, tanulmányi eredményességének vizsgálata
képezi. Fő kérdésként merül fel, hogy a jövő pedagógus nemzedéke milyen tudás,
képesség, készség birtokában lép aktív szereplőként az iskola világába. Feltételezésünk
szerint a tanulmányi teljesítmény közvetve meghatározza a későbbi pedagógusi pályán
való sikerességet.
A grounded theory (megalapozott elmélet) elvén nyugvó vizsgálatunkban elsődlegesen
arra vagyunk kíváncsiak, hogy egy nagyméretű és összetett adathalmaz elemei között
milyen releváns összefüggések mutathatók ki. Ezen látens struktúrák kimutatásához a
Pécsi Tudományegyetem Egységes Tanulmányi Rendszerének a neveléstudományi
területeken tanulókra vonatkozó adatbázisát használjuk fel. Az adatbányászat
módszerének „szellemisége” nagymértékben összecseng a grounded theory
módszerével. Ebből is kitűnik kutatásunk kettős célja: egyrészt új, eddig feltáratlan
összefüggések kimutatása és ezzel releváns megállapítások megfogalmazása a pécsi
neveléstudományi képzésre vonatkozóan, másrészt az adatbányászat metodológiájának
neveléstudományi területen való kísérleti alkalmazása.
Az adatbányászat egy olyan kutatási módszer, melynek segítségével olyan
összefüggéseket tárhatunk fel, amelyek a hagyományos adatbázis kezelő programokkal
nem kimutathatók. E módszer a piaci szférában és bizonyos tudományterületeken már
évtizedek óta alkalmazott, ám a bölcsészettudományokon, így a neveléstudomány
területén belül csupán eseti, kísérleti jellegű kutatásokat találunk.
Jelen előadásban bemutatjuk, hogy a neveléstudományi területen tanuló diákok
eredményességét mely tényezők befolyásolják, hatással van-e a küldő intézmény típusa,
a területi, települési különbségek, a választott képzési forma, valamint a vizsgált
hallgatók ún. tanulmányi pályájának megrajzolására is kísérletet teszünk.
Az adatbányászat módszerének segítségével olyan összefüggéseket tárhatunk fel,
melyekkel komplexebb értékelését adhatjuk a neveléstudományi területen folyó hazai
képzéseknek. Az előadásban bemutatottakat egy olyan kísérleti jellegű kutatás
eredményeként foghatjuk fel, amelynek kidolgozott módszertanával lehetőség nyílik egy
későbbi, a hazai felsőoktatási intézményekben folyó neveléstudományi és tanárképzések
kiterjedt vizsgálatára.1

1

A kutatás a TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0002 projekt keretében zajlik.
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SZIMPÓZIUM–ÖSSZEFOGLALÓ
Témakörök: Tanulás, tudás; természettudományi oktatás
A természettudományos oktatás és tanárképzés megújításának kulcskérdése a tanárok és
tanárjelöltek kutatásalapú képzése, bevonása a tantárgy-pedagógiai kutatásokba. Csak a
tantárgy-pedagógiai kutatást megtapasztalt tanároktól várható el, hogy a
neveléstudomány, a pszichológia és a tantárgy-pedagógia legújabb kutatási eredményeit
sikeresen átültessék a napi tanítási gyakorlatba. A Debreceni Egyetemen a
természettudományok - kémia, biológia, fizika, környezettan és informatika - oktatási
kérdéseivel foglalkozó kutatók arra vállalkoznak, hogy összehangolt kutatásokat
végeznek néhány olyan általános, minden természettudományos tantárgyat érintő
témakörben, melyek mind a természettudományok hatékony tanítása, mind a
természettudományos tanárok képzése és továbbképzése szempontjából alapvető
fontosságúak.
A tervezett kutatások a következő témaköröket érintik:
A fogalmi fejlődés, a fogalmi váltás és a fogalmi megértés zavarai a természettudományok
tanítási-tanulási folyamatában.
A természettudományos problémamegoldás.
A természettudományos ismeretek hatékony kikérdezése és értékelése.
Az infokommunikációs technológia a természettudományok tanítási-tanulási folyamatában.
A természettudományok tanításával és tanulásával kapcsolatos attitűdök.
A projekt megteremti a hazai tantárgy-pedagógiai kutatás alapjait, melyet mind a
kutatásalapú tanárképzés és tanártovábbképzés, mind a tanárok doktori képzése
szempontjából fontosnak tartunk. Kutatásaink feltárják a vizsgált természettudományos
szakterületek közös vonásait és sajátosságait is.
A szimpózium négy előadása ízelítőt ad azokból az előzetes kutatásokból, amelyek
alapját képezhetik a 2-5. témakörök összehangolt vizsgálatának.
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TUDÁSMINTÁZATOK VIZSGÁLATA A TUDÁSTÉR-ELMÉLET
KOMPETENCIA-PERFORMANCIA ALAPÚ KITERJESZTÉSÉVEL
MÁTH JÁNOS* – ABARI KÁLMÁN*

Debreceni Egyetem
*janosmath@gmail.com
**abari.kalman@gmail.com

Témakörök: Tanulás, tudás; társadalomtudományi oktatás
A tudástér-elméletet Doignon és Falmagne dolgozta ki a matematika hálóelméleti
fogalmainak felhasználásával. Elsődleges céljuk egy olyan formális eszközrendszer
létrehozása volt, amellyel egy személy adott tárgykörre vonatkozó tudása (ún.
tudásállapota) adaptívan kikérdezhető számítógép segítségével. A tudástér-elmélet
alapvető eleme az ún. előfeltétel reláció, amely egy rögzített tárgykörhöz tartozó
kérdések (vagy feladatok, problémák, tudáselemek) között fogalmaz meg kapcsolatot:
egy a. feladat megoldásához szükséges ismeret előfeltétel egy b. feladat megoldásához.
Az összes előfeltétel kapcsolat „korlátozó” hatását figyelembe véve, a lehetséges
tudásállapotok halmazát tudásszerkezetnek nevezünk, melynek elemei a tudásállapotok.
A tudástér-elmélet alapvetően a feladatok megoldása során megfigyelhető teljesítményre
fókuszál, csak a tudás felhasználást teszteli a feladatok megoldása során. Az iskolai
tudásszint mérése során nem biztos, hogy a helyesen megválaszolt kérdések halmazát
várjuk eredményül a kikérdezés során, helyette a mögöttes, kognitív, látens szint
megragadása a lényeges feladat. A tudástér-elmélet egyik legsikeresebb kognitív, látens
struktúrákat is tartalmazó kiterjesztése a kompetencia-performancia alapú megközelítés,
amely lehetővé teszi a problémakőrhöz tartozó elemi kompetenciák feltérképezését, az
egyes tanulók kompetenciaállapotának meghatározását.
Korábbi tanulmányunkban egy hatlépéses eljárás segítségével egy kiválasztott
tárgykörre vonatkozó kikérdezési eljárás alapjait teremtettük meg. Jelen előadásban a
tudástér-elmélet fentebb ismertetett alapfogalmait és módszereit mutatjuk be és
alkalmazzuk egy olyan vizsgálat kapcsán, amelyben középiskolás diákok történelmi
tudását mértük fel egy négyszintű kérdőív segítségével.
Mivel a tudástér-elmélet feltételezi a kompetenciák (és ebből adódóan a performanciák)
előfeltétel kapcsolatainak hierarchikus rendszerét, ezért egy adott tantárgynak csak egyegy szűk, jól definiálható területére alkalmazható. Ez igaz a természettudományokra is,
ahol ez a módszer már elterjedt, és a történelemre még inkább.
Ugyanakkor a történelmi tudás vizsgálata kapcsán azt is megfigyeltük, hogy egy
szűkebb témakörről tágítva az optikánkat, a tudásnak/tudatlanságnak olyan mintázatai
válnak láthatóvá, melyek nem következnek a tananyag logikai összefüggéseiből.
Feltevésünk szerint e mögött inkább a tankönyv, tananyag szerkezete, a tanítás módja és
a diákok erőfeszítés minimalizáló tanulási stratégiái húzódnak meg. Célkitűzéseink
között szerepel megvizsgálni, hogy a természettudományok esetén ugyanez a jelenség
hogyan nyilvánul meg.
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A PROJEKTOKTATÁS HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA
– ÖN- ÉS PEER ÉRTÉKELÉS
REVÁKNÉ MARKÓCZI IBOLYA* – HUSZTI ANETT**

Debreceni Egyetem
*revaknemi@gmail.com
**husztianett@freemail.hu

Témakörök: Természettudományi oktatás; oktatási módszerek, szakmódszertan
A projektoktatás és annak kutatása mára széles körben elterjedt hazánkban és
határainkon túl egyaránt. A hatékonyság vizsgálata azonban máig fehér folt maradt.
A projektmódszer hatásának vizsgálata komplex képességmérésre épül, kiegészítve azt
az adott projekt specialitására vonatkozó mérésekkel. Az eddigi kutatások értelmében a
projektmódszer a problémamegoldó gondolkodás, a kooperatív munkavégzés, a kritikai
gondolkodás és a felelősségérzet terén fejti ki leginkább fejlesztő hatását (Tretten és
Zachariou 1997; Barron, 1998; Thomas, 2000; Penuel és Means, 2000; Synteta, 2001;
Hegedűs, 2002; Radnóti, 2008). Barron (1998) úgy véli, hogy a projekt hatékonyságának
mérésében a leggyengébb pont a tanulók önértékelése, mely a legreálisabb képet adhatná
a projekt hatásáról, mégis sokszor megbízhatatlan a tanulók önmagukra vonatkozó
felülértékelése miatt.
Az előadás célja ezért (hiánypótlásként) egy olyan komplex értékelőlap bemutatása,
mely a projektoktatás hagyományos értékelésén túl a tanulók ön- és peer értékelése
révén méri fel a projekt hatását affektív, kognitív és szociális oldalról..
A kérdőív 13 területre terjed ki, 60 állítást tartalmaz. Értékelése az ötfokú Likert-skála
szerint történik. A kérdőívet 2011 szeptemberében 33 kilencedik osztályos tanuló
töltötte ki a „Sejt” természettudományos projektben végzett egyéves munkája után,
melyben egyidejűleg véleményezték a projekt saját magukra és csoporttársaikra
gyakorolt (peer értékelés) eredményességét. A tanulók állításait az SPSS 13.00
statisztikai programmal értékeltük.
Külön vizsgáltuk a projekt egész mintára, az egyes csoportokra és az egyes tanulókra
kifejtett hatását. Az összesített eredmények alapján a projekt a legpozitívabb hatást a
tanulás szociális jellegére fejtette ki, míg a leggyengébb befolyást a tanulási motivációra
gyakorolta. A nemek között a lányok szinte minden területen szignifikánsan jobb
hatásról tanúskodtak. A regresszió analízis és korrelációvizsgálat azt is bizonyította,
hogy a tanulók bár hajlamosak önmaguk felülértékelésére, összességében reális az
önértékelésük és így a kérdőív megbízhatóan alkalmazható a projekt hatékonyságának
vizsgálatára.
A kérdőív segítségével olyan eszközt adhatunk a pedagógusok és a kutatók kezébe, ami
az eddigieknél összetettebb személyiségfejlődés vizsgálatra ad lehetőséget. A
kérdőívben szereplő állítások reprezentatív mintán történő vizsgálata rávilágíthat arra is,
hogy melyek azok a területek, melyekre a projektoktatás tényleges hatással van,
megerősítve vagy cáfolva a hatékonyságvizsgálat eddigi kutatási eredményeit.
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TÁBLÁZATKEZELÉS ALGORITMIKUS SZEMLÉLETTEL
CSERNOCH MÁRIA* – BIRÓ PIROSKA**

Debreceni Egyetem
*csernoch.maria@inf.unideb.hu
**biro.piroska@inf.unideb.hu
Témakörök: IKT, e-learning, távoktatás; Oktatási módszerek, szakmódszertan
Táblázatkezelő programok ipari felhasználása során a leggyakoribb, súlyos anyagi
veszteségeket okozó, hibák között az adatbeviteli és a logikai hibák szerepelnek a
legelőkelőbb helyen. Logikai hibának tekintjük a képletek és függvények létrehozásával,
hívásával, argumentumlistáinak feltöltésével kapcsolatos hibákat. Az adatbeviteli hibák
számának csökkentése nem speciálisan táblázatkezelési probléma, tehát ezzel nem
kívánunk részletesen foglalkozni. Ezzel szemben a logikai hibák számának csökkentése
táblázatkezelési probléma, amelyek nemcsak az ipari felhasználás során jelentkeznek,
hanem a táblázatkezelés tanításánál is. Kezdő felhasználók esetén még gyakoribbak a
hibák, való igaz, hogy nincsenek anyagi következményei.
A logikai hibák, leszámítva az adatbeviteli hibákból származó logikai hibákat, szinte
kivétel nélkül az algoritmizáló képesség hiányára vezethetők vissza:
nem tudja a probléma megoldásához a rendelkezésre álló ismeretekből megfogalmazni az
algoritmust,
nem tudja melyik függvényt kell hívni,
nem tudja hogyan kell a függvények argumentumlistáját feltölteni.
Az elsőként említett hibatípus nem táblázatkezelő specifikus, hiszen valamennyi
programozási nyelv tanításánál előfordul és ismert. A második és harmadik típusú hiba
is jelentkezik valamennyi programozási nyelvnél, de a táblázatkezelő programoknál
hatványozottan, mivel ezek az alkalmazások a funkcionális nyelvek csoportjába
tartoznak.
A programokat fejlesztő cégek azonban nem arra törekszenek, hogy az algoritmikus
szemlélet felé irányítsák a felhasználókat, hanem sajnos éppen ellenkezőleg. Teszik ezt
azzal, hogy a gyakori hibákat és hiányosságokat úgy igyekeznek elkerülni és pótolni,
hogy újabb és újabb függvényeket vezetnek be. Felmérésünk mutatja, hogy a
függvények számának emelése azonban nem megoldás. A felhasználók nem tanulják
meg ezeket az új függvényeket, ezen túl a függvények nem kompatibilisek a korábbi,
hasonló célokat megvalósító függvényekkel, ami még tovább nehezíti a felhasználók
helyzetét, még inkább ellehetetleníti a helyes használatot.
Az általunk kidolgozott módszer lényege, hogy a komoly korlátokkal, nehézkesen
feltölthető argumentumlistával rendelkező feltételes beépített függvények helyett
speciális tömbképleteket használunk: conditional single-result array formulas. Ezen
függvények a következő tulajdonságokkal rendelkeznek:
összetett függvények,
az egymásba ágyazott függvények tömbökön értelmezettek,
a feltételt/feltételeket if() függvénnyel/függvényekkel fogalmazzuk meg,
legkülső függvény pedig az összetett függvény kimenetét adó, rendszerint egyszerű
függvény.
A módszer további előnye, hogy nemcsak megírt függvények helyettesítésére
használható, hanem olyan problémák megoldására is, amelyre a programfejlesztők még
nem gondoltak, nem írtak függvényeket, következésképpen lényegesen szélesebb körben
és szabadabban használhatóak a tömbképletek, mint a beépített függvények.
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A TUDÁSSZERKEZET ÉS A PROBLÉMAMEGOLDÓ STRATÉGIA
KAPCSOLATA
SEBESTYÉN ANNAMÁRIA* – TÓTH ZOLTÁN**

Debreceni Egyetem
*sebestyenannamaria@gmail.com
**tothzoltandr@gmail.com

Témakörök: Tanulás, tudás; természettudományi oktatás
Viszonylag nem nagy számú kutatás ismeretes azzal kapcsolatban, hogy mi határozza
meg azt, hogy egy probléma megoldása során milyen stratégiát alkalmazunk. Lee és
munkatársai a kognitív változók (előzetes tudás, kapcsolási képesség, problémamegoldó
képesség) fontosságára hívták fel a figyelmet. Néhány vizsgálat szerint a
problémamegoldás stratégiája függ attól is, hogy milyenek a probléma kiindulási adatai
(Schmidt). Magyarországon Csíkos Csaba és munkatársai vizsgálják általános iskolai
tanulók elemi matematikai műveletekkel kapcsolatos stratégiáit, adaptív
stratégiahasználatát.
Saját eddigi vizsgálatainkban a tudástér-elmélet alapján felállított modellekkel sikerült
kimutatnunk, hogy a kémiai számításokhoz nélkülözhetetlen alapvető összefüggések
(sűrűség, moláris tömeg, moláris térfogat, tömegszázalék) értelmes tanulás helyett
memorizálási technikával történő tanítása izolált tudáselemeket eredményez, amely
megnehezíti azoknak összetett feladatok megoldására való felhasználását (Tóth). Az
elsőéves egyetemisták körében végzett felmérésünk igazolta, hogy a makro- (tömeg,
térfogat, anyagmennyiség) és részecskeszintű (részecskeszám) mennyiségek közötti
átszámítás során még egyetemen is problémát okoz a kétféle szint (makro- és
részecskeszint) közötti átlépés (Sebestyén és Tóth). A tudástér-elmélet segítségével
sikerült kimutatni, hogy egy kémiai feladattípus megoldása során a különböző megoldási
stratégiákat használó tanulók tudásszerkezete is különbözik (Tóth és Sebestyén). A
stratégiák alapján képzett egyes alminták jellemző tudásszerkezete azt mutatta, hogy az
algoritmusok használata nem igényli a fogalmi megértést, a feladat megoldásához
szükséges valamennyi specifikus tudás mozgósítását.
Jelen kutatásunkban azt vizsgáltuk, hogy az anyagi rendszerek leírásának két szintje, a
makroszint és a részecskeszint közötti átlépést igénylő kémiai problémák megoldása
során hogyan alakul a különböző évfolyamon tanuló, illetve különböző megoldási
módszert használó tanulócsoportok jellemző tudásszerkezete. A tudásszerkezet
jellemzésére a tudástér-elmélet alapján kapott Hasse-diagramokat használtuk. Az írásbeli
teszt négy összetett számítási feladatot és négy olyan egyszerű számítási feladatot
tartalmazott, melyek az összetett feladatok megoldásának elemi lépéseinek tekinthetők.
A vizsgálatban összesen 1160 7-10. évfolyamos tanuló vett részt.
Az eredmények előzetes értékelése azt mutatja, hogy a szintátlépés, mint tudáselem,
minden esetben előfeltétele az összetett feladatok sikeres megoldásának. A
tanulócsoportok jellemző tudásszerkezete nem függ a tanulócsoport évfolyamától. Az
összetett feladatok megoldásában különböző módszert alkalmazó tanulócsoportok
jellemző tudásszerkezetének meghatározása folyamatban van.
Tapasztalatinkat felhasználva ilyen jellegű vizsgálatokat tervezünk a többi
természettudományos tantárgy (fizika, biológia, környezettan, informatika) területén is.
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SZIMPÓZIUM–ÖSSZEFOGLALÓ
Témakörök: Természettudományi oktatás; oktatási módszerek, szakmódszertan
A természettudományos nevelés számos problémával küzd. A természettudományos
tantárgyak és pályák iránti érdeklődés visszaesése mellett hiányosságok mutatkoznak a
tanulók tudásában, nehézséget jelent a tudományos ismeretek megértése, alkalmazása, a
hétköznapi életben való boldoguláshoz szükséges gondolkodási és tanulási képességek
elsajátítása. Az utóbbi évtizedben számos nemzetközi és hazai kutatás, projekt irányult a
kedvezőtlen folyamatok megállítására. Az Európai Bizottság által felkért szakértői
csoport (Rocard és mtsai, 2007) jelentésében összegezte e törekvések tapasztalatait, és a
természettudományos nevelés megújítására tett ajánlásában a tanulói aktivitáson alapuló
módszerek közül az IBL (inquiry-based learning), a kutatásalapú tanulás elterjesztését
javasolta. Az IBL fogalma, terminológiája sem a nemzetközi, sem a hazai
szakirodalomban nem egységes: az IBL mellett gyakran találkozunk az IBSE (inquirybased science education) kifejezéssel, míg a matematikatanítás szakirodalmában inkább
a PBL (problem-based learning) terjedt el. Az IBL magyar fordítása is többféle,
kutatásalapú, felfedezéses tanulásnak egyaránt nevezik.
A szimpózium egy olyan nemzetközi projekthez1, a PRIMAS-projekthez kapcsolódik,
amely az IBL megismertetésére, elterjesztésére irányul. A szimpózium célja, hogy
elméleti keretet adjon a projekt keretében megvalósuló hazai tanártovábbképzések
kidolgozásához és bemutasson olyan hazai kérdőíves vizsgálatokat, amelyek
hozzájárulnak a tanulók és a tanárok igényeinek alaposabb megismeréséhez. Az első
előadás áttekinti az IBL megközelítéseit, bemutatja legfontosabb jellemzőit, és a
biológia tanításához kapcsolódva példákkal illusztrálja alkalmazási lehetőségeit. A
második előadás fizika szakkör keretében megvalósított, a kutatásalapú tanulás
módszerét alkalmazó foglalkozás tapasztalatait foglalja össze. A harmadik előadás a
természettudományok iskolai tanulásával kapcsolatos, a ROSE (Relevance of Science
Education) felméréshez kötődő tanulói attitűdvizsgálat eredményeit mutatja be. A
negyedik előadás matematikát és természettudományos tantárgyakat tanító tanárok
körében végzett, az IBL ismeretéhez és alkalmazásához kötődő kérdőíves felmérés
adatait ismerteti. A szimpózium előadásai felhívják a figyelmet az IBL alkalmazásának
lehetőségeire és megerősítik a módszertani megújulás fontosságát.

1

A PRIMAS (Promoting iquiry in mathematics and science education across Europe) projekt
támogatásával valósult meg (GA 244 380).
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AZ IBL SAJÁTOSSÁGAI ÉS ALKALMAZÁSÁNAK ELŐSEGÍTÉSE A BIOLÓGIA
TANÍTÁSÁBAN
NAGY LÁSZLÓNÉ

SZTE TTIK Biológiai Szakmódszertani Csoport
nagylne@bio.u-szeged.hu

Témakörök: Természettudományi oktatás; oktatási módszerek, szakmódszertan
Az IBL (inquiry-based learning) kutatás által stimulált, kérdésekkel, problémákkal
vezetett, a tudás keresésének folyamatán alapuló tanulás (Spronken-Smith és mtsai,
2007), amelynek során a tanulók kísérleteket, kutatásokat végeznek, modelleznek,
gyakran egymással együttműködve (Khan és O’Rourke, 2005). A módszer hatékony
alkalmazása feltételezi a tanulók aktív bevonását a tanulási folyamatba, a tudás
megkonstruálásába. Az egyéni tanulás összekapcsolódik a társakkal való tanulással,
ugyanakkor önszabályozott folyamat, a tanuló fokozott felelősséget vállal saját
tanulásáért. A tanár facilitátor szerepet tölt be, az ismeretszerzés folyamatának
szervezője, segíti a diákok munkáját, biztosítja a megfelelő tanulási környezetet a tanulói
tevékenységekhez.
Az IBL bármely tantárgyban, az oktatási folyamat számos szakaszában és minden
korosztályban alkalmazható. Fokozatai (strukturált, irányított és nyitott kutatás) a diákok
tevékenységeiben, a kutatási folyamat lépeseibe való bevonásukban és a tanári irányítás
mértékében különböznek egymástól. Ezek a fokozatok különböző szintű, jellegű
tevékenységi formákat igényelnek és különböző készségek, képességek fejlesztésére
irányulnak.
Korábbi vizsgálataink eredményei igazolják, hogy a hazai biológiaoktatás központi
dokumentumaiban (tantervek, vizsgakövetelmények) és a biológiatanítás gyakorlatában
fellelhetők az IBL-jegyek, de a módszert a tanárok nem vagy kevésbé ismerik (Kontai és
Nagy L-né, 2011). A módszer hatékony alkalmazásához, szélesebb körben való
elterjedéséhez a tanárok továbbképzése és a tanárképzés megújítása szükséges. A hazai
szakirodalomban csak az utóbbi években született néhány olyan tanulmány, amely
példákat, módszertani javaslatokat ad a módszer tantárgyi alkalmazásaira (pl. Veres,
2010, Kontai és Nagy L-né, 2011). A tanárok képzéséhez, továbbképzéséhez azonban jól
kidolgozott, tantárgyspecifikus módszertani segédanyagok szükségesek. Ezek
elkészítéséhez nyújt elméleti hátteret és a biológia tantárgyhoz kapcsolódóan gyakorlati
példákat az előadás.
Az előadás a nemzetközi szakirodalom alapján áttekinti az IBL-módszer jellemzőit,
alkalmazásának feltételeit. Bemutatja az IBL alkalmazásához szükséges tanári
kompetenciákat és ezek közül néhány (pl. problémák kiválasztása, feladatok
kidolgozása, kérdések alkalmazása, a tanulók segítése a problémák megoldásában, a
kutatás megszervezése) fejlesztéséhez konkrét példákat ismertet.
Az előadásban tárgyalt téma kezdeti lépését jelentheti egy külföldön már ismert módszer
hazai megismertetésének és elterjesztésének. Hozzájárulhat a tanárképzés és a szaktárgyi
módszertanok megújulásához.

353

SZÁMÍTÓGÉPES TANULÓI MÉRÉSI KÍSÉRLETEK FIZIKA SZAKKÖRÖN
KOPASZ KATALIN

SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium
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Témakörök: Természettudományi oktatás; oktatási módszerek, szakmódszertan
A magyar fizikaoktatástól sem idegen a felfedeztető tanítás, a tanulókísérleti órák
régebben is lehetővé tették, hogy a diákok önállóan ismerjenek meg összefüggéseket,
törvényszerűségeket (Wilke, 2000). A kutatásalapú tanítás megvalósításának egyik
hatékony módja lehet az, ha számítógéppel segített méréseket végeznek a tanulók, és
gyakorlataik során maguk fedezik fel az új fogalmakat, összefüggéseket (Handelsman és
mtsai, 2010). Erre mutat példát az előadás, amely a 9. évfolyamos gimnáziumi
tanulóknak tartott méréstechnika szakkör tanulságait foglalja össze.
Célunk az volt, hogy valódi mérőkísérleteket végezhessenek a tanulók számítógépes
környezetben. Kifejlesztettünk egy rugalmasan felhasználható adatgyűjtő és
digitalizálást végző eszközt, amihez számos különböző érzékelőt (pl. gyorsulás-,
hőmérséklet-, pH- és fényintenzitás-mérő, fotokapu, mágneses mezőt érzékelő szenzor)
lehet csatlakoztatni. Az eszköz olcsón előállítható, az ingyenesen letölthető
mérőprogram pedig kifejezetten segíti a mérési folyamat megértését, így ez nem egy
újabb „fekete doboz”, amiről nem tudhatjuk, hogyan működik. Az eszköz használatát a
diákok könnyen meg tudják tanulni és kísérletezés közben nyomon tudják követni
számítógépeiken mérési eredményeiket grafikonon vagy táblázatos formában.
Lehetőséget biztosítottunk az eredmények elmentésére, utólagos feldolgozására is,
szoros koncentrációt valósítva meg az informatika tantárggyal.
A szakköri program keretében rövid méréselméleti bevezetést követően a diákok először
irányított laboratóriumi mérést végeznek, majd saját elképzeléseik szerint, önálló
tervezésű méréseket végezhetnek. Az egyébként is érdeklődő diákoknak így lehetőségük
van arra, hogy olyan kérdéseket is vizsgáljanak, amelyek a megszokott tanítási órák
keretében nem, vagy csak érintőlegesen kerülnek elő, ugyanakkor alapvető fizikai
mennyiségekkel ismerkednek meg a megszokottól eltérő formában.
Diákjaink méréseik során megértették például a lendület fogalmát, a lendületmegmaradás törvényét, sajátos elrendezést találtak az energia-megmaradás vizsgálatára,
és a tantervi tananyagot két évvel megelőzve fedezték fel például, milyen tényezők
befolyásolják a fonálinga lengését. Utóbbi vizsgálatánál fontos volt, hogy a diákok
esetleges „rossz” mérési ötleteik esetén is kértük a kísérletes vizsgálat elvégzését
elképzeléseik igazolására.
Tapasztalataink szerint a kifejlesztett mérőrendszer alkalmas arra, hogy segítségével a
tanulók önálló mérésekkel vizsgálják a felvetett problémákat. A méréseket a diákok
nagy lelkesedéssel végezték, a foglalkozásokon olyan hozzáállást tapasztaltunk, amilyet
a „hagyományos” mérési gyakorlatoknál csak ritkán. További kutatási feladat lehet,
hogy a szakkörön használt módszer és eszköz beépíthető-e, és milyen eredménnyel a
fizikaórákba.
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Témakörök: Természettudományi oktatás; oktatási módszerek, szakmódszertan
Az attitűd-elemek a természettudományos műveltségfogalom integráns részét képezik
(B. Németh, 2008). A természettudományokkal kapcsolatos tanulói attitűdvizsgálatok
közül a legkiterjedtebb az Oslói Egyetem által szervezett Relevance of Science
Education (ROSE) volt. A ROSE-kutatások 2004–2010 között, 40 országban, 15 éves
tanulók természettudományokkal kapcsolatos attitűdjeit és motivációit mérték fel, arra
keresve a választ, hogy mi lehet a természettudományos tantárgyak és karrierlehetőségek
népszerűtlenségének hátterében (Sjøberg és Schreiner, 2010; Jenkins, 2006).
Kutatásunk célja az volt, hogy feltárjuk a természettudományok tanulásának iskolai
kontextusához kötődő tanulói motivációit és attitűdjeit, és összevessük azokat a ROSE
vizsgálat eredményeivel. A nyugat-magyarországi térség 54 intézményében 12–18 év
közötti tanulókkal felvett, 4137 kérdőív adatait rögzítettük és dolgoztuk fel. Kérdőívünk
a ROSE-mérőeszköz rövidebb változata volt, és négyfokú Likert-skálán
megválaszolható, 95 zárt végű kérdést tartalmazott. A kérdések adaptációján kívül más
változtatásokra is szükség volt. Elsősorban azért, hogy a hazánkban az ehhez a
műveltségterülethez sorolt biológia, fizika és kémia tantárgyakra koncentráljunk és a
közoktatás rendszerében e tárgyakat tanuló diákok teljes körét bevonjuk.
Eredményeink a ROSE eredményeivel és a szakirodalmi háttéranyagokkal összevetve
azt mutatják, hogy a nyugat-magyarországi régió válaszai a nyugat-európai tanulók
körében mért eredményekhez állnak közel (Réti, 2011). Jellemző a kritikus vélekedés
(de nem egyértelmű elutasítás) a természettudományok szerepéről. Bizonyos
(rendszerező, leíró, történeti) témakörökkel kapcsolatban negatív, míg elsősorban a
környezet- és egészségtudatosság témájában pozitív attitűdök figyelhetők meg. A
tudományok határterületei, illetve az áltudományok egy része kifejezetten vonzó a
tanulók többsége számára. A válaszadók közvetlen napi tapasztalatai és narratívái
eltérnek a tanárok és a tananyag-fejlesztők által „hétköznapinak” tartott történésektől:
más az a valóság, amelyből a tanulók merítenek és amelyhez kötve képesek tudásukat
konstruálni. Emiatt is, a tanulásban a köznapi kontextusnál érdekesebb számukra a
technikai/technológiai kontextus. Nemcsak az iskola-valóság és az élet-valóság tér el, de
a természettudományok megértéséhez vezető tapasztalási módokat is az iskolában
kellene megélniük.
Mindezek a tantárgy-pedagógiai megújulás kérdését vetik fel. A bemutatott eredményre
alapozva, összhangban a nemzetközi szakirodalommal az oktatáspolitikai irányzatok az
inquiry-based learning (IBL) modelljeit helyezik előtérbe. Az IBL négy pillére, a
változatos tevékenységformák, a közvetlen tapasztalatok szerzése, a kommunikáció,
valamint a tanulói autonómia erősítése segítenek abban, hogy a természettudomány
tanulása ne kudarcos és absztrakt, hanem életközeli, befogadható tevékenység legyen
(pl. Duschl, 2011). A tanulói attitűd-vizsgálatok eredményei támogatják az IBLmodellek létjogosultságát.

355
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Témakörök: Természettudományi oktatás; oktatási módszerek, szakmódszertan
A pedagóguskutatások jelzik, hogy a pedagógus személyisége, tudása kulcsfontosságú
az eredményes oktatásban. A pedagógus elméleti tudása, nézetei, gyakorlati tapasztalatai
meghatározzák a tanári és tanulói szerep értelmezését, az oktatási módszerek
megválasztását, (Falus, 2001). Számos kutatás, többek között az OECD TALIS 2008 is
jelezte, hogy a magyar tanárok tanulásfelfogásában erőteljesebb a konstruktivista
szemléletmód, mint a direkt tudásátadás, ugyanakkor a tanórákon a strukturált
tevékenységformák
dominálnak,
szemben
a
csoportmunkában
végzett
problémamegoldással vagy projektmunkával. Ezek a kutatások jelzik, hogy egy-egy új
módszer megismertetése előtt szükséges a tanárok tudásának, tanítási gyakorlatának
megismerése a hatékony tanártovábbképzés érdekében.
Kutatásunk célja az volt, hogy feltárjuk, alkalmazzák-e az IBL-t a pedagógusok és
hogyan vélekednek vele kapcsolatban. A mintát 55, levelező képzésben részt vevő
matematika és/vagy természettudomány mesterszakos pedagógus alkotta. A tanárok
közel fele általános iskolában, 29%-a gimnáziumban, 18%-a szakközépiskolában, 3,6%a szakiskolában tanít; 25%-uk férfi, 75%-uk nő; tanítási tapasztalatuk széles skálán
mozog: 70%-uk tíz évnél többet tanított.
A vizsgálatban alkalmazott kérdőív kidolgozása nemzetközi együttműködésben, a
PRIMAS-projekt keretében történt az IBL megismertetését szolgáló tanártovábbképzés
előkészítése során. A 17 kérdést tartalmazó kérdőív a következő egységekre tagolódik: a
tanítási gyakorlatot jellemző adatok, továbbképzéseken való részvétel, az IBL-lel
kapcsolatos vélekedések, a módszer alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatok, a
tanórákon alkalmazott tanulói és tanári tevékenységek. A kérdések egy kivételével
feleletválasztósak, a továbbképzéssel és az IBL-lel kapcsolatos kérdések négyfokú
Likert-skálán értékelhető állításokat tartalmaznak. A kérdőívben szerepel az IBL rövid
leírása, a magyar változatban a „kutatásalapú tanulás” elnevezést használtuk. Az
adatfelvételre 2011 őszén került sor.
Az eredmények jelzik, hogy a tanárok a módszer leírása alapján fontosnak tartják az IBL
alkalmazását a tanítási gyakorlatban, többségük úgy gondolja, alkalmas lehet a tanulók
motiválására, érdeklődésének felkeltésére. Használatával kapcsolatban azonban
aggályaik vannak. A felsorolt nehézségek közül többel is egyetértettek (pl. nincs elég
idő, felszerelés). Saját tanítási gyakorlatuk jellemzésénél azt tapasztaltuk, hogy az IBLjegyekkel kapcsolatos állítások értékelése nem vagy csak kis mértékben korrelál azzal,
ahogyan az IBL fontosságát értékelték jelenlegi tanítási gyakorlatukban.
A felmérés jelzi, hogy a vizsgálatba bevont hazai tanárok is fogékonyak az új,
tanulóközpontú módszerek iránt, de bizonytalanok saját tanítási gyakorlatuk
megítélésében. Az IBL alkalmazásával kapcsolatban érzett nehézségeik legyőzéséhez a
továbbképzések anyagába célszerű beépíteni tanuláselméleti ismereteket, fontos
megmutatni az IBL ismérveit, illetve felismertetni azokat gyakorlati példákon keresztül.
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SZIMPÓZIUM–ÖSSZEFOGLALÓ
Témakörök: Oktatáspolitika, EU oktatásügy
A szimpózium előadásai a hazai tartalmi szabályozási folyamatokhoz kapcsolódó
implementációs gyakorlat elemzését végző kutatócsoport eredményeit mutatják be.
Célunk volt a kurrikulum-implementáció elméleti hátterének tisztázása, a nemzetközi
tapasztalatok feltárása, illetve a hazai implementációs gyakorlat elemzése. Felhasználtuk
a korábbi kutatások eredményeit, feltártuk a kurrikulum-implementációval foglalkozó
hazai és nemzetközi szakirodalom tanulságait, a hazai implementációs folyamatok
kulcsszereplőivel készített interjúk tartalomelemzésével összegeztük az elmúlt másfél
évtized implementációra vonatkozó tanulságait.
A közoktatás-fejlesztési beavatkozásokat jellemző implementációs folyamatok
alapvetően befolyásolják a fejlesztések sikerességét és eredményességét. Az adaptációs
folyamatok meghatározzák, hogy a fejlesztő beavatkozások elérik-e, és ha elérik tartósan
alakítani tudják-e a pedagógiai folyamatokat, illetve a tanulásszervezési módszereket,
valamint azt, hogy mely területeken következnek be változások.
A kutatás a közoktatás-fejlesztési beavatkozások, ezen belül is kifejezetten a kurrikulum
formálását megcélzó fejlesztések implementációs folyamatainak általános elemzését
tűzte ki célul, néhány olyan főbb modell, elmélet, illetve összefüggés bemutatásán
keresztül, melyeket az implementációs folyamatok jelentőségének és komplexitásának
megértéséhez érdemes megismerni. A kutatás során a hazai implementációs
gondolkozás általános természetét, fejlődését 3 közoktatás-fejlesztési stratégia és 3 Nat
implementációs stratégia összehasonlító elemzésével tártuk fel. A kutatás tanulságai
alapján felvázoltunk egy olyan implementációs modellt, mely a korábbi implementációs
folyamatok gyengeségeit igyekszik kiküszöbölni.
A szimpózium négy előadásának témája a következő:
Tartalmi szabályozás és implementáció - elméleti keretek
Kurrikulum-fejlesztési beavatkozások implementációs folyamatai
A hazai implementációs folyamatok elemzése: az interjúvizsgálat tapasztalatai
Létezik-e ideális implementációs modell?
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Témakörök: Oktatáspolitika, EU oktatásügy
A hazai implementációs folyamatok elemzésének részét képezi az az empirikus kutatás
is, amelynek során a kutatócsoport tagjai 23 olyan interjúalanyt kérdeztek meg, akik az
elmúlt másfél évtized során aktív szereplőként részt vettek az implementáció különböző
szintjein zajló folyamatokban. Az interjúvizsgálat célja az volt, hogy (1) árnyalt képet
adjon az implementációs folyamatok során felhalmozódott személyes és szakmai
tapasztalatokról, a résztvevők által megélt gyakorlatról, azaz az évek során létrejött
sokrétű tudásról; (2) az interjúelemzések felhasználásával, ezek összehasonlító
vizsgálatával feltárja az elmúlt bő évtized implementációs folyamatainak korlátait,
erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyeit (CSWOT elemzés); valamint az,
hogy (3) hitelesebb képet tudjon felrajzolni az implementációs folyamatok
atmoszférájáról.
A kutatók egy literációs folyamat keretében választották ki azokat a folyamat-elemeket,
amelyek láthatóvá tehetik az implementáció elmúlt éveit jellemző folyamatokat és
atmoszférát. Az adatgyűjtés félig strukturált interjúkkal történt, ami lehetővé tette, hogy
az implementációs folyamatok részletes elemzése és értékelése mellett az implementáció
egészéről is képet adjon a kutatás keretében.
A kutatás ennek megfelelően az alábbi problémaköröket kívánta feltárni: (1) az
implementáció fogalmának, problémavilágának értelmezése (2) az eredményes
implementáció kritériumai/eszközei (3) az eredményes implementációs folyamat korlátai
(4) az implementáció szintjei és kulcsszereplői (5) az idődimenzió, az értékelés és a
nyomonkövetés szerepe az implementációs folyamatokban (6) a központi, illetve a piaci
alapon irányított implementáció különbségei.
A mintába (n=23) került interjúalanyok megoszlása a következő volt: oktatáspolitikai
szereplők (2 fő); oktatáskutatók, fejlesztők, tantervi munkabizottságok (11 fő); a Nat
implementációs stratégiák kidolgozásában részt vevők (4 fő); iskolák igazgatói (2 fő);
cégek, pedagógiai intézetek képviselői (4 fő). Az interjúk lekérdezésének időszaka 2012.
január-február volt.
Az előadás a kutatás és interjúvizsgálat hátterét és eredményeit kívánja bemutatni.
Összefoglalva tehát azt, hogy (1) milyen módon közelítette meg és tárta fel az
implementáció összetett folyamatát annak érdekében, hogy széles bázisból gyűjtse össze
az elmúlt években felhalmozott szakmai és személyes tudását; valamint azt, hogy (2) a
kvalitatív tartalomelemzés során milyen tudás gyűlt össze, ezekből milyen tapasztalatok,
mintázatok rajzolódnak ki, és ezek hogyan hasznosíthatóak a múltbeli folyamatok
megértése, valamint a jövőbeli elméletalkotás és implementációs gyakorlatok
megvalósítása során.
Az interjúelemzések kvalitatív szövegelemzéséből nyert adatok alapján a vizsgálat
eredményeként sikerült összeállítani az implementációs folyamat CSWOT analízisét és
atmoszféra elemzését, valamint azt az implementációs modellt, amely a további
fejlesztések támogatásához nyújthat segítséget.
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Témakörök: Oktatáspolitika, EU oktatásügy
A kutatás során egy olyan implementációs modellt is kidolgoztunk, amely az
interpretatív (megértő) paradigma aspektusát adaptálva az implementáció
jelenségvilágára a további fejlesztések támogatásához is hozzájárulhat.
Az implementáció szakirodalma alapján két alapvető felfogás mentén osztályozhatjuk az
implementáció modelljeit: (1) a programozott (top-down) adaptációt, és (2) az evolúciós
(bottom-up) adaptációt választó modelleket. (Fazekas, 2012) Az implementációs
folyamatok komplexitásából következően olyan konfigurációs modellben
gondolkodtunk, amely egyrészt alkalmas e két felfogás közös megjelenítésére, másrészt
pedig jól beleilleszthető a nagyméretű szervezeti
változásokat leíró
változásmenedzsment terminológiai körébe. Mivel e komplex folyamatot mind a
stabilitás, mind a változás (Fullan, 2008) egyszerre jellemez, így e kettős hatásrendszer
architektúráit (Carnall, 2003) egy olyan szakaszos egyensúlyi modellben (Nadler, 1998)
képeztük, mely az így felmerülő transzformációs dilemmára (Hayes, 2002; Senior, 2002;
Farkas, 2005) is reflektál.
A nagyméretű változások hatékony menedzselésére (Farkas, 2005) kifejlesztett
modellünkben az implementációt egy olyan komplex, interpretatív paradigmájú
(Wollnik, 1995) folyamatként fogjuk fel, melyben a stabilitás és a változás lehetőségét
egyaránt biztosítjuk, a változtatás architektúráját pedig radikálisabb (revolutív) és
szakaszosabb (evolutív) eljárási mechanizmusokkal is finomíthatjuk. A modell
figyelembe veszi az implementációs fejlesztések hierarchikus szintjeit is, mikor
elkülöníti a szupra (nemzetközi, összehasonlító); a makro (rendszer, társadalom,
nemzet); a mezo (iskola, intézmény, program); a mikro (osztály, csoport, lecke);
valamint a nano (egyéni) dimenziókat is (Letschert, 2005). Az így megalkotott modell
mátrixos elrendezésben azonosítja az implementáció azon idődimenzióit és kiterjedési
fokát, melyek együttesét a következő négy típusként nevezi meg: (1) Nagyjavítás –olyan radikális változtatás, melyet akkor alkalmazunk, ha a külső körülmények és/vagy
visszajelzések arra utalnak, hogy a rendszer súlyos problémákkal küzd. (2)
Irányváltoztatás – olyan radikális/szakaszos változtatás, amely a változtatás
következtében fellépő egyensúlytalanságot hivatott korrigálni. (3) Alkalmazkodás –
olyan inkrementális/szakaszos változtatás, amely a beinduló vagy már megkezdődött
változásokra reagál. (4) Finomhangolás – olyan inkrementális változtatás, amely a külső
és belső feltételek anticipálható módosulásaira reflektál.
Természetesen az itt felvázolt modell csupán teoretikusan képezheti le az implementáció
ennél jóval komplexebb világát, így beválását is csak a gyakorlatban való alkalmazását
követően ítélhetjük meg.
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A közoktatás-fejlesztési beavatkozásokat jellemző implementációs folyamatok
alapvetően befolyásolják a beavatkozások sikerességét és eredményességét.
Meghatározzák, hogy azok elérik-e, és ha elérik tartósan alakítani tudják-e a pedagógiai
folyamatokat. A kurrikulum-elméleti kutatás a 80-as évektől kiemelt figyelmet fordít a
tantervi reformok és fejlesztések vizsgálatára, a változtatásról való tudás gyarapítására.
Mára több lényeges kérdés terén konszenzus született, mely tudásra a beavatkozások
tervezése, végrehajtása és vizsgálata során jól tudunk támaszkodni a központi, a körzeti
és az intézményi szinten egyaránt.
Kutatásunk célja a kurrikulum formálását megcélzó implementációs folyamatok elméleti
hátterének feltárása és összegezése, valamint a hazai implementációs tudás általános
természetének feltérképezése volt.
A kutatás elméleti kereteit és tudáshátterét elsősorban az átfogó oktatási reformok
megvalósíthatóságát feltáró implementáció-kutatások és az intézményi szintű
folyamatok perspektívájából vizsgálódó oktatási változások kutatásai adták. Ezek
igazolták, hogy habár az oktatási szektor kiterjedt rendszeréhez bonyolult
rendszerdinamika szerint működő érdekcsoportok sokasága kapcsolódik, a nagyfokú
komplexitás kezelésével kontextustól függetlenül elérhető hosszú távon fenntartható, az
osztálytermek szintjéig hatoló fejlődés. Az idődimenzió tág értelmezésével pedig
azonosíthatók az oktatási rendszerek tipikus fejlettségi szintjei, valamint ezek jellemző
célrendszere és implementációs kapacitása, melyek együttesen determinálják a
leginkább megfelelő beavatkozási területeket és szabályozási technikákat, és egyben
magyarázzák az implementációs alapmodellek alkalmazásának relevanciáját.
A hatásmechanizmusok főbb problémaköreiként a komplexitás, a kontextus, a
résztvevők és érintettek, a hiedelmek és vélekedések, az idődimenzió, a célrendszerek, a
programozott és az adaptív evolúciós modellek, a stratégiai tervezés és beavatkozási
területek, az implementációs kapacitás és a háromszintű reform kérdését azonosítottuk.
E problémakörök mentén vizsgáltuk, hogy a 90-es évektől kezdődően milyen szinten állt
és hogyan fejlődött a hazai szereplők implementációs tudása. A hazai implementációs
gondolkozás általános természetét, fejlődését 3 közoktatás-fejlesztési stratégia és 3 Nat
implementációs stratégia összehasonlító elemzésével tártuk fel. A stratégiákat
dokumentumelemzéssel és szógyakoriság-elemzéssel vizsgáltuk, az így nyert adatok
értelmezéséhez interjúkat készítettünk a stratégákkal és támaszkodtunk a bevezetési
folyamatokat elemző, értékelő tanulmányokra is.
A leglényegesebb fejlődést az implementáció értelmezése, a fogalmi keretek
tisztázottsága, a stratégiák létrehozási folyamata és a kommunikációs tevékenység
tervezése terén észleltük.
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A neveléstudományi kutatás már elég régóta, a hetvenes évektől kezdődően foglalkozik
a közoktatásfejlesztési-beavatkozások implementációs folyamataival, gondolkozik az
implementációs folyamatok fogalmi kereteiről, modellezési lehetőségeiről, a komplex
folyamatok kezeléséről, illetve próbálja feltérképezni az implementációs folyamatok
hatásmechanizmusait. A nemzetközi és hazai releváns szakirodalomból kiolvasható,
hogy mára több lényeges kérdés terén konszenzus született, mely tudásra a hazai
oktatásfejlesztési beavatkozások vizsgálata és tervezése során jól tudunk támaszkodni.
Az implementáció fogalma meghatározható tág és szűk értelemben is. Tág értelemben
az implementáció egy javasolt modell, koncepció, vagy elmélet gyakorlatba való
átültetésének teljes folyamatát jelöli (Altrichter, 2005), szűkebb értelemben az
implementáció a változási-változtatási folyamat egy alfolyamatát jelöli, melynek
meghatározásához Fullan és Stiegelbauer egyszerűsített modellje a kiindulópont. E
modell a változási-változtatási folyamatot három egymást követő alfolyamatra bontja:
elkülöníti az inicializáció folyamatát, ami a fejlesztést elindító motivációt és a tényleges
kezdeményezést jelöli, az implementáció folyamatát, ami az innovációs elképzelések
gyakorlati megvalósítását jelöli, és a fenntartás szakaszát, ami az implementált
gyakorlatok mindennapi pedagógiai folyamatokba való beépülését, vagyis a gyakorlatok
normál körülmények közötti (külső támogatás nélküli) alkalmazását jelöli.
Az implementáció-kutatás a hazai oktatáskutatás gyakorlatában hiányterület, habár a
hazai oktatásfejlesztési gyakorlat figyelme is egyre inkább kiterjed az implementáció
kérdésére: így az 1996-ban elfogadott Nat-nak már volt részletes „implementációs
stratégiája (Pőcze, 1995; Vágó, 1996) és a Nat későbbi módosításai során is készültek
hasonló stratégiák (Vass, 2006; 2008). Az elmúlt években készültek olyan elemzések,
amelyek eredményei jól hasznosíthatóak. (pl. Havas, 2003; Bognár, 2004; Békesi-Szabó,
2008; Halász, 2007, 2010; Halász-Michel, 2011; Radó, 2003, 2008, 2010, Tátrai-Józan,
2011) Az implementációs kapacitás becslése és formálása azonban nehezen
megvalósítható feladat, ugyanis nem alkalmazhatók általános kritériumok, hiszen ezek a
kritériumok a nemzeti kormányzati rendszerek eltérő sajátosságaiknak megfelelően
változhatnak. Az előadás – az EU kulcskompetencia ajánlás tagállami implementálására
kapcsán – felveti annak lehetőségét, hogy az implementációs kapacitás megítélésének
kritériumai lehetnének az alkalmazott implementációs top-down és bottom-up modellek,
amennyiben megegyezés születne a tekintetben, hogy a két modell között indokolt
minőségi különbséget tenni. Az előadás a két modell mentén igyekszik bemutatni az
implementációs folyamatok főbb jellemzőit, a tantervi implementáció elméleti kereteit.
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SZIMPÓZIUM–ÖSSZEFOGLALÓ
Témakörök: Felsőoktatás, felnőttoktatás; tanulás, tudás
A felsőoktatás szerepe a felnőttképzési kutatások és fejlesztések terén az elmúlt
negyedszázadban felerősödött, Magyarországon a rendszerváltás után kialakuló
andragógiai műhelyek egyetemi környezetben alapozták meg a modern felnőttoktatási és
képzési elmélet és gyakorlat rendszerszerű iskoláit, melyek utat nyitottak a
felnőttképzést érintő elmélet- és gyakorlat orientált elemzéseknek, kutatásoknak.
Ugyanakkor a felsőoktatás szerepe a közelmúltban szakpolitikai értelemben is
felértékelődött a felnőttoktatási kutatások és fejlesztések terén, különös tekintettel a
felnőttek tanításának és tanulásának módszertana, az előzetes tudás validációja, a
tanulási tanácsadás, valamint a felnőtteket tanító andragógus tanári professzió
korszerűsítése témaköreire.
E szimpózium néhány markáns példával igyekszik reflektálni a felnőttoktatást és képzést
érintő néhány aktuális téma neveléstudományi szempontból lényeges vonatkozásaira,
ezért a szimpózium négy előadása olyan kérdéseket jelenít meg, melyek mindegyike a
felnőttek tanulását befolyásolja, akár a részvétel és a hozzáférés biztosítása, akár a
tanulási eredményesség, teljesítmény növelése irányában. A szerzők mindegyike az
általa képviselt téma kutatója, eddigi publikációik mindezt alá is támasztják.
Előadások:
Hegyi-Halmos Nóra: Minőségfejlesztési szolgáltatások a felsőoktatásban – felsőoktatási
minőségtérkép
Bajusz Klára: Van-e második esély?
Farkas Éva: Andragógus identitás, volt egyszer egy öntudat…
Tratnyek Magdolna: Az informális és nonformális úton szerzett felnőttoktatói kompetenciák
validációja
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VAN-E MÁSODIK ESÉLY?
BAJUSZ KLÁRA

PTE FEEK
bajusz.klara@feek.pte.hu

Témakörök: Felsőoktatás, felnőttoktatás; tanulás, tudás
A felnőttkori tanulási folyamatok felértékelődésével előtérbe kerül a különböző
életkorokban
és
intézményrendszerekben
szerzett
iskolai
végzettségek
egyenértékűségének kérdése is. Az előadásban bemutatott kutatás hiánypótló jellegű,
hiszen a téma empirikus vizsgálata a mai napig nem történt meg annak ellenére, hogy a
magyar iskolarendszerű felnőttoktatás több, mint 60 éves múltra tekint vissza (vö. Durkó
Mátyás, Csoma Gyula, Tihanyi Nándor korábbi vizsgálataival).
A kutatás az iskolarendszerben megszerezhető végzettségek egyenértékűségének
megvalósulását három síkon vizsgálja párhuzamosan: a munkaerőpiac, a társadalom és a
tanuló felnőtt aspektusából.
A kutatás hipotézisei:
Annál inkább hisz a felnőtt tanuló a végzettsége egyenértékűségében, minél iskolázottabb.
A társadalom még mindig előítéletes a felnőttkorban megszerzett végzettségekkel szemben.
A megkérdezettek a második eséllyel kapcsolatos ismeretek nélkül foglalnak állást az
egyenértékűségről.
A saját felnőttkori tanulási tapasztalat befolyásolja a munkáltató egyenértékűséghez való
viszonyát.
Az írásbeli kikérdezés nem reprezentatív értékű. Az adatfelvétel 2010. októbere és 2011.
júniusa között zajlott véletlenszerűen kiválasztott 630 fős mintán 290 nem tanuló felnőtt,
250 tanuló felnőtt és 90 munkáltató megkérdezésével.
A vizsgálat számos izgalmas eredményt hozott, és további kutatási irányokat jelölt ki. A
tanuló felnőttek több, mint négyötöde hisz saját végzettségének egyenértékűségében,
valamint abban, hogy azt a munkaerőpiac is elfogadja majd (ez a nem tanuló
felnőtteknél csupán 56%). A saját végzettség egyenértékűségét elsöprő többséggel az
azonos tananyaggal, illetve követelményekkel indokolják. Abban azonban már csak
70%-uk bízik, hogy a társadalom is a rendeskorban megszerzettel azonos értékűnek
tartja végzettségüket. Ez utóbbi összecseng a megkérdezett nem tanuló felnőttek
értékítéletével, akik 67%-ban fogadják el egyenértékűnek a felnőttek iskoláiban szerzett
végzettségeket. A tanuló felnőtt leginkább attól tart, hogy a társadalom előítéletes, és az
iskolarendszerű felnőttoktatás ismerete nélkül alkot véleményt az ott folyó munkáról,
ami részben igazolódott is (nagyon izgalmasak a felnőttkori tanulással kapcsolatosan
kitűnt attitűdök, erre az előadás részletesen kitér.) Az egyik legfontosabb a 4.
hipotézissel kapcsolatos eredmény: a társadalom és a tanuló felnőtt vélelmei ellenére a
munkáltatók válaszai közt meg sem jelenik a passzív, „csak meglegyen a papír” típusú
megközelítés. Az egyenértékűség indokaként első helyen a felnőttkori tanulásban
meghatározó előzetes tapasztalatok értéke jelenik meg, majd az azonos kimenet, a
harmadik-negyedik leggyakoribb indok szerint a munkáltató számára a hozott végzettség
értéke nem munkarendtől (nappali vagy levelező), hanem az alkalmasságtól,
tudásszinttől, kompetenciáktól függ.
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ANDRAGÓGUS IDENTITÁS – VOLT EGYSZER EGY ÖNTUDAT
FARKAS ÉVA

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Felnőttképzési Intézet
feva@jgypk.u-szeged.hu

Témakörök: Felsőoktatás, felnőttoktatás
Az identitástudat az andragógiában napjaink sokakat foglalkoztató, ugyanakkor
mindeddig feltáratlan kérdése. A szakma presztízsének növelése és a szakmai identitás
kialakulása céljából fontos annak feltárása, hogy a jelenleg rendkívül heterogén, eltérő
motivációkkal és szakmai hozzáértéssel rendelkező felnőttképzési tevékenységben
szerepet vállalókról miként vélekednek a téma elméleti és gyakorlati szakemberei,
hogyan látják saját életútjuk és tapasztalatuk alapján az andragógia autonómiáját,
jelenlegi helyzetét, társadalmi megbecsültségét. Nyilvánvalóan más szempontok alapján
értékeli a szakmaiságot az andragógia megalapozásában elévülhetetlen szerepet játszó
szakember és a felnőttképzést piaci alapon művelő vállalkozó.
Előadásomban bemutatom annak a folyó kutatásnak az eredményeit, amelyet az
andragógia szakmai ismérveinek vizsgálata céljából indítottunk el. A kutatás célja a
felnőttképzési rendszer működésében/működtetésében résztvevő érdekelt felek,
andragógus szakemberek véleményeinek összegyűjtése, és annak feltárása, hogy mivel
tartja magát azonosnak az andragógia, mint szakma és kivel azonos vagy kivel nem az
andragógus szakember. Ez alapja lehet egy későbbi együttgondolkodás és kollektív
vélemény kialakításának.
Kutatásunkat Delfi módszerrel végeztük, interjút készítettünk 35 – eltérő élethelyzetben
lévő – andragógus szakemberrel. Az interjúk kvalitatív elemzése alkalmas az
andragógus hivatás sokszínűségének és komplex voltának bemutatására.
A kutatás érdekes tapasztalatokat hozott, a vélemények – a hozzáállás, hozzáértés,
szakmaiság, motiváció, elkötelezettség – tekintetében széles skálán szórnak. Az interjúk
alapján megállapíthatjuk, hogy az andragógus szakma rendszerváltást követő évtizedben
kirajzolódó sajátos arculata, identitása mára megkopott. A folyamatosan változó jogigazdasági-társadalmi kihívásoknak való megfelelés kényszere, az egyre bizonytalanabbá
váló működési feltételek, a szakmapolitika részéről érkező negatív üzenetek egymásnak
feszülő – eltérő nézeteket és előfeltevéseket valló – szakmai érdekcsoportokat hozott
létre, amely gátja a közös érdekképviseletnek, és igencsak megnehezíti a világos
szakmai identitás kialakulását.
Az interjúk elemzése során – a közös értékekre és alapelvekre építve – definiáltuk az
andragógus identitást, feltártuk annak diszfunkcionális működéseit, összegyűjtöttük
azokat a folyamatokat, jelenségeket és hatásokat, amelyek az andragógus identitásra
befolyást gyakorolnak, azonosítottuk azokat a fejlesztendő kompetenciákat, amelyeknek
a támogatása és fejlesztése javítja az andragógiai területen dolgozók munkájának
hatékonyságát, sikerességét és kijelöltük a téma alapvetéseit, amely alapján kidolgozható
egy szélesebb körben alkalmazható kérdőíves kutatás terve. Előadásomban ezen
eredmények részletes bemutatásra kerül sor.
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ÚJSZERŰ TANÍTÁSI-TANULÁSI FOLYAMATOK SZERVEZÉSE AZ
ANDRAGÓGUS KÉPZÉSBEN
HEGYI-HALMOS NÓRA* – KRAICINÉ SZOKOLY MÁRIA**

Eötvös Loránd Tudományegyetem
*hegyi.halmos@ppk.elte.hu
**szokoly.maria@ppk.elte.hu

Témakörök: Felsőoktatás, felnőttoktatás
Az elmúlt évtizedben a minőségi felsőoktatás előtérbe állította a korszerű, sajátélményű
tanulásra épülő, kompetenciafejlesztő tanítási-tanulási módszerek alkalmazását a
felsőoktatásban. A tanulás minőségét döntő módon meghatározza, ha sikerül olyan
tanulási környezetet teremteni, amelyben a hallgatók kísérletezhetnek, az elméletben
tanultakat a gyakorlatban kipróbálhatják, tudásukat és képességeiket a valós életben
található problémák megoldása során fejleszthetik. A tanulás minőségét és
eredményességét javító tanulási környezet létrehozásához az oktatók innovációja
szükséges.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Andragógia
Tanszékén a 2007/2008. tanév óta a „Felnőttképzési rendszerek, munkaerő-piaci
képzések, minőségbiztosítás” valamint a „Felnőttképzés és emberi erőforrás fejlesztés”
kurzusok keretében egy kompetenciafejlesztő képzési, szervezési és módszertani
innovációt valósítottuk meg. A komplex gyakorlati munka célja az elméleti ismeretek
gyakorlati alkalmazása éles helyzetekben, az andragógia szak Képzési Kimeneti
Követelményében megjelölt kompetenciák fejlesztése, sajátélményű munkahelyi
tapasztalatok szerzése. A két kurzus keretében megvalósuló komplex gyakorlat
projektszerűen szervezett három feladatcsomag megvalósítását jelenti.
A „Felnőttképzési rendszerek” kurzus keretében (2-4 fős) kiscsoportban a hallgatók
kiválasztanak, felkeresnek egy felnőttképzési tevékenységgel is foglalkozó szervezetet, és
megadott szempontok alapján mélyinterjút készítenek a szervezet egyik vezetőjével és
dolgozóival.
A látogatás és az interjú alapján esszé típusú dolgozatban elemzik és összefoglalják az adott
szervezet struktúráját, stratégiáját, szervezeti kultúráját, minőségpolitikáját, humánerőforrás
gazdálkodását.
Kétnapos tréningen a hallgatók belehelyezkedve a vizsgált szervezet munkatársainak
helyzetébe szervezetfejlesztési és válságmenedzsment helyzeteket oldanak meg
kiscsoportban. A tréning feladatokban a hallgatók kompetenciafejlesztő gyakorlatokat
végeznek, szerepjátékban vezetési helyzeteket oldanak meg, csoportos és társcsoport
értékelési feladatokat végeznek.
Előadásunkban részletesebben bemutatjuk programunkat, valamint beszámolunk a
komplex gyakorlat eddigi eredményeiről, más szakokon történő megvalósításának
lehetőségeiről.
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MINŐSÉGFEJLESZTÉSI SZOLGÁLTATÁSOK A FELSŐOKTATÁSBAN FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGTÉRKÉP
HEGYI-HALMOS NÓRA

Eötvös Loránd Tudományegyetem
hegyi.halmos@ppk.elte.hu

Témakörök: Felsőoktatás, felnőttoktatás
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben valósult meg a Társadalmi Megújulás Operatív
Program (TÁMOP) 4.1.4 – „Minőségfejlesztés a felsőoktatásban” címet viselő kiemelt
programja. A program célja, hogy támogató minőségfejlesztési rendszerek kiépítésén és
működtetésén keresztül fejlessze a felsőoktatási intézmények minőségkultúráját,
valamint, hogy folyamatos tanácsadással segítse az intézményeket szolgáltatásaik
javításában. A célok megvalósulása érdekében elengedhetetlenül fontos volt a jelenleg
működő felsőoktatási minőségügyi rendszerek feltérképezése, majd azok rendszerezése,
közzététele, a programok nyomon követése és nyilvántartása, egyfajta „Minőségtérkép”
elkészítése.
A kutatás célja elemzések és interjúk révén:
megismerni és összefoglalni a minőségbiztosítás hazai elveit és gyakorlatát,
interjúkon keresztül megismerni a minőségfejlesztésért felelős munkatársak véleményét az
intézményük belső minőségbiztosítását érintő kérdésekről,
honlap-elemzés révén megvizsgálni a Magyarországon akkreditált felsőoktatási intézmények
minőségfejlesztési dokumentumait, valamint
feltérképezni, az intézmények miként felelnek meg az Európai Felsőoktatási Térség (ENQA)
minőségbiztosítási irányelveinek.
A honlap-elemzések során a már e tárgyban elkészült munkaanyagokat strukturáltuk,
frissítettük és az ENQA struktúrájának megfelelően bővítettük, melynek
eredményeképpen összegyűjtöttük a Magyarországon akkreditált 73 felsőoktatási
intézmény által létrehozott és bevezetett minőségbiztosítási rendszer nyilvános
jellemzőit, dokumentumait.
Egy folyamatosan bővülő, frissülő adatbázis segítséget és útmutatást nyújthat a
fejlesztésben még „gyerekcipőben” járó intézmények számára. Az intézmények
„minőségbiztosítási térképe” mindenki számára hozzáférhetően tartalmazza az
intézmények „minőségbiztosítási állapotát”, folyamatos képet adva a változásokról, a
fejlődésről. A hatékony minőségfejlesztéshez szükséges az útmutatás, támogatás, vagyis
a minőségbiztosítási rendszerek kiépítésének segítése, tanácsadás, a fellelhető jó
gyakorlatok és eljárásrendek gyűjtése és rendszerezése, követhető referenciamodellek
kialakítása. Az adatbázis segítségével az intézmények tájékozódhatnak saját
helyzetükről az ország minőségbiztosítási térképén, valamint segítséget kaphatnak saját
rendszerük átgondolásához, az információs bázis hozzásegíthet a minőségbiztosítás
iránti pozitív attitűd kialakításához a munkatársak, és az oktatók körében is.
Előadásomban bemutatom a kutatás eredményeit, valamint a FEMIP honlapján található
„Minőségtérképet”.
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FELNŐTTOKTATÓI KOMPETENCIÁK VALIDÁCIÓJA
TRATNYEK MAGDOLNA

PTE FEEK
magdolna.tratnyek@gmail.com

Témakörök: Felsőoktatás, felnőttoktatás; pedagógusképzés, pedagóguspálya
A felnőttekkel való foglalkozás, a felnőttek tanulásának támogatása sajátos
megközelítést igényel. Sok esetben ezeket a kompetenciákat tapasztalati úton, az
intézményes képzési kereteken kívül szerzik meg az oktatók. E tapasztalatok, tudások
összegzése, láthatóvá tétele és elismerése nemcsak hazai, hanem nemzetközi tekintetben
is fontos, hiszen hozzájárul a professzionalizáció folyamatához, és mint eszköz
támogatja a mobilitási folyamatokat is.
A kompetenciák azonosítása és azok nemzetközi megfeleltetése korunk
felnőttképzésének egyik legaktuálisabb kihívása. Az előadásban egy 8 partner
együttműködésében megvalósuló, de ma már Európa 20 országában kapcsolattartó
ponttal rendelkező kezdeményezést mutatok be a felnőttoktatói kompetenciák
validációja és nemzetközi megfeleltetése tekintetében.
Az Európai Unió Lifelong Learning Programja keretében került kidolgozásra egy olyan
eszköz, mely az önértékelést és a külső értékelést ötvözve kívánja segíteni a validációs
folyamatot, melyben a formális keretek között megszerzett tapasztalatokon túl lehetőség
van az informális és nonformális úton megszerzett kompetenciák megjelenítésére is.
A téma elméleti hátterére vonatkozóan bemutatom azokat a nemzetközi
dokumentumokat és megvalósult projekteket, melyek a felnőttoktatói kompetenciák
azonosítását tűzték ki célul. Bemutatom a folyamat módszertani aspektusait, különös
tekintettel a portfólió módszerére.
Párhuzamot vonok a szakképzésben és a felsőoktatásban megjelenő validációs
törekvések és a felnőttoktatói kompetenciák validációs eljárása között.
Ezt követően bemutatom magát az eszközt (VALIDPACK), a kompetenciák
összegyűjtésének, azonosításának folyamatát. Beszámolók a tesztelési folyamatban
szerzett tapasztalatokról, melyben koordinátorként vettem részt. A tesztelésben részt vett
kollégák valamennyien hasznosnak és szükségesnek ítélték egy a felnőttoktatói
kompetenciák validációs lehetőségét támogató eszköz alkalmazását nem csak a
standardizálás, vagy a mobilitás támogatása szempontjából, hanem a felnőttek tanulási
folyamatira jellemző önfejlesztés okán is. Természetesen a kritikai észrevételekre, az
eszköz továbbfejlesztési lehetőségeire is kitérek.
Végül bemutatom az eszköz terjesztésének és alkalmazásának lehetőségeit, a használatra
való felkészítés módszertani aspektusait.
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SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS, SZOCIÁLIS TANULÁS
Elnök:
BÁRDOS JENŐ
MTA PTB
NÉMET, SPANYOL ÉS MAGYAR DIÁKOK SZOCIÁLISPROBLÉMAMEGOLDÓ GONDOLKODÁSÁNAK NEM SZERINTI KÜLÖNBSÉGEI
KASIK LÁSZLÓ – TÓTH EDIT – ZSOLNAI ANIKÓ
SZTE BTK Neveléstudományi Intézet; SZTE Szociális Kompetencia
Kutatócsoport – MTA-SZTE KÉPESSÉGFEJLŐDÉS KUTATÓCSOPORT; SZTE
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Az utóbbi évtizedben több nemzetközi összehasonlító vizsgálat tárgya a
szociálisprobléma-megoldó gondolkodás (social problem solving), s igen gyakran
elemzik e gondolkodás nem szerinti különbségeit, az eltérésekben szerepet játszó
kulturális tényezőket. A nemzeti kutatások egybehangzó eredménye az, hogy az
életkorral egyre eltérőbb a lányok és a fiúk problémamegoldása. Az összehasonlító
vizsgálatok szerint a különbségek közel azonos életkorban, ám más-más gondolkodási
terület esetében jelentősek.
Az elemzés során a rendelkezésünkre álló 12 és 15 éves német (N=211), spanyol (N=214)
és magyar (N=198) fiúk és lányok szociálisprobléma-megoldó gondolkodásának
jellemzőit hasonlítottuk össze. Mindhárom adatbázis azonos mérőeszközzel (Social
Problem Solving Inventory – Revised–Zurilla, Nezu és Maydeu-Olivares, 2002) végzett
vizsgálat adatait tartalmazza, a mérőeszközök a vizsgálatok során hasonló
megbízhatósággal működtek (Cronbach-alfa 0,8 felett). A kérdőív 25 tételt tartalmaz,
ezeket ötfokú skálán kell értékelni. A tételek öt faktorba csoportosulnak: pozitív és negatív
orientáció, elkerülés, impulzivitás, racionalitás. Míg a magyar diákok esetében az anyák és
a pedagógusok is értékelték a diákokat, erre a másik két vizsgálatban nem kérték a
felnőtteket, így csupán az önjellemzéssel kapott adatokat vetettük össze.
A hazai kutatás alapján már a 12 éves lányokra is szignifikánsan jellemzőbb a negatív
orientáció és az impulzivitás, s a fiúkra a racionalitás. A 15 éveseknél mindemellett a
lányokra jellemzőbb az elkerülés és a fiúkra a pozitív orientáció. A német serdülőknél
mind a fiatalabb, mind az idősebb lányokra jellemzőbb az impulzivitás és a negatív
orientáció, valamint a fiúkra a racionalitás. A német gyerekek körében egyik életkorban
sincs különbség az elkerülés és a pozitív orientáció alapján, ugyanakkor ezek értéke
magas, magasabb, mint a magyar diákok e faktorokon elért értékei. E két minta
sajátosságaitól nagymértékben eltérnek a spanyol diákok jellemzői. Mindkét életkorban
a lányokra jellemzőbb az impulzivitás, a fiúkra az elkerülés, ám sem a racionalitás, sem
a pozitív orientáció tekintetében nem különböznek a fiúk és a lányok. A negatív
orientáció a 12 éves lányokra és a 15 éves fiúkra jellemzőbb.
A hazai és a külföldi vizsgálatok egyaránt számos – azonban kevés azonos –
háttérváltozó hatását elemezték. Mind a három mintánál igen jelentős magyarázó erővel
bír a családtípus és a szülők gyermekkel töltött ideje; s míg a fiatalabbaknál a szülői
végzettség meghatározó, addig az idősebbeknél alig vagy egyáltalán nem. A 2012 őszére
tervezett vizsgálatban bővítjük a háttérváltozók körét, hiszen a német vizsgálat szerint az
anyai tartós szorongás feltehetően növeli a lányok problémával szembeni negatív
orientációját, valamint a spanyol kutatás alapján a családon belüli büntetés és jutalmazás
az életkor növekedésével hatással van a pozitív orientáció és a racionalitás változására.
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Napjainkban egyre több külföldi vizsgálat foglalkozik azzal, miként definiálják a
gyerekek a szociális probléma fogalmát, mit tekintenek problémának; a meghatározások
és a problémák hogyan és minek a hatására változnak; s mindez hogyan függ össze
társas viselkedésükkel. A kutatások alapján a problémadefiníció és a problémák köre a
korábbi évekhez képest a serdülőkorban jelentősen megváltozik, s a problémáról való
gondolkodás nagymértékben összefügg például az agresszivitás formáival és a
családszerkezettel.
A 2012 tavaszán, 10 és 14 évesekkel (N=520) végzett kutatás során azt tártuk fel, miként
definiálják a szociális problémát, s milyen szülőkkel, kortársakkal és pedagógusokkal
kapcsolatos problémákat fogalmaznak meg. Az általunk kidolgozott mérőeszköz ennek
megfelelően négy részből áll (definiálás; 5-5-5 példa). A válaszokat egy előre
meghatározott kategóriarendszer alapján két bíráló kódolta (93%-os egyezés). Az
összefüggés-vizsgálatokat a háttérkérdőív (pl. testvérszám) adataival végeztük.
A szociális probléma meghatározása szignifikánsan különböző a két életkorban. A 10
évesek definíció helyett főként példát vagy egy mondaton belül példát és általánosítást is
adnak. A 14 évesek körében több az általánosítás, valamint nagyobb arányban fordul elő
megoldásra utalást is tartalmazó meghatározás. Az idősebbeknél kevesebb a kell, inkább
a meg tudom, meg lehet oldani kifejezésekkel élnek, ám náluk fordul elő nagyobb
arányban a megoldás lehetetlenségére és az elkerülésre való utalás. Mindez megerősíti a
szociálisprobléma-megoldó gondolkodást vizsgáló kutatásunk eredményét: az
idősebbekre jellemzőbb a negatív viszonyulás és az elkerülés.
A szülőkkel, kortársakkal és pedagógusokkal kapcsolatos problémákat eltérő kategóriák
mentén kódoltuk. Az életkor alapján arányuk mindhárom területen szignifikánsan
különböző. Például a 10 évesekkel ellentétben a 14 éveseknél a szülőkkel kapcsolatos
problémák több mint 60%-a nem negatívnak ítélt helyzet (pl. tiltás, utasítás), hanem
főként a szülők viselkedésének, gondolkodásának minősítése (pl. nem bíznak bennem).
A kortárssal kapcsolatos problémák esetében a 14 éveseknél kevesebb a fizikai
bántalmazás mint probléma, nagyobb arányban fordulnak elő negatívnak vélt
tulajdonságok (pl. hazug). A 10 évesek körében a legtöbb probléma a pedagógusok
viselkedéséről (pl. kiabál, csapkod) szól, a 14 éveseknél főként a pedagógus-diák
viszonyt értékelik és nagy a nem megfelelő bánásmódot kifejező példák aránya (pl.
kivételez).
Az összefüggés-vizsgálat alapján a háttérváltozók közül mindkét életkorban leginkább a
testvérek száma, az anya iskolai végzettsége és a tanuláshoz való viszony korrelál mind
a definiálással, mind a példákkal (r=0,21-0,52), legkevésbé a tantárgyi osztályzatokkal
(r=0,15 és alatta). A kutatás eredményei számos esetben megegyeznek külföldi kutatási
eredményekkel, valamint alátámasztják korábbi – a szociálisprobléma-megoldó
gondolkodást vizsgáló - kutatásunk eredményét.
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Adott viselkedés hátterében eltérő pszichés állapotok és motivációk állhatnak. A
személyiség, a különböző motívumok, érzelmek és empatikus készség, altruizmus
egyaránt befolyásolják az egyén magatartását. Fontos, miként észlelünk másokat, hiszen
ezen „akarat” és a „kell” feszültsége vezérli az aktuális cselekvésről való döntéshozatalt,
így például a segítségnyújtást. De miért is mutatkozhat valaki altruistának? Az empátiaaltruizmus modellben (Bateson, Bolen, Cross & Neuringen-Benefiel, 1986) a segítő
célja a bajba jutott másik ember szenvedéseinek enyhítése, ám diszfunkcionális attitűdök
esetén a negatívállapot-enyhítés modellel (Schaller & Cialdini, 1988) is számolnunk
kell. Ilyenkor a segítés sokkal inkább azért következik be, hogy az egyén önnön
kényelmetlenség-érzését mérsékelhesse. Ennek hátterében tehát egoisztikus célok
húzódnak meg (Pálhegyi, 1999). A segítő (helfer)-szindróma pedig már magát a
pályaválasztást is determinálhatja (Schmidbauer, 1977).
Kutatásunkban a felsőoktatásba lépő fiatalok pályaválasztási motivációit vizsgáltuk.
Olyan kérdésekre kerestük a választ, hogy vajon a jelenlegi alap- és felsőoktatási
intézmények keretében folyó oktató-nevelő- és személyiségfejlesztő munka mennyiben
szolgálhatja a fiatalok önismeretének fejlesztésén keresztül a tudatos hivatásválasztást,
illetve a segítő pályára készülő fiatalok mennyiben rendelkeznek valamiféle egységesen
megragadható személyiségmintázattal, avagy a szakirodalom által emlegetett, sok
esetben diszfunkcionális attitűdökkel. Vizsgálatunkban az Eysenck-féle Személyiség
Kérdőív (EPQ), Big Five Kérdőív (BFQ), Külső-belső kontroll Kérdőív, Beck
Szorongás Leltár és Diszfunkcionális Attitűd Skála (DAS) kerültek felhasználásra. A
méréseket a SZTE hallgatói körében végeztük.
Az eredmények azt mutatják, hogy a segítő hivatást választott fiataloknál – az egyéb
szakok hallgatóihoz képest – magasabb szintű barátság-udvariasság (p=0,018), valamint
bizalom, együttműködés, empátia, altruizmus, valamint tolerancia mutatkoznak, noha ez
utóbbiak nem szignifikáns különbséggel. Ezt pedig – társaságkedvelésük és nyitottságuk
mellett - a környezetüknek való megfelelés fokozott igénye kíséri (p=0,038), sok esetben
magasabb szorongás értékekkel. A diszfunkcionális attitűdök is emelkedettebb arányban
vannak jelen a segítő pályát választott hallgatóknál. Belső kontrollos magatartás a
pszichológus hallgatókra jellemző, melynek magyarázatául a képzés során számukra kínált
készségfejlesztő- és önismereti jellegű kurzusok szolgálhatnak. A kutatás nyomán feltárt
összefüggések további vizsgálatokat igényelnek, melyek jelentőségét elsősorban abban
látjuk, hogy az így jobban megismert úm. problématerületekre adekvát fejlesztési terv
válhat kidolgozhatóvá, miáltal a mindennapi életben kiegyensúlyozottabb, boldogabb,
szakterületükön hatékonyabb segítő hivatású szakemberek képzése valósulhat meg.
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Számos szociálpszichológiai vizsgálat igazolta, hogy az attraktív megjelenés fontos
szerepet játszik személypercepciónkban. Vonzó külsővel rendelkező embertársaink az
élet számos területén előnyt élveznek, többek között társas népszerűségükre is pozitív
hatást gyakorol ez a tulajdonságuk. Arra a kérdésre azonban jóval kevesebb vizsgálat
irányul, hogy vajon a jelenség fordítottja is igaz-e, azaz a kevésbé vonzó külső járhat-e
együtt szociális izolációval, magánnyal. Jelen kutatás célja ennek a kérdésnek a
vizsgálata volt, méghozzá abban a korcsoportban, ahol a magányosság érzése hosszú
távon különösen nagy veszélyt jelent az alakulóban lévő identitásra nézve, azaz
serdülőkorban. További célunk volt emellett a fizikai vonzerőre irányuló irigység, illetve
az azzal kapcsolatos versengés, valamint a magányosság lehetséges összefüggéseinek
feltérképezése, különös tekintettel az esetleges nemi különbségekre.
A kutatásban, amelyben 162 középiskolás, 87 fiú és 75 lány vett részt, kérdőíves
módszert alkalmaztunk. A külső megjelenéssel kapcsolatos versengés és irigység
felmérésére saját szerkesztésű Likert-skálákat, a magányosság meglétének azonosítására
az Asher, Hymel és Renshaw (1984) által kifejlesztett, gyermekek magányosságát és
szociális elégedetlenségét mérő kérdőív interpretációját használtuk fel. Végezetül, hogy
képet kapjunk arról, a serdülők mennyire vonzó fizikai külsővel rendelkeznek, vagy
legalább is ők maguk hogyan értékelik saját, illetve osztálytársaik külsejét, egy
szépségsorrend (fiúk esetében vonzó külső sorrend) felállítására kértük őket.
Szignifikáns negatív korrelációt fedeztünk fel a fizikai vonzerő és a magányosság
mértéke között, adataink tehát arra engednek következtetni, hogy minél kevésbé
rendelkezik a serdülő attraktív külsővel, annál inkább számol be magányosság érzéséről.
Negatív korrelációt találtunk emellett a fizikai vonzerőről alkotott saját vélemény és a
külső megjelenéssel összefüggő versengéssel kapcsolatban is, ami arra utal, hogy minél
csinosabbnak tartja valaki saját magát, annál inkább verseng ezzel kapcsolatban. Pozitív
a korreláció aközött, hogy az egyén milyen mértékben irigy mások fizikai vonzalmára,
illetve hogy mások mennyire tartják vonzónak, ez a vélemény tehát minél
kedvezőtlenebb, annál inkább irigy az illető a tőle jobb külsővel rendelkezők
megjelenésére. Nem észleltünk szignifikáns eltérést továbbá fiúk és lányok között abban
a tekintetben, hogy mennyire kelt bennük irigységet egy vonzóbb külsejű társuk, ezzel
szemben különbséget találtunk a két nem között a külső megjelenésre irányuló
versengésre vonatkozóan, azonban elvárásunkkal ellentétben a fiúk javára.
Vizsgálatunk hozzájárult a kamaszkori magányosság fizikai vonzerővel, versengéssel és
irigységgel, illetve ezek egymással mutatott összefüggéseinek mélyebb megértéséhez,
bízunk abban, hogy adataink elősegítik a pedagógusok megfelelő felkészültségét a
serdülők mentális egészségmegőrzésével kapcsolatosan.
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Évszázadokon keresztül lineáris modellekben értelmezték a családi kölcsönhatásokat és
a betegségek keletkezését (Minuchin, Rosman, & Baker, 1995), ám az elmúlt 2-3
évtizedben több rendszerszemléletű modell is napvilágot látott (Minuchin et al., 1995;
Dallos & Procter, 2001; Olson & Gorall, 2003). A különböző teóriákban 3 dimenzió
értékelődött fel: (1) kohézió (2) flexibilitás (3) kommunikáció (Olson & Gorall, 2003).
Ha a pszichoszomatikus tünetek keletkezését tekintjük, a kontextuális tényezők közül az
egyén számára leginkább direkt forma: a család (Onnis, 1993). Azonban az egyén
személyiség struktúrája és a szociális folyamatok szerepe is fontosak a mentális állapot
szempontjából, hiszen befolyást gyakorolnak a személy megküzdő folyamataira
(Ackerman & Behrens, 1956).
Kutatásomban egészséges-, asztmás- és pánikzavarra küzdő fiatalok családi struktúráját,
illetve annak észlelését összehasonlítva arra kerestem a választ, hogy közöttük milyen
közös pontok és eltérések mutatkoznak. Hiszen „az asztmások közt 6,5-24%-os
gyakorisággal mozog a pánik” (Szendi, 2009, 71. oldal), ami valamiféle folytonosság
lehetőségét mutatja a kórképek relációjában. Hipotézisem szerint a betegcsoportok tagjai
kevésbé érzik családjukat egységesnek, illetve magukat izoláltabbnak, a családon belüli
hierarchiában alacsonyabb szinten lévőként észlelik. Így a különben is magasabb
szorongásértékekkel rendelkező egyének stresszhelyzetben inkább válhatnak
elszigeteltté, mely állapotban számukra – segélykiáltásként – jelentkezhet a fulladásos
tünet, illetve pánikroham, mint kitörés. Vizsgálatom során a hazai szinten nemrég
validálásra került Családstruktúra Tesztet (Family System Test, FAST) és a Lazarus-féle
Megküzdési Módok Kérdőívet alkalmaztam.
Az eredmények a betegcsoportoknál rugalmatlanabb családszerkezetet igazoltak. Noha
az asztmás vizsgálati személyeknél megközelítőleg stabil családi struktúra mutatkozott,
a pánikzavarral küzdőknél ez már nem állt fenn. Utóbbi csoport tagjai inkább
alkalmaztak projektív megküzdési stratégiákat, illetve kívántak életmódjukon
változtatni. Probléma fókuszú megküzdés az egészséges csoport tagjainál mutatkozott. A
pánikzavarral élő fiatalokra nagyobb arányú érzelem motiválta cselekvés (p=0,045),
valamint alkalmazkodás (egészségesekhez viszonyítva; p=0,024) volt jellemző. A
visszahúzódás faktor az egészséges- és asztmás csoportoknál hasonló képet mutatott.
Összességében elmondható, hogy pánikzavarban megváltozott kogníció áll fenn, ami az
asztmatikus elfojtás felől inkább hajlik a projekció irányába. Ez pedig összhangban áll a
pszichoszomatikus és a pszichotikus zavarok Bárdos-féle (2003) 4-dimenziós
megküzdés modelljével, miszerint míg az asztma inkább befelé irányuló kórkép, addig a
pánikzavarban a kifelé irányultság is megjelenik. Mindezek jelentősége pedig az érintett
betegekkel való foglalkozás és fejlesztése terén juthat kiemelt szerephez.
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Témakörök: Személyiségfejlődés és -fejlesztés; Szociális képességek, szociális tanulás
A személyiségfejlődés folyamatában az egyént kísérő élethelyzetek számos ponton
próbára teszik megküzdési kapacitásait, belső egyensúlyának helyreállítását. Bár a
stresszhez való hatékony alkalmazkodás „teszi lehetővé azt, hogy éljünk” – vélte
Vaillant, ám a gondolatai megszületése óta eltelt évek a frusztráló helyzetek számát
fokozottan megnövelték, s mindez különösen az iskolák világában érinti a gyerekek
érzékenységét, coping-mechanizmusait. A gyermekcsoportok sajátos dinamikai
jellegzetességei további próbatételt jelentenek, s az iskolai erőszak különösen a 6-8.
osztályosok körében érintett. (Rose, 2010)
Az ismétlődő, szándékos károkozás és az egyenetlen erőviszonyok a társas manipuláció
sajátos formáihoz vezetnek (Révész, 2007), segítheti azonban az agresszív késztetések
bizonyos kontrollálását, kevésbé direkt kifejeződését a jó szociális és érzelmi
intelligencia (Schutte, 1998) és az empátiás érzékenység (Kaukiainen, 1999; Björkqvist,
2000). Mindezeket 2011-ben végzett saját vizsgálataink ugyancsak megerősítették,
kiemelten a mindkét szerepben érintett, fokozottan terhelt zaklató áldozatok érzelmi
készségeinek elmaradását társaikétól. (Fehér és dr. Péter-Szarka, 2011)
„Az érzelmi intelligencia az érzelmi életünk feletti uralmat, a társas kapcsolatokban
jelentkező érzelmi történések és folyamatok kezelését, irányítását biztosító képességeink
együttese” (Oláh, 2005), így szorosan összekapcsolódik coping-mechanizmusokkal.
Mindezekre építve tehát célom 6-8. osztályos gyerekek (közel 1000 fő) iskolai
erőszakhoz kapcsolódó tapasztalatait, élményeit pontosítani és ezeket érzelmi
készségeikkel, valamint a sikeres megküzdésben is szerepet játszó további
személyiségforrásaikkal összefüggésbe állítani.
Munkám során a következő vizsgálati módszereket alkalmaztam: 1. Iskolai zaklatásra és
klímára vonatkozó kérdőívet (Buda, 2010), 2. a Megküzdési Mód Preferencia Kérdőívet
(Oláh, 2005), 3. a Pszichológiai Immunkompetencia teszt Junior változatát (Oláh, 2005)
és 4. a Képes Érzelmi Intelligencia Tesztet (Nagy, 2009) az érzelmek észlelésének
képességére vonatkozóan.
A kirajzolódó eredmények alapján célom a zaklatók, az áldozatok és a zaklató áldozatok
személyiségének sajátosságait körvonalazni, kiemelten érzékenységük és további
erőforrásokat jelentő személyiségforrásaik vonatkozásában. Mindezekre építve kutatási
adataim üzeneteit a pedagógiai és más segítői gyakorlat számára szintén összegzem a
zaklatás különféle helyzeteit átélők élményeinek eredményes feldolgozásához.
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Témakörök: Oktatáspolitika, EU oktatásügy; neveléstörténet, reformpedagógia
A társszerzői hálózatok elemzése lehetővé teszi, hogy megismerjük az adott
tudományterület tudományos együttműködéseinek mintázatát, struktúráját, intenzitását,
a terület főbb szerzőit (Savanur és Srikanth, 2009). A folyóiratok társszerzői adatainak
segítségével vizuálisan ábrázolhatók az együttműködések (Hou, Kretschmer és Liu,
2008; Wagner és Leydesdor, 2005). A tudományos együttműködések számos előnye
ismert, ilyen pl. a szakértelemhez és a forrásokhoz való hozzáférés (Katz és Martin,
1997; Melin, 2000; Beaver, 2001), a tudományterületek közötti eszmecsere (Beaver és
Rosen, 1978; Katz és Martin, 1997; Melin, 2000; Heinze és Kuhlmann, 2008), a
nagyobb produktivitás és a pályázati forrásokhoz való hozzáférés (Beaver, 2001), a
presztízs (Beaver és Rosen, 1978; Katz és Martin, 1997; Vanrijnsoever és mtsai, 2008),
vagy tudománypolitikai tényezők (Sonnenwald, 2007).
Az előadásban a főbb hazai neveléstudományi folyóiratok társszerzői
együttműködéseinek egy szeletét mutatom be a Magyar Pedagógia, az Iskolakultúra és
az Új Pedagógiai Szemle társszerzői topográfiájának segítségével. A vizsgálatokban a
rendszerváltás utáni időszak (1991-2011) közleményei szerepelnek. A minta 4091
közleményt tartalmaz 2392 szerzővel, 848 szerzőtársi kapcsolattal.
A kapcsolatháló elemzés (Wasserman és Faust, 1994; Scott, 2000) eszköztárának
segítségével következtethetünk az együttműködések mintázatára, intenzitására. Az
rendelkezésre álló mutatók közül többek között a sűrűség (Granovetter, 1976; Friedkin,
1984), az összekapcsolódó alhálózatok mutatói és a központiság értékek (Freeman,
1979; Bonacich, 1987) tűnnek alkalmazhatónak.
A mintában 1058 (26%) két, vagy többszerzős közlemény található, az egyszerzős
tanulmányt jegyző szerzők aránya magas, 65% (n=1544). Mindössze néhány szerzőnek
(n=7) van tíz, vagy több kapcsolata, kettőnél több szerzőtársi kapcsolattal pedig csak
226 szerző rendelkezik. 250 összekapcsolódó komponens, csoportosulás mutatható ki,
közülük viszont csak hat, tíz szerzőnél több társszerzőből álló alhálózat található. A
legnagyobb összekapcsolódó komponensben 78 szerzőt találunk, 112 kapcsolattal, a
második legnagyobb összekapcsolódó alhálózat 54 szerzőből és 86 szerzői kapcsolatból áll.
A mintában szereplő folyóiratokban a vizsgált időszakban alacsony mértékű tudományos
együttműködés mutatható ki, a közösen jegyzett publikációk száma kevés. A társszerzői
hálózatok, a társszerzői együttműködések időben változnak, az egyes évfolyamok
közötti változások, az évfolyamok dinamikájának vizsgálata, illetve az egyes folyóiratok
társszerzői struktúrája tovább árnyalhatják a szerzői együttműködések feltárását. Az
elemzés során nem vettem figyelembe a szerzők intézményi kötődéseit, a
tanulmányokból kinyerhető citációs adatok irányított kapcsolathálózatát, valamint a
közlemények tematikus kulcsszavainak egyezőségét, emiatt pusztán az adatok
elemzéséből és ábrázolásából nehéz az együttműködések tartalmára és indítékaira
következtetni.
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A kutatás célja a munkaerő-piaci kereslet és kínálat különböző tényezőinek és
különböző módszerekkel értelmezhető változásának, illetve ezek összetevőinek
vizsgálata az iskolarendszerű szakképzésre és az iskolarendszeren kívüli felnőttképzésre
koncentrálva.
A kutatás célját tekintve a kérdéskör igen tág, mennyiségi, strukturális, minőségi
elemzéseket egyaránt igényel. Ebből a kutatás elsősorban a statisztikákra támaszkodva, a
munkaerő-kereslet és a teljes kínálat legfontosabb jellemzőit tekinti át. A téma azért is
aktuális, mert a területi fejlesztési tervek e témakörökkel nem egységes módszertan
alapján foglalkoznak, valamint általában hiányzik a monitoring rendszer, melynek a
funkciója szervesen kapcsolódik a tervezés, végrehajtás gyakorlatához, a hatékony és
eredményes működéshez, a jogszabályalkotáshoz, az irányítási rendszer szervező
tevékenységéhez.
A munkaerő-kereslet, illetve a foglalkoztatás szempontjából jellemző, hogy Európában
elsősorban a technikai, technológiai fejlesztéseknek köszönhetően meglehetősen gyors
ütemben növekszik a kvalifikált munkaerő iránti igény.
A
képzés
hasznosulásának
kérdéskörébe
szervesen
illeszkedik
az
alapkompetenciák/kulcskompetenciák kérdése is, amely a kereslet és kínálat része
ugyanúgy mint a szakmai tudás. Így például fontos megvizsgálni, hogy a demográfiai
csere által megvalósuló folyamatos strukturális és minőségi fejlődésen kívül a
felnőttképzésnek elsősorban a minőségi cserében megtestesülő szerepe milyen
mértékben hasznosul az egyén, a gazdaság, vagy a vállalat számára.
Feltételezem, hogy ebből a megközelítésből a képzés akkor hasznosul, ha növekszik a
humán tőke, illetve a munkaerő kínálat egyre jobban közelíti a keresletet. E cikkben a
humán tőke oldaláról közelítem a kérdést. Különböző módszerekkel számítani lehet a
felhalmozott humán tőkét az egyes országokban, mely számítások lehetővé teszik
egyrészt egy-egy ország humán tőke növekedésének nyomon követését, másrészt az
egyes országok összehasonlítását.
Az oktatás gazdaságtannal kapcsolatban a humán tőke számításoknak sok variációja
született az elmúlt évtizedekben külföldön és Magyarországon egyaránt.
Kísérletként számításokat végeztem az oktatás révén a tudásban megtestesülő tőke
hozadékának összefüggéseire nemzetközi adatok alapján egyes országok adatainak
figyelembe vételével.
Az összefüggések összetettek, az okok feltárása további kutatásokat igényel. További
számításokra kerül sor a humán tőkébe való befektetésekre, illetve az egyéni, a
gazdasági, valamint a vállalati hozamokra vonatkozóan.
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Az előadás célja áttekintését adni arról, hogy a tanítóképzés intézményesülésének
kezdetekor a tanítói hivatalra készülő ifjak milyen tanítói módszertankönyveket
használtak, és ezekből milyen tanítókép bontható ki. Kutatásaink középpontjában a kora
újkortól a dualizmus koráig terjedő időszak formálódó tanítói professziójának
bemutatása áll, amit elsősorban e módszertani könyvek szövegei alapján vizsgáltunk, a
témát hazai és nemzetközi kontextusba helyezve.
Forráselemzésünk során arra kerestük a választ, hogy miként változott a tanítókép a
történelmi események tükrében, hogy a meglevő eszmék hogyan áramlottak külföldről
hazánkba, és a hazai – azonos vagy hasonló – gondolatok miként jelentek meg az egyes
tankönyvek esetében. Ezen keresztül mutatjuk be az akkori tanítóképet, a tanítói hivatás
mibenlétét és a korabeli képzés folyamatát. A tanítói, tanári professzióra vonatkozó
kutatások hazánkban már elkezdődtek, és bizonyos korszakokra, területekre vonatkozó
ismeretek feltárása megtörtént (Mészáros István, Németh András, Fehér Erzsébet, Fehér
Katalin). Mindezekhez az ismeretekhez kívánunk a kutatás során kapcsolódni.
A kutatás módszerének alapját a történeti forrásfeltárás, valamint a módszertankönyvek
tartalomelemzése adja, melynek során a közös – az elemzés alapját adó – kategóriák
felállításával nem csak egy áttekintő, hanem egy mélyebb összefüggéseket is feltáró
vizsgálat valósul meg. Kutatásainkat másodlagos forrásokból vett adatokkal támasztjuk
alá, és egészítjük ki.
Tanítónak lenni az intézményesült tanítóképzés kezdetén többet jelentett a tudás
átadásánál. Abban a korszakban a tanítói szerepet betöltő ember külső és belső
személyiségvonásai is lényegessé váltak (példakép-alakító szerepének köszönhetően),
átértelmeződött a nevelő gyermekhez, annak tanításához való viszonya, feladatköre
ennek nyomán bővült: a penna elkészítésétől a példaszerű öltözködésig terjedt. Ezen
tartalmak fellelhetők a korabeli tanítói módszertankönyvekben, néhol egymáshoz
hasonlatos, néhol pedig egyedi módon megközelítve.
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A neveléstudomány és a népoktatási rendszer dualizmus kori fejlődésével párhuzamosan
a tanítóképzésnek számos régi és újabb keletű problémával kellett szembenéznie. A
tanítójelöltek előképzettsége, a képzés tartalmi és strukturális felépítése, a módszertani
képzés alacsony óraszáma és a tanító szakma megbecsültsége mind olyan folyamatosan
felmerülő kérdések voltak, amelyek napirenden tartották a tanítóképzés reformjának
szükségességét.
Schultz Imre, a Pécsi Püspöki Tanítóképző Intézet tanára és igazgatója, hatalmas
mennyiségű pedagógiai szakirodalmat hagyott hátra. Tanári működésével és írói
munkásságával egyaránt a tanítóképzés megreformálását, ezen keresztül pedig a
népiskolai oktatás színvonalának emelését kívánta elérni. Kutatásom célja, hogy
életművének áttekintésével és tankönyveinek elemzésével megragadjam azokat a
csomópontokat, amelyek segítségével rekonstruálhatóvá válik pedagógiai gondolkodása.
Életművének értelmezési keretét a korszakra jellemző két jelenség alkotja: az egyik a
néptanítóság szakmásodásának folyamata, a másik a népiskolai hálózat helyi
sajátosságainak visszahatása az oktatás tartalmára.
Pedagógiai tevékenységének jobb megértéséhez megvizsgálom azokat a fórumokat, ahol
tanári munkásságát a tanítóság szakmásodásának érdekében kifejtette. Képezdei
tanárként a pedagógiai tárgyak alaposabb oktatásával szerette volna elérni, hogy a
tanítóképzőből egy gyakorlatiasabb jellegű pedagógiai szakintézet váljon. Mindezt
tankönyvírói tevékenységével alapozta meg: korszerű, a képzés során jól használható
tankönyveket írt elemi iskolák és tanítóképzők számára egyaránt. A
tanítóegyesületekben vállalt feladatai és a pedagógiai sajtóban kifejtett tevékenysége
pedig azt mutatják, hogy a tanítók képzése számára nem ért véget az intézet falain kívül,
ugyanis több mint 500 cikke jelent meg a módszertan, a tanítóképzés és a reáltárgyak
témájában.
Kutatásom másik elméleti kiindulópontja szerint a népoktatás strukturális feltételei
hatással voltak a tanítás tartalmára. Mivel a dualizmus korában a népiskolai hálózat
minőségi fejlődése nem tudta követni a népoktatás tartalmi megújítását szolgáló tantervi
változásokat, a struktúra meghatározó módon visszahatott a tartalmi fejlődésre.
Vizsgálatomban az összehasonlító neveléstörténet eredményeinek szintézisével és a DélDunántúl dualizmus kori népoktatási rendszerének kvantitatív szempontú feltárásával
létrejövő oktatástörténeti kontextus jelenti az alapot Schultz Imre műveinek
interpretációjához, amelynek legfőbb elemét a tankönyvelemzés módszere adja. Ennek
értelmében népiskolai tankönyvein keresztül azt vizsgáltam, hogyan hatott a sajátos déldunántúli iskolaszerkezet a népoktatás tartalmára. Ez a kérdésfelvetés új szempontokat
kínál Schultz Imre tankönyveinek elemzéséhez, és lehetővé teszi szakirodalmi
munkásságának újraértelmezését.
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