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„Ember a természetben” műveltségi terület curriculum tervezése 

Doktori munkámban egy alternatív tantervi részlet kidolgozását vállaltam a fenntarthatóság 

témakörében. A tantervi javaslat curriculum jellegéből fakadóan tevékenységközpontú 

nevelő-oktató munkát feltételez, amelyhez kiváló lehetőséget nyújtanak a tanulmányi 

kirándulások, de különösen a terepgyakorlatok. Az általam felvázolt lehetséges 

terepgyakorlatok esetében lényeges kérdés, hogy mennyire valósítható majd meg a 

valóságban, lesznek-e olyan felkészült vagy elkötelezett pedagógusok, akik vállalják az ezzel 

járó többletfeladatot. 

Vizsgálatok (pl. Bagdy, 1996; Bárdossy-Dudás, 2011) azt mutatják, hogy a pedagógusok 

pedagógiai nézeteit, gyakorlatát nagymértékben befolyásolják a diákkori tapasztalataik. Ebből 

következően hangsúlyos kérdés a tervezett tanulmányi kirándulások/terepgyakorlatok 

megvalósításával kapcsolatosan, hogy vajon mennyire volt jellemző hallgatóink közoktatási 

múltjában a tanulmányi kirándulások/terepgyakorlatok szervezése. Milyen mértékben volt 

része az oktatásuknak a tantermen kívüli tevékenykedtetés? Érdekes számomra még az is, 

voltak-e erdei iskolában, mivel ők már az a generáció, amelyik az erdei iskolák növekvő 

népszerűségének idején járt általános iskolába. 

Beszámolóm során ezekre a kérdésekre vonatkozó kérdőíves vizsgálatom eredményét 

kívánom bemutatni. 
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Egy roma/cigány közösség nyelvhasználati sajátosságainak vizsgálata az iskolai 

megfelelés szempontjából 

A kutatási eredményeim alapján bemutatásra kerülő kommunikációs folyamatok adott 

(szub)kultúrához tartózó emberek sajátjai. Helytálló, igazolható kommunikációs elméleteket 

akkor lehet alkotni, ha azt a vizsgált közösség szemszögéből láttatjuk. Én arra a feladatra 

vállalkozom, hogy nevelésszociológiai és pedagógiai szemszögből közelítem meg az általam 

ismert és vizsgált roma/cigány közösség nyelvhasználatának feltárását, és annak az iskolai 

teljesítményre gyakorolt hatását.  

A vizsgálat két részből áll: az iskoláskorú gyermekek szóbeli nyelvhasználati sajátosságait, 

nyelvi készségeik fejlődését három éve követem nyomon. Vizsgálatom részét képezi a 

gyermekek kötetlen beszélgetéseinek megfigyelése, ezt egészíti ki egy szóbeli mondat-, és 

szövegalkotási feladat képsor alapján.  



A kapott eredményeket összevetem a közösség felnőtt tagjainak szóbeli nyelvhasználati 

jellegzetességeivel. Így képet kaphatok arról, hogy a tanulók nyelvi szocializációjuk során 

milyen ismereteket sajátíthattak el a romaközösségen belül, az elsajátított nyelvi alapok 

milyen viszonyban állnak az ’iskola nyelvezetével’. Különösen izgalmas kérdés ez, mert az 

általam vizsgált közösség kétnyelvű, a romani nyelvet (lovari) vallják anyanyelvüknek.  

A gyermekek teljesítményének vizsgálata pedig arról adhat képet, hogy az iskola milyen 

hatásfokkal tudja befolyásolni a gyermekek nyelvhasználatát, nyelvi képességeit. 

A kutatás eredményeinek újszerűsége az adott nyelvi közösség nyelvhasználati 

sajátosságainak lejegyzésében jelenik meg. A vizsgálat azon része, melyben a tanulók nyelvi 

képességeit és az iskolai követelményrendszert vetem össze, továbbra is a jelenlegi oktatási 

rendszerünk alkalmatlanságát, intoleranciáját bizonyítja. 
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A kiégés vizsgálata élettörténeti narratívumok elemzésével 

A kiégést, mint a személyiség szakmai kimerülését, az életpálya elméletek (Super 1984) 

keretében a pályaidentitás megtartásának sikertelenségeként értelmezhetjük.  

A szociálpszichológiában a szociális identitást Pataki a következőképpen definiálja: „az egyik 

legfontosabb pszichikus közvetítő konstrukció az egyén és társadalom között” (1982 id. 

Csepeli, 1997:516). Identitásunk McAdams szerint (1993) megegyezik az általunk elmesélt 

élettörténettel, így az általa kidolgozott narratív élettörténeti interjú módszerével az identitás 

komplex vizsgálata lehetséges. 

A kiégés jelenségének vizsgálatai során a legjelentősebb kutatási irányvonalat a kialakulást 

befolyásoló személyiségtényezők feltárása képviseli. A kiégés jelenségének komplexebb 

megértése érdekében úgy gondolom, érdemes olyan kutatási eljárás alkalmazása, melyben 

egyszerre lehet az egyéni és a társas vonatkozásokat vizsgálni. 

Kutatásomban pedagógusok élettörténeteinek tartalmi és szöveg szintű elemzésével szeretném 

a kiégés jelenségének egyéni és társas vonatkozásainak pontosabb megértését elősegíteni. 
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