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Paradigmaváltás a közművelődésben
Idén 60 éve indult el a felnőttek képzésével és művelődésével foglalkozó szakemberek képzése, és a
szakma, valamint a szakemberképző felsőfokú intézmények összefogásának köszönhetően a 60 év alatt
folyamatosan bizonyítani tudta társadalmi-gazdasági hasznosságát. Ez a 60 év számos paradigmaváltást
hozott a szakma életében, amelyek párhuzamba hozhatóak a szakemberképzés változásaival is.
Így előadásom első felében a szakemberképzés váltásaival párhuzamba állítva mutatom be
történetiségében a felnőttek képzésével és művelődésével foglalkozó szakma változásainak főbb
tendenciáit jelzésszerűen, a mai helyzetet érintő főbb változások kiemelésével. Így jutunk el a
népműveléstől a közművelődésen és a művelődésszervezésen keresztül az andragógiáig mind a
szakemberképzés, mind a szakmai tendenciák terén.
Az előadás második felében a jelenlegi paradigmaváltást mutatom be, és felvázolom, hogy az
elkövetkezendő években milyen lehetőségek és kihívások előtt áll a szakma és a szakemberképzés. Ebben
a paradigmában kiemelt szerepet kap a felnőttkori tanulás és művelődés nonformális tanulásként
történő értelmezése, a rendezvények szervezéséről a közösségek animálása, támogatása felé történő
hangsúlyeltolódás, valamint a közösségi művelődés fogalomrendszere. Ezeket a tendenciákat támogatja
a szakemberképzés átalakulása, a szakma minőségi és szakfelügyeleti elvárásainak új rendszere, a
készülő kulturális törvénymódosítás, valamint a hazai és Uniós támogatási források.
A paradigmák ismeretében célzottan tudjuk alakítani a szakmánk és a szakemberképzésünk jövőjét,
hatékonyabban tudjuk tervezni a jogszabályi keretek alakítását és a rendelkezésre álló források
felhasználását a szakmafejlesztés érdekében. Ennek megvalósításához széleskörű együttműködésre,
párbeszédre és közös tevékenységekre van szükség a szakemberképzést folytató felsőoktatási
intézmények, valamint a szakma országos és helyi intézményei között.
Kulcsszavak:
közművelődés, népművelés, közösségi művelődés, közösségszervezés, nonformális tanulás
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Az iskola mint komplex társadalom-szimulátor – Szociális kogníció,
mentalizáció, neuro-pedagógia
Előadásomban azt a kérdést járom körül, hogy az iskola, mint a tudástranszfer intézményesült terepe
hogyan képes (egyáltalán képes-e?) betölteni a modern társadalomban az alapvető és komplex fejlődésneuropszichológiai és evolúciós pszichológiai-antropológiai funkcióját, tudniillik az enkulturációban, azaz
a kulturális javak elsajátításában játszott rendkívül fontos szerepét? Mivel ebben a folyamatban egészen
kiemelkedő feladat jut a narratív és (meta)diszkurzív, valamint az ezekre szervesen épülő mentalizációs
praktikáknak, ezért a narrativitás ilyen, a szociális kogníció tréningtereiként is értelmezett elemzésével
is megpróbálkozom.
Az előadás második részében pedig kísérletet teszek legalább két kérdés megválaszolására:
1. Szükség van-e a modern didaktika jóval hatékonyabbá tételéhez alapos kognitív idegtudományi illetve
neuropszichológiai tudásra?
2. A „Minden neuro!” értelmezési „felsőbbségével” szembeni kritikus álláspontom értelmében van-e
létjogosultsága a „neuro-didaktika” illetve a „neuro-pedagógia” tudományterületeinek?
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Csontos Péter, Mucsi Márton, Ragályi Péter, Szili-Kovács Tibor
MTA Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani és Agrokémiai Intézet

A talaj – mikroba – növény indikátor rendszer vizsgálata szikes élőhelyen
Kutatómunkánk a talaj fizikai és kémiai sajátságai, a talajlakó mikroba közösség és a területen élő vegetáció
kölcsönös indikátor szerepének vizsgálatára irányult. Mintaterületeink Apajpuszta (Pest m.) szikes területének 4
élőhely típusából kerültek ki: vakszik, mézpázsitos gyep, ürmös puszta és sziki legelő (Csontos et al. 2015),
amelyekben a talajtani változókat 4, a mikroba közösségeket 3, a vegetációt pedig 5 ismétlésben vizsgáltuk. A
felvett 10 talaj-jellemző az alábbi volt: telített talaj nedvességtartalma, m/m%; térfogattömeg, g/cm3; homok-%
(2-0,05 mm); iszap-% (0,05-0,002 mm); agyag-% (0,002>mm); pH (H2O); elektromos vezetőképesség, µS/cm;
humusz, m/m %; CaCO3, m/m % és AL-Na, mg/kg. Az élőhelyek mikroba közösségeit mesterséges szénforrások
(galaktóz, arabinóz, trehalóz, fruktóz, glükóz, malát, citrát, alanin, szukcinát, glutamin, lizin, arginin, leucin,
glutaminsav és dihidroxi-benzoát) hozzáadására mutatott CO2 kibocsátás alapján jellemeztük. A vegetáció
felvételezése 4x4 m2-es kvadrátokban, az edényes növényfajok százalékos borításának becslésével történt. Az
adatelemzés során a 4, 3 ill. 5 ismétlésben felvett alapadatokat az egyes élőhelyeken belül átlagoltuk. Az átlagos
adatokkal jellemzett 4 élőhelyet a három megközelítési mód szerint (talaj, mikróbák és vegetáció) külön-külön
ordinációs eljárásnak vetettük alá, a standardizált PCA-t használva. Végül a kapott PCA eredményeket
Prokrusztész-analízissel összehasonlítottuk (Podani 1993), ami lehetővé tette a háromféle adattípus között
fennálló indikációs kapcsolatok szorosságának kvantitatív értékelését. Munkánkat az OTKA K-108572 sz. pályázata
támogatta.
Kulcsszavak:
szoloncsák szikesek, talajlakó baktériumok, talajtulajdonságok, többváltozós elemzés, vegetáció

Tamás Júlia, Csontos Péter, Ősi Zsolt
MTA Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani és Agrokémiai Intézet

Egy kevéssé kutatott vadkár nyomában: kéreghántások vizsgálata Budakeszi körzetében
A Budakeszi környéki erdőkben 2016 tavaszán, feltűnő, vélhetően kérődző vadtól származó kéreghántási sebeket
figyeltünk meg a fákon. A kártétel mértéke (egyes helyszíneken több volt a megrágott, mint az ép kérgű fa)
felkeltette érdeklődésünket, ám az erdészeti irodalomban alig találtunk ide vonatkozó vizsgálati eredményeket.
Első közelítésben a szarvasra (Cervus elaphus) gyanakodtunk, de a helyszínen ténylegesen megfigyelni se
szarvasokat, se más erdei kérődzőket nem tudtunk. A kártétel pontos megítéléséhez ezért kvantitatív vizsgálatok
elvégzése mellett döntöttünk. Budakeszi térségében öt kéreghántással sújtott mintaterületet választottunk ki,
amelyekben egy-egy 10 m × 10 m-es kvadrátban, minden 2,5 cm-nél nagyobb mellmagassági átmérővel
rendelkező, élő fa egyedet megvizsgáltunk. Az egyes példányok faji azonosítása után, ha rágásnyomokat láttunk
rajta mérőszalaggal lemértük a megrágott rész alsó és felső határát, valamint feljegyeztük, hogy a rágás idei
eredetű-e, vagy korábbi években keletkezett. Többtörzsű fák esetén minden 2,5 cm-nél vastagabb törzset külön
vizsgáltunk. Az öt kvadrátban tíz fásszárú fajhoz tartozó, összesen 141 példányt vizsgáltunk meg. Az egyes fafajok
viszonylatában a rágott, ill. sértetlen egyedek aránya látványos eltéréseket mutatott. A virágos kőrist nem
számítva (amelyből csak egyetlen, egyébként rágott példány fordult elő a mintaterületeken), a legnagyobb kártétel
a magas kőriseket érte (89,3%), amit a csíkos kecskerágó (66,7%), a nagylevelű hárs (50%), majd a korai juhar
(40%), végül a mezei juhar (11,8%) követtek. Ezzel szemben egyáltalán nem találtuk kéreghántás nyomát a hegyi
juhar, a vadcseresznye, az egybibés galagonya és a kocsánytalan tölgy törzsén. A kéreghántási zóna kiterjedtsége
tekintetében, a teljes mintára vonatkozóan elmondható, hogy a hántás alsó határának minimum értéke 27 cm-en,
az átlagos alsó kezdőpont pedig 59 cm-en helyezkedett el. Az átlagos felső végpontot 143 cm-nél, a legfelső
határértéket pedig 179 cm-nél találtuk. Az egyes kvadrátokra leszűkített adatsorokban ezek az adatok kissé
ingadoztak, így például a hántás abszolút felső határértékét 192 cm-en mértük (az 5. kvadrátban). Az erdészeti
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irodalomban a szarvas kéreghántásával kapcsolatos adatokat Bencze és mtsai. (1971) említenek a magas kőris és
a kislevelű hárs vonatkozásában, egyben utalva a faj „válogatós” természetére. Vizsgálataink ezt alátámasztják –
hántásokat elsősorban a sima, vékonyabb kérgű fafajokon figyeltünk meg, élükön a magas kőrissel. A hántási zóna
magassága is a szarvasra jellemző. A muflon a gyökfő felett hánt, a dám ritkán, az őz pedig szinte sosem hántja a
fák kérgét, s ha utóbbiak mégis, akkor alacsonyabban (Bencze 1979). Bencze azt is kiemeli, hogy a szarvasok
kéreghántása különösen olyan területeken válik számottevővé, ahol a füves legelőterületek szűkössége miatt nem
tudja rostigényét kielégíteni, vagy ha vannak ugyan legelők, de oda a gyakori zavarás miatt nem tud időben
kiváltani, illetve elegendő időt legeléssel eltölteni. Budakeszi körzetében mindkét hatás felerősödött az utóbbi
időben: egyre több külterületi telket bekerítenek, damilos kaszákkal a falutól távolabbi területeket is lenyírják,
valamint egyre gyakoribb a passzionátus kirándulók, kutyasétáltatók és lovaglók jelenléte. Így végeredményben,
közvetett módon egy antropogén hatás válthatta ki a hántáskár felerősödését a települést övező erdőszéli
faállományokban.
Kulcsszavak:
kéreghántás, preferált fafajok, szarvas, vadkár,

Csontos Péter, Almási Gabriella, Höhn Mária, Kalapos Tibor, Kovács Gábor, Lovranics Júlia, Papp
Mónika, Polyák Péter, Seregley Erzsébet, Tamás Júlia, Tombor László
Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztálya

A Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztályának ismeretterjesztő tevékenysége, a botanika
népszerűsítése
A Magyar Biológiai Társaság egy kiemelten közhasznú, civil szervezet, amelynek Botanikai Szakosztálya 1891-ben
alakult meg, a jogelőd Királyi Magyar Természettudományi Társulat tagozataként. Jelenleg 176 tagja van, amellyel
a MBT 10 szakosztálya közül a második legnépesebbet alkotja. Tevékenységi köréből első helyen említendő, hogy
fórumot biztosít a botanikával foglalkozó szakemberek számára, aminek jegyében rendszeres előadóüléseket
szervez, valamint 1902 óta kiadja a Botanikai Közlemények c. szakfolyóiratot. A Szakosztály ezek mellett a
szélesebb közönség irányába is kifejti tevékenységét, aminek célja a botanikai ismeretek népszerűsítése a
nagyközönség felé. Jelen munkánk erről a tevékenységről ad számot az elmúlt két évből véve három példát. I.
Jeltáblákkal láttuk el a Baár-Madas Gimnázium kertjének fáit és cserjéit. A megmozdulásra 2015-ben, április 16-án
és május 5-én került sor. Az Iskola biztosította a jeltáblákat, a Botanikai Szakosztály önkéntesei pedig a szükséges
szaktudással és helyszíni kivitelezéssel (fafajok azonosítása, jeltáblák feliratozása és kihelyezése) járultak hozzá a
megvalósításhoz. II. Ginkgo-csemetekert létesítése a budapesti Kós Károly Általános Iskola kertjében. Egy
tudományos célú kísérlet végén páfrányfenyő (Ginkgo biloba) csíranövények váltak „feleslegessé”. Kidobásuk
helyett úgy döntöttünk, hogy a különleges fa magoncait felhasználjuk egy iskolakerti foglalkozáshoz. A kisdiákok
tevékenyen részt vettek a csemeték nagyobb műanyagcserepekbe való átültetésében. Az így kialakított és közösen
gondozott faiskolából, a fácskák megerősödése után ki-ki el is vihet majd egy példányt, amit egy végleges helyre
beültethet. III. Terepgyakorlat Nagykőrösön az érdeklődő közönség számára. Nagykőrös városában az utóbbi
években egyre népszerűbb a Pálfája Oktatóközpont keretében működő Gyógynövényes Klub. Meghívásukat
örömmel elfogadva, egynapos növényismereti kirándulást szerveztünk, bejárva a várost övező réteket és a
Nagykőrösi erdő TVT-t. A különböző helyszíneken összesen 136 növényfajt mutattunk be. Jellegzetességeik
megfigyelése mellett a fotózásra és gyógynövénygyűjtésre is futotta a résztvevők lendületéből. Tapasztalatainkat
összegezve: A Baár-Madas Gimnáziumban hozzájárultuk ahhoz, hogy a diákok a biológia órák keretében, vagy azon
kívül is, jól azonosított, élő fák és cserjék megfigyelésével bővíthessék növényismeretüket. A kitáblázott fajok
jegyzékét letölthető fájl formában is elérhetővé tettük. A Ginkgo-csemetekert létrehozása során azt tapasztaltuk,
hogy az iskolakerti foglalkozásokban gyakorlott gyerekek rendkívüli ügyességgel és gondossággal végezték az
átültetést. Az akció egyben jó példája a „second-hand” hasznosításnak, és a növényi létforma megbecsülésének.
Nagykőrösi túránk felhívta figyelmünket arra, hogy érdemes programokat szerveznünk a nagyközönség felé, mert
ez a botanikai szaktudás átadása mellett annak társadalmi elismertségét is növelheti.
Kulcsszavak:
botanika, civil szervezet, iskolakert, közművelődési programok
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Halbritter András Albert
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar

Újjászülető iskolakertek - és az előttük álló akadályok
Jelen lenni örömmel, megfigyelni nyitottsággal, tevékenykedni együtt – így szól az Iskolakert-Hálózat jelmondata,
melynek már több mint 100 tagja van országszerte. Ezen tagokon kívül számos további iskola, óvoda fordult újra
a kerti oktatás felé, melyet az 1868. évi népiskolai törvény terjesztett el. Önmagán túlmutató, hogy a gyermekek
növényeket termesztenek: ezen ősi, alapvető emberi tevékenység beavat a természeti és emberi világ rendjébe,
tevékenykedtet; a természet gondoskodó megőrzésére, problémamegoldásra és munkára nevel; fejleszti az
együttműködést, a közösségeket. Napi tapasztalata a pedagógusoknak: segít a tanulásban. Ahogy a régi Kínában
Konfuciusz tanította a tanítókat: „Mondd el és elfelejtem; mutasd meg és megjegyzem; engedd, hogy csináljam és
megértem”. Ugyanakkor számtalan akadályát látjuk új iskolakertek létesítésének. Ezeket veszi számba és keres
leküzdésükre jó gyakorlatokat ez a tanulmány.
Kulcsszavak:
iskolakert, tankert, fenntarthatóság, környezeti nevelés, NAT

Könnyid István
Mediraab Bt.

Növényvilág Darvastó mélyén - egy lefejtett bauxitbánya ébredése
Az előadás témája Sümeg és Nyirád között található Darvastói lefejtett bauxit ikerlencse növényvilága. A 70 - s
évek közepén bezárt bányának 2016. májusában történt meg a botanikai felvételezése, terepbejárása.
Meghatározásra kerültek az egyes fajok, azok életformái, T-,W-,R- értékei. Meglepő módon a bauxit lencsékben 4
orchidea faj is megtelepedett a gyér növényzet mellett. A bezárást követő 40 év alatt sem sikerült a természetnek
a tájsebet begyógyítani.
Kulcsszavak:
bauxitlencse, botanika, orchidea, tájseb

Molnár Zoltán
Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar

A növény és környezet kapcsolata
A növények számtalan módon, különböző mechanizmusok révén képesek alkalmazkodni a változó környezeti
feltételekhez. Az alkalmazkodási képességek között nem csak a megváltozott anyagcseréjükkel (tápanyag
gazdálkodás, fotoszintézis), hanem az ún. természeti szolgáltatásokkal is találkozunk. Ezekbe jó néhány olyan
növényi tulajdonság beletartozik, amit az ember ma már néha a mindennapos tevékenysége során felhasznál. Az
előadásban a növények élete során megfigyelhető olyan jelenségekről (pl. megváltozott fotoszintézis,
tápanyaghiányos környezethez alkalmazkodás, növényi hormonhatás, víz lepergetés, termések elterjesztése) lesz
szó, amelyek tudományos hátterének megismerése az emberiség javát szolgáló technológiákat eredményezett.
Így a zöld színű öntözőcsövek használata az egysejtű algák szaporodását nem teszi lehetővé. Néhány növényi
hormon alkalmazásával gyorsítani lehet egyes élelmiszerek és italok alapanyagának előállítását. A vízálló és
tépőzárral rendelkező ruhaneműk „titka” is a növényvilágból származik.
Kulcsszavak:
Növény és környezet, alkalmazkodás, természeti szolgáltatás
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Szabó Péter
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar

Változóban a Páduai Botanikus kert
A Páduai Botanikus Kert a 'boldog Pádua' legrégebbi intézménye. Ebben a formában azonban Európában is a
legősibb múlttal dicsekedhet. A kert botanikai múzeuma és herbáriuma, valamint könyvtára is méltán nevezetes.
A Hortus Cinctus alapítási éve 1545. A Kert mindig is - ma is - Európa legősibb egyetemének a felügyelete alatt
működik. A reneszánsz idején a növényvilág felé az érdeklődést leginkább a medicinális felhasználás lehetősége
vonzotta. Így természetesen a Kert legősibb része a gyógynövény fajok bemutató helye. A szabadban 6000
növényfaj látható jelenleg rendszertani és növényföldrajzi szempontok szerint elrendezve. Rendszertani
szisztémája Adolf Engler rendszerét követi. Legjelentősebb a gyógynövények részleg, ahol minden növénynek
feltüntették a tudományos nevét és főbb gyógyító hatásait. Közelmúltban került kialakításra egy, a mérgező
növényeket bemutató részleg, főleg didaktikai célból. A kert legöregebb növénye egy 1585-ben elültetett pálmafa,
ehhez a Padovában 1786-ban megforduló Wolfgang Goethe is ellátogatott. A kertben találkozhatunk még óriási
villámsújtotta törzsű platánfával, ami ugyancsak réginek számít, mivel 1680-ban került ide. A botanikus kert volt
Itáliában az első kert, ahol a XVI. században elültették a Dél-Amerikából hozott burgonyát. 1997-től az UNESCOvilágörökség részét képezi. A padovai botanikus kert volt a példaképe többek között a pozsonyinak is, amelyet a
17. században Lippay György érsek a nyári érseki palota kertjének átalakításával hozott létre. 2014-ben az élővilág
sokszínűségének és az éghajlatváltozásnak szentelt résszel bővült a botanikus kert. A kert több mint 1300 ritka
növénnyel gazdagodott, amelyek azt mutatják, hogyan alakulnak át a világ különböző részein élő fajok a szüntelen
klímaváltozás hatására.
Kulcsszavak:
Padova, gyógynövény, botanikus kert, világörökség,

Szákovicsné Bérczy Dóra Judit
NymE Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola

Ökológia, mint jelenség a Fertő-tájon
Ökológia, mint jelenség a Fertő-tájon Az új Kerettantervnek megfelelően 2016 szeptemberétől a szakgimnáziumok
9. évfolyamán bevezetésre került a Kötelező Komplex Természettudományos Tantárgy. Sok kérdés merült fel a
tananyaggal kapcsolatban, hiszen kidolgozatlanul került be az új tantárgy az iskolai oktatásba. Az egyes
természettudományos tantárgyak óraszámainak, sőt valamennyi tantárgyaknak, mint kémia, fizika, biológia,
földrajz, a megszüntetése történik jelenleg az új rendszer szerint. Csak a szakgimnázium ágazatának megfelelő
tantárgyat lehet majd oktatni 10. évfolyamtól kezdődően. 9. évfolyamon komplexen, a gyerekek tudásszintjének
megfelelően kell oktatni, s lehetőleg jelenségeket. Bevezetésre került a komplex természettudományos tantárgy
évi 108 órás, egy évfolyamos változata. Külön előírnak 15 órás projektmunkát éves szinten. Mit és hogyan lehet
oktatni? Milyen lehetőségek nyílnak a tanárok előtt? Tudnak-e élni a törvény adta felhívással a reformokra? Ezekre
a kérdésekre a válasz: egy lehetséges projektotkatás a Fertő-táj ökológiájának feldolgozása. Megnyitva az utat az
integritás, tantárgyköziség előtt. A munkámban részleteket mutatok be arról, hogy lehet megoldani az
elvárásoknak megfelelően, mégis egy konkrét, iskolához közel fekvő táj problémáját feldolgozva, az elvárt célokat.
Kulcsszavak:
projektoktatás, Fertő-táj, természettudományos tantárgy
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Ablonczyné Mihályka Lívia, Tompos Anikó
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar

Kulturális különbségek vizsgálata: vállalati belső kommunikáció
Napjainkban hazánkban is számos olyan munkahely található, ahol különböző kulturális háttérrel rendelkező
munkavállalók dolgoznak együtt. Az azonos kulturális háttérrel rendelkezők között is támadhat félreértés,
konfliktus vagy kommunikációs zavar munkájuk során, de mindezek még halmozottabban jelentkeznek, ha
különböző kulturális háttérrel rendelkezők dolgoznak együtt. Az előadás célja egy olyan empirikus kutatás
bemutatása – beleértve a kutatási tervezési fázist is –, amely a munkahelyi kulturális különbségeket vizsgálja,
különös tekintettel a személyközi kommunikációra és annak a mindennapi munkára gyakorolt hatására. Az előadás
ismerteti a vizsgálat elméleti hátterét, meghatározza céljait és módszerét, valamint elemzi a kutatásban használt
kérdőív szerkezetét, hangsúlyozva, hogy napjainkban is aktuális a vállalati kultúra több szempontból történő
elemzése. Ha elfogadjuk azt a tényt, hogy a mai munkahelyeken kultúrák és népek keverednek, összeolvadnak, így
egyes elemek teljes újként jelennek meg, mások pedig a háttérbe kerülnek, akkor egyértelműnek látszik, hogy a
vállalati kommunikáció vizsgálatában az interkulturális kommunikációval foglalkozó kutatóknak is részt kell
venniük.
Kulcsszavak:
szervezeti kultúra és kommunikáció, nemzetközi kontextus, attitűdvizsgálat

Benkei-Kovács Balázs
ELTE PPK Felnőttképzés Kutatási és Tudásmenedzsment Intézet

Az informatikai szakmacsoport képzéseinek megítélése HR, szakiskolai és vállalati nézőpontból
A kutatás átfogó célja, hogy a magyar gazdaság egyik kitörési pontjának tekintett informatikai szakterületen
megvizsgálja az informatikai szakmák munkaerőpiaci relevanciáját: rálátást biztosítva az OKJ ágazati
szakmaszerkezet működésére, fókuszáltan arra is keresve a választ, hogy milyen új, innovatív képzési tartalommal
és formákkal lehetne a szakterületet tovább fejleszteni. A vizsgálat módszere kvalitatív mérés-metodológiára, és
kvantitatív adatelemzésre párhuzamosan épül, egymást kiegészítő, komplementer módon (Babie, 2008). A
vizsgálat komparatív panellel egészül ki, amely helyzetképet ad a szakterület aktuális kérdéseinek nemzetközi
vonatkozásairól (Maróti, 2010). Az empirikus szakasz során felvett interjúsorozat keretében 12 interjúalannyal
készült félig-strukturált mélyinterjú 2016 júniusa és júliusa során. Az interjúkérdéseket a Kirkpatrick-modell
(Kirkpatrick-Kirkpatrick, 2012; Kirkpatrick ,1954), valamint a külföldi és hazai szakképzés kutatások módszertanát
figyelembe véve alakítottuk ki Az informatikai szakterületen elkészült 12 interjú (IA01 – IA 12) három alapvetően
különböző intézménytípusban készült el: öt esetben állami vagy magán fenntartású szakiskolában (IA01; IA02;
IA06; IA07; IA12); három esetben informatikusokat kereső, és őket folyamatosan interjúztató HR szakemberrel
(IA04; IA09; IA10); három esetben informatikai vezetőkkel (IA03, IA05; IA11) és egy esetben egy az informatikai
szektor fejlesztésén dolgozó érdekvédelmi szervezet munkatársával (IA06). A vizsgált intézményekben
megközelítőleg 20 ezer fő dolgozik, és 2500 szakképzésben résztvevő tanul. Mennyiségileg ugyan nem
reprezentálják az ágazat teljes populációját, mégis emblematikus súlyt képviselnek az általuk vallott nézetek, mivel
a hasonló típusú intézményekben a szektoron belül jelenleg azonos típusú problémákkal találkozni. A jelen előadás
fókuszában a kutatás kvalitatív szakaszának eredményeit kívánjuk részletesen bemutatni, amelyből jól
kirajzolódnak azok az eltérő álláspontok és gondolkozási mintázatok, amellyel a HR szakemberek, a képzők, és a
munkáltatók rendelkeznek a szektoron belül.
Kulcsszavak:
HR szakember, informatikai szakterület, multifokális vizsgálat, empirikus kutatás
9

Humánerőforrás-fejlesztési szekció - Új kihívások, paradigmák a HRM és a tanácsadás területén

Benkei-Kovács Balázs, Üröginé Ács Anikó
ELTE PPK Felnőttképzés Kutatási és Tudásmenedzsment Intézet

A szakképzési centrumok vizsgálata komparatív nézőpontból
A szakképzési intézményhálózat strukturális átalakulásának dimenzióját vizsgálja kutatásunk: a szakképzési
centrumok intézményhálózata egy kiválasztott külföldi (franciaországi) jó gyakorlat jellemzőinek tükrében
kerülnek bemutatásra, elemzésre (Ignaer, 2006). Az ország-specifikus és helyi adottságok és sajátosságok mellett
azonosíthatóak a külföldi példa összehasonlításán keresztül olyan általános tényezők, amelyek meghatározó
befolyással bírnak a szakképzési centrumok területi és funkcionális jellemzőire (Maróti, 2010). A francia és a
magyar képzési rendszer számos párhuzamossága, valamint a kiválasztott intézménytípus országos lefedettsége
lehetségessé teszi ezen tényezők azonosítását. (Amíg Magyarországon 44 szakképzési centrum működik, addig
Franciaországban 191 Gretába tömörülnek a szakiskolák. (Vatier, 2014; Dennery, 2004.) A területi dimenzió
elemzése külön szempontként jelenik meg vizsgálatunkban.) A szakképzési centrumok hatékonyságát a francia
példa elemzése alapján úgy tűnik azonban, hogy elsősorban a szolgáltatásaik sokszínűsége, és a szakmai hálózatos
fejlesztésekbe való dinamikus bekapcsolódása határozza meg, ami a magyar intézmények számára is jó például
szolgálhat a közeljövőre nézve.
Kulcsszavak:
szakképzési centrumok, komparatív szak- és felnőttképzés, területi dimenzió, szolgáltatások

Faragó Beatrix, Konczosné Szombathelyi Márta
Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola

Társadalmi tér hatása a tehetségmenedzsment és a sport kölcsönhatásában
A tanulmány által vizsgált terület a sport adta lehetőségek, amelyek olyan ajtókat nyitnak meg az integráció, a
társadalmi befogadás területén, amelyek segítik a társadalmi felzárkózást. A társadalmi tér innovatív területeként
vizsgáljuk a tehetségmenedzsment kérdéseit a sportolók vonatkozásában, a sportolók egy olyan csoportjában,
ahol a hátrányos helyzet érvényesül. Jelen munka célja rávilágítani a társadalmat befolyásoló olyan tényezőkre,
amelyek segítséget nyújtanak az érintett társadalmi csoport kitörési lehetőségeire, a fogadó közeget érintő
integráló, pozitív hatásokra. Ilyen a sport hatása is. A vizsgált minta a sportolóknak azon csoportja, amelyhez a
hátrányos helyzetűek tartoznak. A kutatás régiók összehasonlításának kontextusában méri fel a társadalmi
kisebbség és hátrányos helyzetűek sporton keresztüli lehetőségeit, a tehetség felmérését, az érvényesülés
lehetőségeit. A vizsgálat módszere kérdőív, kiegészítve interjús kutatással. A felmérés elvárt eredménye olyan
meghatározó elemek feltárása, amelyek megmutatják a sport jelentőségét és elősegítik a hátrányos helyzetű
fiatalok érvényesülését. Szeretnénk a vizsgálatok alapján bebizonyítani, hogy a sport társadalmi hatása a
hátrányos helyzetűek számára kitörési lehetőséget biztosít, a tehetségmenedzsment egyik alapvető elemként
kezelheti a sportolókat. A sport társadalmi hatása meghatározó a gazdaságra nézve is, hiszen szignifikáns
összefüggésben áll a helyi szintű fejlesztésben, a sportági fejlesztések következtében; valamint a sport
fejlesztésével a régió növelheti lakosságának létszámát, a fiatalok letelepedését, ezzel a termelő dolgozók számát.
Kulcsszavak:
sport, tehetségmenedzsment, regionális, integráció, hátrányos helyzet

Golubeva Irina
Pannon Egyetem

Developing intercultural competence of international officers at Hungarian Higher Education
institutions
Due to the globally increased student mobility there is a growing need for proper staff training at Hungarian Higher
Education institutions. International officers are facing new challenges, especially after launching a new mobility
programme Stipendium Hungaricum, which brings to Hungary students from various African, American, Asian and
European countries. This paper will explore some of the practices of intercultural development of international
officers, introduce the modules developed in the frame of the IEREST (Intercultural Education Resources for
Erasmus Students and their Teachers, http://ierest-project.eu/) project, co-funded by the EC LLP 2012-2015, and
show how they can be adapted for intercultural development of university staff. The IEREST resources have gained
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an immense significance within the context of globally increased student mobility, and are already taught not only
in Europe but in Australia and the USA. The IEREST activities include guided discussions to introduce such concepts
as ‘stereotypes’, ‘prejudice’, ‘essentialism vs. non-essentialism’, and ‘small vs. large cultures’ as well as group work
on provided film excerpts, and analysis grids and preparing PechaKucha presentations. These modules have been
piloted in 2015 by IEREST partners (universities of Bologna, Durham, Koper and Leuven) and evaluated by an
external quality control committee. All IEREST activities are now freely available from the open repository
Humbox. Additionally, the author will introduce some other existing intercultural resources that can be effectively
used for improving HEIs staff’s intercultural preparedness. In conclusion, the strategies for improving international
officers’ performance will be discussed.
Kulcsszavak:
intercultural competence, international officers, Higher Education institutions

Konczosné Szombathelyi Márta, Poór Adrienn
Széchenyi István Egyetem

Ígéretes jövő a nők új generációja számára?
Az előadás témája az a jelenség, hogy a természettudományi tárgyak oktatásának válságaként is értelmezhető a
műszaki területeken dolgozó, szakképzett munkaerő iránti kereslet növekedése. A szakemberhiány
megszűntetésére, a műszaki hallgatók számának növelésére az egyik megoldás lehet a lányok megnyerése a
műszaki pályáknak. Az alkalmazott módszer egyrészt a nők a tudományban, a műszaki tudományok területén
alkotó női tudósok egyetemi karrierjéről, másrészt a magyar nők a műszaki felsőoktatásban, a mérnöki pályán és
a műszaki tudományokban témáról végzett kutatások eredményeinek, valamint „a társadalmi nemekhez fűződő
előítéletek leküzdése a műszaki és természettudományos pályákon” című európai útmutató értelmezése. Elemzi
továbbá a munkaerőpiac vonzerejének hatását a szakválasztásra, a képzési kínálatra való reagálást az egyetemek
esetében, a „lányok napja” rendezvény szerepének értelmezését. A téma jellegénél fogva komplex és
interdiszciplináris: szorosan összefügg egyrészt a női menedzsment témakörével, másrészt HR területekkel
(kiválasztás, bevonzás, karrier- és tehetségmenedzsment), továbbá van szociológia és pszichológiai vetülete is.
Kulcsszavak:
műszaki pálya, női karrier, előítéletek

Krisztián Béla, Maria Cseh, Nemeskéri Zsolt
Pécsi Tudományegyetem

Tanácsadókban tükröződő előzetes tanuláselőzmények
A tanácsadás lényegében tanulási folyamat. Nemzetközi összehasonlitó vizsgálatok eredményeképpen a
ianácsadás bizonyos formális menedzser-rutin, rendszerbeli sajátságon tul sajátos különbségeket mutat. Ezek a
tanácsadó előzetes tanulmányainak során alapozódnak meg. A különbségek az egyes iskolarendszerek szemléleti,
filozófiai alapjaihoz vezethetők vissza. Az amerikai, kinai és magyar területeken fellkelhető változatokat mutatjuk
be amelyek nyomán a tanácsadásban, tanácsadókban észlelhető különbségek jobban megérthetőek.
Kulcsszavak:
tanácsadói jelllemzők, előzetes tanulmányok befolyásoló szerepe, nemzetközi összehsonlitás (amerikai, kinai, magyar)

Kurucz Attila, Magyar-Stifter Viktória
Széchenyi István Egyetem

Mint(h)atréning az egyetemi oktatás fenegyereke
A tréningek, mint tanulási, fejlesztési módszertan és eszköz az üzleti világban jól ismert, sőt talán kicsit újításra is
szoruló terület. Az oktatás a gyakorlatorientált képzési formák egyikeként kezdte alkalmazni. Felvetődik viszont,
hogy miképpen hasznosul leginkább a tréning a gazdasági oktatásban. Egyik oldalról készségeket és kompetenciát
fejleszt, amit senki sem vitathat, de szakmai előképzettségek nélkül, kérdéses, hogy a kapott tudás valóban
interpretációs szinten beépül-e a hallgatók eszköztárába. Másik oldalról a gazdasági szakemberek, vezetők, főként
a HR területén elhelyezkedők többször rákényszerülnek, hogy saját maguk tréningezzék beosztottjaikat, vagy
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kollégáikat. A maximum 60 órás kurzusok nem alkalmasak trénerek képzésére. Elkezdtünk használni a tréningnek
egy olyan formáját, ahol a hallgatók tréningfeladatokat kapnak és koncepcionálisan témákat dolgoznak fel, de
adott esetben trénerként vezényelnek le egyes részmodulokat. Ez olyan mint(h)atréning, amely lehetőséget ad
saját élményalapú tanulásra (on-the-job) és fejlődésre egyaránt. Írásunk ennek koncepciójáról, hatékonyságáról
szól.
Kulcsszavak:
készségfejlesztés, tréning, gyakorlatorientált oktatás

Márkus-Tamás Zsolt
SZE RGDI / Promerit AG

HR Digital Transformation
Nowadays the evolving trends in technology, virtualization many new challenges arise for organizations. The
digital technology is transforming how people work, creates a higher demand on cultural adoptions across a
variety of generations sharing work and know-how at the workplace. Organizations across boarders, religion and
cultural differences, while transforming their own business require a strong HR background to find, attract,
develop and retain talented workforce. HR strategy reaches new heights, the human experts are no longer payroll
administrators, but true business leaders with a strong enterprenurial background. Many suggest that long term
engagement concerning partners, customers and employees results in high-performance organizations and
sustainable growth. Is this really true? Based on our recent research results, HR becomes the key driver of business
transformation through digitizing both the human aspects as well as itself and it's own processes. In my
presentation I will outline the key findings of our joint research with Lufthansa and further DAX companies and
establish the bridge between the industrial results and the theoretical concepts of HR digitization and
organisational performance.
Kulcsszavak:
hr, digital, processes, collaboration, smart data

Nárai Márta
Széchenyi István Egyetem

A munka helye az értékvilágban
Az előadás a „Győri Járműipari Körzet, mint a térségi fejlesztés új iránya és eszköze” című TÁMOP projekt
keretében 2013–2014-ben Győrben megvalósult reprezentatív lakossági kérdőíves kutatás (N=3032)
eredményeinek segítségével mutatja be a munka értékvilágban elfoglalt helyét, illetve a munka jelentéstartalmát.
Az emberek életét, viselkedését, cselekvését vezérlő szükségleteket, azok felismerését és kielégítését befolyásoló
értékvilág, értékpreferenciák megismerését és leírását azért tartjuk fontosnak, mivel „az értékek meghatározott
szükségletek (valamikori) sikeres kielégítéséhez kapcsolódnak” (Boda 2013, 2). A munkához való viszonyunk
életünk minősége, ill. jóllétünk (well-being), valamint az önbecsülésünk és társadalmi megbecsülésünk
szempontjából sem elhanyagolható tényező, különösen egy munkaalapú társadalomban, egy olyan világban nem,
ahol a politikai retorika folyamatosan azt közvetíti, hogy az egyén a munkája révén ér csak valamit /lehet hasznos
tagja a társadalomnak. Kutatási eredményeink azt mutatják, hogy a munka alapvetően mint szükséglet
határozódik meg, ugyanakkor az is látható, hogy bár alapvetően fontosnak ítéltetik, ma már az értékvilágnak
kevésbé meghatározó elemét jelenti. A felmérésből az is kiderül, hogy a többség számára a végzett munka több
pusztán megélhetési forrásnál vagy kényszernél, a válaszadók több mint negyede úgy nyilatkozott, hogy célt,
értelmet ad az életének, közel kétötödük pedig örömforrásként tekint a hivatására, munkájára. Az előadás során
törekszünk arra is, hogy a megfigyelhető szocio-demográfiai különbségeket is megragadjuk, ezáltal támpontokat
szolgáltassunk a munkával kapcsolatos elvárások megértéséhez is.
Kulcsszavak:
értékvilág, értékpreferencia, munka, szükséglet
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Nemeskéri Zsolt, Zádori Iván, Egervári Dóra, Horváth Judit, Cseh Judit, Pankász Balázs, Szellő János
Pécsi Tudományegyetem

Digitális kompetenciák és a pályaorientáció munkaerő-piaci összefüggései a 21. században
A Közösen a Jövő Munkahelyeiért Alapítvány támogatásával 2016. évben készülő kutatásunk célja, hogy válaszokat
keressünk a munkaerőpiac és a digitalizáció közötti összefüggésekre, az új generációk munkaerő-piaci szerepére,
az életpályákhoz kapcsolódó tényezőire. A munkaerőpiac radikális változáson megy keresztül többek között a
megállíthatatlan technikai fejlődésnek köszönhetően. A digitalizáció tovább szélesítette a felülszegmentált
munkaerőpiacot és annak kompetenciaszükségletét. Hatással van az egyre erőteljesebben jelentkező generációs
problémákra is. Azt gondoljuk soha nem volt ilyen mély szakadék az egy munkahelyen dolgozó aktív generációk
között. A változás oka egyszerű: az ipari társadalmat fokozatosan felváltotta az információs társadalom, majd a
tudásalapú társadalom, amely teljesen átírja az emberek közötti kommunikáció rendjét. Az internet megkönnyíti
az információk megszerzését, ugyanakkor megváltoztatja az emberek közötti viszonyok jellegét és soha nem látott
generációs konfliktusokat szül. Kutatásunk témája a digitális kompetenciák és munkaerőpiac összefüggéseinek
vizsgálata az egész életen át tartó tanulás pályaorientációs aspektusaiból
Kulcsszavak:
Digitalizáció, kompetenciák, pályaorientáció, empírikus kutatás

Polster Csilla, Konczosné Szombathelyi Márta
Széchenyi István Egyetem

European Family Business Barometer
Abstract The research will focus on the European Family Business Barometer. The goal of the research is to
examine the data from 2016 compared with the previous years. Several themes have arisen throughout the report
analysis. The first topic is the strong confidence in the future. Some of the significant issues faced by family
businesses contains the war of talent and the political uncertainties. The second one is the focus on talent and
innovation. The survey also deals with business priorities such as improving profitability, increasing turnover,
moving into new markets, attracting new talents and training the staff. Investments are a hot topic among family
businesses and the question is, are there any planned strategic investments in the near future by the family
businesses? The third theme are the future strategies. The strategic change and the key drivers of the family
businesses belong to future strategies. The methodology of the European Family Business Barometer is based on
the online survey of family businesses across European countries. Company leaders depend on two key factors to
grow their businesses and seek after new opportunities. These two elements are talent and innovation. The report
shows us an insight into the confidence levels of family businesses, the challenges they have to face and the
solutions they try to ensure their development and sustainable growth. As a result of the survey in 2016 the latest
report indicates that family businesses in Europe continue to demonstrate a high level of confidence in their future
views and business performance and are optimistic, determined and skilful at getting through challenges and
conforming to the market changes.
Kulcsszavak:
family business, talent, innovation

Pongrácz Attila
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar

Az autóipari szakmacsoport képzéseinek megítélése szakoktatói, munkaerő-piaci és vállalati HR
nézőpontból
2016 júniusa és júliusa folyamán a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) kutatási projektje
keretében 12 félig-strukturált interjút készítettünk, amely során a hazai gazdaság kitörési pontjainak számító
szakterületei közül az autóipar köréhez tartozó szakmákat vizsgáltuk. Többek között arra kerestük a választ, hogy
milyen főbb változások zajlottak le e szakmák körében; a szakképzési rendszer milyen mértékben követi ezen
változásokat; milyen a szakember-utánpótlás ezeken a szakterületeken; és milyen új, innovatív képzési
tartalommal és formákkal lehetne az adott szakterület megfelelő szakember-utánpótlását biztosítani. A vizsgálat
módszertana párhuzamosan, egymást kiegészítő módon épül kvalitatív mérés-metodológiára, valamint kvantitatív
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adatelemzésre (Babbie, 2008). Az interjúkérdéseket a Kirkpatrick-modell (Kirkpatrick-Kirkpatrick, 2012), valamint
a külföldi és hazai szakképzési kutatások módszertanát figyelembe véve fogalmaztuk meg. Az autóipari
szakterületen felvett 12 interjú (AIA 01 – AIA 12) alanyai képviselik a HR szakmát (2 fő HR vezető hazai és külföldi
tulajdonú nagyvállalatnál), az állami és a magán szakoktatást (2 fő mérnöktanár, 2 fő szakoktató és gyakorlati
képzési vezető, 2 fő vállalati társadalmi kapcsolatokért és a duális képzésért felelős vezető, 1 fő minőségbiztosítási
vezető, 1 fő fémipari szakmai klaszter képviselője), valamint a kisvállalatok világát (2 fő ügyvezető autóipari
mérnöki és egyéb szolgáltatásokat nyújtó vállalkozástól). A kutatás során vizsgált oktatási intézményekben több
ezer fő szakembert képeztek az elmúlt években, és a megkérdezett szakemberek vállalatainál közel 20 ezer fő
dolgozik. Az előadás során a kutatás kvalitatív szakaszának eredményeit ismertetjük, amelyek alapján
kirajzolódnak a lehetséges fejlesztési irányok, a jelenlegi képzési struktúrából hiányzó szakmai és nem szakmai
tartalmak, valamint a közeljövőben az iparágban várható új szakmai irányok és tartalmak főbb elemei is.
Kulcsszavak:
Duális szakképzés, autóipar, hiányszakmák, empirikus szakképzés-kutatás

Suhajda Csilla Judit
Szent István Egyetem GTK TTI

Értékeljünk! A munkához kapcsolódó értékek tudatosításának jelentősége a tanácsadásban
A munkavégzés, munkavállalás során hajlamosak vagyunk képességek, kompetenciák alapján megítélni, választani
jelenlegi, vagy jövőbeni kollégáinkat, figyelmen kívül hagyva olyan jellemzőket, amelyek nagyban befolyásolják a
munka hatékonyságát és az egyének elégedettségét. Ilyen jellemző lehet a munkához kapcsolódó érték, amely
nem csupán multinacionális szervezetekben, hanem hazai viszonylatokban is jelentős eltéréseket mutathat a
munkavállalók tekintetében. A terület, téma különösen jelentős és aktuális a jelenleg átalakuló munkaerőpiacon,
ahol a motiváció és elköteleződés kiemelt jelentőségre tesz szert. Ezért is fontos, hogy a szervezetek figyelmet
fordítsanak erre a területre a kiválasztástól kezdve a szervezeti szocializációs folyamat minden szintjén. A
munkához kapcsolódó értékek feltárásának számos eszköze és módszere létezik (Suhajda-Szilágyi 2011), az
előadásban ezek ismertetésén túl Raths (1966) értéktisztázási koncepcióján alapuló értékfeltáró
csoportfoglalkozás (Szilágyi 2008) gyakorlati tapasztalatait foglaljuk össze.
Kulcsszavak:
munkaérték, tanácsadás, csoport

Szretykó György
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar

A HR tanácsadás jövőjét befolyásoló tényezők
Az előadásomban arra vállalkozom, hogy bemutassam egyrészt a HR tanácsadást, mint a tanácsadó ipar egyik
sajátos területét, másrészt a HR tanácsadás jövőjét befolyásoló legfontosabb tényezőket. Ez utóbbin belül kitérek
a világgazdasági rendszeren belül végbemenő változásokra, azok lehetséges hatásaira a tanácsadói ipar
alakulására. Jelentősen megváltoztathatja a tanácsadó ipar jövőbeni alakulását a digitális forradalom és a
poszthuman intelligencia eszközei. Ez a technikai/technológiai fejlődés nagymértékű változást fog előidézni a
szervezetek működésében és irányításában is. Ezek a fejlett kognitív számítógépek - saját adatbázisuk elemzése
alapján - tanácsadói feladatokat is képesek lesznek ellátni a gazdasági élet különböző ágazataiban és a különböző
tipusú szervezetekben, amelyek egyúttal átstrukturálhatják a jelenlegi tanácsadó ipar jellegét, szerkezetét, illetve
új területei jelenhetnek meg. A termelési rendszer digitalizálása és a poszthuman intelligencia eszközök alakulása
jelentős mértékben átalakítja a foglalkoztatás szerkezetét és lehetőségeit is. Ezek a folyamatok 'a húsz a
nyolcvanhoz' társadalom kialakítása irányába mutatnak. A feleslegessé váló emberek fennmaradásuk érdekében
különböző gazdasági társulásokat és szövetkezeteket hozhatnak létre. Ez új lehetőséget teremthet az
agrárcivilizációval kapcsolatos tanácsadás számára.
Kulcsszavak:
HR tanácsadás, digitális forradalom, poszthumanintelligencia, foglalkoztatás
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Tompos Anikó, Ablonczyné Mihályka Lívia
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar

Kulturális különbségek vizsgálata: vállalati belső kommunikáció
Napjainkban hazánkban is számos olyan munkahely található, ahol különböző kulturális háttérrel rendelkező
munkavállalók dolgoznak együtt. Az azonos kulturális háttérrel rendelkezők között is támadhat félreértés,
konfliktus vagy kommunikációs zavar munkájuk során, de mindezek még halmozottabban jelentkeznek, ha
különböző kulturális háttérrel rendelkezők dolgoznak együtt. Az előadás célja egy olyan empirikus kutatás
bemutatása – beleértve a kutatási tervezési fázist is –, amely a munkahelyi kulturális különbségeket vizsgálja,
különös tekintettel a személyközi kommunikációra és annak a mindennapi munkára gyakorolt hatására. Az előadás
ismerteti a vizsgálat elméleti hátterét, meghatározza céljait és módszerét, valamint elemzi a kutatásban használt
kérdőív szerkezetét, hangsúlyozva, hogy napjainkban is aktuális a vállalati kultúra több szempontból történő
elemzése. Ha elfogadjuk azt a tényt, hogy a mai munkahelyeken kultúrák és népek keverednek, összeolvadnak, így
egyes elemek teljes újként jelennek meg, mások pedig a háttérbe kerülnek, akkor egyértelműnek látszik, hogy a
vállalati kommunikáció vizsgálatában az interkulturális kommunikációval foglalkozó kutatóknak is részt kell
venniük.
Kulcsszavak:
szervezeti kultúra és kommunikáció, nemzetközi kontextus, attitűdvizsgálat

Üröginé Ács Anikó
ELTE PPK

Engedélyezett felnőttképzések jellemzői az eltérő fenntartású intézmények képzési kínálatában
A 2013-ban életbe lépett felnőttképzési törvény és végrehajtási rendeletei szabályozzák a felnőttképzési
programok engedélyezését. Az akkreditációt váltó minősítő eljárásba bevont képzések portfóliójának kialakítása
az elmúlt három évben kihívást jelentett a különböző fenntartású képző intézmények számára. Az engedélyezett
képzések munkaerő-piaci relevanciája eltérő a képzési körök tekintetében, a munkáltatók számára a fogalom
többnyire kevésbé ismert területet jelent a humánerőforrás fejlesztésben vagy tanácsadásban. Előadásomban
bemutatom a négy képzési körben engedélyezett képzések számának és összetételének jelenlegi alakulását a
képző intézmények különböző típusainak vonatkozásában (elsősorban fenntartó szerinti bontásban). Elemzésem
kiemelt területe a korábban akkreditációval rendelkező képző intézmények engedélyeztetési eljárásban történő
aktivitásának vizsgálata, a felnőttképzési piacon megjelenő új szereplők és tendenciák bemutatása.
Kulcsszavak:
engedélyezett képzés, képzési tanácsadás,

Visztenvelt Andrea
Szent István Egyetem

Különböző humánszolgáltatásokat nyújtó szakemberek multidiszciplináris problémakezelése az
aluliskolázott álláskeresők támogatására
Az aluliskolázott álláskeresők helyzete munkaerő- piaci szempontból kifejezetten hátrányosnak tekintendő, hiszen
elhelyezkedési esélyeik kirívóan alacsonyak, a különböző humán szolgáltatásokhoz való hozzáférésük esetleges, a
felnőttképzési rendszerekbe való tartós bevonásuk sok eseten akadályozott, bizonyos esetekben kontraszelekció
érvényesül. A legális jövedelemszerzés elmaradása mellett egyéb társadalmi, oktatáspolitikai problémákat is felvet
az alul iskolázottak munkaerő- piaci távolmaradása: a generációkon átívelő munkanélküliség, a szocializációs
nehézségek, a funkcionális analfabétizmus, társadalmi kirekesztődés sújtja a megfelelő végzettséggel nem
rendelkező csoportok körét. Kutatásomban a különböző humán szolgáltatásokat kínáló, eltérő professzióban
tevékenykedő szakembereket kérdeztem meg e hátrányos helyzetű csoport támogatási lehetőségeiről, azokról a
jó gyakorlatokról, amelyeket munkájuk során ők is alkalmaznak. Eltérő nézőpontok, különféle tudományos háttér,
módszertan, ám azonos problémák állnak a kutatás középpontjában. Célom annak feltárása, hogy milyen
multidiszciplináris jó gyakorlatok elterjesztésével lehetne adekvát módon támogatni az alul iskolázott álláskeresők
nyílt munkaerő- piaci elhelyezését.
Kulcsszavak:
hátrányos helyzet, iskolázatlanság, humán szolgáltatás
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Idegennyelv szekció
Iskola és társadalom interakcióban: milyen nyelven beszélünk?
Bajner Mária
PTE KPVK

Tune into 'Google English' in ESP classes
For the majority of language teachers the Internet is a ubiquitous, and authentic language tool and as such it is an
ample resource of research and teaching material. The use of search engines is essential in ESP or in multiculture
classes where English is a 'lingua franca', and a basic means of students' professional improvement. The
presentation attempts to introduce one specific facilitator of Internet-based projects known as WebQuest.
Examples of practical use are supported with theories and literature.
Kulcsszavak:
language based, information based, connection and (re-)design based

Boldizsár Boglárka
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar

Haladjunk a korral, de milyen sebességgel? Fókuszban az idegennyelv-oktatók digitális
médiakompetenciája
Az IKT eszközök pedagógiában való sokoldalú és eredményes használata mára a tanári kompetenciák
megkérdőjelezhetetlen részévé vált. Az idegennyelv-oktatók a modern technológia tanítási gyakorlatba való
beépítését illetően kedvező helyzetben vannak, gondoljunk csak a digitális tananyagok nagy választékára vagy az
idegen nyelvű internetes oldalak, filmek stb. tanórai felhasználási lehetőségeire. De vajon minden intézményben
ugyanazokkal a feltételekkel szembesülnek a nyelvtanárok? Kaptak-e ez irányú felkészítést? Mely oktatási
tevékenységekre fókuszáltan épül be a digitális eszközök használata pedagógiai gyakorlatba, s milyen
rendszerességgel élnek ezekkel a lehetőségekkel? Előadásom többek között ezeket kérdéseket járja körbe,
melyhez az adatokat a győri és Győr környéki általános- és középiskolák körében végzett kérdőíves felmérés
biztosítja.
Kulcsszavak:
IKT eszközök, médiakompetencia, idegennyelv-tanítás

Görcsné Muzsai Viktória
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar

Tanár, diák, iskola a 21. században
A 21. század első évtizedének közepén óriási változások érzékelhetők a társadalomban: új generációk, újmédia,
tudományos eredmények, globalizáció, migráció, stb. Mindezek nem hagyják érintetlenül az iskola világát sem,
számos kérdés vetődik fel: Milyen víziók vannak a jövő iskolájáról? Milyen pedagógiai kultúrára lehet/van szükség?
Megérett-e a helyzet egy gyökeres pedagógiai kultúraváltásra? Mit mondhatunk az idegen nyelvek oktatásáról,
szerepéről? Mi a helyzet a magyar iskolaügyben? Az előadó- folytatva a 2014-ben e kérdéskörökben megkezdett
vizsgálódását- a fenti kérdésekre keresi a választ, miközben felveti a társadalmi felelősség kérdését, a köz-, és
felsőoktatásban elfogadott norma megváltoztatásának szükségességét, összeveti a tanuló és tanárközpontú
oktatás jellemzőit.
Kulcsszavak:
21. századi változások hatása, víziók az iskoláról, a magyar iskola, pedagógiai norma és kultúraváltás, idegen nyelvek
szerepe, társadalmi felelősség
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Lipócziné Csabai Sarolta
Pallasz Athéné Egyetem

Az előadás címe: A német nyelvű gyermek- és irodalomkutatás alapvető elméleti pozíciói
A gyermek- és ifjúsági irodalom, mint tudományterület, a német nyelvterületen az irodalomtudomány elméleti
kérdéseit a fiatal olvasó személyére (is) fókuszálva vizsgáló innovatív tudományterület. Jelenlegi helyzetének
kialakulásában elsősorban a kultúratudomány, az irodalomtudományon belül a germanisztika, a neveléstudomány
és a pszichológia játszik szerepet. Előadásomban a német nyelvű gyermek- és ifjúsági irodalomkutatás alapvető
elméleti pozícióit mutatom be jelenkori német, osztrák és svájci intézmények és irodalomkutatók deklarált
kutatására koncentrálva, szem előtt tartva, hogy a gyermekirodalom tudományos igényű kutatása eltérő elméleti
pozíciók esetén sem izoláltan, hanem egymást erősítve van jelen a német nyelvterületen. A 21. sz. elején elterjedt
kutatási pozíciók strukturalista, szemiotikai, de mindenképpen rendszerelméleti és konstruktivista elméletekre
építenek. Saját kutatásaim kiindulópontjaként Hans-Heino Ewers német irodalomtörténész paradigmaváltásként
is felfogható rendszerszemléletű definícióját tekintem, amely a gyermek- és ifjúsági irodalmat egyrészt cselekvésiés szociális, másrészt szimbólumrendszerként értelmezi. E definíció értelmezése mellett kitérek a definíció
határaiba jól bevonható jelenségekre is, mint a történelmi emlékezés kultúrájának sajátosságaira vagy a
transzkulturalitás jelenségének értelmezésére a (gyermek- és ifjúsági) irodalomban.
Kulcsszavak:
Elméleti pozíciók, gyermek- és ifjúsági irodalom-kutatás

Makkos Anikó
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar

A fordítási feladatok megújítása az idegen nyelvek oktatásában
Az előadás célja annak megvilágítása, hogy az idegen nyelvek oktatásából mára szinte teljesen száműzött
anyanyelvnek a közvetítési készség formájában megvan a szerepe és helye az idegen nyelvi órán a kommunikatív
nyelvoktatás korában is. A nyelvek közötti közvetítés korunk olyan valós nyelvhasználati feladata, amire fel kell
készítenünk a mai nyelvtanulókat. Az idegen nyelvek tanulása során ezért bölcs dolog az anyanyelvi tudásra
építeni, mivel a kontrasztív nyelvoktatás komoly segítséget nyújthat már középszinten is. A fordítási feladatok
pedig, amelyeket a lehető legnagyobb mértékben közelíteni kell a valós fordítási szituációkhoz, irányuktól függően
nemcsak az idegen nyelvet, de az anyanyelvi tudatosságot és nyelvhasználatot is fejlesztik. Az előadás fordítási
példái rámutatnak arra, hogy a középszintet meghaladó idegennyelv-tudással rendelkező egyetemi hallgatók
angol-magyar irányú fordításai esetében szinte minden nyelvi szinten vannak olyan jellegű típushibák, amelyek az
összehasonlítás nyújtotta tudatosítás és kellő gyakorlás eredményeképpen könnyedén elkerülhetőek. A
nyelvtanárok kezében tehát ott van az eszköz, amit megújítva sikeresebbé és eredményesebbé tehetik az idegen
nyelvek oktatását, és nem mellesleg azért is tehetnek, hogy a jövő írástudó nemzedékei képesek legyenek
értelmes, jól megformált anyanyelvi és fordított szövegeket létrehozni.
Kulcsszavak:
fordítás, kontrasztív nyelvoktatás, nyelvfejlesztés

Nádai Julianna
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar

Nemzetek, kultúrák, nyelvek párbeszéde egykor és ma
A civilizáció kialakulásával egyidős a kérdés, milyen elvek, szabályok, szokások és gyakorlat vezérlik a verbális
kommunikációt. Ennek megválaszolásához hasznos tudományos alapozást nyújt a nyelvpolitikai intézkedések
megismerése, értelmezése és alkalmazása. Az előadásomban rávilágítok azokra a szempontokra, amelyek
szükségessé teszik, hogy a felsőoktatásban a hallgatókkal is megismertessük és tudatosítsuk a nyelv stratégiai
szabályozásának jelentőségét és módját. A Széchenyi István Egyetem Nemzetközi tanulmányok szakos hallgatói
egy tantárgy keretében betekintést nyerhetnek a hazai és nemzetközi nyelvpolitika legfontosabb irányvonalainak
alakulásába és ennek segítségével a felmerülő nyelvi és kulturális különbségekből adódó nehézségek kezelésének
lehetőségeit is elemezhetik. Az előadásban bemutatom azokat a legfontosabb jelenségeket és tendenciákat,
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amelyeket az oktatásban fontosnak tartunk átadni a 21. század értelmiségi jelöltjeinek, akik a nemzetközi
kapcsolatokkal foglalkoznak diplomájuk megszerzése után.
Kulcsszavak:
kultúra, nyelvpolitika, felsőoktatás, kommunikáció

Puskás Andrea
Selye János Egyetem

Assessing Young Learners in the ELT Classroom: The Challenges of Alternative Assessment
Assessing the achievement of young learners is one of the most complex and at the same time most sensitive
issues. Assessment seems to appear as an unavoidable part of language teaching and learning, since it provides
feedback not only for the teacher but also for the learners as well. However, it is extremely important to choose
the right assessment methods for each age group, since neglecting the characteristic features and the needs of
the target group can really lead to frustration, demotivation and a series of other problems. The paper is divided
into three main sections. The first part aims to clarify the basic terminology of assessment by differentiating
between evaluation, assessment and testing. The second part describes the general features of young learners
and intends to compile a general definition and list of characteristics of this age group. Finally, based on the
theoretical assumptions, the central features of effective assessment for young learners are outlined and the
forms and techniques of alternative assessment suitable for this particular target group are described and
analysed. The methodologies of teaching young learners seem to have realized the importance of playfulness,
motivation, creativity in the teaching process as well as children’s special needs connected with short attention
span, need for movement and their specific areas of interest. Similarly, the assessment of young learners should
take into consideration the very same factors and should be based on the above mentioned principles.
Kulcsszavak:
assessment, young learners, alternative assessment, playfulness, movement

Sipos Judit
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar

Die nötigen Reformen in der ungarischen Grundschullehrausbildung / Szükséges reformok a magyar
tanítóképzésben
Die UNESCO hat in 2001 die Allgemeine Erklärung zur kulturellen Vielfalt angenommen. Laut dieser Erklärung ist
die kulturelle Vielfalt das gemeinsame Erbe der Menschheit und damit ihre Bewahrung für alle Generationen
wichtig. Es wird unterstrichen, dass „die Kultur eine spezielle seelische, materielle, geistige und emotionelle
Gesamtheit der Merkmale einer Gesellschaft, beziehungsweise einer Gesellschaftsgruppe ist, welche die Künste,
die Literatur, sowie den Lebensstil, die Art des Zusammenlebens, das Wertesystem, die Traditionen und die
Aberglauben umfasst.” Sie erklärt, dass die Kultur die Zielscheibe der aktuellen Diskussionen über Identität,
Gesellschaftskohäsion und Wissensgesellschaft ist und deklariert, dass „der Respekt der Vielfalt der Kulturen, die
Toleranz, der Dialog und die Zusammenarbeit in einer Atmosphäre des gegenseitigen Vertrauens und
Verständnisses die beste Sicherung des internationalen Friedens und Sicherheit sind (…)”. (31.
Generalversammlung. Paris, 15. Oktober – 5. November 2001.) Was passiert in der ungarischen
Grundschullehrausbildung, damit das in den ungarischen Grundschulen realisiert werden kann? Sind die
Studentinnen und Studenten, sowie ihre Dozentinnen und Dozenten kompetent, um die oben genannten Werte
und Ziele der europäischen Gesellschaft zu unterstützen? Der Nationaler Grundlehrplan sieht die Sicherung der
kulturellen Vielfalt in jedem Bereich der Grundschullehrausbildung vor. Sowohl die Kultur und die Sprache der in
Ungarn lebenden 13 Nationalitäten, als auch andere Kulturen und Sprachen sollten in der Ausbildung geschätzt
und gelehrt werden und zur Stärkung der Europäischen Identität beitragen. Die offiziellen Dokumente sind also
im Einklang mit der Allgemeinen Erklärung zur kulturellen Vielfalt, aber wie sieht es in der Praxis aus?
Kulcsszavak:
Kulturelle Vielfalt, Grundschullehrausbildung, Nationaler Grundlehrplan / kulturális sokszínűség, tanítóképzés, Nemzeti
Alaptanterv
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Irodalom- és nyelvtudományi szekció
Újabb kutatások, újabb eredmények az irodalom- és nyelvtudományban
Adrigán Zsuzsanna
Pécsi Tudományegyetem

Pressewesen der deutschen Nationalität in Nord- und Westungarn zwischen 1990-2016
Der Vortrag gibt einen Überblick über die Periodika der deutschen Nationalität, die von der deutschen Nationalität
in Ungarn nach der politischen Wende regional, beziehungsweise lokal herausgegeben worden sind. Neben den
vier landesweit erscheinenden Presseorganen erfreuen sich insbesondere die Regionalzeitungen im Ofner
Bergland, in den Dörfern vom Bakonyer Wald, im Komitat Komárom-Esztergom und in der Umgebung von
Ödenburg immer grö?eren Zuspruchs. Dies lässt darauf schlie?en, dass sich zwar die Ungarndeutschen in ihrem
Sprachverhalten und Lebensstil an ihre Umgebung angepasst haben, dabei aber ihre starke sprachliche und
ethnische Identit?t aufrechterhalten wollen. Im ersten Teil des Vortrags werden die Erfahrungen der mit den
Chefredakteuren angefertigten teilstrukturierten Interviews geschildert, im zweiten die Dokumentenanalyse
vorgestellt. In der Dokumentenanalyse wird dem Aufbau, den Gattungen, den Inhalten und der Einbeziehungsweise Zweisprachigkeit der betroffenen Periodika nachgegangen.
Kulcsszavak:
Mehrsprachigkeit, kontaktlinguistische Erscheinungen, Presse, Interview, Dokumentenanalyse

Baranyiné Kóczy Judit
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar

Költői, fogalmi, kulturális: a metafora-értelmezés evolúciója
A hagyományos nyelvészeti felfogás a metaforát költői alakzatként és kizárólag nyelvi jelenségként tekintette,
amelynek funkciója a helyettesítés, a másként való kifejezés. A kognitív nyelvészet rámutatott, hogy a metaforák
behálózzák a hétköznapi beszédünket, fogalmi alapúak és kulcsszerepet töltenek be a világ megismerésében. Bár
számos metafora univerzális gyökerekre vezethető vissza, a legutóbbi évek nyelvészeti kutatásai egyre nagyobb
érdeklődést mutatnak a kulturális különbözőségek feltárása iránt, amely az egyes kultúrák gondolkodásmódja
közti eltérésekre mutat rá. Az előadás azt a kettős fordulatot mutatja be, amely a metafora-felfogásban az elmúlt
évtizedekben bekövetkezett.
Kulcsszavak:
fogalmi metafora, kulturális metafora, konceptualizáció

Dőryné Zábrádi Orsolya
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar

Reformok a helyesírásban - tanító és gyógypedagógia szakos hallgatók észrevételei és tapasztalatai
az új helyesírási szabályzat kapcsán
Előadásomban egy kérdőíves vizsgálat eredményeit fogom bemutatni. A győri Széchenyi István Egyetem Apáczai
Csere János Karán tanuló tanító, illetve gyógypedagógia szakos hallgatóknak az új, 2015-ös, 12. kiadású akadémiai
helyesírás szabályzattal kapcsolatos véleményét, tapasztalatait és kompetenciáját vizsgáltam. Logikusabb lett-e az
új szabályzat, mint az előző volt? Vannak-e, lettek-e ellentmondásos szabályok benne? Mely részterületeken
vártak, illetve nem vártak volna változást az új szabályzatban? Mely szabály/-ok megváltoztatását érzik
indokoltnak? Az új szabályzat értelmében mely helyesírási területeken követik majd el az emberek/gyerekek a
legtöbb hibát? Mely részterületek lettek könnyebben, illetve nehezebben taníthatók az általános iskolás gyerekek
számára? Fontos-e a helyesírási szabályokat mindenkinek tudni, és miért? Szükség van-e egyáltalán a 21.
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században szabályozásra? Vajon mit fog majd módosítani úgy 25-30 év múlva az új, 13. kiadás? Előadásomban
ezekre és ezekkel kapcsolatos kérdésekre keresem a választ.
Kulcsszavak:
helyesírás, kompetencia, logikus, új szabályzat

Kiss Gábor
TINTA Könyvkiadó

Szókincsbővítés és anyanyelvi kompetenciafejlesztés a magyar nyelv új szótárai segítségével
Szókincsbővítés és anyanyelvi kompetenciafejlesztés a magyar nyelv új szótárai segítségével A nyelvleírás két
részből áll: egyrészt a grammatika meghatározásából, másrészt az elemkészlet felsorolásából. Elmondhatjuk, hogy
mind az anyanyelv, mind az idegen nyelv tanulása ugyanazon módon történik, a grammatika és az elemkészlet
egységeinek az elsajátításával. A nyelvi szintek hierarchiájában többé-kevésbé középen helyezkedik el a lexikális
szint, amelynek elemei a szavak. A szavakat hagyományosan a szótárak sorolják fel, valamint megadják az egyes
elemek jellemzőit is. Az anyanyelvi szókincs fejlesztése azért különösen fontos, mert a grammatika megfelelő
elemek, szavak nélkül nem tud funkcionálni. A lexikális szint elemeinek, a szavaknak az összességét szókincsnek
nevezzük. Természetszerűleg hipotetikus fogalom, mert a szókincs nem zárt halmaz, nyelvi szintek szerint –
időben, térben és egyénenként – eltérő. Milyen veszélyekkel jár, ha a tanuló csupán a magyar szókincs magját
ismeri, ha a szókincse nem megfelelően gazdag? A tanuló a mindennapi életben nyelvileg elboldogulhat, ám ha
más nyelvi szinten készült közlést kíván értelmezni, ez lehetetlenné válhat számára. A magyar nyelv egynyelvű új
szótárai alkalmasak az anyanyelvi szókincsbővítésre, az anyanyelvi kompetencia fejlesztésére, és ezáltal
hozzásegítenek ahhoz, hogy a fenti kudarcok elkerüljék a tanulót. A szótárak használata hatékony segítséget jelent
mind az aktív, mind a passzív szókincs bővítésében. Az új szótárak között egyaránt megtalálható: értelmező szótár,
szinonimaszótár, idegen szavak szótára, kiejtési szótár, nyelvművelő szótár, szólás- és közmondásszótár,
etimológiai szótár, régi szavak szótára, keresztnevek szótára, tulajdonnévi szótár.
Kulcsszavak:
szókincs, szókincsbővítés, anyanyelvi kompetenciafejlesztés, szótár

Kralina Hoboth Katalin
Szlovák Műszaki Egyetem Építőipari Kara, Pozsony (Stavebná fakulta STU v Bratislave)

Építőipari zsargon és a vele kapcsolatos tanulói attitűdök
Kiss Jenő már több mint húsz évvel ezelőtt megfogalmazta, hogy a természetes nyelvek változatokban élnek, s a
társadalmi változatok egyik csoportját a szaknyelvek alkotják (Kiss 1995: 74). A nyelvtudomány legújabb kutatási
eredményei a szaknyelvet regiszternek tekintik (Kurtán 2006: 395). A szaknyelvek vertikálisan és horizontálisan
differenciálódnak. Előadásom a szaknyelvhez kapcsolódó általános kérdések bemutatását követően foglalkozik a
szaknyelvi regiszter függőleges rétegződésével. Az építőipari zsargonon keresztül mutatja be dolgozatom az ezen
stílusváltozathoz kapcsolódó tanulói attitűdöket egy kérdőíves felmérés eredményei alapján, s az adatközlők által
használ zsargonkifejezésekre is rámutat.
Kulcsszavak:
építőipar, zsargon, szakmai nyelvhasználat

Lőrincz Ildikó
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar

A két-és többnyelvűség holisztikus megközelítései és a többnyelvű kompetencia fejlesztése
A két-és többnyelvűség holisztikus modelljei a nyelvek közti kapcsolatokat, átjárást hangsúlyozzák az elmében.
Cummins (1992) a CUP fogalma, Cook (1992) a multicompetence fogalmal, Herdina és Jessner (2002) dinamikus
modellje ezt a holisztikus megközelítést képezi le. Herdina és Jessner két-és többnyelvű kompetencia modellje egy
M faktort nevez meg kulcstényezőként, ez egyfajta magas szintű metanyelvi tudatosság, amely a nyelvi rendszerek
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közti interakció eredménye. Azaz a két- és többnyelvű beszélő/nyelvtanuló a nyelvek között kapcsolatot épít ki, a
nyelvek közti átjárást többé-kevésbé tudatosan kiaknázza. A KER (2001) többnyelvű és plurikulturális kompetencia
definíciója szintén holisztikus modellen alapul: ez a kompetencia nem tekinthető több különböző, egymástól
elkülönülő kompetenciák gyűjteményének, amelyek attól függően mozgósíthatók, hogy éppen melyik nyelvet
beszéljük, hanem egy olyan plurális kompetenciának, amelynek az összes rendelkezésre álló nyelv(változat)
szerves része. Nyelvpedagógiai szempontból ezért fontos, hogy többnyelvű kompetencia fejlesztése során olyan
eljárásokat (is) alkalmazzunk, amelyek a nyelvek közti átjárást, a nyelvi transzfert támogatják (Candelier és mtsai,
2007, García, 2009). Ilyen megközelítések a többnyelvű megközelítések, amelyek egyidejűleg több nyelvet
helyeznek a nyelvtanuló figyelmének fókuszába, reflektivitást fejlesztő eljárásokat alkalmaznak, és a nyelvek közti
kapcsolatokra helyezik a hangsúlyt. Közülük a nyelvi fogékonyságfejlesztés célja kifejezetten a metanyelvi
képességek fejlesztése. Ezekből a plurális megközelítésekből adunk néhány gyakorlati példát.
Kulcsszavak:
holisztikus megközelítés, multicompetence, többnyelvű és plurikulturális kompetencia, plurális megközelítések

N. Tóth Anikó
Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara

A pusztulás narratívái Kálmán Gábor Nova c. kötetében
A Nova c. novellagyűjtemény szövegvilágában meghatározó szerepet tölt be a jellegzetes közép-európai tér, a
centrumtól távol eső mágikus falu. A peremlét, a huszadik század politikai rendszereinek gyakori változása
egzisztenciális és morális válsághelyzeteket teremt, melyek felforgatják mind a közösség, mind az egyes (kis)ember
életét. A kiszolgáltatottság, a kilátástalanság, a folytonos kudarcra ítéltség rohamos leépülést, csődöt eredményez.
Az előadás e profán apokalipszis iróniával erőteljesen átszőtt narratíváit teszi meg vizsgálata tárgyává.
Kulcsszavak:
Nova, válsághelyzet, pusztulás, irónia

Petres Csizmadia Gabriella
Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara

Kortárs lírai mesék
A kortárs kisepikai gyermekirodalmi alkotások egyedi színfoltját képezik a lírai mesék, melyek többszörös
határmezsgyén helyezkednek el: egyrészt az epikai és lírai művek határterületén találhatók, másrészt az ún.
„felnőtt” és „gyermekirodalmi” szövegek között is átmenetet képeznek. Ezeket a műveket lírai eszközökkel átszőtt
beszédmód, fokozott metaforikus jelentésháló-képzés jellemzi, amely a mesei tradíciónak ellenállva a
cselekményesség visszaszorítására törekszik. A kortárs magyar irodalmi mesekorpuszban leginkább Máté Angi,
Boldizsár Ildikó, N. Tóth Anikó gyermekirodalmi alkotásaiban bukkan fel a lírai mese típusa. Előadásomban a lírai
mesék nyelvi és kompozíciós aspektusaira hívom fel a figyelmet, és konkrét szövegpéldákon keresztül mutatom
be e sajátos mesevariáns működését.
Kulcsszavak:
lírai mese, beszédmód, metaforikus nyelvezet

Presinszky Károly
Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara

Vélekedések a magyar nyelvről nyitrai szlovák egyetemi hallgatók körében
A nyelvekhez, nyelvváltozatokhoz kapcsolódó vélemények, nyelvi mítoszok és tévhitek kutatása a magyar
nyelvtudomány fontos területe. A szlovákiai magyar nyelvészeti kutatások középpontjában leginkább a kisebbségi
magyar anyanyelvhez, valamint annak változataihoz és a kétnyelvűséghez kötőtő vélekedések bemutatása áll.
Fontos lenne azonban azt is feltérképezni, hogy a többségi (szlovák) nemzet tagjai miként vélekednek a kisebbségi
(magyar) nyelvről és annak használatáról, használóiról. Különösen fontos és érdekes ezt a kérdést olyan fiatal
leendő értelmiségi adatközlők körében kutatni, akik környezetnyelvként tanulják a magyar nyelvet. Az előadás
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arra keresi a választ, hogy a nyitrai szlovák egyetemi hallgatók miképpen vélekednek a magyar nyelvről, milyen
nyelvi mítoszokkal, tévhitekkel és sztereotípiákkal azonosulnak.
Kulcsszavak:
nyelvi attitűd, nyelvi mítoszok, tévhitek, szetreotípiák, többségi és kisebbségi nyelvhasználók

Szabó Klaudia
Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Margita Figuli Megkísértés (Pokušenie) című novelláskötetének és magyar fodításának gender
szempontú vizsgálata
Tanulmányom célja Margita Figuli: Megkísértés (Pokušenie) című novelláskötetének és magyar fordításának
gender szempontú viszgálata, valamint a kötetben megjelenő, főként a magyar és szlovák nyelv rendszerbeli
különbségét érintő fordítói eljárások áttekintése. Margita Figuli első kiadott, 10 elbeszélést és novellát tartalmazó
kötete 1937-ben látott napvilágot. 1959-ben a szocialista realizmus térhódításának hatására átdolgozásra került,
majd ezt követően 1972-ben a Slovenský spisovateľ Kiadónál az ún. Vybrané spisy I. kötetében a Pokušenie
(Megkísértés) mellett az eddig könyvben ki nem adott, Figuli régebbi, 1930–1940 között keletkezett, szövegeit
tartalmazó Mámivý dúšok (Egy korty mámor) is megjelent. A magyar fordítás az 1972-ben kiadott Mámivý dúšok
/ Pokušenie című kötet alapján készült el. Havas Márta fordította, Pozsonyban a Madách Kiadó adta ki. A
novelláskötetet övező kritikusi vélemények, idézetek, valamint az írónő saját gondolatai is próbálják közelebb
hozni Figuli első novelláskötetének magyar fordítását az olvasókhoz.
Kulcsszavak:
Kulcsszavak: Margita Figuli, gender, női irodalom, szlovák széppróza, fordítói eljárások

Szijártó Adrienn
ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola

Improvizáció és előadói készségfejlesztés
A TED konferenciák világa jelentős változást hozott az előadói szerep, a prezentálás megítélését illetően. A
nyilvános beszédeknek, „startup pitcheknek” a reneszánszát éljük. Egyre több olyan fórumot találunk, amely
tehetséges fiatalokat keres, akik szeretnék ötletüket megosztani a nagyközönséggel. Ezek az alkalmak sokszor
rendkívüli lehetőséget rejtenek a karrierépítés, az önérvényesítés és önkiteljesítés szempontjából. Éppen ezért
szükséges az oktatásban nagyobb hangsúlyt fektetni a nyilvános beszéd/fellépés művészetének elsajátítására.
Olyan képzési program összeállítása volt a célom, amely a funkcionalitás elvét hangsúlyozza és produktív
anyanyelvi tudást nyújt. Ehhez ad segítséget a drámapedagógia és azon beül is az improvizáció. Olyan tanulói
környezetet teremt, amely konkrét élethelyzetekre épít, ugyanakkor „mintha” helyzeteivel megteremti a
felszabadult kísérletezés lehetőségét. Az improvizáció alkalmazása révén a diákok megtapasztalják, ők miként
kommunikálnak testükkel, és felfedezhetik a számukra hatékony, sikeres kommunikációs stratégiáit. Az
előadásomban bemutatom, milyen jelentős változás ment végbe a szónoklás/prezentálás művészetében. Kitérek
az előadói készségek relevanciájára, szerepük vizsgálatára. Ezt követően pedig olyan élmény és
tevékenységközpontú tanulásszervezési folyamat mutatok be, amely példázza, hogy az improvizáció miként
jelenthet hatékony eszközt az előadói készségek fejlesztésében.
Kulcsszavak:
prezentáció, nyilvános beszéd, drámapedagógia, improvizáció
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Matematika és természettudományi szekció
Reformirányzatok a reáltudományokban
Bagota Mónika
ELTE Tanító- és Óvóképző Kar

Digitális tananyagok a tanítóképzésben
2014 januárjában GEOMATECH néven egy olyan oktatásfejlesztési projekt indult útjára, amelynek az volt a célja,
hogy a közoktatásban résztvevő diákok megszeressék a matematikát és a természettudományos tárgyakat és
motiváltabbak legyenek e tárgyak tanulása során. A GEOMATECH projekt keretében, a matematika és
természettudományos tárgyak oktatására létrehozott, az oktatás hatékonyságát javító, az órák játékosságát és
élményszerűségét növelő, a korszerű, nemzetközi kutatási módszertanokon alapuló, és a Nemzeti alaptanterv
elvárásainak is megfelelő digitális tananyagegységek jöttek létre. A digitális tananyagok interaktívak, amelyek
használatával a tanuló aktív résztvevővé és felfedezővé válhat a tanórákon. Sőt az iskolán kívül is fejlődhet, hiszen
ezek a tananyagok online bármikor és bárhonnan ingyenesen elérhetőek valamennyi érdeklődő számára. Ezekből
a tananyagokból szeretnék ízelítőt adni. Úgy gondolom, hogy az általam kiválasztott tanegységek jól használhatók
a tanító szakos hallgatók képzése során a matematika tantárgypedagógia órákon, és a tanítók is nagyon sok
érdekes feladatot, játékos feladványt találhatnak közöttük.
Kulcsszavak:
Geomatech, matematika tantárgypedagógia

Barla Ferenc
Széchenyi István Egyetem

A negyedik ipari forradalom – ami napjainkban zajlik
Az emberiség történetében eddig három olyan időszak volt, amelyben a technika fejlődése ugrásszerűen
növekedet. Ezek jelentősen hatotattak az emberek mindennapjaira, a társadalmak berendezkedéseire. A negyedik
ipari forradalom napjainkban zajlik. Kezdetének pontos időpontját nehéz meghatározni. Fő területei az M2M,
Machine to Machine, ami olyan adat átvitelt jelent, amelyben nincs benne az ember. A gépek egymással
kommunikálnak, amibe nem szól bele az ember. Rengeteg időt nyerve ezzel, és rengeteg humánerőforrást
szabadítva fe. Hogyan kezeljük ezeket az eredményeket? Ennek egy másik megfogalmazása az Internet of Things.
Ezen technikák alkalmazásával felgyorsulhat a betegségek követése, otthonaink optimális működtetése,
átalakulhat a kiskereskedelem. A legnagyobb volumenű változás nyilván a nagyiparban következhet be. Ezek
mellet az elmúlt években a technika olyan precizitást ért el, hogy az meberi idegvezérlések roppant kis jelei
felfoghatók számára, aminek következtébe szerkezetek vezérelhetők. Példáúl művégtagok, vagy más eszközök,
amelyek az ember biológiai működését szabályozzák. A természetben működő evolúció napjainrka olyan szintet
ért el, hogy képes visszacstolni ebbe az eddig természetes folyamatb. Bizonyos szempontból viszont ez a
visszacsatolás is a természet része, mert annak eredménye. Kérdés, hogy ez milyen lökést ad az ember
fejlődésének? Pozitívan vagy negatívan hat az emberi szellem fejlődésére? Etikailag helyén valok ezen technikák
alkalmazása az emberre, az emberi betegségekre és az ember egészének működésére?
Kulcsszavak:
ipari forradalmak, negyedik ipari forradalom, M2M, robot-ember
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Fáyné Dombi Alice
Szegedi Tudományegyetem JGYPK

Mnetori szerepfeladatok-új megközelítésben
A mentori szerepkör új, speciális pedagógus szerep-együttes, amelyben a professzionális tudás másfajta szereprelációban érvényesül. Olyan bővített szakmai szerep-identitást kíván meg, amelynek integráns része a szakmaitudományos, pedagógiai , pszichológiai módszertani kompetenciákon túl a segítő, támogató szakmaiság, a kezdő
kolléga egyéni kísérése pályaszocializációs útjának kezdetén. Az előadás a mentori szerepre való felkészítés útját
mutatja be, a kompetens mentor sajátos szerepfeladatainak feltérképezésével. A mentori kompetenciák
értelmezésében alapnak tekintjük, hogy a mentor szakmai kompetenciája abban rejlik, hogy munkája végzéséhez
rendelkezik-e a szükséges elméleti és gyakorlati tudással, tapasztalattal, illetve a mindennapokban képes-e segítő
szakmája által megkívánt értékrendnek megfelelően dolgozni. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképző Karán folyó mentorképzés komplex módszer-együttest alkalmazó feltáró fejlesztő vizsgálattal
egészül ki, amelynek során a mentorrá válás folyamatát kívántuk feltárni. Elsősorban a megküzdési stratégiák
kialakulását térképeztük fel, a reziliens képességek kialakulását követtük nyomon. A mentor sikeres
megküzdésének útja a szerep-identifikáció mentén valósult meg. Sikeres megküzdéseiknek értékhozama a belső
erőforrások működtetésével, az egyéni hatékonyságélmény megszerzésével az egyre gazdagodó biztonságérzet
kialakulásához vezetett. A vizsgálat alapján kialakított fejlesztő program a sikeres egyéni megküzdési stratégiák
kialakítását segítette.
Kulcsszavak:
mentori szerepek; mentorrá válás; megküzdési stratégiák; mentorképzés

Fehér András, Nagy Szilvia
Széchenyi István Egyetem

A Moodle CMS rendszer alkalmazása a természettudományi ismeretek számonkérésénél
A Moodle Course Management System korai verzióitól kezdve támogatja a számonkérések különböző
lehetőségeit. Az ismeretek elmélyülési szakaszában kiemelt fontosságúak az önálló feladatmegoldások.
Magyarországi viszonyok között nincs megfelelő hagyománya az alapos önálló felkészülésnek, így a pedagógusnak
kell azt megoldani, hogy minden diák egyedi feladatokat kapjon, melyeket nem tud egyszerűen lemásolni
társaiktól. A rendszer önmagában biztosítja egy azonos időben zajló esemény, pl. vizsga alkalmával felajánlott
feladatok eredményének értékelését. A felkészülési szakaszban a hosszabb időre, pl. egy hétre nyitva álló teszt
esetén csak személyre szabott feladatokkal érhetjük el a kellő eredményt. Ilyen esetekben azonban az eredmények
ellenőrzésére beépített lehetőségek csak néhány alapműveletre, és csekély számú függvényre korlátozódik, mely
nem túl bonyolult pl. elektronikai feladatok megoldása esetén is nagyon nehéz feladatot ró az oktatóra.
Munkánkban módszereket mutatunk be, hogyan lehetséges a Moodle CMS rendszer funkcióit felhasználva az
előbb vázolt nehézségeket leküzdeni, biztosítva más jobban használható informatikai programok integrálását a
feladatok ellenőrzéséhez. Ezzel biztosítható, hogy egyedi ábrák, egyedi számfeladatok kerüljenek a tanulók elé a
feladatok kitűzésénél, és nem kell lemondanunk a Moodle rendszer automatikus ellenőrző funkcióiról sem.
Kulcsszavak:
moodle, számonkérés, CMS

Korbašová Michaela
Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Civil Engineering

Some Mathematical Approaches Used in Multicriteria Decision-Making
In this article there is introduced a theoretical basis of some mathematical approaches used in multicriteria
decision-making, i.e. aggregation functions, Choquet and Sugano integrals. This interesting part of applied
mathematics is then used for evaluation of quality of teaching English at technical universities. Evalutaion process
involves valuation from various points of view, i.e. students, teachers, companies from practise, etc.
Kulcsszavak:
aggregation functions, Choquet and Sugano integrals, multicriteria decision-making
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Kórus Péter
Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Tanító- és Óvóképző Intézet

Matematika gyakorlatok első éves tanítóképzős hallgatóknak
Az elsős tanítóképzős hallgatóknak tartott Matematika I. kurzusról és a Matematika II. gyakorlat oktatásáról, az
azokon szerzett tapasztatokról, illetve az azokból kifolyó változtatásokról számolok be. Fontos, hogy amikor az első
évesek megérkeznek a karra, és elkezdik tanulmányaikat, akkor a matematikával is találkozzanak, hiszen 2. évtől
hospitálásokon vesznek részt, illetve műveltségi területet kell választaniuk, amik között a matematikával is
szerepel. Az említett kurzusok elsődleges célja, hogy a hallgatók számoljanak, logikusan gondolkozzanak. Ennek
szellemében Matematika I.-en többek között kombinatorikával, oszthatósággal, osztással, számrendszerekkel,
tizedes törtekkel foglalkozunk, míg a Matematika II. gyakorlaton halmazokkal kapcsolatos, geometriai,
függvényeket tartalmazó és logikai feladatokat oldunk meg.
Kulcsszavak:
matematika, tanítóképzés, alapműveletek

Krisztin Német István
Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Tanító- és Óvóképző Intézet

Az útkeresés folytatódik – A tanító szakos hallgatók alapképzésének Matematika előadása
A korábbi Apáczai-napokon több előadás hangzott el a tanítók alapképzése Matematika kurzusának szegedi
oktatásáról, az ezzel kapcsolatos kísérletekről. Az útkeresési folyamat a 2014-15 tanévtől újabb lendületet vett.
Egyrészt hálótervi, másrészt tartalmi változások történtek. Az első két félév heti kétórás Matematika gyakorlatai
megmaradtak, de jelentősen átalakult tartalommal. Az első féléves előadás megszűnt, csupán a második féléves,
egyórás előadás maradt meg. Most ezen előadás átalakított anyagáról, az elmúlt két tanév során szerzett előadási
és vizsga tapasztalatokról, az ezek alapján beépített változtatásokról számolunk be. Az előadás kizárólag az
általános iskola alsó tagozatának matematika tananyagában szereplő szám-, reláció- és műveletfogalmak
„elméleti”, de „vázlatos” megalapozásával és felépítésével foglalkozik. A fogalomalkotásokban nem használtunk
geometriai modellt: a számegyenes csak az egyes számhalmazok – természetes, egész, racionális – tárgyalása
végén került elő. Az anyag fő része a természetes számokra összpontosul, az egész és a racionális számokkal csak
röviden foglalkozunk. Az anyag oktatásakor és a vizsgákon is maximálisan igyekeztünk figyelembe venni a tanító
szak sajátosságait, lehetőségeit. „Biztató” eredményeket tapasztalatunk mind az előadások, mind a vizsgák során.
Kulcsszavak:
tanítóképzés, matematika, a számfogalom felépítése

Munkácsy Katalin
ELTE TTK

Tehetséggondozás hátrányos helyzetben
Az iskolába lépő gyerekek nagy része nem rendelkezik az életkori normáknak megfelelő szintű anyanyelvi
műveltséggel és hasonló a helyzet magasabb iskolai fokozatokban is, Magyarországon és más országokban is. A
matematikatanítás számára ez nagy kihívást jelent. Az előadás keretében bemutatok olyan módszereket, amelyek
nemcsak a hatékonyabb matematikatanulást teszik lehetővé, hanem hozzájárulnak a kommunikációs képességek
fejlődéséhez is.
Kulcsszavak:
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Petz Tiborné
Széchenyi István Egyetem, Apáczai Csere János Kar

Előzetes tudás vizsgálatának eredményei
Kapcsolódva a konferencia fő témájához, miszerint a reform mindennapi életünk szerves részévé vált,
előadásomban is a változásról, tudás megváltoztathatóságát veszem górcső alá. Az előzetes tudás vizsgálata az
életen át tartó tanulás előtérbe kerülésével újra időszerű lett. Azokat a fogalmakat, ismereteket, foglalja magába,
amelyek a tanulás közvetlen kapcsolódási pontjai. Jelentőségére éppen hiánya hívta fel a figyelmet. Kérdésként
merül fel, hogy a tanító szakos hallgatók rendelkeznek-e a főiskolai tananyag megtanulásához szükséges
előfeltételekkel, megfelelő fogalmakkal, gondolkodási műveletekkel? Tavalyi évben az Apáczai Napok
konferencián egy felmérés eredményének bemutatására került sor, amely arra volt hivatott, hogy a tanító szakos
hallgatók módszertan kurzust megelőző matematikai ismereteit felmérje, felszínre hozva az esetleges
hiányosságokat, típushibákat a korrekció elősegítésére. Ebben az évben a kurzus lezárása utáni teszt eredményei
kerülnek bemutatásra, olyan kérdések megválaszolásán keresztül, hogy változtatható-e a berögzült tudás a
főiskolás korban. Egy félév elég-e arra, hogy a hallgatók gondolkodásából töröljük a bevésődött, hibás analógiákat.
Másik téma, amelyet érint az előadás szintén szorosan kötődik az idei konferencia fő mondanivalójához, miszerint
az alap- és középfokú oktatásban is szembeötlő változások vannak, újabb és újabb módszerek kerülnek
kidolgozásra, amelyek követik a korszellem által meghatározott gondolkodást. Ezért tanárként az a feladatunk,
hogy a legmodernebb ismeretanyagot adjuk át hallgatóinknak, akiknek egyaránt helyt kell állniuk a még létező
paradigma keretei között és a felkészülten kell várniuk a paradigmaváltás pillanatát is.
Kulcsszavak:
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Pintér Klára
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanító-és Óvóképző Intézet

„Tanárnő, holnap sem lesz matekóra?” Egy kombinatorika tanítási kísérlet tapasztalatai
A komplex matematikatanítás XXI. századi megvalósíthatóságát vizsgálta egy éven keresztül egy kutatócsoport a
Magyar Tudományos Akadémia módszertani pályázatának keretében. A magyar matematikatanítás Varga Tamás
nevével fémjelzett hagyományait követve az életkori sajátosságoknak megfelelő, a cselekvő tapasztalatszerzésen
alapuló felfedeztető tanítás lehetőségeivel foglalkoztunk a kombinatorikatanítás témakörben. Egy pilot felmérés
során vizsgáltuk, hogy a 6-7. osztályos és 9-10. osztályos tanulók hogyan oldják meg a kombinatorikai problémákat.
Az előzetes hipotézisünk beigazolódott, a középiskolások nagyrészt képleteket próbálnak alkalmazni, és amikor
azok nem használhatók, nem tudnak rendszerezési stratégiákat alkalmazni. Így a kísérleti kombinatorika
tananyagok célja, hogy már az általános iskolában megkezdődjön a rendszerezési képesség fejlesztése, a hasznos
rendszerezési stratégiák tanítása. A tananyagok nagy részét csoport munkában tárgyi eszközök felhasználásával
dolgozzák fel a tanulók. Beszámolunk a tananyagok fejlesztésének koncepciójáról, példákat mutatunk a
feladatokból, összegezzük a tanári tapasztalatokat. A kísérlet során az is bebizonyosodott, hogy a tananyagok
mellé részletes módszertani segédletet kell készíteni, amely úgy biztosítja a kísérlet szellemiségének
megvalósulását, hogy közben lehetőséget ad a pedagógusnak arra, hogy saját képére formálja a tananyagot, és
emészthetővé tegye különböző képességű tanulók számára.
Kulcsszavak:
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Szabó Veronika Anna
Széchenyi István Egyetem

Ásványvizes palackok anyagának újrahasznosítása kémiai habosítással
Napjainkban a csomagolástechnika területén egyre nagyobb mennyiségben használnak egy utas polimer
alapanyagokat, mint például, a polietilén-tereftalátot (PET) ásványvizes palackok alapanyagaként. Ezek az anyagok
rövid életciklusuk után nagyon hamar hulladékba kerülnek, amelyek komoly környezeti terhelést jelentenek.
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Azonban a PET nagyon jó műszaki műanyag, amelynek a másodlagos hasznosításáról mindenképpen gondoskodni
kell. Előadásomban beszámolok kutatásomról, amelynek célja a nagy mennyiségben keletkező PET minőségnövelt
újrahasznosítása. Közismert, hogy az újrahasznosított PET viszkozitása alacsony, ez a lánctördelődés
következménye, ezért kémiai habosítás előtt mindenképpen szükséges visszaállítani az alapanyag eredeti
szerkezetét. Ehhez különböző természetes és mesterséges alapanyagokat kívánok megvizsgálni, hogy milyen
hatásfokkal alkalmazhatóak. A kémiai habosítás során a habosító szer bomlástermékeinek következtében alakul
ki habszerkezet az anyagban. Kutatásomban a választott fröccsöntést technológia paramétereinek hatását
vizsgálom a termék belső struktúrájára. Célom, hogy egy alacsony sűrűségű kedvező fajlagos mechanikai
tulajdonságokkal rendelkező alapanyagot állítsak elő. A kutatás részben a környezetvédelmet, részben az
innovatív műszaki alapanyaggyártást szolgálja.
Kulcsszavak:
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Pestiné Rácz Éva Veronika
Széchenyi István Egyetem GVIK

Interaktív feladatlapok Mathematicaval nemcsak matematikából
A kísérletező tanulásnak az oktatás minden szintjén jelentős szerepe van, különösen a természettudományok
területén. A digitális eszközökkel teli világban felnövő fiatalok számára vonzóbb a virtuális környezetben végzett
munka a hagyományos, mint a papír alapú munkafüzetek használata. A Wolfram Mathematica programban olyan
munkafüzetek fejleszthetők, amelyek tartalmaznak előre programozott, változtatható paraméterekkel futtatható
szimulációkat, szöveges magyarázatokat és megértést ellenőrző részeket. Különböző természettudományos
témakörökben készítettem minta-feladatlapokat, amelyek szabadon elérhető cdf-olvasó szoftverrel interaktív
módon használhatók. A munkafüzeteket az eredeti szoftverrel megnyitva további, - elsősorban a
tehetséggondozásban hasznos - funkciók is használhatók. A diákok korlátlanul bővíthetik a munkafüzetüket a saját
eredményeikkel vagy a programhoz kapcsolódó adatbázisokban talált ismeretekkel, módosíthatják a szimulációs
programot vagy akár új programokkal egészíthetik ki a feladatlapot. A bemutatott módszer egyaránt alkalmas
alapfokú, középfokú és felsőoktatásban sokféle témakör színesítésére, elősegíti az irányított önálló tanulást,
lehetőséget nyújt a személyre szabott tanulásra és sokoldalú környezetet biztosít a tehetséggondozáshoz.
Kulcsszavak:
számítógépes tanulás, személyre szabott tanulás, Mathematica

Tóth Attila, Csáky Antal
Konstantin Filozófus Egyetem Nyitra, Közép-európai Tanulmányok Kara

A különleges e függvényről és gyakorlati alkalmazásának jelentőségéről a változó korunkban
Nagyon érdekes és izgalmas módon az Apáczay napok huszadik konferenciáján kell beszámoljunk a MAFIOK
negyvenedik konferenciáján elhangzottakról. A mikrovilág megismerésével fokozatosan a természettudományok
differenciálódtak, szakosodtak, és még mindig szakosodnak. De ennek a folyamatában átléptünk a nanovilágba,
ahol a fizika, kémia, biológia újra integrálódik . Az anyagtudomány forradalmaként értelmezi a korunkat, amelyik
várhatóan felváltja a számítógép forradalmát, amelynek számításaik alapján 2025-ben lesz vége, míg a
nanotechnológiai, a megismerés anyagtudományi forradalmának a hipotézisek alapján 2081-ben lesz vége.
Mindezen folyamatoknak van egy stabil alapja, amelyik nem változik, és a diferenciálódás, valamint
integrálszámítás sem változtatja meg. Ez pontosan az e függvény. Tanulmányunkban az e függvény sokrétű
alkalmazását mutatjuk be a közgazdaságban, a természettudományokban, pl a fázisátalakulásnál és a
környezetvédelemben is.
Kulcsszavak:
e függvény, fázisátalakulás, közgazdasági és természettudományi alkalmazás
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Neveléstudományi szekció
Komplexitás és módszertani megújulás a művészetpedagógiában

Burián Miklós
A lelki egyensúly feltételei a tanulói befogadás függvényében Összefüggések keresése a tanulói
motiváció és a lelki egyensúly kapcsolatában.
A motiváltság hiánya lelki egyensúlyzavarokhoz vezethet. Ebben része lehet a tanulói képességeknek, a tanár és a
tanulótársak értékítéleteinek, a tanuló önértékelésének. Az előadás kutatja ezek motiváló hatását a tanulói
teljesítményre, továbbá a jelenségnek a háttértényezőit, testi, szellemi lelki okait. A test-lélek-szellem újfajta
felosztását ajánlja, amelyek közül a legmagasabb régiót a lélek foglalja el. Elemzi a lélek működését, kapcsolatát a
szellemmel és a testtel. Ezeket a kapcsolatokat energetikai mezőkbe helyezi és azokat új megvilágításba helyezi,
amikor a zenei érzékelést és illatokat a kvantumrezgésekkel hozza összefüggésbe. A zenei átélés fokozatait a
kérdéses személy kvantum rezgésének energianyalábjával magyarázza. Feltételezi, hogy a lelki egyensúly hiátusait
a kérdéses személy rezgésszintjének emelésével lehet megoldani és erre kiváló eszköz az illető
rezgéstartományának bővítése ,egy megfelelő zene hangoztatása. Az előadás kitér még a lélek összetettségének
kérdésére (lélek-parciák), amely már az ikreknél is nyilvánvaló, de ide tartoznak még az alter-egók földi és egyéb
kozmikus létezésének jelenvalósága.
Kulcsszavak:
motiváció, lélek, szellem, test, lélek-parciák

Tolnay Imre
Széchenyi István Egyetem, Győri Tánc és Képzőművészeti Szakközépiskola

Kortárs művészeti törekvések beépítésének lehetőségei a a vizuális oktatásba
A 20-21. században megjelent képzőművészeti törekvések (land art, installáció, intermediális művészet, public
space, konceptuális művészet, természetművészet) egyrészt nagyobb átjárásokat, kapcsolódásokat nyitnak meg a
művészetek egyes műfajai, a társművészetek szakterületei között, másrészt a művészetek és a tudomány területei
között, mint korábban. Ezen törekvések és történések sajátságai, tapasztalatai immár a kulturális kánon részei,
meg kell tehát ismertetnünk az ifjúsággal és az alkotói módszereket, folyamatokat, megismerési utakat
beépítenünk a vizuális oktatásba, nevelésbe. Az új irányzatok, technikák, új anyagok, alkotói folyamatok új
gondolkodásmódokat alakíthatnak ki, közelíthetik egymáshoz a távolinak tűnő szakterületeket. Komplexebb
gondolkodásmódot, holisztikus világlátást, kreativitást, ökologikusab szemléletet segíthetünk mindezzel
kialakítani a jövő nemzedék alkotóiban.
Kulcsszavak:
intermedialitás, kapcsolódási pontok a társművészetekben, új alkotói módszerek, új alkotói folyamatok, komplexitás,
kreativitás
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Neveléstudományi szekció
Paradigmaváltás a fejlesztő és gyógypedagógia napi gyakorlatában
Béres Mária
Bárczi Gusztáv EGYMI

Kötetlen, szabad tanulás a BMM csoportban
2006 óta végzem az akciókutatásom értelmileg akadályozott gyermekek körében. Az előadásomban olyan
lehetőségeket szeretnék bemutatni, melyek bevezetésével könnyebbé tehetnénk a kisgyermekek mindennapjait.
Tapasztalatom szerint elengedhetetlen a - nyitott, könnyen megközelíthető polcrendszer. - A megfelelő
eszközkészlet, melyekből minden gyermek a saját érdeklődésének, fejlettségének megfelelően választhat - Ha
autista, illetve különleges bánásmódot igénylő gyermek van a csoportban, szükséges a strukturált környezet. - A
szabad játékhoz a választást könnyítheti a kártyás rendszer. Ha ezek a feltételek adottak, akkor már a kezdő lépést
megtettük ahhoz, hogy nyugodt, kiegyensúlyozott gyermekcsoportunk legyen. Hogy milyen előnye származott
gyermekimnek abból, hogy a BMM módszerrel dolgozom? - Maximálisan teret kapott önállóságuk. - Maguktól
rájöttek dolgokra, felfedeztek összefüggéseket. - Próbálkozhattak olyan feladattal is, amit esetleg nem tudnak
megoldani. Viszont a kísérletezések által szereztek értékes tapasztalatokat és a részsikerek további motivációra
ösztönözték őket. - Saját tempójukban tudtak haladni, volt idejük gondolkodni. - Szabadon mozogtak, nem kellett
padban ülniük. - El tudták sajátítani az önálló tanulás fortélyait. - Értik és alkalmazzák az önellenőrzést. Úgy
gondolom, a gyakorlati ötleteimmel tudnám gazdagítani, színesíteni a konferenciát. Én már MÁST akarok!
Kulcsszavak:
BMM módszer, Montessori, szabad tanulás, gyógypedagógia

Csányi Andrea
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézmény

A népi mondókák és a gyermekjátékok hatása értelmileg akadályozott tanulók kommunikációs
kompetenciájára.
Tudvalevő, hogy a népi mondókák és gyermekjátékok ösztönzőleg hatnak a beszédfejlődésre, a kommunikációs
képességek alakulására. A többségi iskolák ép tanulóira vonatkozóan több hazai és külföldi vizsgálat igazolta már,
hogy a kiemelt ének-zene tantárgy oktatásában részesülő tanulók jobban teljesítenek más területeken is.
Megfelelő, változatos módszerekkel a zenei képzés széles körű transzferhatása érhető el. Értelmileg akadályozott
gyermekek, tanulók körében a kiemelt zenei képzés transzferhatására vonatkozóan kevés vizsgálat áll
rendelkezésünkre. Vizsgálatunk célja, hogy igazoljuk, van-e hatása a népi mondókáknak és gyermekjátékoknak az
értelmileg akadályozott gyermekek beszédfejlődésére, illetve hogyan érvényesül a tudástranszfer elmélete a
zenés pedagógiai terápia közvetítésével. Mondókás, játékos foglalkozásokon rendszeresen részt vevő, értelmileg
akadályozott gyermekek csoportját hasonlítottuk össze a kontrollcsoporttal. Arra törekedtünk, hogy a megfigyelt
és a kontroll csoport életkorban és képességekben illeszkedjenek egymáshoz. A vizsgálat egy tanéven keresztül
zajlott. A vizsgálatban a P-A-C 1 eljárást használtuk fel az eredmények mérésére. Azért választottuk ezt a módszert,
mert képességlistája kijelöli azokat a tevékenységeket, melyeknek elsajátítása szükséges az értelmileg
akadályozott személyek kiegyensúlyozott életvezetéséhez. A vizsgálat eredményeként a kommunikáció területein
figyelemre méltó következtetésekhez jutottunk, melyek hatást gyakorolhatnak a sajátos nevelési igényű tanulók
beszédfejlesztő terápiáira.
Kulcsszavak:
beszédfejlesztés, zenés pedagógiai terápia, Pedagógiai Analízis és Curriculum, tudástranszfer
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Forró Zsuzsa
Radó Tibor Általános Iskola és EGYMI

A diagnózis változása és a terápiás beavatkozás összefüggései egy sajátos nevelési igényű gyermek
ellátásában - Esetismertetés
Esetismertetésemben szeretnék bemutatni egy több éves fejlesztési folyamatot, amelyet erőteljesen befolyásolt
a gyermek diagnózisának időközbeni változása. A sajátos nevelési igény vizsgálati protokollján keresztül a konkrét
diagnózist részletezem. Miért nem egyszerű az autizmus és a beszédzavar differenciáldiagnosztikája? Mit
tartalmaz és mit nem egy szakvélemény? Mennyire ad szabad kezet a fejlesztő szakembernek ill. mennyire köti
meg a kezét? A fejlesztési terven keresztül a heti rendszeres munkát szemléltetem. Végül ismertetésre kerül a
fejlesztés eredménye, amellyel iskolába indult a bemutatott gyermek.
Kulcsszavak:
autizmus, beszédfejlődés, beszédzavarok, sni, diagnosztika, terápia

Gróz Andrea
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar

Mozaikok a tehetségfelfogás múltjából
'A múlt század eleje a magyar tehetséggondozás sikertörténete' - írja Gyarmathy Éva. Egykori kiváló tanárok
diákjaik időtálló módszerekkel való fejlesztésével magas szintű eredményeket értek el. Érdekes és előremutató
annak vizsgálata, hogy a 20. század elején milyen koncepciók, beállítódások nyertek megfogalmazást a
tehetségfelfogással kapcsolatosan. Fontos és előremutató gondolatokat, következtetéseket tudunk annak révén
megfogalmazni, ha számba vesszük ezen nézeteket, górcső alá állítva ezen tudományos szemlélődések
időszerűségét, elévülhetetlen üzenetét. Vizsgálódásom során Boda István 1932-ben született munkáját tekintem
alap-, kutatási-, elsődleges kútfőnek, A zseni lélektanához címmel. A kvalitatív eljárások közül
dokumentumelemzéssel kívánom körüljárni azokat a vonatkozási szempontokat, melyek a tehetség
felismeréséhez, a tehetségfelfogás historiográfiai értelmezéséhez előremutató adalékot jelenthetnek, s
hozzájárulhatnak a korszak gyermekképe történeti vetületének gazdagításához.
Kulcsszavak:
tehetségfelfogás, tehetséggondozás, gyermekkép

Hegyiné Vajnai Tímea
Radó Tibor Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Beszédpercepció fejlesztése a Radó Egymiben kidolgozott program alkalmazásával: Érted(?) Vagyok!
jó gyakorlat
Programunk a beszédpercepció különböző szintjein jelentkező elmaradást, vagy zavart mutató gyerekek
fejlesztésére készült logopédiai innováció. Olyan módszertani segédanyag, amelyet nem csupán logopédusok,
hanem a nyelvi fejlesztésben részt vevő más végzettségű (pl: beszéd-és nyelvfejlesztő pedagógus,
fejlesztőpedagógus, óvónő, tanítónő) szakemberek is eredményesen beépíthetnek munkájukba.
Kulcsszavak:
nyelvi profil, beszédpercepció, fejlesztés

Iszak Melitta, Zajdó Krisztina
Tóvárosi Általános Iskola

Fejér megyei többségi általános iskolákban tanuló, halmozottan hátrányos helyzetű és tipikusan
fejlődő tanulók kommunikatív kompetenciája a PPL és a TOKEN tesztek eredményei alapján
A tanulási sikeresség elengedhetetlen feltétele a hatékony kommunikáció. A nyelvi- és beszédképességek
fejlődése összetett folyamat, melyet nagyban befolyásol a beszélő környezet nyelvi-és beszédmintájának
mennyisége és minősége is. A nyelvi kommunikáció fejlődésének vizsgálata során tekintetbe kell venni a nyelvi
szocializációnak a családban, az iskolában, a lakókörnyezetben való alakulását. A jelen kutatás célja az iskoláskorra
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jellemző nyelvi – és beszédprodukciós folyamatok változásának, illetve a beszédértési teljesítménynek a
feltérképezése. A kutatás során 160 fő halmozottan hátrányos helyzetű és 160 fő tipikusan fejlődő tanuló
vizsgálatára került sor Fejér megyei többségi iskolákban, a PPL (Pléh-Palotás-Lőrik) és a TOKEN tesztek
alkalmazásával. A vizsgált feladatok között szerepeltek expresszív nyelvi feladatokként a főnévi végződéspróbák,
a főnévi helyragok, és a névutók alkalmazásai, míg a receptív nyelvi teljesítményt az alaktan, a helyi viszonyok és
a mondatszerkezet szempontjából vizsgáltuk. A kutatás eredményei a halmozottan hátrányos helyzetű általános
iskolás tanulók viszonylagosan gyengébb teljesítményére hívják fel a figyelmet, akiknek a tipikusan fejlődő
társaikétól jelentősen eltérő nyelv- és beszédfejlődési profiljára derült fény.
Kulcsszavak:
nyelvi kommunikáció, nyelvi szocializáció, halmozottan hátrányos helyzet

Komjáthy Zsuzsanna
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar

Paradigmaváltás a mozgáskorlátozott emberek foglalkoztatásának társadalmi megítélésben Nyugat –
Dunántúlon?
Az elmúlt három évtized népszámlálási adatait tekintve, fokozatosan csökkenő tendenciát mutat hazánkban, a
fogyatékos emberek száma. A kedvező statisztikai adatokat azonban kedvezőtlenül befolyásolja a
mozgáskorlátozott emberek létszámadataiban nyomon követhető folyamatos emelkedés. Az egyre csökkenő
népesség mellett, az elkövetkezendő évtizedek fontos társadalmi feladattá válhat, e társadalmi csoport
munkavállalói helyzetének újragondolása. Az ifjú és felnőtt korban mozgáskorlátozottá vált emberek munkaerő –
piaci integrációját vizsgáló doktori kutatás eredményei azt tükrözik, hogy a nyugat – dunántúli régióban kedvező
átalakuláson megy keresztül a mozgáskorlátozott emberek foglalkoztatási helyzete. A rendszerváltást követő
majdnem három évtized társadalmi-gazdasági folyamatai talán napjainkra értek be egy paradigmaváltásra a
mozgáskorlátozott emberek foglalkoztathatóságának megítélésében. A sikeres foglalkoztatás, a munkaerő – piac
szereplőinek: munkaadó – munkavállaló együttes szándékával jöhet létre, mely nem nélkülözheti e speciális
terület munkavállalói oldalának részvételi szándékát sem.
Kulcsszavak:
mozgáskorlátozott munkavállaló; paradigmaváltás; sikeres foglalkoztatás; integráció

Szabóné Pongrácz Petra
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar

Gyógypedagógus hallgatók jövőképe
A felnőtté válás időszaka rendkívül sok konfliktust rejt magában, melyek kimenetele a későbbiekben is
meghatározó, befolyásolva a fiatalok életét, boldogulását. A serdülőkor és a fiatal felnőttkor egyik fontos feladata
a jövőbe nézés, a távlati célok megfogalmazása, kitűzése. Mindezek hozzájárulnak az egyén szubjektív jóllétéhez,
motivációt adnak a további életúthoz. A kitűzött célok persze folyamatosan változnak, alakulnak, egyre
pontosabbá, kiterjedtebbé, részletesebbé válnak. A jövőorientáció pszichológia folyamata három egymást követő
lépésből áll: motiváció, tervezés, értékelés. A jövőkép mindezek képi megfogalmazása, melyet számos tényező
befolyásol: a társadalmi környezet, a család, az iskola. Mindhárom fontos szocializációs színtér, melyek formálják,
alakítják az egyén gondolkodását, attitűdjét, viselkedését. A jövőről való gondolkodás a jelenbeli viselkedést is
befolyásolja, melynek megismerése a magatartás előrejelzőjévé válhat. A jövőkép számos dimenzió köré
szerveződhet: munkahely, tanulmányok, család, baráti kapcsolatok, birtokolt javak, életminőség, szabadidő. A
hallgatók a pályaválasztás és a továbbtanulás nagy lépésén már túl vannak. Érdekes kérdés, hogy a tanulmányi
évek előrehaladtával miként változik bennük leendő szakmájuk megítélése, mennyire tekintik majdani
hivatásuknak azt. Fontos, hogy tisztában legyenek saját képességeikkel, melyek a diploma megszerzése után is
irányt kell, hogy mutassanak. Milyen jövőbeli célokat tűznek ki maguk elé? Mit szeretnének elérni? Milyen értékek
mentén tekintenek előre? Mennyire élik és értik meg a rohamosan változó világ új kihívásait? Tisztában vannak-e
a szakma folyamatos megújulásából adódóan az élethosszig tartó tanulás szükségességével?
Kulcsszavak:
jövőkép, motiváció, hivatás
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Verebélyi Gabriella
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar

Tanulásban akadályozott tanulók szóbeli szövegalkotásának vizsgálata
Vizsgálatomban kiinduló problémaként kezelem a nyelvi szocializáció kérdését a Berstein-i modell alapján.
Feltételezésem szerint a tanulásban akadályozott gyermekek tanulási képességbeli gyenge teljesítménye a
közvetlen szocializációs közegből hozott nyelvi és megismerési mintáik következményei. Ezek a minták nem
jobbak, vagy rosszabbak más társadalmi közegben élők nyelvi és megismerési struktúrájától, egyszerűen ’csak’
saját mintázatuk van, amelyet viszont nem tolerál az oktatás. Kutatásom célja a tanulásban akadályozottak által
használt nyelvváltozat jellemzőinek leírása, továbbá nyelvhasználati jellemzőik (az ebből valószínűsíthető nyelvi
hátrányuk) oktatásbeli következményeinek elemzése. Előadásom alapját 1.-5.-9. osztályos tanulók beszélt
nyelvhasználatának elemzése adja spontán szóbeli szövegalkotásaik empirikus vizsgálata által. Az értekezés három
nyelvi szint: a szó, a mondat és a szöveg szintjén végzett vizsgálatok eredményeinek feldolgozására törekszik. A
vizsgálat célja feltárni, hogy az átlagnál rosszabb szociális háttérből érkező tanulók, illetve a többségi társadalomtól
eltérő nyelvi szocializációs környezetből érkező tanulók nyelvhasználata milyen jellemzőkkel írható le, ez eltér –e,
és mennyiben tér el az iskola által elvárt nyelvezettől. Ezek alapján szeretnék olyan szakmódszertani ajánlásokat
tenni, melyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az iskolában ne a nyelvi hátrány tünetei növekedjenek, hanem a
gyermekek társadalomba való beintegrálódásának esélyei.
Kulcsszavak:
nyelvi hátrány, tanulásban akadályozottak, szóbeli szövegalkotás

Zajdó Krisztina
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar

Óvodások és kisiskolások beszédhang-képzési teljesítménye napjainkban: Eredmények az északmagyarországi régióból
Hazánkban 1975 májusában került sor a Nagy József (1980) által koordinált pedagógiai felmérés részeként az első
átfogó, a modern tudomány eszköztárát alkalmazó beszédtechnikai felmérésre a 3;0 – 8;0 éves korosztályban,
amikor is tízezer gyermek adatait dolgozták fel többek között az egyes magyar beszédhangok és –hangcsoportok
képzése, illetve az egyes beszédhibák megjelenése szempontjából. A jelen kísérlet szerényebb mintán (N=300)
vizsgálta, hogy az 1975-ben felvett adatokhoz képest a 3;0 – 8;0 éves korosztályban hogyan alakulnak a
beszédészlelés és beszédhangképzés pontossági mutatói 2016-ban felvett adatok alapján. A jelen kísérlet az 1975ös kísérlet módszereit a lehető legnagyobb mértékben replikálta, összehasonlíthatóság elérése céljából. A kísérlet
hipotézisei, mely szerint a 2016-os adatok alapján a mai gyermekek beszédészlelési és beszédhang-képzési
mutatói (ezen belül az egyes beszédhangok, illetve egyes beszédhang-csoportok észlelésének és képzésének
eredményei) alatta maradnak az 1975-ben felvett eredményeknek, részben beigazolódtak. A fejlődés általános
tendenciáiban nem mutathatóak ki jellemző különbségek, de a fejlődési ütem jelentős eltéréseket mutat az 1975ös adatokhoz hasonlítva. Az eredmények részben lassabban érő beszédészlelési folyamatokat tükröznek, részben
pedig az egyes beszédhangok, illetve beszédhang-csoportok képzése tekintetében azok későbbi elsajátítását jelzik.
Kulcsszavak:
beszédpercepció, beszédprodukció, beszédhangképzés, beszédhang-elsajátítási folyamatok. replikátum
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Neveléstudományi szekció
Régi problémák és új megközelítések a szociális szektor intézményeiben
Kerekes Judit
College of Staten Island The City University of New York

Régi problémák és új megközelitések a diaszpóra hétvégi magyariskoláiban
Történelmi háttér Milyen külső és belső motivációk hozzák létre és tartják életben a Hétvégi Magyar Iskolák szülői,
diák, tanári és vezetői munkáját. Hol jöhetnek, jöttek létre magyar iskolák. Milyen szempontok szerint születnek,
születtek meg a tantervek, választódnak választódtak ki a tankönyvek és a segédanyagok. Milyen módszerek
bizonyultak hatékonynak, sikeresnek. Együttműködések a magyariskolák között. A tanárok, nevelők kiválasztása
és felkészitése. A résztvevők Amerika és Kanada Hétvégi Magyar Iskoláinak munkáját, gondjait és sikereit
ismerhetik meg, a MI-TE Magyar Iskolák Tanári Egyesületének két ciklusban választott vezetőjének felmérése
alapján, valamint az AMIT Amerikai Magyar Iskolák Továbbképzésének egyik főszervezője tapasztalatai alapján.
Dokumentum filmrészletek adnak betekintést a résztvevőknek a tengerentúli magyar tanulás tanitás folyamatáról.
Kulcsszavak:
tanári továbbképzés, iskolák közötti együttműködés, magyar heritage a diaszpóra tengerentúli iskoláiban

Ölvecky Edit
Konstantin Filozófus Egyetem

Pro és kontra érvek a koedukációról közép-európai viszonylatban
A tanulmány a koedukáció történetéről és jellemzőiről ad rövid áttekintést. Közép-európai viszonylatban,
Csehország példájén keresztül illusztrálva bemutatom, milyen nézetek uralkodtak a 19. és 20. század fordulóján,
valamint a 20. században a koedukációról. Világviszonylatban elsőként az Amerikai Egyesült Államokban került sor
elsőként a két nem együttes iskoláztatására, ezzel szemben Európában csupán a 20. század elején jelentkeztek az
ilyen irányú törekvések. A tárgyalt problematika már a 20. század elején is viták témáját képezte, a teoretikusok
pro és kontra érveket sorakoztattak fel vele kapcsolatban. Még ma is zajlanak ezen véleménynyilvánítások a két
nem együttnevelésével kapcsolatban. A koedukáció hívei szerint az ilyen oktatást biztosító iskolákban javul a
tanulók szociális interakciós képessége, hatékonyabbá válik a nemek közötti együttműködés. Az ellentáborba
tartozók szerint a lányok számára a koedukáció kevésbé hasznos. A tanulmányban foglalkozom Rudolf Neuhöfer
koedukációval kapcsolatos nézeteivel és összevetem a vizsgált problematika magyarországi megnyilvánulásával.
Kulcsszavak:
koedukáció, lányiskolák, tanterv

Tóbiás László
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar Szociális tanulmányok tanszék

Az informálistól az intézményes felé – a szülővé nevelés és az általa kielégített szükségletek
A családok alapvető átalakulása a szükségletek jelentős részének kielégítését az informális szektorból az
intézményes szektorba helyezi át, minimálisan a közösségi ellátások támogatása szakemberek, szervezetek
feladatává válik. A babamama-klubok szinte minden településen, az idősek napközi otthonai, egyesületei
évtizedek óta látnak el ilyen funkciókat. Ezeknek a szolgáltatásoknak a fejlesztéséhez, a majdan ezekben a
szolgáltatásokban is dolgozó szociálpedagógia, szociális munka szakos hallgatók képzéséhez fontos látnunk, milyen
szükségleteket elégítettek ki a családokban, s ezek közül melyek kielégítése igényel a jövőben intézményes
szolgáltatást. Nem csak a gyermekintézményeknek kell változniuk, hanem a teljes életút jóléti intézményeinek. A
családban korábban kielégített szükségletek feltárására előkutatást végeztünk. Tizenkettő nyugdíjas
pedagógusnővel készítettünk interjút, a szülőségre nevelést állítva középpontba. Kértük, idézzék fel emlékeiket
saját gyerekkorukból, saját szülői – esetleg nagyszülői – tevékenységeiket, illetve évtizedeken át pedagógusként
dolgozva szerzett tapasztalataikat. Alapvetően narratív interjútechnikával dolgoztunk a sok évtizedes emlékek
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megragadásán, és ez alkalmas módszernek bizonyult. Interjúinkban a neveltetés iránti szükségletek mellett
megjelentek az idős, szeretteiktől gyakran távol élő asszonyok – mindenekelőtt lelki – szükségletei, melyek
egyúttal a társadalom kihasználatlan erőforrásai is. Előadásunkban kitérünk egy nagyobb mintán megvalósítandó
kutatásra is, mely más korosztályok, mindenekelőtt a várandósok, kismamák szükségleteit, igényeit is igyekezne
megragadni és a jóléti szolgáltatások és a képzés fejlesztéséhez csatornázni.
Kulcsszavak:
Család, szülővé nevelés, szociálpedagógus-/szociálismunkás-képzés
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Neveléstudományi szekció
Új tendenciák a köznevelési intézményekben, valamint a pedagógusok
alap- és továbbképzésében
Adrigán Zsuzsanna
Pécsi Tudományegyetem

A 2014/15. és a 2015/16. tanév 10. évfolyamos német nyelvi célnyelvi mérés eredményei és
tapasztalatai
Az előadás bemutatja a közoktatási intézmények magyar-német kéttannyelvű tagozatának 10. évfolyama számára
megszervezett célnyelvi mérés céljait, a mért készségeket (hallott szöveg értése, olvasott szöveg értése,
íráskészség), a feladattípusokat, valamint fentieknek a Közös Európai Referenciakeret által meghatározott B2
szinttel való korrelációját. Az eredmények ismertetését követően beszámol a célnyelvi méréssel kapcsolatos
szaktanári tapasztalatokról.
Kulcsszavak:
KER, célnyelvi mérés, hallott szöveg értése, olvasott szöveg értése, íráskészség

Bencéné Fekete Andrea
Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar

A reflexió és az önreflexió szerepe a tanítójelöltek gyakorlati képzésében
A gyakorlati képzés célja a kiváló elméleti ismeretekkel, gyakorlati tapasztalatokkal és készségekkel rendelkező
pedagógusok képzése. A leendő tanítóknak a tudástranszferálás képességével kell rendelkezniük, hogy a már
megszerzett elméleti tudást tudják a gyakorlatban alkalmazni. Az új kor kihívásának megfelelő pedagógusszerep
elsajátításánál nem elég önmagában a kiváló elméleti ismeret, hanem az adott gyermekcsoport egyéni
sajátosságainak megfelelő hatékony módszereket is kell tudni alkalmazni. A komplex tudás alapja a reflektív
gondolkodás, melynek nagyon fontos szerepe van a pedagógiai gyakorlatban, mivel tudatosan összekapcsolja az
elméleti tudást a gyakorlati tapasztalatokkal a fejlődési cél elérésének érdekében. A reflektív pedagógus széles
körűen feltárja és igyekszik megoldani az osztályban adódó problémákat, kritikusan szemléli a saját nézeteit,
tevékenységét és környezetet. Figyelembe kell venni azonban a gátló tényezőket is, melyek eredhetnek a reális
önismeret hiányából, a szakmai, elméleti tudás vagy gyakorlati tapasztalat hiányából. A külső gyakorlatok során
nehézséget okozhat a meglévő pedagógiai nézetek változása, és az azokkal való azonosulás, vagy az intézmény
szervezeti sajátossága. Az intézményen kívüli gyakorlat során a hallgatóknak már rendelkezniük kell az önreflexió
képességével, hogy tudjanak reflektálni saját tevékenységükre, nézeteikre, döntéseikre. Az előadás során
bemutatásra kerül egy kutatás, melyben tanítójelöltek önreflexiói kerülnek bemutatásra, illetve mentortanítók
mondják el véleményüket a pedagógusjelöltek felkészültségéről.
Kulcsszavak:
tanítóképzés, gyakorlat, mentorálás, reflexió, önreflexió

Bogáthné Erdódi Judit
Nyugat-magyarországi Egyetem Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

A szaktanácsadói munka területei, módszerei a köznevelésben és lehetséges kapcsolódási pontok a
pedagógusképzéssel
Napjaink pedagógiai elemzzói a személyre szabott, gyakorlatorientált szaktanácsadási rendszert preferálják a
köznevelésben. Jelen kutatás áttekinti a pedagógustámogatás, szaktanácsadás hazai és nemzetközi
környezeteinek, példáinak feltérképezése, valamint bemutatásra került a téma szempontjából meghatározó a
nyugat-magyar képzési modell, s a német SINUS program is, addig az empirikus részében 2016 tavaszán 200 Vas
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megyei pedagógus és felsőoktatási szakember körében a szaktanácsadással kapcsolatos igényeiket felmérése
történt meg az alábbi eredményekkel. Az intézményvezetők, pedagógusok, felsőoktatásban dolgozó oktatók
illetve szakértők és a szaktanácsadók a szaktanácsadói rendszer alapelveiről, céljairól és annak módszereiről
alkotott véleménye jelentős szignifikáns különbséget nem mutatott. Az érdekeltek bevonásával leírhatók egy
olyan pedagógustámogató rendszer keretei, amelyben a pedagógusok folyamatos mentori támogatásban,
valamint jó gyakorlatokon alapuló, támogató típusú hálózaton alapuló szaktanácsadásban részesülnek fejlődésük
érdekében. A kiépíthető támogatórendszerben a megkérdezettek azonosították a felsőoktatás kutató és fejlesztő
szerepét is a rendszerben. Az eredmények alapján készült alapkoncepció egy jó gyakorlat adaptálását erősíti meg,
amellyel lehetővé válhat a köznevelési gyakorlatba jól beilleszthető regionális támogatási rendszer alkalmazása.
Az eredmények integrálása a pedagógusképzés partnerintézményi együttműködésén alapuló modelljébe tovább
erősítheti a már megvalósult elemek működését, hiszen a felsőoktatáshoz kapcsolódó pedagógustámogató
rendszer adaptálása vagy kidolgozása még mindig új kihívást jelenthet a fejlesztőknek.
Kulcsszavak:
szaktanácsadás, felsőoktatás, igényfelmérés, modell

Bozsó Renáta
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Felnőttképzési Intézet

Fiatal felnőttek az oktatásban és az oktatáson kívül
Magyarország súlyos problémákkal küzd: a termékenységi mutatók aggodalomra adnak okot, a nagymértékű
migráció során iskolázott, keresőképes nőket és férfiakat veszít el az ország, miközben az itthon maradtak egyre
nagyobb arányban küzdenek komoly nehézségekkel. E nehézségek egy része az elégtelen tudásra, az iskolai
végzettség hiányára vezethető vissza, az alacsony iskolázottság és az azzal járó hátrányok pedig jellemzően
átörökítődnek a következő generációkra is. A magyar lakosság 18%-át jelentő fiatal felnőttek (15-29 éves
korosztály) körében állandósulni látszik megközelítően negyedmillió NEET fiatal, akik nem járnak iskolába és a
munkaerőpiacról is kirekesztődnek. E veszélyeztetett társadalmi csoportoknak nem szabad elengedni a kezét,
hanem lehetőséget kell számukra teremteni a tanulásra és a munka világába való be- ill. visszalépésre. Az előadás
– a magyar helyzetet áttekintő szerepén túl – a segítségre szoruló, a segítő és a segítség egy-két megjelenési
formáját villantja fel, mégpedig a hátrányos helyzetű csoportok közül most a cigány/roma fiatalok felsőoktatásban
való részvételi- és támogatási lehetőségeire helyezi a hangsúlyt.
Kulcsszavak:
cigány/roma fiatalok, esélyegyenlőség, iskolai végzettség, felsőoktatás, szakkollégiumok

Csenger Lajosné
Széchenyi István Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola

Teljeskörű Iskolai Egészségfejlesztési Program - a jövő útja?
Az egészségnevelés és az egészségtudatos magatartás kialakítása, formálása az egyén és a környezete számára
egyaránt kiemelten fontos. Az egészség, mint érték, már a legrégebbi közösségek tagjainak tudatában is jelen volt,
a test és a lélek, az ember és a környezete közötti egység és harmónia jelentőségét felismerve. Napjainkban több,
az egészségneveléssel foglalkozó stratégia, akcióprogram került kidolgozásra, melyek az elméleti hátteret
biztosíthatják az intézmények számára saját programjaik gyakorlati megvalósításához. Ezek közül az egyik a TIE Teljeskörű Iskolai Egészségfejlesztés programja. A felnövekvő generáció érdekében vajon sikerül-e a program
megvalósításával elérni, hogy az iskolák az egészségfejlesztő iskola szemléletmódjával akarjanak és tudjanak
azonosulni?
Kulcsszavak:
egészség, egészségnevelés, egészségfejlesztés
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Fábián Gyöngyi
Pannon Egyetem, Magyar és Alkalmazott Nyelvtudományi Intézet

Az Igazított Metaforaanalízis (IMA) alkalmazása a tanári nézetek vizsgálatára
A kognitív nyelvészeti alapokra építkező, metaforaelemzésként ismertté vált pedagógiai kutatási módszer
különösen alkalmasnak tűnik egy fogalomhoz kapcsolódó metakognitív tudás és élmények megismerésére
tanárjelöltek körében. Ugyanakkor az adatgyűjtés és az adatok feldolgozásának megbízhatóságával kapcsolatosan
gyakran éri kritika a kvalitatív módszert. Az előadás összeveti egy több éves kísérleti folyamatnak egy korábbi és
legújabb eredményeit. A metaforaelemzés alkalmazásában olyan kutatásmetodológiai változtatásokat javasol,
amelyek részben az adatgyűjtés, részben pedig azok feldolgozása során segíthetik a kutatók és fejlesztők munkáját,
különös tekintettel a megbízhatósági mutató javítására. Az összevethetőség érdekében a tanárszerep fogalmának
értelmezésére alkotott TANÁR fogalomhoz kapcsolódó metaforákat vizsgálunk meg. Elsőként a metaforaelemzés
általános bemutatása az alkalmazott fogalmak ismertetésével történik. Ezt követően a hagyományos módszer
menetét leíró szakasz következik, majd az ennek módosítására javasolt, a módszertani trianguláció keretei között
értelmezhető propozicionális adatgyűjtés, valamint a személyi trianguláció alapján értelmezhető irányított
konstrukcióellenőrzés adatelemzési technika jellemzőit, előnyeit és hátrányait ismerhetik meg az érdeklődők.
Kulcsszavak:
metaforaelemzés, kutatásmetodológia, tanári nézetek

Gerölyné Kölkedi Éva, Kispálné Horváth Mária
NymE Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ

A szombathelyi pedagógiai szolgáltató központ tevékenysége a pedagógusok szakmai fejlődésének
szolgálatában
A pedagógusok szakmai fejlődése garanciája a pedagógiai munka hatékonyságának, a tanulói fejlődésnek. A
pedagógiai munka eredményesebbé tételének feltétele, hogy a pedagógusok önmaguk is elfogadják a folyamatos
fejlődés szükségességét. (Kotschy, 2007) Előadásunkban be kívánjuk mutatni a szombathelyi pedagógiai
szolgáltató központ képzésfejlesztési és szervezési rendszerét, amely a köznevelési kihívásokra reagálva épül fel,
széles megvalósítási formákkal, különféle pedagógus tanulási módokkal, a fejlesztő továbbképzésektől a
kompenzációs képzéseken át a probléma centrikus képzésekig, az egyéni tanulástól a hálózatos tanulásig. (Liskó,
2004) A pedagógus-továbbképzési rendszer megújítási törekvése az egységes és követhető pályaívet, a
hatékonyság nyomon követését kívánja elérni. Célja, hogy a kialakítandó rendszer teremtse meg a kapcsolatot a
pedagógusképzés és a szakmai fejlődést biztosító tanulási tevékenységek között. Vegye figyelembe az
oktatáspolitika elvárásait, az egyes pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének igényeit és az egyes nevelésioktatási intézmények mint tanuló szervezetek szükségleteit. Ezért fontos eleme szakmai tevékenységünknek a
szombathelyi modellként ismert pedagógusképzési modellben való gondolkodás, amely fejlődési folyamatként
értelmezi a pedagóguspályát, a pedagógushivatást. (Falus, 2007; Iker, 2011)
Kulcsszavak:
pedagógus-továbbképzés, pedagógusképzés, pedagógustanulás, szombathelyi modell

Golyán Szilvia
ELTE Tanító- és Óvóképző Kar

A mentori rendszert érintő innovációk az óvodapedagógus-képzésben
A mentorálás pedagógiai szempontú hazai és nemzetközi kutatása még számos megválaszolatlan kérdést tartogat
számunkra. A mentorálás jövőbeni feladataival és irányaival kapcsolatban az eddig kutatások főként a különböző
mentorálási területek közös hatótényezőinek azonosítását (DuBois és Karcher, 2013) az új mentorálási formák
elterjedésével jelentkező kihívások elemzését (Fejes, Kasik és Kinyó, 2009), az egyénre szabott mentorálás
fejlesztését (Rhodes, 2008) emelték ki. Az óvodapedagógus hallgatók gyakorlati képzésének hatékony
működtetése, annak tartalmi megújítása, valamint a gyakorlatokkal kapcsolatos szervezési kérdések átgondolása
szükségszerűvé vált az ELTE Tanító- és Óvóképző Karán. Ennek megvalósítása érdekében az alábbi feladatok
ellátását tartottuk kiemelt jelentőségűnek: a mentorfelkészítés és - továbbképzés rendszerének („képzők
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képzése”) megújítása; az egyes specifikus tartalmakra is reflektáló módszertani segédletek kidolgozása; a
mentorálás hatékony támogatórendszerének működtetése; valamint a mentori rendszer hatékonyságát vizsgáló
eljárás kidolgozása. Ez utóbbi feladat megvalósulásának érdekében kérdőíves módszerrel vizsgáljuk az ELTE TÓK
nappali tagozat, óvodapedagógus szak gyakorlati képzését támogató mentori-tutori rendszerrel kapcsolatos
mentori visszajelzéseket. Célunk: egyrészt, hogy részletes, ugyanakkor átfogó képet kapjunk a működő rendszerről
(azonosítsuk azokat a tényezőket, melyek leginkább meghatározzák a mentori munkával kapcsolatos
vélekedéseket); másrészt feltárjuk annak eredményességi mutatóit. Kutatásunk többek között megerősítette a
gyakorlatvezető mentorok kiválasztásának jelentőségét, a felkészítés tartalmi megújításának szükségességét,
továbbá a mentor és tutor hatékony együttműködésének fontosságát.
Kulcsszavak:
hatékonyság, innováció, mentorálás, óvodapedagógus-képzés, visszajelzés

Hercz Mária
PAE Pedagógusképző Kar

Az örömteli tanulás alappillérei: 4. osztályosok tanulás- és tanításképe
A 21. század pedagógiája még ma is kissé futurisztikusan hangzik mind a közoktatásban, mind a
pedagógusképzésben dolgozóknak. Az osztálytermek és előadótermek megváltozott belső világáról, arról, hogy
ott már a z-generáció tagjai ülnek, alig esik szó tudományos igénnyel. Az elmúlt másfél évtized kognitív
kutatásainak eredményei egyértelműen megkövetelnének egy didaktikai paradigmaváltást. Előadásomban 4.
évfolyamos gyermekek tanulásképének bemutatásával mutatok rá azokra a tényezőkre, amelyek ezt a folyamatot
indokolttá teszik. A kutatás alapjául Magyarország 12 megyéjéből származó 1639 negyedik évfolyamos gyermek
kérdőíves megkérdezése szolgált (2013 és 2015 között). Munkám korábbi nevelési vizsgálataimra sorába tartozik,
elméleti hátterét a következő kérdéskörökre alkotják: az osztályterem tanítási-tanulási klímája, a gyermekek
iskolai jólléte, illetve a tanulás eredményessége és a tanulási motiváció. Előadásomban a teljes kutatás egy
kérdéskörére fókuszálok. Céljaim a következők: (1) bemutatni a gyermekek tanulás-és tanításképét; (2)
azonosítani azokat a hatásokat, amelyek a pozitív viszony legfőbb alakítói; (3) kiemelni a didaktikai
paradigmaváltás szükségességét megalapozó eredményeket. A kutatás eredményei megerősítik a tanulás nemkognitív tényezőinek szerepéről szóló elméleteket, hatásukat a tanulás motiválásában, s egyben felhívják
figyelmünket arra, hogy igazán sikeres iskolát, amelyben a gyermekek és a pedagógusok is jól érzik magukat, csak
jelentős átalakítással valósíthatunk meg, melyben a változások központi elemeinek az osztálytermi klímának és a
tanítási-tanulási stratégiák és módszerek megváltoztatásának kell lenniük.
Kulcsszavak:
nevelési vizsgálat; örömteli tanulás; alsó tagozat

Kövecsesné Gősi Viktória
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar

Sajátos nevelési igényű gyermekek környezettudatosságának fejlesztése környezetpedagógiai
módszerekkel
Az erdei iskolák és a hozzájuk hasonló komplex környezeti nevelési programok szerepe napjainkban vitathatatlan.
“A környezeti nevelésnek eredménye kell, hogy legyen a tudás és az érzés is. Nagyon fontos, hogy a gyerekek
felfigyeljenek a természet szépségére, érezzék a felfedezés örömét, izgalmát, amikor új dolgokkal találkoznak, és
kialakuljon bennük az együttérzés, sajnálat, a csodálat és a szeretet érzése is. Rádöbbennek arra, hogy ők is a
természet részei, és nem abból kiszakítva léteznek. Ez hozzájárulhat a természet értékeinek megőrzéséhez is.”
Csupán ismeretátadással, a “gyermekek fejébe töltött” információdömpinggel nem tudunk hatékonyan tanítani,
nevelni. A tanulás élményszerű, közvetlen tapasztalásra, cselekedtetésre épülő formái tudják csak elősegíteni az
ismeretek rögzítésén, elmélyítésén, az új ismeretek játékos módon történő elsajátításán túl az érzelmi
viszonyulások kialakítását, mélyítését. Ilyen formában a személyiség egészét, az értelmi, az érzelmi, és a
cselekvéses oldalt is mozgósítjuk a tanulási folyamat során, mely még szilárdabbá teszi az ismeretelsajátítást és a
magatartásformálást. A sajátos nevelési igényű tanulók esetében számos olyan környezetpedagógiai módszert
tudunk alkalmazni, amelyek hatékonyabbá tehetik a mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos,
halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási,
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figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók környezeti ismereteinek feldolgozását, környezeti
attitűdjeinek hatékony fejlesztését. Az előadás egy olyan akciókutatás kezdeti lépéseit mutatja be, melynek célja
az SNI-s tanulók környezettudatos magatartásának fejlesztése.
Kulcsszavak:
környezeti nevelés, kooperatív tanulás, SNI, környezeti attitűdök, tanulási környezet, erdei iskola

Lesku Katalin, Török Judit
Wonderteam Kft.

Kuvik - Játék az iskola
Kuvik Játék az iskola - A kisiskolásoknak szánt KUVIK taneszközkészlet az alap matematikai ismeretekben és az
olvasás elsajátításában nyújt segítséget a gyerekeknek. Nagyon meghatározó élmény a kisgyerekek számára az
iskolakezdés. Ezekkel az eszközökkel gördülékenyen, a saját tapasztalataik alapján ismerik meg a tananyagot. Ez a
későbbiekben egy biztos alapot ad számukra és megszeretik a tanulást. Logikus, fokozatos felépítésével,
harmonikus megjelenésével könnyen érthetővé válnak a nehézségek és a kisdiákok nem érzik nyűgnek,
kellemetlenségnek a feladatokat. A Matek doboz tartalmazza a matematikai eszközöket, amelyek segítenek: •
megérteni a számok és mennyiségek közötti összefüggést, • az összeadás és kivonás gyakorlásában, • a szorzás
elsajátításában, • az óra leolvasásában, • felismerni, összehasonlítani és alkotni geometriai formákat. A
Betűkártyák pontosan beleillenek a Matek dobozba, így egy helyen tárolható az összes eszköz. Ezek a kártyák
fejlesztik a beszédtechnikát, az olvasás- és íráskészséget. A mai kor elvárásának tekinthető, hogy a termék utóélete
is meg van tervezve. A tartós fa elemek egy malom, mikádó játékot egészíthetnek ki, az újrahasznosított
kartonlapok pedig papírhulladékként kezelhetőek. De a mágneses dobozban később gyermekünk kincseket,
emlékeket is gyűjtögethet.
Kulcsszavak:
tehetséggondozás, képességfejlesztés, manuális tevékenység, kompetenciafejlesztés

Mesterházy Mária
Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskola

Tanárok érzelmei – nemzetközi trendek, hazai helyzetkép, a tanárképzés lehetséges feladatai
A tanárok érzelmeit értelmező koncepcionális keretek megfogalmazása új fejlemény a nemzetközi
neveléstudományban (Sutton és Wheatley, 2003), hazai kutatások pedig még alig ismertek; a tanárképzés is
elsősorban kognitív eszközökkel készít fel a tudásátadásra. Hargreaves (2001) szerint, aki az iskolai reformok
kapcsán kezdte vizsgálni tanárok érzelmeit, a tanítás-tanulás érzelmi munka, mely érzelmi megértést kíván. Fried,
Mansfield és Dobozy (2015) áttekintése szerint az érzelmeknek fontos szerepe van a tanulók motiválásában, a
tanár informálásában önmagáról és a tanulóról, alakítják a tanár-diák kapcsolatot, hatással vannak az osztálytermi
klímára, az érzelemkezelés minőségére és a kognitív folyamatokra, szerepet játszanak a hatékonyságban. A tanár
identitásának, nézeteinek alakításában is részt vesznek. A kulturális, szociális és politikai faktorok meghatározzák,
hogy az egyén hogyan, miért és mikor fejezi ki, irányítja vagy fejleszti érzelmeit, a közvetlen iskolai környezet
értékítéletei és kultúrája által konstruálja, hogy a tanár milyen érzelmeket érez és fejez ki a tanítás-tanulás során.
Kutatásunk célja a tanárok érzelmeivel foglalkozó nemzetközi trendek bemutatása és a 2003 utáni magyar
publikációk tanári érzelmekre vonatkozó értelmezéseinek szisztematikus áttekintése. A hazai szakirodalomban az
érzelmek, érzelmi képességek és az érzelmekkel kapcsolatos nézetek jelenlétét, értelmezését vizsgáltuk. A
tanárképzésnek, kutatásunk elsődleges eredményei szerint fontos feladata lehet: a stresszel, kiégéssel szembeni
rezisztencia kialakításában (Holecz, 2015), a tanulható érzelmi-kapcsolati készségek, valamint érzelmekre
vonatkozó nézetek kialakításában és a mentorálásban.
Kulcsszavak:
tanárok érzelmei, szisztematikus áttekintés
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Mészáros Attila
Széchenyi István Egyetem

Felsőoktatás pedagógiai kulturájának fejlesztési lehetőségei
A XIX. század felsőoktatási és felnőttoktatási környezete számos helyen megváltozott. Eltűntek az információ
szerzés előtti akadályok, virtualizálódott az oktatási környezet. Ezzel egy időben a hallgatók tanulási szokásai is
radikálisan megváltoztak. Ezeket a változásokat kell követnie a felsőoktatásnak is. Ezt elfogadva az oktatásban
dolgozóknak nagyon sok új kihívásnak kell megfelelniük. Számukra is alapvetően fontos az előbb említett
trendekhez való igazodás. Szükség van olyan információkra, pedagógia - pszichológiai ismeretekre, amelyek
támpontot adhatnak egy tanári oklevéllel nem rendelkező oktatónak is és segíthetnek eligazodni a felsőoktatás és
felnőttképzés pedagógiájában. A felsőoktatásában és a felnőttképzésben oktatni az egy külön szakma. Ez az
oktatói tevékenység merőben több, mint hogy az adott tudományterületet ismerjük és ezt a tudásunkat
közvetítjük. Jelenleg az egyéb szakmai és tudományos követelményelvárások a kizárólagos minőségi mutatók. Így
az előbbiekben említett terület fejlesztését -az elvárások hiányában- önmagunk belső indíttatásából kell megtenni.
Mindannyian találkozunk a szükségszerűség, a véges dolgok megváltoztathatatlansága, szigora miatt érzett
szorongással. Ennek feloldására a jövő egyetemének a szakmai képzésbe integrálnia kell az emberképzést is. Az
oktatás, nem veszítheti el a humanisztikus aspektusait. Ráadásul folyamatos erőfeszítést kell hozni azért, hogy
ezen tanítási-tanulási úton megtaláljuk az éppen helyes szakma specifikus tanulási szituációkat és módszereket.
Hogyan valósulhat meg az a figyelem, amelynek fogadnia kellene a jövő generáció szellemi impulzusait? Hogyan
találunk rá arra a nevelési útra, amelyen jelen időszakban leginkább járnunk kell, hogy segíthessük hallgatóinkat
az emberré válás és egy szakmába való belenövekedés útján? Ezen kérdések megválaszolásához ad támpontot az
előadás.
Kulcsszavak:
felsőoktatás, pedagógia, továbbképzés

Pinczésné Palásthy Ildikó
Debreceni Református Hittudományi Egyetem

A pedagógus pálya motivációs aktualitásai
A közelmúltban jelentős, a pedagógus szakma presztízsét is érintő oktatáspolitikai intézkedésekre és
beavatkozásokra került sor. De sikerült-e feloldani a pedagógus szerephez kapcsolódó maximális, idealizáló
társadalmi elvárások és a szakma megbecsülése között feszülő ellentmondásokat? A Debreceni Református
Hittudományi Egyetem Felnőttképzési Központjának szakirányú továbbképzésein részt vevő pedagógusok
körében végzett vizsgálatunkban a megvalósítás külső és belső komponenseire, a konszonáns és disszonáns
összetevők koegzisztenciájára kívánunk rámutatni. Azzal a feltevéssel éltünk, hogy a szakmai protokoll és a szakmai
megfelelés igénye a pedagógusok motivációs rendszerében katalizátorként hat. Ugyanakkor - feltételezésünk
szerint - a pedagógusok motivációjában a teljesítménymotiváció sok esetben elveszíti szakmai jellegét, s gyakorta
külső megfelelési kényszer veszi át a belső igény helyét. A fejlesztőpedagógia, drámapedagógia és a preventívkorrektív pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szakok hallgatóit értékpreferenciáik és szakmaspecifikus motívumaik mentén vizsgáljuk. A minta összetétele komparatív elemzésre is lehetőséget ad a
pedagógus professzió különböző szegmenseinek vonatkozásában, illetve a saját korábbi, Super teszttel végzett
vizsgálataink eredményeivel való összevetés alapul szolgálhat a pedagógus életpálya-modell bevezetésének
hatáselemzéséhez is. Eredményeink azt mutatják, hogy a pedagógusok többségénél nyilvánvaló a hivatásbeli
elköteleződés, ugyanakkor sokuk esetében felismerhető a pedagógus professzió motívumainak inkongruenciája.
Kulcsszavak:
pályaszocializáció, pedagógus életpálya, motivációs rendszer
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Poór Zoltán
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar

Miként valósul meg a dualitás a mai pedagógusképzésben és -továbbképzésben?
A felsőoktatás jelenlegi prioritása, hogy a munkaerőpiacon a lehető leghamarabb jól alkalmazható hivatásspecifikus kompetenciákkal rendelkezzenek a friss diplomások. Ezért hangsúlyt kap a duális képzés, ami
tulajdonképpen a hagyományos gyakorlatias gondolkodás visszatérése. A pedagógusképzésben mindig jelen volt
a dualitás, hisz gyakorlóiskola és rendszeres intézményi megfigyelési feladatok nélkül elképzelhetetlen a professzió
lényegének megismerése. Annak érdekében, hogy minél több alkalma legyen a Győrben tanuló fiataloknak a
pályán, illetve ahhoz kötődő feladatokban szocilaizálódni, a kötelezőn túl is több lehetőséget kínáűlunk nekik
belemerítkezni a pedagógia valóságába. Olyan iskolákkal, alapítványokkal és civil szervezetekkel vagyunk
kapcsolatban, amelyek kutató és fejlesztő projekteket valósítanak meg és szívesen veszik a felsőoktatás
szereplőinek bekapcsolódását. Az előadás keretében a pedagógusjelöltek által eme projektek keretében végzett
tevékenységének rendszeréről számolok be. Szóba hozom továbbá, hogy a pedagógus szakvizsgára felkészítő
képzéseinkben is miként jelenik meg a dualitásra való törekvés.
Kulcsszavak:
Pedagógusképzés; duális képzés; köznevelés; pedagógiai projektek

Török Judit, Lesku Katalin
MANO Design Kft.

Kuvik - Játék az iskola
Kuvik Játék az iskola A kisiskolásoknak szánt KUVIK taneszközkészlet az alap matematikai ismeretekben és az
olvasás elsajátításában nyújt segítséget a gyerekeknek. Nagyon meghatározó élmény a kisgyerekek számára az
iskolakezdés. Ezekkel az eszközökkel gördülékenyen, a saját tapasztalataik alapján ismerik meg a tananyagot. Ez a
későbbiekben egy biztos alapot ad számukra és megszeretik a tanulást. Logikus, fokozatos felépítésével,
harmonikus megjelenésével könnyen érthetővé vállnak a nehézségek és a kisdiákok nem érzik nyűgnek,
kellemetlenségnek a feladatokat. A Matek doboz tartalmazza a matematikai eszközöket, amelyek segítenek: •
megérteni a számok és mennyiségek közötti összefüggést, • az összeadás és kivonás gyakorlásában, • a szorzás
elsajátításában, • az óra leolvasásában, • felismerni, összehasonlítani és alkotni geometriai formákat. A
Betűkártyák pontosan beleillenek a Matek dobozba, így egy helyen tárolható az összes eszköz. Ezek a kártyák
fejlesztik a beszédtechnikát, az olvasás- és íráskészséget. A mai kor elvárásának tekinthető, hogy a termék utóélete
is meg van tervezve. A tartós fa elemek egy malom, mikádó játékot egészíthetnek ki, az újrahasznosított
kartonlapok pedig papírhulladékként kezelhetőek. De a mágneses dobozban később gyermekünk kincseket,
emlékeket is gyűjtögethet.
Kulcsszavak:
tehetséggondozás, képeszségfejlesztés, manuális tevékenység, kompetencia fejlesztés
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Sporttudományi szekció
A tudományos kutatások eredményeinek értelmezése, gyakorlati
alkalmazásának lehetőségei
Domonkos Zita
Széchenyi István Egyetem Egészség- és Sporttudományi Kar

Evés- és önkép zavarok
Az előadást egy hosszas felmérés alapján készítettem el, amely a mai társadalom talán egyik legnagyobb
problémáját tagalja és világít rá: az evés és önkép zavarokra,melyek a legfiatalabb korosztálytól a legidősebbet
egyaránt érinti és küzd ellene, miközben a média ezt minél jobban felerősíti. Előadásomban kitérek az egyes
korcsoportokra, nemekre, testösszetételre, ezen emberek különböző szokásaira (étkezés, kozmetikai kezelések és
ezek összefüggéseire).
Kulcsszavak:
evés és önkép zavarok

Eisingerné Balassa Boglárka, Kecskés Petra, Nagy Szabolcs, Somogyi Péter, Szabó Krisztofer, Wittner
Kitti
Széchenyi István Egyetem

Önkéntestoborzás az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra
2017-ben Győr városa elnyerte a jogot, hogy megrendezze az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált (továbbiakban
EYOF). A fesztivált magát az Olimpia kistestvéreként tartják számon, ahol a 15-18 éves fiatalok versenyeznek. Az
esemény az úgynevezett mega rendezvények közé sorolható, így fontos kiemelni, hogy milyen erőforrásokat
igényel. A kutatás elsődleges célja a rendezvények lebonyolításában résztvevő önkéntesek vizsgálata. Az elemzés
során kitérünk a potenciális önkéntesek motivációira, annak elméleti hátterére és korábbi rendezvényekhez
kapcsolódó gyakorlati példáira, az önkéntesek toborzására különféle rendezvények esetében, a leendő
önkéntesek oktatására, képzésére az Európai Ifjúsági Olimpia esetében. Főbb kutatási eredményeink alapján
elmondható, hogy Magyarországon még nincs „önkéntes kultúra”, az önkéntes munkához való viszonyulás alapján
két fő csoport különül el ma hazánkban. Az első csoport tagjai szívesen önkénteskednek, jó érzéssel, a második
csoportba tartozók az ingyen munkával azonosítják, negatívumokat párosítva a jelenséghez. Ez a gyakorlatban azt
jelenti, hogy az Y és Z generáció tagjait a médiafogyasztásuknak megfelelően az online eszközök integrálásával
(Google Adwords, Facebook, YouTube, Instagram), valamint BTL kommunikációs eszközökkel érjük el. A gyakorlati
megvalósításhoz több szervezet együttműködése szükséges, mind a szervezők részéről, mind pedig az
önkénteseket képviselő szereplők részéről is. A közösségi médiával a középpontban, a kutatás alapján a
kampányunk lényege, hogy az önkéntes munkához pozitív gondolatokat társítsunk, egyaránt sorakoztassunk fel
racionális és emocionális érveket, egy egységes arculat és gondolati struktúra mentén.
Kulcsszavak:
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál, önkéntesség, online marketing, megarendezvény

Gangl Judit, Ihász Ferenc
Széchenyi Istvan Egyetem Egészség- és Sporttudományi Kar

A testkép alkotás szubjektív és objektív elemei, a testtömeg tudatos megtartásában
A testkép szubjektív 'kép', amelyet az ember alkot saját magáról, sok esetben függetlenül a valóságtól. Testkép
alkotása több komponens együttes megjelenése, egyrészt kognitív, (azaz, hogy az emberek hogyan gondolkodnak
és éreznek a testükről), másrészt affektív észlelés együttes jelenléte Módszerek, vizsgált személyek A teljes minta
(n=435) személy, (n=189) férfi; (41.4±9.31) és (n=246) nő, (42.38±9.72) éves, akiket az ország négy megyéjének, 4
városából vontunk be vizsgálatba. A kutatás során válaszokat kerestünk a testtömeg megtartásával kapcsolatban,
a testkép önbecsléséről a elmúlt közeli és távoli időszakban. Eredmények A mért (MTTs) és a kívánt testtömeg
(KTTs) korcsoportonkénti különbségei a fiatal-és az áthajló korú felnőttek között szignifikáns [F(10, 170)=4,7382,
p=,00001]. Ugyanezen kritérium alapján a legnagyobb különbséget az elhízottak csoportjában találtunk. Kritikus
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testtömeg növekedést találtunk a középkorú felnőttek (BMI>30) csoportjában, a tíz év alatti különbség (~35kg);
[F(16, 284,76)=2,7713, p=,00037], függetlenül a nemtől. Következtetések A testtömeg nagymértékű növekedése
a középkorú, elhízottak csoportjában figyelhető meg. A tömegcsökkentési technikák leggyakoribb módja a táplálék
nagymértékű megvonása, a koplalás. Kulcs szavak: testkép szubjektív 'kép', affektív észlelés, testtömeg csökkentő
programot, kívánt testtömeg
Kulcsszavak:
testkép szubjektív 'kép', affektív észlelés, testtömeg csökkentő programot, kívánt testtömeg

Ihász Ferenc, Gangl Judit, Raffai András
Széchenyi István Egyetem Egészség- és Sporttudományi Kar

Antropometriai, keringési - és légzési jellemzők összehasonlítása fizikailag aktív és
teljesítménysportoló fiúk körében
Bevezetés: Több hazai kutató vizsgálta, hogy napjaink (10-16) éves valamilyen sportágban elkötelezett gyermekek
antropometriai és keringési jellemzői (ezek közül is kiváltképp az aerob kapacitás) a (10-15) évvel ezelőtt vizsgált
normál fizikai aktivitással élők teljesítményével azonos. Vizsgált személyek, módszerek: A vizsgálatban (n=156);
(nfa=86) fizikailag aktív (fa) (14.62±2.14) éves és (nts=70); (14.94±2.40) éves, teljesítménysportoló (ts) (labdarúgó)
fiú vett részt. A testösszetételt „InBody 720” típusú bioimpedancia elvén működő műszerrel, a kardio –
respiratórikus rendszer jellemzőit “Marquette” 2000 futószalagon (Pittsburgh, PA, USA) teljes elfáradásig.
Eredmények: Ami a testmagasság (TTM) csoportonkénti és korcsoportonkénti különbségeit, illetve ezek
mintázatát illeti, egymásnak tükörképei, szignifikáns különbséget az ifjúkor kezdetén találtunk (nfa=175.6 ±5.32nts=179.7); (p<0.05). A testtömeg (TTS) átlagok főcsoportonkénti különbsége a gyermekkori alcsoportban (~10
kg). Ez a különbség az életkor előrehaladtával csökken, bár a különbség így is (~6 kg). Ami a kardio – respiratórikus
teljesítményt illeti a ventiláció kivételével minden vizsgált kategóriában szignifikánsan nagyobb a
teljesítménysportoló gyermekek között. Következtetések: Mivel keresztmetszeti vizsgálatot végeztünk, így az
átlagok közötti különbségeket figyelhetjük meg, ami nem enged mélyebb összefüggések láttatását, bár számos
érdekességre hívja fel a figyelmet.
Kulcsszavak:
növekedési és keringési jellemzők, kardio – respiratórikus teljesítmény, teljesítménysportoló

Kósa Lili, Tóth Eliza Eszter, Mészáros Zsófia, Gangl Judit, Ihász Ferenc
Széchenyi István Egyetem Egészség- és Sporttudományi Kar

A keringési rendszer életkor függő változásainak jellemzése
Bevezetés A nagyerek elaszticitásának csökkenése („arterial stiffness”) az utóbbi években intenzív kutatások
tárgya, mivel klinikai vizsgálatok bizonyították, hogy a csökkent artériás érfal tágulékonyság mind egészséges,
mind kardiovaskuláris megbetegedésben érintett populációban független kardiovaszkuláris rizikófaktor. A
nagyerek elaszticitása a bemeneti ellenállás befolyásolása révén hat a kamraterhelésre: csökkent érfalrugalmasság esetén a kamrák terhelése fokozódik, bal kamra hipertrófia alakul ki. Módszerek A vizsgálat során
összesen 3548 személy adatát rögzítettük. A vizsgált személyeket életkori csoportokra bontottuk, ahol a 20 és 30
évesek (n1=279) a 30 és 40 évesek (n2=491) a 40 és 50 évesek (n3=1298) az 50 és 60 évesek (n4=976) a 60 és 70
évesek (n5=438) és a 70 és 80 évesek csoportjának (n6=66) kategorizálása látható. Nemenkénti lebontásban
összesen 1307 férfi, és 2241 nő vett rész a vizsgálaton. Egészségnapok keretein belül vizsgáltuk őket. A keringési
rendszer általános állapotát jellemző mutatókat fekvő helyzetben, mindkét felkaron és bokán egymás után
rögzítettük, CardiVision MS-2000 (IMDP, Las Vegas, NV, USA) típusú oscillometrikus készülékkel. A műszerrel
kompatibilis szoftwear (2.05D) segítségével a pulzushullám amplitúdója megjeleníthető. A fiziológiásan működő
artériák (felkaron az a. brachiális), (a bokán az a. dorsalis pedis) egy piramis alakú, míg a sclerotikus artéria egy
hosszan elnyúló és jóval laposabb mintázatot ad. Eredmények A szisztolés vérnyomás átlagok korcsoportonkénti
különbségeinek meredeksége életkoronként és nemeként is különbözik. Míg fiatal felnőttkorban (> 30 év) a
nemenkénti különbség 15 Hgmm, az életkor előrehaladtával a különbség fokozatosan csökken. A diasztolés
nyomás korcsoportonkénti különbségei nem valódiak, az áthajló kortól meredeken csökkennek. Az érfal
rugalmasságát minősítő szám (ASI) átlagai fokozatosan nőnek dekádonként 10 értékkel nőnek. A kritikus határt az
50 évesek csoportjainál határozhatjuk meg. Következtetés Az aorta rugalmasságának jelentős csökkenése, az
artériák simaizomzatának hypertrophiája, a compliance csökkenése, a pulzushullám terjedési sebességének
növekedése, a perifériás ellenállás fokozódása és az endothel függő értágulat mértékének csökkenése a jellemző.
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Kulcsszavak:
szív és keringési rendszer, szisztolés vérnyomás,diasztolés vérnyomás,ASI

Lengvári Balázs, Szakály Zsolt
Széchenyi István Egyetem Egészség - és Sporttudományi Kar

A reakcióidő és fáradás összefüggésének és az antropometriai jellemzőknek vizsgálata rendvédelmi
dolgozóknál
A reakcióidő azt jelzi, hogy milyen az egyén koncentráló képessége, mennyire képes rögzíteni a figyelmét. A
reakcióidőt befolyásolja többek között az életkor, a motiváció, az arousal szint és a fáradtság is. Az edzettségi
állapot javítja a reakcióidőt, de a reakcióidő mérése önmagában az edzettség megállapítására nem alkalmas. A
fáradással összefüggésben egyes szerzők véleménye az, hogy nincs egyértelmű összefüggés a reakcióidő és a
fáradás között, míg mások szerint a fáradás következtében a reakcióidő romlik. Vizsgálatunk célja volt vita maxima
terhelés során, a terhelés függvényében a reakcióidő változásának a detektálása, valamint a vizsgált személyek
testi felépítésének és testösszetételének jellemzése a foglalkozási alkalmasság tükrében. Vizsgálatunkba egy
fegyveres testület férfi tagjait vontuk be (n=15 fő). A testi felépítés jellemzésére az alapvető testméreti mutatókat
(testmagasság és testtömeg) a tápláltsági állapot jellemzésére a testtömeg-indexet (BMI) használtuk, valamint
impedancia vizsgálatot végeztünk. A motorikus teljesítőképességet kerékpár-ergométeren végrehajtott vita
maxima típusú fokozatteszt után értékeltük. Terhelési szintenként vizsgáltuk a pulzusváltozást és az egyszerű
reakcióidőt is. Az anaerob küszöb meghatározását Conconi javaslata alapján végeztük. A BMI átlaga kedvezőtlen
testösszetételre utal. A relatív izomtömeg „csak” a felnőtt férfi populáció átlagát éri el. A negatív minősítést tovább
erősíti a relatív, de különösen a zsigeri zsír mértéke, mely megközelíti a kritikusnak minősített a 200 cm2 körüli
zsírfelület. A testösszetétel anomáliái előrevetítik a várható egészségkárosodást, amit a tartós pszichés terhelés
tovább ronthat. A vizsgáltak aerob és anaerob teljesítménye átlagos, 1-2 percet képesek az anaerob tartományban
tölteni. Reakcióidejük a felnőtt populáció átlagánál jobb, ami valószínűsíthetően speciális munkájukkal, illetve
edzéseikkel van összefüggésben.
Kulcsszavak:
reakcióidő, testösszetétel, motorikus teljesítmény

Tóth Eliza, Ihász Ferenc, Gangl Judit, Kósa Lili, Mészáros Zsófia
Széchenyi István Egyetem Egészség-és Sporttudományi Kar

Testalkotók (zsír-izom) arányainak életkor függő változásai
Bevezetés A relatív zsírtömeg korcsoportonkénti átlagok közötti különbsége a nőknél jóval jelentősebb (?8%,
illetve 4%), mint a férfiaknál (?6,5%, illetve 2%) (Ihász mts., 2013). A kritikus időszak a menopauza idejére tehető
(45-55 év), ahol a nők relatív zsírtömeg-növekedése jelentős relatív izomtömeg csökkenéssel társul. Jóllehet a test
zsírtartalmának csúcsa 55-65 éves korra alakul ki, azonban a testalkotók (relatív izom- és zsír) arányainak
megváltozása jóval előbbi életkorban kezdődik el (Gallagher és mtsai, 1997, Janssen és mtsai, 2000). A zsírtömeg
növekedése fordítottan arányos az izomtömeggel. Minél nagyobb a zsírtömeg aránya a testben, annál kisebb a
relatív izomtömeg. Anyag és módszerek A vizsgálatba (n=1741); (50.59±16.81) éves férfi és nő került bevonásra.
A testösszetételt „InBody 720” típusú bioimpedancia elvén működő műszerrel, a mértük (zsírtömeget) ZST (kg) IT,
izomtömeget (kg) hasüregi zsírfelszínt (m-2) (VFA), teljes folyadékteret (kg); (TFT) sejten belüli és kívüli
folyadékteret (kg) a nap azonos időszakában, vizelés után, jelentősen könnyített ruházatban. Testmagasságot
mértünk antropométerrel, cipő nélkül. Az adatokat Statistica for Windows 12. verzióval elemeztük. Eredmények
Aggasztó jel a korai izomtömeg csökkenés, amely az eddigi negyven év helyett, már a harminc-negyven év között
megjelenik ebben a mintában. A relatív zsír (F%) alapján szelektált csoportokhoz tartozó hasüregi zsírfelszín (VFA)
átlagok nemenkénti mintázata meredekségében jelentősen különbözik. A hasüregi zsírfelszín rohamos
növekedése a férfiak (20-30) éves csoportjaiban a legjelentősebb. Következtetések Ez a változás nagy
valószínűséggel a fizikai aktivitás mennyiségi és minőségi jellemzőit minősítheti. A kritikus időszakban - amely
valóban korábbi életkorban jelenik meg- a relatív zsírtömeg növekedése jelentős relatív izomtömeg csökkenéssel
társul. Az említett folyamat a már jól ismert sarcopenia. A kevesebb abszolút és relatív izomtömeg értelemszerűen
alacsonyabb alapanyagcserét jelent. Ezért az életkor előrehaladtával, a testösszetétel rendszeres ellenőrzése
mellett, megfelelő fizikai aktivitásra van szükség a zsírmentes testtömeg megtartásához.
Kulcsszavak:
testösszetétel változások, kritikus életkor, hasüregi zsírfelszín, bioimpedancia
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Társadalomtudományi szekció
Kulturális paradigmaváltás
Albert András
Széchenyi István Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar

A vallási tolerancia és autonómia I. Apafi Mihály fejedelem idejében (1661-1690)
Absztrakt Az adott témának kutatására I. Apafi Mihály erdélyi fejedelemnek a 17. századi erdélyi művelődés, vallási
tolerancia és autonómia ügyében kifejtett sokrétű tevékenységének jelentősége és máig kiható szellemisége
motivált. Az általa megtermtett és biztosított békés interetnikai és interkonfesszionális együttélés nagyban
hozzájárult az Erdélyi fejedelemség kultúrájának és gazdaságának felvirágzásához. A 17. századvégi Európában
példaértékű volt I. Apafi Mihály valláspolitikája. A történészek művei alapján I. Apafi Mihályról kialakult tévhit,
hamis képzet eloszlatása is a célja ennek a témának. A kutatási témában megfogalmazódott kérdések rávilágítanak
a témaválasztás okaira: 1. Milyen feleletet adott az Erdélyi fejedelemség azokra a valláspolitikai kérdésekre,
kihvásokra, amelyek a 17. század második felében keletkeztek? 2. Milyen szerepe volt I. Apafi Mihály fejedelemnek
az erdélyi művelődés, vallási tolerancia és autonómia megtartásában és azoknak a felvirágoztatásában? 3. Miben
rejlik az erdélyi állam protestáns jellege I. Apafi Mihály idejében?
Kulcsszavak:
interkulturalizmus, interkonfesszionalizmus, vallási tolerancia, vallási autonómia, protestáns államiság

Eged Alice
Debreceni Református Hittudományi Egyetem (DRHE)

Die Macht der Interpretation – Das Schicksal deutscher Quellen nach dem zweiten Weltkrieg / Az
értelmezés hatalma – A német levéltári források sorsa a második világháború után
Viele Tonnen an Schriftgut aus den deutschen Archiven waren bei Kriegsende in die Hände der Alliierten gefallen.
Lange Zeit wussten die Deutschen nicht, welches Material eigentlich durch Bomben verloren, von den Deutschen
selbst vernichtet und durch die USA, Großbritannien, Frankreich und die Sowjetunion beschlagnahmt worden war.
Der Vortrag behandelt die Geschichte der Aktenrückgabe. Dieser Prozess ist ein Kapitel der politischen
Emanzipation der Bundesrepublik Deutschland, wurde aber mit Schwierigkeiten verfolgt und ist auch noch heute
nicht geschlossen. A német levéltárak anyagainak nagy része került a második világháború végén a Szövetséges
hatalmakhoz. Sokáig nem lehetett tudni, mi is az, ami a háborúban megsemmisült, amit maguk a németek
semmisítettek meg vagy amit az amerikaiak, az angolok, a franciák és az oroszok foglaltak le. Az előadás a levéltári
anyagok visszaszolgáltatásának történetét kíséri figyelemmel. A folyamat a Német Szövetségi Köztársaság politikai
emancipációjának egy fejezete, nehézségekkel terhelt és a mai napig nincs lezárva.
Kulcsszavak:
Bundesrepublik Deutschland, Archivgut, Beschlagnahme, Allierte, Verhandlungen / Német Szövetségi Köztársaság, levéltárai
anyag, lefoglalás, Szövetséges hatalmak, tárgyalások

Kmeczkó Szilárd
Debreceni Református Hittudományi Egyetem (DRHE)

Az eredendően más mint fenyegető életlehetőség
(A cselekvés korlátai Polányi Mihály gondolkodásában)
A 2004-ben elhunyt francia gondolkodó, Jacques Derrida gyakran fogalmazott úgy a jövőről, mint amelyet nem
lehet elgondolni, azaz elhibázzuk, amennyiben a jelen meghosszabbításaként kíséreljük megragadni. A jövőről
nem kisebb óvatossággal beszél a Derrida előtt majd negyedszázaddal elhunyt Polányi Mihály is, akinek a
kétosztatú világrendszerből fakadó kelet-nyugati szembenállás alapvetően határozta meg a gondolkodói
törekvéseit. A meggyőződéseink alapjait kutatva döbben rá, hogy mennyire alaptalan mindaz, amit a
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mindennapokban kikezdhetetlennek hiszünk, és mint ilyen megingatható egy egzisztenciális problémáinkra
könnyű válaszokat ígérő doktrína irányából. Polányi Mihály a maga idejében a marxizmus tömeghatása mögött
meghúzódó fogékonyság okait gondolta végig logikai-ismeretelméleti irányból, illetve a morális dilemmák
tükrében téve mérlegre a marxi tanítást. Sosem tudott azonban egy ehhez foghatóan vonzó tanítást megalkotni.
Lehetséges, hogy ez gondolkodói habitusának az antitotalitárius karakterével is összefüggésbe hozható: a
cselekvés korlátainak a kiiktathatatlan bizonytalanságból fakadó tudomásul vétele ez. A cselekvés milyen
lehetőségei maradnak nyitva vajon ebben az esetben, s miként tekinthetünk a jövőre? A jövővel kapcsolatos,
mozgásban levő várakozások milyen jövőre nyíló horizontot anticipálnak, s miképpen kapcsolódik ez a várakozás
filozófiai gesztusához? Ezeknek a kérdéseknek próbálok utánajárni az előadás keretei között.
Kulcsszavak:
posztkritikai gondolkodás, totalitárius gondolkodás, Polányi Mihály, apokalipszis

Molnár Petra, Molnár Ferenc
Queen Mary University of London

Was Reconstruction a failure?
The dramatic and controversial Reconstruction followed the American Civil War. The Civil War was meant to
happen one way or another considering that two fundamental differences cut the country half. The nation had to
choose, either it was to be a country with sovereign government or a dissoluble confederation of sovereign states.
The other problem was that while the North wanted to abolish slavery, it was essential to the South, even though
the Constitution declared that in the United States all men are equal. Reconstruction has two meanings: it covers
the whole history of the United States from 1865 – 1877 but is also involves the transformation of the states in
the South. Despite the fact that this is an important chapter of the history of civil rights many historians called this
era “The Dreadful Decade” or “The age of Hate”. Therefore the majority of historians still consider it a failure but
new arguments emerged with time. I would like to prove this claim by examining the events that took place on
political, economic and social levels.
Kulcsszavak:
Postbellum US, Reconstruction, Black Codes

Molnár Csilla
Nyugat-magyarországi Egyetem

Képi tudás és a mediatizált ’én’
Előadásomban azt vizsgálom, hogy a hagyományos kép, illetve a mediális kép valamint a digitális kép között
alapvető lét- és ismeretelméleti és ezekkel összefüggésben esztétikai különbségek is vannak. Az egyik ilyen
különbség a képi tér és a néző terének viszonya, amelyen még a dinamikus képernyő sem változtatott lényegesen,
hiszen mindegyik technológia a látvány észleléséhez a nézőnek egy rögzített pozícióját igényelte. A képhez való
viszony a digitális virtualitás befogadása során változik meg döntő mértékben azzal, hogy reális és a virtuális tér
közötti különbség radikálisan lecsökken. Mivel azonban a szimulált kép demateriális, dekontextualizált és eredet
nélküli, a szemlélője, bármennyire is törekszik arra, hogy elfelejtse az őt körülvevő közvetlen környezetet, ehelyett
növekvő hontalanságot és testi fragmentálódást fog tapasztalni. Ez az újdonság arra késztet bennünket, hogy
újrafogalmazzuk az alapkérdéseket és válaszokat találjunk rájuk. Ezek a folyamatok főleg a digitális eszközökön és
tartalmakon felnövekvő generációt érintik, ezért megpróbálok arra is választ találni, hogyan lehetne olyan
eljárásmódokat kidolgozni, amelyek az érintett nemzedékeknél mérsékelhetik a fentebb jelzett
következményeket.
Kulcsszavak:
kép, befogadás, virtualitás, fragmentálódás
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Németh Kornél, Péter Erzsébet
Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz

Szemléletformáló tevékenységek az energia- és környezettudatosság területén
Az életszínvonal növelése – az energiatakarékossági intézkedések ellenére – egyre több energiát kívánnak. Az
energiafogyasztásra vonatkozó megtakarítási potenciál becslése számos kutatás és tanulmány témája, melyek
szerint a viselkedésbeli változtatások együttes hatásával jelentős, akár 20%-os megtakarítást is elérhető célnak
tartanak. Az alacsonyabb költségekkel járó szemléletformáló akciókban rejlő energia megtakarítási potenciál
elérését számos oktatási, nevelési és munkahelyi program célozza világszerte és az unióban, azonban annak
érdekében, hogy ezek a programok széleskörűen kihasználtak legyenek, szükséges az általános érdeklődés
felkeltése, az egyének érdekeltté tétele. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium álláspontja, és hazánk Magyarország
megújuló energia hasznosítási cselekvési tervében foglaltak szerint elengedhetetlen a környezet- és
energiatudatos közgondolkodás megerősítése. Fontos, hogy a magyar társadalom tagjai felismerjék, egyénileg is
szükséges megtervezniük, hogyan ésszerűsíthető a családok energiafogyasztása, hogyan csökkenthetik saját
eszközökkel is rezsiköltségeiket. A területet érintő odafigyelés életünk része kell, hogy legyen. Évtizedek óta
ismertek az akadályok, melyek meggátolják a fogyasztókat az energiatakarékos szemléletben és a megújuló
energiaforrások szélesebb körű elterjedésében, ennek ellenére ezek a mai napig fennállnak, a gyakorlatban való
alkalmazás kérdései hazánkban távolabb állnak az emberektől. A megszokás, az információhiány, a jó gyakorlatok
kézzelfoghatóságának hiánya, az újtól való „félelem” egyelőre gátat szab a széleskörű elterjedésnek. Az energiaés környezettudatos szemlélet formálására és fejlesztésére számos -elsősorban pályázatokhoz kötődőpróbálkozás volt és van jelenleg is, de az ebben rejlő tényleges lehetőségek egyelőre kiaknázatlanok hazánkban. A
vizsgálat napjaink alkalmazott megoldásait és a jövőben alkalmazható lehetőségeket, a célzott intézkedések
módjait tekinti át.
Kulcsszavak:
szemléletformálás, energiatudatosság, környezettudatosság

Péter Erzsébet, Németh Kornél
Pannon Egyetem

A szervezeti kultúraváltás és az emberi test működésének összefüggései
Az egészségvédelem egyik legfontosabb színtere a munkahely, mivel időnk nagy részét ott töltjük, és az itt kapott
elismerések, motivációk hatással vannak közérzetünkre. A munkahelyi egészségfejlesztés egyértelműen kifizetődő
tevékenység, hiszen a hasznából a munkáltató, a munkavállaló és a szociális ellátórendszer egyaránt részesül. Az
egészséges, képzett és motivált munkaerővel ugyanis növekszik a vállalkozás innovációs potenciálja és a
termelékenysége. A testi folyamatokat leíró szakkifejezésekkel gyakran találkozunk a vállalati („szervezeti”)
kultúra elemzése során. A „lean” típusú szervezetfejlesztésben megjelenő egymás iránti tisztelet azt is jelenti, hogy
a szakemberek közötti egyenrangú viszony és együttműködés teszi sikeressé a céget. Azok a tényezők, amelyek
nem teremtenek értéket, eltávolításuk révén segíthetik az előrelépést. Ugyanez megfigyelhető az emberi test
tanulmányozása esetén is akár sejt szinten is. A túltermelés és az indokolatlan terhelés („muri”) veszteségeket
okoz, akár az emberek akár a profit területén. Az embernél a testi jelek nem megfelelő értelmezése vezethet
kiégéshez, a vállalatnál az intő jelek félreértése vezethet káosz kialakulásához. A „lean”menedzsment szerint az
élettani és a vállalati rendszerek közti analógiák nem tekinthetőek véletlennek, a vállalatra, mint élő szervezetre
tekintünk és így az élő rendszerek szabályrendszereit követve megfelelő hatékonyság érhető el.
Kulcsszavak:
lean menedzsment; szervezeti kultúraváltás, fejlesztés
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Szirmai Éva
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Felnőttképzési Intézet

A hatalom nyilvánossága a hálózatosodás korában
A nyolcvanas évek végén Közép-Kelet-Európában egyre élesebben vetődött fel a „nyilvánosság hatalmának”
kérdése. A párt- és ideológiai nyomás alól rövid időre, látszólag felszabadult sajtó, az újságíró társadalom abban a
hitben ringathatta magát, hogy a döntések, társadalmi folyamatok nyilvánosságának megteremtésével
megfelelhet alapfeladatának, az elfogulatlan, pártatlan és sokoldalú tájékoztatásnak. A médiapiac átalakulása, ill.
a mind a mai napig nem egyszerűen korlátozható online platformok megjelenése azonban olyan
szerkezetváltozást idézett elő, amely átértelmezte ezeket a feladatokat. A bulvárosodás folyamata ill. a politika
mediatizálódása átértékelte a közszereplők nyilvános reprezentációjának formáit és módszereit. Napjainkra mind
a nyomtatott, mind a hagyományos elektronikus sajtó igyekszik újradefiniálni magát a hatalmi és piaci térben,
miközben – éppen monolitikus és nehezen változtatható struktúrája miatt – szemmel láthatóan hátrányba kerül a
webes kommunikációval szemben. A politikai PR nagyon hamar felismerte az utóbbiban rejlő lehetőségeket (és
veszélyeket), ezért megindult a küzdelem az elsőségért – ezzel párhuzamosan pedig megjelentek olyan önvédelmi
gesztusok, amelyek a civil társadalom, a közösségi hálózatok integritását igyekeztek biztosítani. Előadásomban két
olyan jelenséggel foglalkozom, amelyeken keresztül ez a folyamat nyomon követhető: a politikusi Facebookprofilok működtetésével, ill. a civil reakció egyik eszközével, a mémmel. Feltevésem szerint ezek jelelvű
megközelítése rávilágíthat a hatalmi kísérletekre a nyilvánosság megszállására.
Kulcsszavak:
politikai PR, közszereplő, gyártott imázs, spin doctor

Szőke Júlia
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar

Pszichikai távolság paradoxon - egy magyar-osztrák szempontú elemzés
Napjaink globalizált világában a vállalatok, és különösen a kis- és középvállalatok, egyre gyakrabban üzletelnek
olyan országok vállalataival, amelyeket 'pszichikailag' közelinek, hasonlónak tekintenek, mivel azt feltételezik,
hogy a pszichikailag hasonló országokkal könnyebben értik meg magukat, mint a különbözőekkel. A 'pszichikai
távolság' paradoxon szerint, a pszichikailag hasonlónak tekintett országok képviselőivel történő üzleti
együttműködés nem feltétlenül könnyebb és zökkenőmentesebb, ugyanis a hasonlóságok feltételezése miatt az
üzleti szereplők nem tanulnak a kritikus különbségekből (O’Grady – Lane 1996). Következésképpen, jelen
tanulmány magyar-osztrák üzleti együttműködések viszonylatában vizsgálja a pszichikai távolság paradoxonját,
hogy feltárja, hogy valóban nem olyan egyszerű a két, pszichikailag hasonlónak vélt ország képviselői közötti
együttműködés. Az empirikus adatok elemzését követően, a tanulmány ismerteti azokat a kulturális
különbségeket, amelyek a két ország viszonylatában a sikeres üzleti együttműködések kerékkötői lehetnek.
Kulcsszavak:
pszichikai távolság, kulturális különbségek, üzleti kapcsolatok, kkv-k

T. Molnár Gizella
SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet

A kultúrpolitika reformtörekvései Magyarországon 1966-1976
A kultúraközvetítés története reformok története is egyben. A reformokat a mindig aktuális kultúrpolitika
kezdeményezte, hajtotta végre – összefüggésben az épp aktuális politikai törekvésekkel. Erre több példát találunk
a magyarországi kultúrpolitika történetében, amelyek közül az előadás az 1966-76 közötti évtizedet emeli ki, amely
jól illusztrálja a kultúra és a politika összefüggéseit, és a kultúra politikai meghatározottságát. Az 1965-66-ban
elindított (majd szép lassan elhalt) új gazdasági mechanizmus olyan szintű összefüggést mutat a kulturális reform
elképzelésekkel, amelyeket érdemes közelebbről is szemügyre venni, főként, ha tudjuk, hogy a kulturális reformok
kifutása a ’74-es közművelődési párthatározat, és a ’76-os Közművelődési törvény. Emellett azt is bemutatjuk,
hogy ebben a korszakban hogyan próbáltak kultúrpolitikai reformokat megvalósítani úgy, hogy megmaradjon
annak irányíthatósága, és gazdaságos is legyen. A reform ezen kívül összefüggött a kultúraközvetítő
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szakemberképzés reformjával is, amely egyre fontosabbnak tartotta a felsőfokú szakemberképzés kiszélesítését,
és 1975-ben elindította azt főiskolai szinten is.
Kulcsszavak:
kultúrpolitika, reform, közművelődés, szakemberképzés

Újvári Edit
SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Felnőttképzési Intézet

A modern antropológiai paradigma
Az antropológiai paradigmaváltások sorában a legnagyobb horderejű a modernitás korszakában a kulturális
antropológia, a fizikai antropológia és humánetológia egybehangzó, tudományos tényeken alapuló megállapítása
az emberiség egységéről. Emellett a kultúratudományban a kultúrák sokféleségének etnocentrizmustól független
értékelése, az eltérő kultúrák egymásra hatásának, sokrétű kapcsolatrendszerének, közös nevezőinek
hangsúlyozása is meghatározóvá vált, amely számos kultúrtörténeti ismeretanyag mentén
fogalmazódott/fogalmazódik meg. E téren, elméleti eredményekben a kulturális antropológia számos
irányzatának képviselője jár az élen, az Európán kívüli törzsi kultúrák vizsgálatának ismeretanyagát kamatoztatva.
Az előadás ennek a 19-20. században lezajló tudományos paradigmaváltásnak a legfőbb üzeneteit, állításait elemzi,
majd ennek következményeit, illetve az e szemléletmódnak ellenmondó tendenciák állításait tekinti át. A modern
antropológiai paradigma jegyeit tanulságos szembesíteni a premodern kulturális korszakok emberről és kultúráról
alkotott nézeteivel, és ezek máig nyúló hatásaival, hiszen a köztudatban máig ezek a meghatározó nézetek. Az
etnocentrikus attitűd, a kultúrák közötti különbségek áthidalhatatlan voltának nézete olyan domináns jelenség,
amely azt bizonyítja, hogy a modern antropológiai paradigma nem hatja át a társadalmat, az egyelőre a tudomány
világában rekedt meg.
Kulcsszavak:
antropológiai paradigmák, modernitás, etnocentrizmus-ellenesség

Vehrer Adél
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar

Nemzedékek kultúraközvetítési és tanulási tapasztalatai
Az utóbbi évtizedekben a fiatalok és idősek tudása és tapasztalatai közötti különbségek egyre növekvő tendenciát
mutatnak. Emellett hazánkban nincs kialakult gyakorlata az időskorra való felkészülésnek, ugyanakkor feltehetően
a fiatalok idősképét befolyásolja családi szocializációjuk, valamint kapcsolattartásuk, lakóhelyük földrajzi távolsága
nagyszüleiktől. Az intergenerációs tanulás fontosságát bizonyítja, hogy az idősek sokat tudnak a régi,
környezettudatos életmódról, a szabad idő hasznos eltöltéséről, a közösségek fontosságáról, ezen kívül számos
más tapasztalattal gazdagíthatják a fiatal generációk tudását. Az unokák korosztálya pedig az informatika vagy akár
a nyelvtudás rejtelmeibe avathatja be nagyszüleit. Érdemes vizsgálni tehát, hogyan készülnek az időskorra az X és
Y generáció tagjai, szerintük melyek az időskor pozitívumai és negatívumai, mi mindent tanulhatnak a baby boom
generáció tagjaitól, és ez vajon kölcsönös folyamat-e, valamint mindez hogyan befolyásolja az idősekről kialakult
elképzeléseiket. Az előadás az intergenerációs tanulással kapcsolatos kérdőíves kutatás eredményeit,
tapasztalatait is bemutatja, elsősorban andragógiai megközelítésben.
Kulcsszavak:
generáció, időskor, tanulás, kultúraközvetítés, hagyományozás
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Vinkóczi Tamás
Széchenyi István Egyetem

Pénzügyi kultúra fejlesztése
Célom bemutatni a pénzügyi kultúra felértékelődésének létjogosultságát a napjainkban zajló gazdasági események
közepette. Az említett fogalomkör meghatározásához az embereknek meg kell ismerniük a pénzügy jelentőségét.
Érezniük kell, hogy ez nem csupán bonyolult képleteket összessége, hanem mindennapi feladataik, döntéseik
részét képezi ezen ismeretek alkalmazása. A 2008-as gazdasági világválság által bebizonyosodott, hogy hazánkban
illetve a világon mindenfelé fejlesztésre szorulna a pénzügyi kultúra. Én úgy gondolom, hogy ezen ismeretek
elsajátítása egyenlő kell legyen a következőkkel: ? átgondolt pénzügyi döntések meghozatalának a képessége ?
egyszerűbb (gyakran alkalmazott) pénzügyi fogalmak ismerete ? pénzügyi döntések nehézségeinek ismerete ?
bank, mint gazdasági szereplő működésének ismerte (betét, kamat szint) Fontos áttekinteni a korábbi kutatások
eredményét ezen a területen. Kiemelném az OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) 2010-es
kutatását, mely során 14 országban összesen 1 000 főt sikerült elérni kérdőív kitöltése által. Az elkészült tanulmány
szerint hazánk felnőtt lakossága a nemzetközi átlaghoz viszonyítva magasabb pénzügyi tudással rendelkezik. Az
elméleti ismeretek persze nem tükrözik a gyakorlatiasságot, ezt támasztja alá a felmérés egy másik vetülete
magyar viszonylatban. Egyre többen emlegetik az élethosszig tartó tanulást, mely szinte már az óvodai oktatásban
megkezdődik például a nyelvoktatással. A későbbiekben az órai képzésen túl a diákoknak lehetőségük van
különböző versenyeken is részt venniük. Véleményem szerint ezen versenyek, főként az egyetemi oktatásban
megjelenők, jelentősen növelhetik a hallgatók pénzügyi ismereteinek a körét. Emiatt a jövőben érdekesnek látom
egy kutatás lefolytatását a különböző országos versenyeken résztvevők pénzügyi ismeret bővülésével kapcsolatos
tapasztalatainak kikérésével.
Kulcsszavak:
élethosszig tartó tanulás, OECD, pénzügyi kultúra
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Társadalomtudományi szekció
Paradigmaváltás a magyar-orosz kapcsolatokban
Barsukova Anzhelika
Higher Education of Moscow Region “State University of Humanities and Social Studies”

Historical time in the urban environment
(the experience of analysis of monuments in Kolomna and Győr)
Author of this topic addressed to the historical experience of exploring the concept of «town» in the European
and Russian scientific practice. The problem of the study is based on an interdisciplinary approach, combining
history, cultural studies, political science and social psychology.We systematized the experience of sampling
analysis of monuments in Kolomna and Győr for identifying symbols, landmarks and factors of different historical
epochs that have found expression in the urban environment.
Key words:
Historical time, urban environment, experience, monument, Kolomna

Biryukov Alexey
Higher Education of Moscow Region “State University of Humanities and Social Studies”

Image of Hungary in Russia during the Second World War by the materials of press
The relations between the USSR and Hungary during the period between two World Wars were difficult
and contradictory. At an initial stage of the Second World War there was a rapprochement of Budapest
and Berlin. Moscow met it with alarm. But up to the entry of Hungary into war the Soviet press wrote
about events of internal and foreign policy of Hungary with interest and reserved sympathy. The analysis
of the Soviet press of the WWII period allows to reveal some main subjects connected with Hungary. The
appeal of the USSR to these subjects was very indicative. The Hungarian people accurately separated
from the Hungarian authorities. The emphasis on a number of disputed national problems of Budapest
in the relations with Romania and Slovakia was marked. Difficulties in the relations of the Hungarian
armies and German Wehrmacht were noted. Such approach of the Soviet press of the military period to
formation of an image of Hungary was a part of official foreign policy of the Soviet state and personally
Stalin.
Key words:
Image, Second World War, Russia, Hungary, press

Galkina Olga Galkin, Pavel
Higher Education of Moscow Region “State University of Humanities and Social Studies”

The past and present of Hungary in the eyes of Russian students
The presentation/report is based on analysis of more than 120 questionnaires of the students of 2-4
courses of the Faculty of History, Management and Service. During interrogation the students could
demonstrate the knowledge of history, history-cultural and nature objects of interest of Hungary, to
characterize different aspects of Russian-Hungarian relations. The student survey was carried out in a
«express- interrogation» and «home/ remote interrogation». Express-questionnaire revealed the
insufficient knowledge by the students as history of Hungary so its objects of interest. In answering the
same questions at home the students demonstrated great interest to history and culture of this country.
Key words:
Students, history, opinion, stereotypes, questionnaire
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Horváth Csaba Sándor, Varga Balázs
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar

The image about Russia in Hungarian history-textbooks
Jelen kutatásunk célja, hogy a magyarországi történelemkönyvekben Oroszországról és az oroszokról megformált
képet bemutassuk. Előadásunkban sorra vesszük azokat az eseményeket, uralkodókat, korszakokat, amelyek (akik)
az orosz történelem jelentős elemei voltak és Magyarországon is tanítás tárgyát képezik. Vázoljuk ezek megítélését
a tankönyvek alapján, ezen keresztül pedig egy képet próbálunk kapni az orosz kultúra és Oroszország mai
megítélésével kapcsolatban.
Kulcsszavak:
image, history, textbooks, students, Russia

Kovalev Dmirtrii
Higher Education of Moscow Region “State University of Humanities and Social Studies”

Russian-Hungarian economic relations at the end of XX. - the beginn of XXI. century
In the article the author has made the attempt to analyse the influence of foreign policy factors and
circumstances on the development of trade-economic relations between Hungary and Russia in the postSoviet period. He has tried to consider the causes and the nature of positive changes in RussianHungarian partnership and external economic relations at the beginning of the XXI century.
Key words:
Russia, Hungary, Economy, relations, research

Molnár Ferenc, Molnár Petra
Pécsi Tudományegyetem BTK

Előadás és publikáció: Az európai unió és Magyarország kapcsolta Lóránt Károly „Az európai unió
jövője és Magyarország mozgástere” című tanulmány alapján
Az európai unió és Magyarország kapcsolta Lóránt Károly „Az európai unió jövője és Magyarország mozgástere”
című tanulmány alapján Az Európai Unióban jelen levő válságjelenségek, azok megoldásaiban kirajzolódó
nemzetállami ambíciókat jelentősen hátráltatják a tagállamok közötti érdekek széttagoltsága. Ezek külön – külön
és együtt is heves vitákat gerjesztenek. A problémák között fontos elemként jelölhető meg az Uniós külpolitika,
illetve az azokban megjelenő véleménykülönbség (pl.: Törökország vízummentessége, az iraki háború vagy az
ukrán válság). A másik nagy probléma a nemzetállamokon belüli társadalmi csoportok közötti ellentétek. Gyökere
a valamikori szociális piacgazdaság lebontása, a magas szintű munkanélküliség állandósulása és ennek
következtében a középrétegek elszegényedése és az ezzel járó létbizonytalanság. Hátrányaink között tarthatjuk
számon a szűk belső piacot - kis felvevőképességgel és fizetőképes kereslettel. A hazai kis – és középvállalatok
kevésbé versenyképesek, mint a multinacionális, tőkeerős vállalkozások. Ezek mellett egyértelműen látszik a
gazdasági fejlődés asszimmetriája és az ezekből származó területi egyenlőtlenségek. Az ország környezeti állapotát
mindenképpen javítani kell. A fent felsorolt ellentéteket jelentősen felerősíti a jelenleg megoldhatatlannak tűnő
bevándorolt iszlám lakosság integrációja, az európai kultúra gyengülése és a demográfiai válság.
Kulcsszavak:
Európai unió és Magyarország
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Varga Balázs, Horváth Csaba Sándor
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar

The past and present of Russia in the eyes of Hungarian students
Kérdőíves vizsgálat az Apáczai Kar hallgatóinak körében az Oroszországgal kapcsolatos tudásukról. Főbb kutatási
kérdések, szempontok: Milyen történelmi eseményeket tudnak megnevezni Oroszország történelméből? Milyen
fájdalmas és pozitív eseményeket említenek Magyaro. és Oroszország. történelmi viszonyából? Milyen
sztereotípiákat társítanak Oroszországhoz, az oroszokhoz? Milyen nevezetesebb történelmi, kulturális vagy
természeti intézményeket, látnivalókat ismernek Oroszországban? Mi a véleményük a két ország viszonyáról
napjainkban?
Kulcsszavak:
Students, history, opinion, stereotypes, questionnaire
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Turizmus szekció
Hagyományok és reformok a turizmusban
Albert Tóth Attila
Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar

„Zöld szállodák” a környezettudatosság jegyében
A szállodaiparban már évtizedek óta egyre nagyobb figyelmet fordítanak a környezetvédelmi és fenntarthatósági
kérdéseknek. A fenntartható turizmus szakirodalmának folyamatos bővülése mellett, ezzel párhuzamosan, a
szállodaipar környezetvédelmi kérdéseivel foglalkozó tanulmányok is megjelentek (Lawson, 1995; Stipanuk, 1996;
Kirk, 1997), és a nagy nemzetközi szállodaláncok fokozatosan bevezették a legjobb, gyakorlatban is alkalmazható
megoldásokat. A szállodák hamar felismerték, hogy a környezettudatos üzemeltetés egyben jelentős
költségmegtakarítást is jelenthet, és a társadalmi felelősségvállalás segíti a kedvező imázs kép kialakítását is. A
legnagyobb nemzetközi szállodaláncok példáit követve, már Magyarországon is a figyelem középpontjába került a
környezettudatos szállodai üzemeltetés. A Magyar Szállodaszövetség 1993-ban írta ki először a „Zöld szálloda”
pályázatot, amelyre akkor még csak néhány szálloda jelentkezett, és három, nemzetközi szállodalánchoz tartozó
szálloda kapta meg akkor a minősítést. (MSZÉSZ, 2016) Az azóta eltelt évek alatt, már tizenkétszer írták ki a
pályázati programot, és a szállodaláncok tagszállodáin kívül, már a független szállodák közül is sokan elnyerték
minősítést. A pályázati program nem csak a „Zöld szálloda” minősítéssel rendelkező szállodák számára fontos,
hanem egyben iránymutatás és követendő minta, minden szálloda és szálláshely számára is. A konferencia előadás
a szállodák környezetvédelmi kérdéseivel, a „Zöld szállodák” minősítési rendszerével, és a környezettudatos
működés feltételeivel foglalkozik.
Kulcsszavak:
„Zöld szálloda”, környezettudatosság, minősítés feltételrendszere

Darabos Ferenc
Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar

A turizmustervezés és turizmusfejlesztés feladatainak modellezése a felsőoktatásban
Jelen kutatásban a településmenedzsment szeminárium hagyományos és újszerű oktatási módszereinek elemzése
jelenik meg a felsőoktatási tapasztalatok tükrében. A kutatás alapja a mintegy 10 éves fenti tárgykörben kifejtett
felsőoktatási munka, mely kiegészült az oktatási aktivitásokra és a csoportmunkára vonatkozó irodalmak
áttanulmányozásával. Az oktatási anyag célja a turisztikai helyzetértékelések elkészítéséhez szükséges algoritmus
felállítása, tökéletesítése és alkalmazása. Dolgozatomban a tantárgyi célok meghatározását követően az egyes
munkafázisok szakmai tartalmaihoz köthető kompetenciákat fejtem ki. Érdekelt továbbá az elvárt hallgatói
kompetenciák fejlődési pályájának nyomon követése. Kutatásomban az oktatási módszerek átalakulását is
vizsgálom, hangsúlyt fektetve az irodalmak, adatforrások, szoftverek használatának változására. Vizsgálom
továbbá a hallgatók hozzáállását a csoportmunkához, a teljesítményértékelésekhez. Főbb megállapításaimat
alátámasztották a hallgatók primer visszajelzései, melyeket szisztematikusan gyűjtöttem össze a közös
teljesítményértékelések alkalmával. Konklúzióként a tananyagfejlesztés további lépéseit fogalmazom meg.
Kulcsszavak:
tananyagfejlesztés, kompetencia,munkafázisok
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Husz Anikó
Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar

A 21. század kihívásai az idegenvezetésben
A nemzetközi statisztikák alapján a városlátogatások száma az utazási motivációk körében jelentős arányt képvisel.
Ma már nem elég egy város értékeit „klasszikus“ módon bemutatni, mivel a vendégek valami újat, alternatívat
szeretnének átélni. Ez jó lehetőséget biztosít az idegenvezetők számára is új ötletek megvalósítására. Célom olyan
új városnézési formákra ráirányítani a figyelmet, amelyek megfelelnek a 21. század kihívásainak
Kulcsszavak:
tematikus városnézés, élményvezetés, kulturális turizmus

Ivancsóné Horváth Zsuzsanna, Ercsey Ida
Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar

Horgászturizmus transzformáció
A horgászat szerepe a történelem során jelentősen átalakult. A kezdetben, aki horgászni indult, nem elsősorban
szórakozásból tette, hanem, hogy maga és családja táplálékát biztosítsa. Az idők folyamán a tevékenység célja
nagyrészt átalakult. Manapság, akik horgászbottal indulnak halat fogni, nem elsősorban a táplálékszerzés
motivációja miatt teszik ezt, sokkal inkább a kikapcsolódás, az aktív pihenés miatt. A rohanó életmód mellett
megnőtt az igény a szabadidő természetben való kulturált eltöltésére. A jogszabályok, a vizek halgazdálkodási
jogának kedvező változása segít, hogy a horgászat, mint turisztikai termék, más európai országokéhoz hasonlóan
meghatározó legyen az aktív turizmusunk piacán.
Kulcsszavak:
horgászturizmus, transzformáció, aktív pihenés

Kőmíves Csaba, Ivancsóné Horváth Zsuzsanna, Kocsisné Andrásik Ágota, Vajda Katalin
Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar

A törvényi változás hatásának vizsgálata a fiatalkorúak közétkeztetésében.
A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet
jelentős mértékben változtatta meg a közétkeztetés szabályait, az ételkészítés technológiáját, valamint az
ételkészítés során felhasznált alapanyagokat. Kvantitatív kutatásunkban azt vizsgáljuk, az elmúlt másfél év alatt,
mennyire valósították meg azokat az intézmények az általános-és középiskolák menzáin. A kutatás még a kezdeti
szakaszában van, eddig 200 fő töltötte ki kérdőíveinket, amelyeket SPSS 23 statisztikai programcsomaggal
dolgoztuk fel. A minta nem reprezentatív, a minta vételi keret általános és középiskolás diákok, akiket
véletlenszerűen választottuk ki Mosonmagyaróvár és Győr agglomerációjából. A leíró statisztikai adatokon
(modus, medián, szórás) kívül mennyiségi sorvizsgálatot, kereszttáblás elemzéseket, illetve faktoranalízist
végeztünk.
Kulcsszavak:
közétkeztető, intézmény, élelmezési norma, egészség
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Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Storytelling a marketingkommunikációban
A Storytelling napjainkban a menedzsment-tudományok és a marketing kulcsfogalma lett. A
marketingkommunikáció egyik legmodernebb eszközének számít. Számos vállalat alkalmazza a történetmesélést
a vállalati megjelenítés, a termékek ismertetésének hatékony eszközeként. A történetek hozzánk szólnak,
érzelmeinkre hatnak, és így meggyőzőbben kommunikálhatók a termékekkel kapcsolatos információk. A
fogyasztók a nekik szóló történetek hatására „érintettebbé” válnak, nagyobb valószínűséggel fogják megvenni a
vállalat termékeit, igénybe venni szolgáltatásait. A Storytellingben rejlő lehetőségekre már az oktatás is felfigyelt,
ezért érdemes a jövőben a tanítási módszerek tárházát ezen a módon is bővíteni. Az előadásban a Storytelling
jelenségét főképpen a német nyelvű szakirodalomra támaszkodva szeretném bemutatni. Konkrét vállalati példák
segítségével igyekszem rávilágítani a Storytellingben rejlő lehetőségekre első sorban a hatékony
marketingkommunikáció tekintetében, de nyelvészként a Storytelling tipikus nyelvi fordulatainak bemutatására is
sor kerül.
Kulcsszavak:
Storytelling, történetmesélés, marketingkommunikáció

Printz-Markó Erzsébet, Ivancsóné Horváth Zsuzsanna
Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar

A magyarországi y generáció és a hazai wellnes turizmus
A wellness turizmushoz és az Y generációhoz kapcsolódó primer és szekunder kutatómunkánk segítségével azt
vizsgáljuk, hogy milyen mértékben érvényesül a magyar wellness turisták Y generációjánál a wellness filozófia.
Kérdőíves megkérdezésünk eredményei a wellness szolgáltatók számára egyfajta iránytűkét hozzájárulhatnak a
magyarországi Y generáció körébe tartozó belföldi turisták wellnesshez való viszonyának és az igényeiknek
mélyebb megismeréséhez.
Kulcsszavak:
wellness modellek, wellness turizmus, Y generáció
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