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Apáczai Csere János, a magyar nyelvű pedagógusképzés kiemelkedő alakja
Az előadás a XVII. században élt, a magyar és nemzetközi neveléstörténet-írásban is
ismert, életművével jelentőset alkotó Apáczai Csere János pályáját tekinti át, fókuszba állítva
az erdélyi tudós iskolákról, tanítókról, tanítóképzésről ránk maradt gondolatait. A bemutatást
egyrészt arra a nagyon gazdag, terjedelmét és tartalmát tekintve is impozáns szakirodalomra
alapozzuk, amely az utóbbi másfélszáz évben keletkezett, kiemelten is Bán Imre, Orosz Lajos,
Kemény Gábor műveire. Másrészt fontosnak tartjuk az Apáczaitól ránk maradt, igen
terjedelmes forrásanyag vizsgálatát és ezek témához kapcsolódó főbb gondolatainak a
bemutatását is az előadásban, kiegészítve olyan fontos kútfőkkel, mint például Bethlen Miklós
több egykori tanárát, diákéveit, a kor pedagógiai módszereit is érzékletesen leíró Önéletírása.
A korabeli erdélyi műveltségi, iskoláztatási viszonyokat külföldi egyetemi tanulmányai
után hazatérve bíráló Apáczai Csere János több művében (például gyulafehérvári és kolozsvári
székfoglaló beszédeiben, a Magyar Encyclopaedia című munkájában) kifejtette gondolatait a
tanítás helyes módszereiről, az anyanyelv iskolai használatának, fejlesztésének és
megőrzésének jelentőségéről, a tanítók képzésének fontosságáról, a tudományok
rendszerszerű tanulásáról. Saját korában egyedülálló módon foglalta össze azt is, hogy milyen
a jó tanító és ki a jó diák, és ehhez számos módszertani tanácsot is adott műveiben. Az előadás
ezeket a gondolatait mutatja be, kor- és tudománytörténeti hátteret, életrajzi mozzanatokat,
valamint nevelés- és művelődéstörténeti kereteket is körvonalazva az életmű jobb megértése
érdekében. A bemutatás érinti a korabeli erdélyi műveltségi és iskoláztatási viszonyokat,
felvillantja azoknak a neves pedagógus egyéniségeknek és tudósoknak a tevékenységét, akik
szülőföldjén és Németalföldön nagy hatást tettek Apáczaira. Kiemeljük a puritanizmus és a
karteziánus gondolkodás nyomait a nagy pedagógus iskola- és művelődésszervező
tevékenységében.
Apáczai Csere János a magyar pedagógiai gondolkodásnak nem csupán egyik jeles
alakja, de kétségkívül a megteremtője is volt. Hazája, népe, a magyarság és a magyar nyelv
érdekében tett erőfeszítései nem egyszerűen papírra vetett szavak voltak, hiszen iskola- és
tudományszervező, a műveltségi szint emelését célzó, végső célként az egész társadalom
felemelkedését szolgáló elképzeléseit saját mindennapi munkájában is folyamatosan,
példátlan szorgalommal és állhatatossággal igyekezett megvalósítani. Rövid élete ellenére
olyan életművet hagyott hátra, amely halála után csaknem 360 évvel is kiindulópontot és
kapaszkodót jelent a tanítóképzés, az iskolaügy, az anyanyelvhasználat, tágabban a magyarság
sorsa iránt felelősséget érző, a nevelés iránt elkötelezett kortársaink számára.
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A magyar nyelvű pedagógusképzés jelene és perspektívái a Kárpát-medencében
Az előadás a magyar nyelvű pedagógusképzés jelenére és perspektíváira fókuszál, különös
tekintettel a Kárpát-medencei innovációkra, jó gyakorlatokra és meghatározó folyamatokra
vonatkozóan. Az előadás első részében, a téma kontextusát bemutatva, egyrészt a
nemzetközi trendek bemutatására kerül sor, különös tekintettel a felsőoktatás
nemzetköziesedésére és globalizációjára vonatkozóan. A nemzetköziesedés tekintetében
előtérbe kerül a kreativitás és innováció, a minőségi képzés, a munkaerőpiac, a személyre
szabott fejlesztés és a hallgatói fejlődés nyomon követés, valamint a professzionális
elszámoltathatóság növekvő igénye. Másrészt a pedagógusképzés nemzetközi kontextusára
fókuszálva, sor kerül a legújabb kutatási eredmények és az oktatási intelligencia, a
kompetencia-alapú pedagógusképzés fogalmának és jellemzőinek rövid bemutatására. Az
előadás második részében a magyar nyelvű pedagógusképzés (Erdély: Babes-Bolyai
Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar, Felvidék: Selye János Egyetem
Tanárképző Kar, Vajdaság: Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar) néhány jó
gyakorlatát elemzi. Az erdélyi folyamatokat tekintve elsősorban a kisebbségi tanulási utak
kutatási eredményei, a tanítói tudás összetevői, az elmélet és a gyakorlat összefüggései
érdemelnek különös figyelmet. A felvidéki magyar nyelvű pedagógusképzést tekintve, a Selye
János Egyetem Tanárképző Karának jó gyakorlatából az előadás a kompetencia-alapú
pedagógusképzés néhány területét (projektpedagógia, személyre szabott tanulási utak,
fejlesztő értékelő eszközök) emeli ki.
A vajdasági tanító- és óvóképzés gyakorlatát tekintve, az előadás elsősorban az
infokommunikációs technológia használatára, a tartalmi innovációkra és a hallgatói
karrierépítés jellemzőire és a tudásintenzív, kollaboratív pedagógusképzésre fókuszál. A jó
gyakorlatok jellemzőinek feltárása számos eredménnyel kecsegtet mind a pedagógusképzés
kutatása, mind a pedagógia gyakorlata számára. Az előadás záró része a helyi innovációk
alapján néhány forgatókönyvet vázol fel. A forgatókönyvek lehetővé teszik, hogy az előadás
végén a Kárpát-medencei magyar nyelvű pedagógusképzés meghatározó trendjeit és
folyamatait bemutassam. Ennek keretén belül egyrészt a kognitivista és konstruktivista
tanuláselméleti folyamatok jellemzésére, másrészt a 21. századi pedagógusképzés néhány
lokális lehetőségeinek az összegzésére kerül sor.
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Szimpózium
Bárczi Zsófia - Petres Csizmadia Gabriella
Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara, Nyitra
A nyitrai Közép-európai Tanulmányok Karán zajló irodalmi nevelés specifikumai
Előadásunkban a nyitrai Közép-európai Tanulmányok Karán zajló – tanító szakosok
számára meghirdetett – irodalmi nevelésre orientálódó kurzusok tartalmi és módszertani
kérdéseibe, specifikus vonásaiba kínálunk betekintést. A hallgatók irodalmi neveléssel
foglalkozó tantárgyai közé a Gyermek- és ifjúsági irodalom, a Gyermek- és ifjúsági irodalom
oktatása, valamint a Drámapedagógia kurzusok tartoznak. A tanítójelöltek pedagóguspályára
való felkészítésében az anyaországi tananyag-modellek megismertetése mellet a helyi
társadalmi-kulturális közeg specifikumaival is foglalkozunk, hiszen a jövendőbeli pedagógusok
egy kétnyelvű közegben, a szlovákiai iskolaügy rendszerébe illesztett magyar tanítási nyelvű
iskolákban fejtenek majd ki oktatói-nevelői munkát. Ebből kifolyólag a képzésünkben fontos
szerepet játszik a szlovákiai magyar kultúra sajátosságainak megfogalmazása, körülhatárolása,
megerősítése, az anyaországi kultúrával szembeni másságának és egyediségének tudatosítása
és kiemelése, illetve az ebből (is) fakadó szlovákiai magyar identitás megerősítése, a helyi
társadalmi-kulturális közegben történő tájékozódás és otthonosságérzet feltételeinek
elősegítése.
A helyi specifikumok legmarkánsabban a „klasszikus gyermekirodalmi kánon”
(Hansági,2017) keretein túlmutató tananyag-kiegészítésben figyelhetők meg. A fél éven át
zajló, heti 180 percben tanított Gyermek- és ifjúsági irodalom tananyagának tartalmát
alapvetően az anyaországi egyetemi oktatáson belül is hagyományosnak mondható
műfajelméleti megközelítés érvényesítése rajzolja körül, azonban a szövegkorpusz
válogatásakor fontos szempontnak tartjuk az ún. esztétikai irodalom (Kozsár, 2002) részét
képező helyi gyermekirodalmi művek megismertetését és népszerűsítését is. A tananyagspecializálás során elsősorban Kozsár Zsuzsanna Meseirodalmunk fája című monográfiájából
indulunk ki, illetve a kötet ismertette szöveganyagon túl kortárs szlovákiai magyar irodalmi
művekkel is foglalkozunk (pl. N. Tóth Anikó meséivel, N. Tóth, 2012). A szintén fél éven át zajló,
heti 180 percben tanított Gyermek- és ifjúsági irodalom oktatása órán, valamint a fél évet
felölelő, 90 percben oktatott Drámapedagógia kurzuson irodalompedagógiai és – didaktikai
kérdésekkel foglalkozunk. Ezeken a kurzusokon az élményközpontú irodalomtanítás (Fűzfa,
2016) alapelveinek megismertetésén túl fontosnak tartjuk a diákokkal közös tevékenységként
megvalósuló tananyagfejlesztést, melynek eredményeképpen – többek között – szlovákiai
magyar gyermekirodalmi művek tanórai feldolgozási lehetőségeire készítünk alternatívákat. A
projektmunka keretén belül kidolgozott tananyagfejlesztést egyrészt a kurzusok egyik
kimeneteként értékeljük, másrészt a formális oktatás kiegészítéseként irodalmi
élményműhelyeket szervezünk az intézmény hallgatói és általános iskolás korú tanulók
számára (Dramatikus játékok napja, Mesés kortársak projekt). Ezek az élményműhelyek
azokat a társadalmi igényeket kívánják kiszolgálni, melyek a pedagógusképzés
gyakorlatorientáltságára fókuszálnak.
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Dőryné Zábrádi Orsolya – Sütő Csaba András
Széchenyi István Egyetem
Azonosságok és különbségek a nyitrai és győri tanítóképzésben az anyanyelvi és az
irodalmi nevelés területén
Az EFOP 3.4.3. projekt keretében komparatív vizsgálatot végeztünk, melynek célja a
nyitrai és a győri pedagógusképzések tantervi hálójának összehasonlítása volt az anyanyelvi és
az irodalmi nevelés területén. Bár a képzési struktúra a két intézményben jelentős mértékben
eltérő, a különbségek mellett azonosságok is fellelhetők mind a tantervi háló, mind pedig a
tananyagtartalmak tekintetében. Ezeket a hasonlóságokat és különbözőségeket fogjuk
bemutatni.
A nyitrai óvópedagógus alapképzési szak nyelvészeti kurzusai megfelelően előkészítik,
megalapozzák a hallgatók nyelvészeti ismereteit. A diszciplína különböző területei a következő
kötelező tárgyak felvételét írják elő:
- Fonetika, fonológia, beszédkészség-fejlesztés,
- Lexikológia, morfológia és szókincsfejlesztés,
- Mondattan és gyermeknyelv,
- Nyelvművelés,
- Ortográfia (kötelezően választható).
Az elemzés során megállapítottuk, hogy ezek a kurzusok előkészítik a leendő
óvópedagógusokat arra, hogy ezzel a korosztállyal foglalkozzanak.
Mindezt összevetettük a saját tantervi hálónkkal, és azt tapasztaltuk, hogy az győri Apáczai Kar
tanító alapképzési szakán is megtörténik az alapozás, igaz, kevesebb kurzussal és kisebb
óraszámmal (Beszédművelés, hangtan és helyesírás, Magyar nyelv I., Magyar nyelv II.). Ezeken
a területeken elképzelhetőnek tartjuk a kooperációt és a tapasztalatcserét.
Hasznosnak találtuk, hogy Nyitrán 2 kurzus is foglalkozik az óvodás korúak irodalmával, illetve
azt is, hogy a drámapedagógia helyet kap a képzésben. Érdekes lenne talán, ha kitekintést
nyújtanának a gyermekirodalom egészére, illetőleg ha szerepet kaphatna az irodalom elméleti
ismereteinek megalapozása.
A győri képzésben az irodalmi stúdiumok a hallgatók általános műveltségét és
tájékozottságát célozzák (Korunk irodalma, gyermekirodalom, Anyanyelvi tantárgypedagógia). A választott műveltségterületen irodalomelméleti, irodalomtörténeti és
módszertani stúdiumok (Irodalomelméleti ismeretek, Irodalomtörténet, A magyar nyelv és
irodalom tanítása az 5-6. osztályban) készítik fel őket az oktatásra. Ezekhez a kurzusokhoz
nálunk gyakorlati képzés is társul.
A nyitrai tanítóképzés nyelvészeti kurzusai az óvópedagógus-képzésre épülnek. Bővítik
nyelvészeti ismereteiket:
- Szemantika, textológia,
- Stilisztika,
- Anyanyelvhasználat kétnyelvű környezetben (kötelezően választható).
A kurzusok lefedik a nyelvészet különböző területeit. A győri tanítóképzésben ezek a
területek nem külön kurzusként, hanem integráltan jelennek meg.
A nyitrai tanítóképzés irodalmi és módszertani kurzusai az óvópedagógus-képzésre
épülnek. A következő tantárgyak jelennek meg:
- Gyermek- és ifjúsági irodalom,
- A gyermek- és ifjúsági irodalom tanításának módszertana,
- A nyelvtan- és fogalmazástanítás módszertana,
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- Az írás és olvasás módszertana,
- Dramatizálás és dramatikus játékok (kötelezően választható).
A kurzusokról itt is elmondható, hogy gyermekirodalom-központúak, és a módszertani
tudás megalapozására és elmélyítésére szolgálnak. A győri tanítóképzésben ezek a területek
nem külön kurzusként, hanem integráltan jelennek meg.
Az elemzésünk várhatóan segítséget nyújt majd ahhoz, hogy a projekt keretein belül
közös koncepció alakuljon ki.
Takács Márta
Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar
Magyar nyelvű tanítóképzés a Vajdaságban 2018-ban
A szerbiai, illetve a vajdasági magyar nyelvű felsőoktatási tér az elmúlt évtizedben
jelentősen változott. Elsősorban a demográfiai és az elvándorlási negatív hatások váltották ki
a tér beszűkülését, de a hiányzó, a képzéseket egy önálló szervezeti egységbe tömörítő
intézmény hiánya is közrejátszott ebben. A vajdasági magyar közösség érdekképviseletének,
a Magyar Nemzeti Tanácsnak korábbi, 2014-ben megalkotott stratégiája szerint ez az
intézmény magában foglalta volna az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző
Karának (MTTK) jelenlegi képzéseit (tanítói és óvodapedagógus alap- és mesterképzés), és a
fejlesztés egyik fő iránya a magyar, illetve magyar/szerb tanárképzés lett volna (Korhecz,
2013). Az ilyen irányú fejlesztés elmaradt ugyan, de az MTTK komoly erőfeszítéseket tesz
annak érdekében, hogy a vajdasági magyar tanítóképzéssel olyan pedagógusokat képezzen,
akik, ha erre szükség van, és lehetőség adódik, akár a felső tagozaton is, a hiányzó minősített
tanári erőforrásokat pótolják. Ezt a célt szolgálják a MTTK olyan képzései, mint például az
informatikai felzárkóztató modul, amely tanítói mesterdiplomával kiegészítve, a szerbiai új
törvényi szabályozás szerint, feljogosítják a pedagógust az Informatika tárgy oktatására az
általános iskola 4-8. osztályában1. Várhatóan a Szerbiában általánosan tapasztalható
szaktanár-hiány miatt ez a lehetőség hamarosan a matematikaoktatás területére is kiterjed.
Az akreditált pedagógus-továbbképzések, valamint a szakközépiskolai tanárok pedagógiaipszichológiai kompetenciát biztosító képzés egyébként is meghatározó szereplőjévé tette a
MTTK-t a régió pedagógusképzésének, de a Kar, A szűkös intézményi keretek ellenére is
további lehetőségek kiaknázására törekszik.
Hutterer Éva
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
Magyar nyelvű tanítóképzés Kárpátalján 2018-ban
A kárpátaljai magyarság megmaradása szempontjából létfontosságú a magyar oktatási
tér, a magyar tannyelvű pedagógusképzés. Ukrajna függetlenné válását követően az
értelmiség elvándorlása (is) felerősödött, a magyar tannyelvű oktatási intézményekben
állandósult a szakemberhiány. Ennek eredményeként jött létre az önálló magyar felsőoktatás.
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (KMF) megalakulása óta prioritásként kezeli a
pedagógusképzést. (Orosz Ildikó, 2005, 2010, 2012)
Az ukrajnai háborús helyzet újabb elvándorlási hullámot idézett elő, ezzel együtt a tanári
pálya presztízsének romlása is megfigyelhető. Általános tendenciaként elmondható, egyre

1

https://www.danas.rs/drustvo/master-ucitelji-moci-ce-da-predaju-informatiku/
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kevesebben választják a tanítói hivatást, nagy a lemorzsolódás, sok a pályaelhagyó. (Fedinec
Csilla – Csernicskó István, 2017, Orosz Ildikó, 2017)
A II. Rákóczi F. KMF tanító szakja az intézmény első akkreditált szakjai közé tartozik. 1996
óta működik. Kezdetben 5 éves osztatlan képzés keretében folyt az oktatás (Specialist
diploma), amely 2008-tól kétszintűvé vált (BA, Ssc). A 2016-ban elfogadott új felsőoktatási
törvény megszűntette a Specialist szintet, ennek eredményeként engedélyeztették 2017-ben
az MA képzést. A szakon 492 hallgató szerzett bachelor, illetve specialist szintű diplomát.
Jelenleg 70 BA és 20 MA szakos hallgatója van.
Az előadás célja a kárpátaljai magyar tannyelvű tanítóképzés jelenlegi helyzetének
ismertetése, különös tekintettel a II. Rákóczi F. KMF-en zajló tanító szakos képzésre. A téma
felvezetéseként röviden vázoljuk a magyar nyelvű tanítóképzés előzményeit, bemutatjuk
azokat az intézményeket, melyekben magyar nyelvű tanítóképzés folyik, majd áttérünk a
jelenlegi helyzet elemzésére. Kitérünk mindazoknak a tényezőknek a számbavételére, melyek
hatással vannak a tanítóképzés jelenlegi helyzetére, kiemelve azokat a törvényeket,
rendeleteket (pl. az új felsőoktatási törvényt, a közoktatási törvényt, a közoktatás reformját
előirányzó Nova Ukrainszka Skola iskolakoncepciót), melyek új utakat szabnak a
tanítóképzésnek is.
Az előadás befejezéseként reflektálunk az előttünk álló változásokra, milyen kihívások
elé állítják ezen változások az érintetteket, hogyan biztosítható továbbra is a jól kvalifikált
pedagógusképzés, milyen szerepe lehet mindebben az egységes Kárpát-medencei oktatási
térnek.
Lőrincz Ildikó – Cseh Sándor
Széchenyi István Egyetem
Összegzés a szlovákiai magyar nyelvű óvodapedagógus-képzés és tanítóképzés, illetve a
magyarországi tanítóképzés szerkezetének komparatív vizsgálatáról
Az szlovákiai óvópedagógus alapképzési szak a tantervi hálók és tantárgyleírások
elemzése alapján az általános pedagógiai, neveléstudományi stúdiumok tekintetében
megalapozza a tanító mesterszintű képzést. Az óvodapedagógia alapszakos képzés lehetővé
teszi, hogy a hallgatók megismerjék a 3-10 évesek fejlődésének pszichológiai sajátosságait, a
lélektan főbb területeit, a szlovákiai óvodáztatás és alapfokú oktatás feladatait, stratégiáit. A
nevelési, oktatási tartalmi szabályzókat szintén bevezető szinten az alsó tagozatra is tárgyalják.
A hallgatók megismerik továbbá a főbb nevelési-oktatási elméleteket, a személyiségformálás
folyamatait, betekintést nyernek a sajátos nevelési igény felismerésének, és diagnosztikájának
egyes eljárásaiba, illetve megismerik az inkluzív nevelés elméletét és egyes eljárásait. Az írásolvasás megalapozására vonatkozó tudásokat pszicholingvisztikai, szakmódszertani és
diszciplináris kurzusok keretében sajátíthatják el. A fenti képzési modell pozitívuma, hogy az
óvodai és az iskolai oktatás egységben kezeli, és így lehetőséget biztosít az óvoda, iskola
átmenet Magyarországon még csak tervezett átfogó megismerésére, az óvodai és alsó
tagozatos értelmi, pszichikai fejlődési különbségekből adódó módszertani sajátosságok
tudatosításához.
A szlovákiai mesterszintű magyar nyelvű tanítóképzés az óvodapedagógia alapszakra
épül. Ebből következően a tanítóképzés kötelező tantárgyként már elsősorban
tantárgypedagógiai stúdiumokra fókuszál. Ez a sajátosság a tantárgyszerkezetében a
pedagógia-pszichológia blokk tárgyaiban oly módon tükröződik, hogy a kötelező pedagógiapszichológia alapozó modul az óvodai
alapszak pedagógia-pszichológia blokkjában
6

Magyar nyelvű pedagógusok és pedagógusképzés a Kárpát-medencében

megvalósul, a tanító mesterszakon már csak néhány általános neveléstudományi és
pszichológiai kurzus szerepel, elmélyítő jelleggel.
A magyarországi tanító alapképzési szak a választható műveltségterületek keretében tudja a
diszciplináris és a tantárgypedagógiai tudást elmélyíteni. Ugyanakkor a szlovákiai tanító
mesterszakon a 4 féléves képzésben specializációra már nincs lehetőség. Másfelől viszont a
mesterszintű képzés lehetőé teszi a tanulmányok folytatását a doktori képzésekben, amelyre
a magyar tanítóképző alapszak elvégzése után közvetlenül nincs mód. A szakmai gyakorlatok
tekintetében a magyarországi programban összesen mintegy 550 órát töltenek a tanítójelöltek
közoktatási intézményben a különböző gyakorlattípusok keretében (hospitálás, csoportos és
egyéni formában). A szlovákiai pedagógusképző alap- és mesterszakon a külső szakmai
gyakorlatok száma ennél jelentősen alacsonyabb.
Végül kiemelendő, hogy a nyitrai tanítóképzésben és a révkomáromi óvodapedagógus
és tanító képzésben expliciten jelennek meg a magyarországi kultúrkincsre is fókuszáló
műveltségi tartalmak és a kisebbségi létből adódó regionális jelleg. A határon átnyúló Kárpátmedencei szemlélet a néprajz-irodalom, nyelvészet terén a magyarországi programban nem
hangsúlyos, nem explicit, így például csak alkalomszerűen tárgyalt téma a regionális
nyelvhasználat és annak pedagógiai és tudományos aspektusai.
Cseh Sándor főiskolai tanár
Széchenyi István Egyetem
Tapasztalatok a Kárpát-medencei oktatási tér kialakításához az Apáczai Csere János Kar
képzései alapján
Az Apáczai Csere János Kar 1992 és 2008 között Felvidéken, Rév-Komáromban
tanítóképzést folytatott, 1997 óta pedig minden év nyári szünetében a nyugati szórványban
magyar nyelvet tanítók továbbképzését végzi. Cél a képzések során szerzett releváns
tapasztalatoknak az összegzése majd integrálása az EFOP-3.4.3-16-2016-00016
azonosítószámú projektben vállalt feladatba, amely a Kárpát-medencei oktatási tér
kialakítására irányul.
Az oktatási tér kialakítása a pedagógusképzés területére koncentrálódik, azon belül is
a magyar nyelven folyó tanítóképzésre. Ugyanis a tanítóképzés egy széles bázisú képzés,
ezáltal alkalmas arra, hogy az országspecifikus igényeket megjelenítse. A tanítóképzésnek
egyik sajátossága, hogy mozgósító erejű, hisz magába foglalja az képző intézmény oktatóinak
többségét, mert minden oktatónak van olyan kompetenciája, amellyel a tanítóképzéshez
hozzárendelhető. Ez teszi a tanítóképzést alkalmassá arra, hogy az intézmény szellemiségének
markáns eleme legyen.
A Felvidéken szerzett tapasztalatok rávilágítanak arra, hogy a képzés hatékonyságának
milyen fontos tényezője a heterogén életkor-, foglalkozás- és előképzettségbeli összetétel. Egy
képzés során tisztázandó, hogy az előzőek kompenzálására milyen eszközrendszer áll
rendelkezésre a képzés munkaformájának függvényében. A képzés minőségében szignifikáns
különbségeket eredményezhetnek a technikai eszközrendszerek megléte, illetve azok
mennyisége és minősége. A végzett tanítók felkészítésben döntő szempontként jelent meg a
gyakorlati képzés intézményrendszere, a szakvezető tanítók felkészültsége. Mindezek megléte
és a képzésben való arányuk megfelelő súlya a végzett tanítók módszertani felkészültségének
garanciája lehet. A képzés kimenetelének és a diplomák alkalmazhatóságának, elismerésének
meghatározó tényezője a szakdolgozat sikeres elkészítése, a záróvizsgák tartalma és azok
színvonala. Mindezek magas szintű megléte szükséges, de nem elégséges feltétele volt a
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diploma szlovákiai honosításának. Igazolódott az is, hogy a tanítói diploma honosítása,
elismerése alkalmazhatósága szoros összefüggést mutat egy országnak a kisebbségekre
irányuló politikájával.
A felvidéki képzéseken túl az elmúlt időszakban az Apáczai Csere János Kar tizenegy
alkalommal biztosította a nyugati szórványban élő magyar nyelvet oktatók éves nyári
továbbképzését. A képzések tapasztalatai rávilágítanak arra, hogy melyek azok a módszertani
elemek és melyek azok az ismeretek, amelyek fontosak a magyar nyelv valamint az identitás
megőrzésében. A továbbképzés résztvevői, akik általában az ún. hétvégi (vasárnapi)
iskolákban tanítanak többségében negyedik generációs leszármazottakat, a magyar nyelv
tanítását tartják elsődlegesen fontosnak. A nemzettudat, a magyarságismeret fejlesztése
pedig meglátásuk szerint szintén fontos, a nyelvi fejlesztést követő célfeladat. Az utóbbi
években a résztvevők kikerülhetetlen továbbképzési tananyagigénye az információs technika
megjelenítése, alkalmazhatósága, illetve elektronikus tananyaggal való ismerkedés.
Biztosan állítható, hogy az elmúlt két évtizedben megvalósult képzések súlyponti
tapasztalatai szemléleti szinten szükségszerűen megjelennek a projekt eredményeként
kialakítandó oktatási térben. Mindezeknek a megjelenítése a kifejlesztendő taneszközökben,
és módszertani segédletekben iránymutatóan fontos, mert az elektronikus technika
lehetőségével ma már egyszerűen eljut a célközönséghez, azaz az iskolákhoz,
pedagógusokhoz, szülőkhöz a Kárpát-medencében, Európában és azon kívül is.
Józsa Mónika
Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara
Magyar zeneoktatás a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen napjainkban
A zenepedagógiában világviszonylatban ismert és elismert Kodály-koncepció nekünk,
magyaroknak talán az egyedüli időtálló devizánk. Büszkék vagyunk rá, a közoktatás minden
szintjén igyekszünk alkalmazni azt a magyar zeneoktatásban, a körülményekhez igazítva
útmutatásait, országhatártól függetlenül. A közismert kodályi kijelentés, miszerint „Az
iskolákban majd akkor lesz jó zenetanítás, ha előbb jó tanárokat nevelünk.“ (Kodály, 1946,198)
bizonyára más művelődési területre, más tantárgyakra is alkalmazható lenne. Bennünket,
a felsőoktatásban dolgozó zenepedagógusokat mégis fokozottan motivál, tettekre sarkall
nemcsak a fenti mondat, hanem Kodály számos más, megszívlelendő, már-már filozófiai
mélységű nemzetnevelő gondolata, zenepedagógiai útmutatása. De vajon hol tartunk a
„legyen a zene mindenkié!“ irányt mutató úton? A Kodály-koncepció egyik alappillére, az
énekközpontúság tekintetében napjainkban sajnos nem szívderítő a kép. A zene lélekformáló
ereje az aktív zenei tevékenységen, a mindenki számára elérhető éneklésen keresztül tud
leginkább érvényre jutni. A mai fiatal generációra azonban e tekintetben sokkal inkább
a passzív befogadás (a különböző médiákból folyamatosan áradó, gyakran nem a kívánt
művészi értéket képviselő zene), mint az aktív zenei tevékenység a jellemző. Az iskola, mely a
„nemesebb zene szomját“ lenne hivatott beoltani a fiatal nemzedékbe, a zenei nevelés órákra
szánt időkeretben sajnos nem tudja azt megnyugtató módon teljesíteni. E tekintetben
a Szlovákiában érvényben lévő minisztériumi rendeletek mostohább körülményeket
teremtettek, mint a Magyarországon alkalmazott gyakorlat. Az általános iskola nyolc
osztályában heti egy alkalommal van ének-zene óra, a kilencedik osztályban már nincs,
a gimnáziumokban, szakközépiskolákban sincs zeneoktatás, ez alól csak az óvóképző
szakközépiskola a kivétel. További gondot jelent a szakképesített tanerő hiány, a legtöbb
helyen, főleg a kisiskolákon a zenei nevelést nem zene szakos pedagógus oktatja.
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Napjainkban a szlovákiai felsőoktatási intézmények egyikében sem működik magyar
nyelvű ének-zene szakos tanárképzés. A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai
Tanulmányok Karán az óvóképző és tanítóképző tanulmányi program keretében folyik magyar
nyelvű zeneoktatás. Az óvóképzős hallgatóknak az első félévben a Hangképzés óra keretében
van lehetőségük az éneklési készségük fejlesztésére. A második félévben a Népzene tárgy
keretében az énekes néphagyományok, az egyes néprajzi területek, mindenekelőtt a Zoborvidék népi kultúrájának gazdag tárházát ismerhetik meg a hallgatók, kiemelve a zenei
anyanyelvet, mint a nemzeti identitástudat megerősítésének eszközét. A Zenei nevelés
alapjai-t az énekes gyermekjátékok gazdag tárházának megismerésén keresztül sajátítja el
a hallgató, majd az szlovákiai magyar iskolákban használatos tankönyvek (Orsovics, 2004,
2005, 2006, 2007) anyagával fejleszti tovább a kodályi elvek mentén.
Mind az óvó-, mind pedig a tanítóképzős hallgatóknak a kóruséneklés lehetősége is
adott a Közép-európai Tanulmányok Karának égisze alatt működő diákkórusban. A négy éve
működő tanári kamarakórus ugyan nem része az oktatási programnak, de példamutató,
motiváló ereje figyelemreméltó.

Várszeginé Gáncs Erzsébet
Széchenyi István Egyetem
Zenei nevelés az Apáczai Csere János Karon 1998-tól napjainkig. Összehasonlító elemzés
Az előadás kiindulási pontjának az EFOP-3.4.3-16-2016-00016 azonosítószámú projekt
tekinthető, amelynek első feltáró szakaszában három felsőoktatási intézmény, a Széchenyi
Egyetem Apáczai Csere János Kar (Győr), a Selye János Egyetem (Révkomárom, Szlovákia) és a
Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem (Szlovákia) tanító alapképzési - illetve mesterszakos
képzések tantervét vetettük egybe. Részemről az összehasonlítás fő szempontja a zenei
tárgyak százalékos aránya, valamint a tantárgyleírásokban megjelenő tartalmak, az intézményi
tantervek azonosságainak és különbözőségeinek feltárása volt.
A komparatív összehasonlításon túl fontosnak tartom történeti síkon elhelyezni az
Apáczai Csere János Kar 1999-es évtől érvényben lévő tantervek zenei neveléssel foglalkozó
tárgyainak vizsgálatát, adatokkal alátámasztva azt, hogy mikor és mennyiben módosultak a
kurzusok, tananyagtartalmak, óraszámok stb.
A téma aktualitását jelzi a zenei nevelés háttérbe szorulása, annak ellenére, hogy
számos kutatás igazolja e terület tanításának jótékony, hatékony szerepét az oktató-nevelő
munka minden színterén. „Talán soha nem volt még olyan időszerű annak átgondolása, mit
tanítson az iskola, mint ma. Milyen műveltség közvetítésére, milyen tudás kialakítására
vállalkozzon az oktatás, hogyan használja fel az ismeretközvetítésre, képességfejlesztésre
rendelkezésre álló időt? Milyenné formálja a tanulók értelmét?” (Csapó, 2001) Kodály Zoltán
is fontosnak tartotta felhívni a figyelmet a zenei nevelés jótékony hatására más területeken,
bár ezt ő akkor nem támasztotta alá kutatásokkal, azonban helyette tanítványai megtették.
(Kokas, 2001, Barkóczi, 2014) Csépe Valéria szintén az ének, a zene méltó helyének és
szerepének megtalálását szorgalmazza. (Csépe, 2016) A zenei nevelés fontos célja tehát - az
esztétikai nevelés rendszerének szerves részeként - hogy az élménynyújtás számos és
változatos módjával nélkülözhetetlenné tegye a zenét a gyermekek életében. Ehhez viszont
meg kell vizsgálni, hogy azokban a képzési intézményekben, ahol a jövő tanítóit,
óvodapedagógusait készítik fel erre a feladatra, milyen összetételű, milyen mélységű a
kurzuskínálat, az elsajátítandó tananyag.
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A témát vizsgálva a következő cél a győri tanítóképzés tantervi változásainak nyomon
követése a zenei tárgyak tekintetében, valamint egy, a Kárpát-medencében működő magyar
pedagógusképző intézményekkel közös tananyagjavaslat kidolgozása lehet az összehasonlító
statisztikai elemeket is tartalmazó vizsgálatokat követően.
Horváth Csaba Sándor – Varga Balázs
Széchenyi István Egyetem
A magyar történelem és kultúrtörténet témakör megjelenése három felsőoktatási
intézmény óvópedagógus és tanító szakos képzési programjaiban
Absztraktunkban röviden áttekintjük és összevetjük, hogy a három intézmény, azaz a
nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, a révkomáromi Selye János Egyetem és a győri Széchenyi
István Egyetem pedagógusképzéseiben milyen típusú kurzusokon, mennyire hangsúlyosan
köszön vissza a magyar történelem és kultúrtörténet tárgyalása, valamint ebből kiindulva
milyen jellegű együttműködés képzelhető el a felsőoktatási intézmények között. Elméleti
szinten a korábban e témával foglalkozó szakirodalmakból indultunk ki. Majd a Selye János
Egyetem óvópedagógus alapképzési (BA) és tanító mesterképzési (MA), a nyitrai Konstantin
Filozófus Egyetem tanító mesterképzési (MA), valamint a Széchenyi István Egyetem tanító
alapképzési (BA) szakjainak képzési hálóit tanulmányozva az alábbi megállapításokat tesszük.
A Selye János Egyetem óvópedagógus (BA) szakán kettő („Gyermekfolklór”, „Regionális
kultúra), míg a nyitrai intézmény tanító (MA) képzésen mindösszesen egy olyan kurzus
(„Szociális és kultúrantropológia”) található a tantervi hálóban, mely valamilyen módón érinti
témakörünket. A három tárgy címében és tartalmában nagymértékben hasonlít a Széchenyi
István Egyetem tanító szakán (BA) megvalósuló „Néprajz és gyermekfolklór”, „Honismeret és
néprajz” és „Etnográfia és honismeret” című kurzusokhoz. A tantárgyleírások alapján
elmondható, hogy a kurzusok mindkét intézményben elmélet- és gyakorlatorientáltak,
felkészítik az óvópedagógus- és tanítójelölteket a néprajzi jellegű ismeretek mindennapos
munkájukban történő alkalmazására. A két egyetem közti hasonlóság a témakört tekintve
nagyjából ennyiben ki is merül. Kifejezetten történelmi jellegű tantárggyal – szemben a
Széchenyi Egyetemmel, ahol a kötelező, a szabadon válaszható, illetve a műveltségterület
blokkban számos ilyen akad - a Selye János Egyetem óvópedagógus (BA) és tanító (MA)
képzésein nem találkozhatunk. A nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem tanító MA képzésében
két olyan kurzus („Múzeumi pedagógia”, „A pedagógia és az oktatási intézmények
történelme”) szerepel a tantervi hálóban, mely kapcsolódik a témakörünkhöz. A két tantárgy
„A pedagógia-pszichológia kompetenciák” blokkban található, és mindkettő kötelezően
választható kurzus. A hasonlóságot a nyitrai tanító MA szak és a Széchenyi István Egyetem
tanító BA képzése között utóbbi tárgy kapcsán lehet felfedezni. Utóbbi kötelező tárgyai közül
kettő tematikájában átfedést mutat „A pedagógia és az oktatási intézmények történelme”
című kurzussal. Ezek az alábbiak.: „Bevezetés a pedagógiába”, „A gyermekkép- és
gyermekfelfogás múltja és jelene”.
A fentiek alapján a következőkben látjuk a főbb különbségeket és az együttműködési
lehetőségeket. 1. Ahogy az elmondottakból kiderült, Szlovákiában a tanító képzés kétéves
mesterszakként (MA) létezik, amit a hároméves (BA) óvópedagógus szak előz meg. A tanító
szak bemenete az óvodapedagógia alapképzési szak. 2. A szlovákiai tanítóképzésben
vélhetőleg strukturális okok miatt nem jelenik meg a választható műveltségterület blokk, míg
Magyarországon – az oktatási struktúra eltéréséből adódóan – a fiatalok választhatnak egy
(kettő) olyan tantárgycsoportot, amiben a képzési idő alatt elmélyülhetnek, nagyobb számban
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hallgathatnak kurzusokat. Ez a plusz „képesítés” pedig feljogosítja őket arra, hogy az adott
tárgyat ötödik és hatodik osztályban is oktathassák. 3. Szűkebb tématerületünkre rátérve
elmondható, hogy elsősorban a néprajz–honismeret–helytörténet fogalomhármasában
mozognak a szlovákiai kurzusok. Kifejezetten történelmi tematikájú tantárggyal nem
találkozhatunk. A Selye János Egyetem és a Széchenyi István Egyetem között kitűnő a szakmai
együttműködés , amely további közös kutatásokkal, publikációkkal, konferenciákkal és más
szakmai együttműködésekkel még elmélyíthető. A nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem
esetében a pedagógiai jellegű kurzusoknál akadtunk történelmi tárgyú kapcsolódási pontokra,
és lehetségesnek látjuk a történelem kultúrtörténet integrálását a pedagógiai, módszertani
jellegű modulokba. A győri tanító szak programjában pedig tanulmányozni lehet a nyitrai
képzésben megvalósuló „Múzeumi pedagógia” című tárgyhoz hasonló tematikájú kurzus
integrálásának lehetőségét a képzési programba.

Lanczendorfer Zsuzsanna
Széchenyi István Egyetem
Népi ismeretek az oktató-nevelő munkában
Előadásom a hagyomány, a néphagyomány kérdéskörével, illetve korszerűségével
foglalkozik. Felveti azt a kérdést, hogy világunkban van-e létjogosultsága a néphagyománynak,
milyen módon lehet azt feldolgozni, beépíteni oktatásunkba. Az előadás rávilágít arra is, hogy
a népköltészeti alkotások használatával hogyan tudjuk segíteni napjainkban a beteg,
reményvesztett embereket (meseterápia, zeneterápia.)
Előadásomban rávilágítok a néprajz- és folklórismeret fontosságára a pedagógusképzésben,
és a tanítók és gyógypedagógusok munkájába való beépítésének lehetőségeire. Ezen belül is
a népköltészet, természetismeret, valamint a kézművesség témájára helyezem a hangsúlyt. Az
előadásomban számos példával szemléltetem a néphagyomány pozitív felhasználásának
lehetőségét, az oktatásban való alkalmazhatóságát (például: környezetvédelmi nevelés,
kézügyesség, zeneszeretet fejlesztése). Vizsgálom azt is, hogy a tradíció autentikus és modern
alkalmazása mellett milyen hibák fordultak elő, és ennek érdekében mi a teendő.
Az előadásom a gyermekfolklór gazdagságára, sokszínűségére, szépségére is felhívja a
figyelmet. Rámutatok arra, hogy a régi gyermekjátékok nem avultak el, hanem értékek ma is,
és ezt a különböző foglalkozásokon, előadásokon résztvevők aktivitása, öröme is bizonyítja.
Saját gyűjtéseimből ismertetem a magyar gyermekjátékok típusainak egy – egy helyi, kisalföldi
példáját (dajkarím, körjáték, dramatikusjáték, mondóka, kiszámoló), valamint számba veszem
felhasználásának lehetőségeit a tanórán kívüli szabadidős tevékenység keretében is.
Mivel 1996 óta oktatom az egykori alma-materemben a néprajz különböző területeit,
így „belülről” is ismerem a tantárgy oktatásának jellemzőit, hatását.
A projekthez kapcsolódó előadásom ezért kitér arra is, hogy az 1990-es évektől a győri
Apáczai Csere János Tanítóképzőben, – ma a Széchenyi István Egyetem egyik karán – a
pedagógusképzésben folyó néprajzoktatás milyen tantárgyakon keresztül történt, és ma
hogyan működik.
Több éve gyűjtöm a hallgatók véleményét a néprajzot megismertető tárgyakról, így az
ő tapasztalataikat, véleményeiket is bemutatom a hallgatóságnak.
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Benyák Anikó - Fehér Ágota
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar
Az első tanév a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karán – hallgatói szemmel
A SZE-n zajlik az EFOP-3.4.3.-16-2016-0016-os projekt A1-es alprojektjének megvalósítása,
mely a hallgatói lemorzsolódás csökkentését célozza meg. Ennek része egy, az oktatókból álló
szakmentori rendszer létrehozása 2019. szeptemberétől, melynek keretében elsősorban
szakmai, tanulásmódszertani és adminisztrációs ügyekben szeretnénk segítséget nyújtani
hallgatóinknak. A kapcsolódó hallgatói igények megismerése céljából a SZE-AK-n a 2017/2018as tanév végén egy kérdőív felhasználásával megkérdeztük az első éves hallgatókat az
egyetemi tapasztalataikról, különös tekintettel a megváltozott mintatantervekben szereplő
tantárgyak teljesítésére, az egyetemi közegbe való beilleszkedésükre, elvárásaik és
tapasztalataik összhangjára, ill. a tanulmányokhoz kapcsolódó egyetemi szolgáltatások
ismertségére és igénybevételére. Előadásunkban a kapott eredményeket és
következtetéseket mutatjuk be.
Kulcsszavak:
hallgatói igények, beilleszkedés, lemorzsolódás, egyetemi szolgáltatások
Takács István
Miskolci Egyetem BTK
Janusz Korczak és az elfogadás pedagógiája
Janusz Korczak a 20. sz. egyik nagy hatású egyénisége volt. Orvosként ismerkedett meg a
gyermeki világgal, s lett elkötelezett gyermekvédő, nevelő. Munkássága a magyarországi
szakemberek körében alig ismert. Tavaly óta folyamatosan jelentek meg Korczak írása, melyek
között Az élet iskolája, s publicisztikáinak válogatása először olvashatók magyarul - A gyermek
tisztelete, A gyermek a családban ugyan megjelent magyarul a 20. sz. második felében, s
utóbbi egy alkalommal 2011-ben, de a szakmai diskurzusoknak sajnálatos módon nem része
egyik Korczak-írás sem. Szemlélete és az elfogadás ethosza kéz a kézben jár. Korczak
reformpedagógus volt a javából. Munkásságának középpontjában a gyermek tisztelete, s
elfogadása állt. Praktikus ismereteket kaphat írásai segítségével a ma pedagógusa és a
pedagógiával most ismerkedő egyetemi hallgató egyaránt. Az előadás a recepció
igyekezetének jegyében született Korczak-válogatás legfontosabb üzeneteit veszi sorra,
mutatja be.
Kulcsszavak:
Korczak, az elfogadás pedagógiája, a gyermek tisztelete, az élet iskolája
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Sütő Éva
Pécsi Tudományegyetem 'Oktatás és Társadalom' Neveléstudományi Doktori Iskola
Diplomások az iskolapadban
Az a kormányzati törekvés, hogy minél több és jól képzett szakember jelenjen meg a
munkaerő-piacon, a szakképzési törvény módosítását eredményezte. Ennek megfelelően az
első és a második, az állam által elismert szakképesítés megszerzése iskolarendszerű képzés
keretében ingyenes. Az esti vagy levelező tagozaton folyó szakmai képzések igen rövid idő
alatt népszerűvé váltak. A szakképzésben részt vevők egy különleges szegmensét képezik az
esti tagozaton tanuló, diplomával rendelkező hallgatók. Jelen kutatásom fókuszpontjába
ezeket a felsőfokú végzettséggel rendelkező hallgatókat helyezem, a motivációjukat vizsgálva
arra keresem a választ, hogy milyen ösztönző erő irányította őket a szakképzés irányába.
Milyen tapasztalatokat szereztek a képzés során, hogyan látják ők – hallgatóként – a
szakképzés jelenlegi helyzetét, illetve milyen nehézségek jelentkeztek a gyakorlati képzés
során, hogyan sikerült leküzdeni azokat, milyen módon kívánják felhasználni a megszerzett
végzettséget, tudást. Az absztrakt a PTE DOK támogatásával készült.
Kulcsszavak:
motiváció, szakképzés, felsőfokú végzettség, esti tagozat
Baracskai Zoltán
Széchenyi István Egyetem
A tanító tanítójának a tanítója
Anyu, melyik állat az állatok orvosa – teszi fel a teljesen értelmes kérdést a gyerek, aki még
nem tudja, hogy az ember nem engedi meg a szamaraknak, hogy egymást gyógyítsák. Nos, e
Pólya Györgytől vett példa alapján talán kívánatos elgondolkodni azon, hogy a tanítók
tanítójának a tanítója a tanítók tanítóját a bölcselkedés doktori iskolájában (PhD) nem
tanításra tanítja, hanem kutatásra. Soha senki nem vette komolyan a mentori mesterséget.
Sosem létezett egy kurzus az iskolákban, egy konferenciát sem szenteltek neki, de talán még
egy cikket sem engedtek be sehova. Csak az über-értelmiségi Umberto Eco mert hozzányúlni
a problématerülethez. Háromszorosan hátrányos helyzetű a tanítóknak az a tanítója, akit
mentoráltak. Nem vette komolyan a kutatást, antipozitivista lett, és megértette, hogy Thomas
Kuhn paradigma előtti korszákban van. A mentor dolga, hogy a tanítók tanítóját nagykorúsítsa.
A mentor dolga, hogy a tanítók tanítójával bölcselkedjen a szenvedélyről, az alázatról és a
méltóságról.
Kulcsszavak:
mentor, paradigma, antipozitivista
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Pinczésné Palásthy Ildikó
Debreceni Református Hittudományi Egyetem
Igények és vélekedések tükrében a pedagógus továbbképzésekről
A pedagógusok életpálya-modelljének bevezetése jelentős hatást gyakorolt a
pedagógusképzésre
és
–továbbképzésre.
Amikor
arról
szólunk,
hogy
a
pedagóguskompetenciák köre árnyaltan értelmezendő, a pedagógusnak a szakmai, szakmaicselekvési, módszertani kompetenciákon kívül szociális és reflexiós kompetenciákkal is
rendelkeznie kell, elővételezzük a képzőintézmények alkalmazkodását a megváltozott
elvárásokhoz. Vizsgálatunkat a DRHE Felnőttképzési Központja által szervezett pedagógustovábbképzési szakok hallgatói körében végeztük. Annak a kérdésnek eredtünk nyomába,
hogy oktatásunk, pedagógus-továbbképzésünk milyen hatásfokú: a fejlesztőpedagógus,
drámapedagógus és pedagógus szakvizsgás szakirányú továbbképzésben részt vevő
pedagógus kollégák milyen szemléletmódot hoznak magukkal, milyen igényeket és
elvárásokat fogalmaznak meg az elméleti és gyakorlati képzési tartalmak, a szervezeti keretek
és formák, az oktatói jelenlét és felkészültség, a számonkérési és értékelési szintek és
kritériumok, az infrastrukturális feltételek vonatkozásában. Itt és most meg tudunk-e felelni
ezeknek az elvárásoknak? A hatásvizsgálat eredményeire igyekszünk reflektálni.
Kulcsszavak:
pedagógus-továbbképzés, életpálya-modell, intézményi megfelelés
Presinszky Károly
Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem
A nyelvműveléshez való viszonyulás pedagógusjelöltek körében Nyitrán
A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának pedagógiai
pályára készülő egyetemi hallgatói magyar nyelvművelés kurzust is abszolválnak. A tantárgy
fő célja, hogy megismertesse a hallgatókkal, mit értünk mai értelemben nyelvművelés alatt,
milyen szemléletek élnek a tudományban ezzel kapcsolatban, hogyan viszonyulnak ezek
egymáshoz, miként lehet kibékíteni és hasznosítani az eltérő nézeteket a pedagógiai
gyakorlatban. Az első órákon igyekszünk kideríteni, hogy milyen elvárásokkal érkeznek a
hallgatók a nyelvművelés kurzusra, milyen funkciókat tulajdonítanak a nyelvművelésnek,
milyen a viszonyuk a nyelv változatosságához. Az előadás az elmúlt öt év tapasztalatait gyűjti
össze ebben a témában, és választ keres arra, hogy miért támogatja nagy arányban a
közvélemény megcsontosodott szemléletét a vizsgált közösség is.
Kulcsszavak:
nyelvművelés, nyelvváltozatok, nyelvi attitűd, pedagógusképzés
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Kovács Szilvia
Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája
Film és szépirodalom párbeszéd-lehetőségei az irodalomórán (Módszertani reflexiók
Kosztolányi Dezső Édes Anna című regényének tanításához)
Kosztolányi Dezső Édes Anna című regénye a 12. évfolyamon jelenik meg a gimnáziumi
képzésben. A regény elolvasását előkészítik az irodalomtanítás stílustörténeti és műfajpoétikai
összefüggései. A modernség és a pszichoanalitikus regény kínálta olvasási-értelmezési
lehetőségeket támogatni tudja egyrészt a szoros szövegolvasás stratégiája tanári kalauz
alkalmazásával, másrészt a regény alapján a Fábri Zoltán rendezésében készült filmnek a
megtekintése – a vizuális narráció filmesztétikai összefüggéseinek bevonásával. A szöveg és a
film médiumában megjelenő történet kölcsönösen értelmezi egymást, a kétféle narráció
összehasonlítása lehetővé teszi az esztétikai tapasztalatként megmutatkozó trauma, a
személyiségre torzító hatást gyakorló irracionális eseménysor értelmezését. A tervezett
előadás a szövegértelmezés módszertani tapasztalatait kívánja összefoglalni.
Kulcsszavak:
irodalom, tanításmódszertan, pszichoanalitkus regény, traumatapsztalat
Makrai Kata
Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet
Nevelők szexuális nevelése
Szinte már szállóigévé vált az a megállapítás, elképzelés, idea, hogy az iskola feladata a
gyermekek, diákok felnőtt életre való felkészítése. Véleményem szerint ennek a felkészítésnek
ki kell térnie a gyermekek személyiségfejlesztésére, arra, hogy a későbbiekben akár egyedül,
akár párkapcsolatban ki tudjanak teljesedni, integráns egészként legyenek képesek megélni
magukat. Úgy gondolom, ezt nem érhetjük el széleskörűen értelmezett, tervezett szexuális
nevelés nélkül. Ha áttekintjük a közoktatást szabályozó jogi dokumentumokat, láthatjuk, hogy
közvetlenül csak bizonyos szaktanárok feladatkörében jelennek meg a szexuális nevelés
kérdésköréhez kapcsolódó tartalmak. Ugyanakkor, ha célunk, hogy kövessük a WHO
Regionális Európai Irodája, illetve a német Szövetségi Egészségnevelési Központ 2010-ben
megfogalmazott irányelveit, nélkülözhetetlen, hogy szakterületre tekintet nélkül minden
tanár rendelkezzen olyan kompetenciákkal, melyek lehetővé teszik az oktatott, nevelt diákok
ilyen irányú információbővítését. A tanári kompetenciák megalapozója egyértelműen a
tanárképzés. E tényekből kiindulva előadásom célja, hogy vázoljam, mit tartalmaznak a már
említett irányelvek, melyekre a tanári munka építhető, bemutassam, hogy ezen alapok,
megjelennek-e, és ha igen, milyen módon a hazai közoktatást szabályozó dokumentumokban,
végül, ismertessem elképzeléseimet arra vonatkozóan, hogy az irányelvek milyen elvárásokat
fogalmaznak meg minden tanárképzést bonyolító intézménnyel szemben. Hiszem, hogy a
korszerű szexuális nevelés elsősorban tanári attitűd kérdése, mely kiépítése a tanárképzés
felelőssége.
Kulcsszavak:
tanárképzés, szexuális nevelés, WHO
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Kövecsesné Gősi Viktória
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar
Tanító szakos hallgatók érzelmi intelligenciájának fejlesztési lehetőségei
„Az intelligencia az emberiség egyik legnagyobb adománya. De a tudásra való törekvés
túlságosan is gyakran kiszorítja a szeretetre való törekvést. (Daniel Keyes) Az érzelmi
intelligencia nagyon fontos szerepet tölt be a mindennapi életben való boldogulásban, az
iskolai és munkahelyi sikerek elérésében. Ennek kulcsa a saját magunkhoz és a másokhoz
fűződő érzelmeink megélésében és tudatosításában keresendő. (Kádár 2012:6) Az érzelmi
intelligencia egész életünk során alakul és fejleszthető. „Az érzelmi intelligencia az a képesség,
hogy felismerjük az érzelmek jelentését és kapcsolatait, gondolkodjunk és problémákat
oldjunk meg mindezek alapján. Az érzelmi intelligencia szerepet játszik az érzelmek
észlelésében, az érzelmekhez kapcsolódó érzések asszimilálásában, valamint az érzelmek által
hordozott információ megértésében és az érzelmek kezelésében (Mayer-DiPaolo-Salovey
1990) (In.: Kádár 2012:41) Goleman (1995) az érzelmi intelligencia fogalma alatt öt területet
ír körül: az érzelmek ismerete, kezelése, önmagunk motiválása, mások érzelmeinek
felismerése és az emberi kapcsolatok kezelése. (Kádár 2012:41) Az érzelmi intelligencia
fejlesztésében rendkívül fontos szerepe van a családnak, az óvodai közösségnek, az iskolának.
Az érzelmi intelligencia különösen fontos a pedagóguspályán. A gyerekekkel, szülőkkel,
pedagógustársakkal megvalósuló együttműködésben nélkülözhetetlen a jó empátiás
képesség, a hatékony konfliktuskezelés, az asszertív kommunikáció, a reális önértékelés, az
önismeret…stb. Az előadás célja olyan jó gyakorlat bemutatása, mely egy fél éves stúdium
keretein belül állítja a középpontba az EQ fejlesztést, mutat példát a tanító szakos hallgatók
számára a gyermekek játékos módszerekkel történő EQ fejlesztésére vonatkozóan.
Kulcsszavak:
pedagógusképzés, érzelmi intelligencia, módszertan, tréning, személyiségfejlesztés
Héreginé Nagy Márta
Szegedi Tudományegyetem
Módszertani kultúraváltás: az aktív tanulás lehetőségei a gyakorlatban
ABSTRACT A 21. században az oktatás elsődleges feladata nem a tények és információk
memorizálása, hanem elsősorban az új információk befogadásának képessége, az egész életen
át tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák elsajátítása, az aktív tanulási stratégiák minél
hatékonyabb alkalmazása a tanítás-tanulás folyamatában. Az oktatás modernizációja
megújulást követel az iskolától. A strukturális és tartalmi átalakítások mellett szükség van egy
új pedagógiai kultúra kialakítására, amely a megváltozott gyermeki igényekhez,
szükségletekhez alkalmazkodik, rugalmasan reagál a piacra, munkaerőképzés igényeire,
alkalmazza a legújabb információs és kommunikációs technikákat. Az iskola módszertani
kultúrájának megújulásában jelentős szerepet kapnak a tanulói aktivitásra alapozott tanítási16
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tanulási stratégiák: a kutatásalapú, a probléma alapú, illetve a projekt alapú tanulás. A tanulók
motivációja és tanulással kapcsolatos elköteleződése növelhető az említett tanulási stratégiák
hazai közoktatási gyakorlatban való minél szélesebb körű alkalmazásával.
Kulcsszavak:
aktív tanulás, kutatásalapú tanulás, probléma alapú tanulás, projekt alapú tanulás
Sándor-Schmidt Barbara Barbara
Pécsi Tudományegyetem 'Oktatás és Társadalom' Neveléstudományi Doktori Iskola
Kora gyermekkori érzelmi vizsgálat videoadatok kvalitatív adatelemzésével
A kora gyermekkor érzelmi vizsgálatára irányuló kutatások sokszor nagy kihívások elé állítják
a kutatókat. A kvalitatív és kombinált kutatási módszertanok széles spektrumú, mélyen
struktúrált lehetőségeket biztosítanak a kora gyermekkori érzelmek megismerésnek és
megértésnek. (Sántha 2007). Korábbi kutatásaim során közel 500 percnyi audiovizuális
kutatási anyagot rögzítettem, amely 160 tevékenységből áll. A videókon a Projekt Spektrum
óvodai nevelési módszer (Gardner, Feldman, Krechevsky 1998) önálló apadtáción alapuló, a
Mindenki Másképp Intelligens (Sándor-Schmidt 2017) elnevezésű módszertanhoz tartozó
játéktevékenységek szerepelnek. Jelen pilot kutatás keretein belül, kísérletet teszek a meglévő
multikódolt adataim egy meghatározott szegmenséből származó információk programmal
asszisztál kvalitatív adatelemzésre, amely során emotikódolást (érzelmi funkciókat is
megjelenítő vizuális ikonok és szimbólumok) alkalmazok. Már az említett folyamat során
érvényesül a trianguláció elve, az intrakódolás alkalmazásával. (Sántha, 2015) Célom, hogy
rávilágítsak a játéktevékenységek evaluációjára a gyermekek szemszögéből, valamint a
mélyebb érzelmi és pedagógiai tartalmak feltárása.
Kulcsszavak:
Óvodai nevelés, kvalitatív kutatás, emotikódolás
Bagota Mónika, Pintér Klára, Szabóné Szitányi Judit
Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar
A logikai képességek és a számfogalom szintjei óvodáskorban
MTA-ELTE Korszerű komplex matematikaoktatás kutatócsoportja egy 2016-ban elnyert
pályázat keretén belül 4 éven keresztül módszertani kutatásokat végez, több
kutatócsoportban. A kutatócsoportok egyike „A matematikai fogalomalkotás az óvodában”
kutatócsoport. A közoktatásban napjainkban hangsúlyos szerepet kap az óvoda-iskola
átmenetének kérdése. Tapasztalatunk alapján nagy különbség figyelhető meg az iskolába lépő
gyermekek gondolkodásában, sőt a matematikai gondolkodást érintő különböző területek
között is. A matematikai fogalomalkotás az óvodában kutatócsoport széleskörű, tevékenységalapú vizsgálatot végez a logikai képességek és a számfogalom szintjeinek meghatározásához.
Ezzel kívánjuk feltárni gyerekek közötti különbségeket, valamint a számfogalom és a logikai
képességek korrelációját. Előadásunkban szeretnénk bemutatni az általunk készített logika és
számfogalom feladatlapokat és értékelőlapokat, továbbá az általunk végzett vizsgálatok
eredményét.
Kulcsszavak: óvoda, matematika, számfogalom, logika
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Milanovich Lászlóné
Győri Tánc-és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakgimnázium és Kollégium
Tanulmány a Cziráki Lajos Komplex Képzőművészeti Megyei Tanulmányi Versenyről
A képzőművészeti vonalon teljesen egyedülálló értékeket felmutató verseny, a tanulmányi
versenyek között is kuriózumnak számít. A 15 éve Győrhöz köthető verseny főbb pedagógiai
céljai mellett a két legfontosabb, a tehetségígéretek felkarolása, és a tehetségfejlesztést
kiemelten megvalósító intézmények és azok kollégái közötti kapcsolatrendszer,
együttműködés fenntartása, bővítése. A verseny kategóriái megszólítják az általános iskolát és
a középiskolás korosztályt is. A hagyományosan egy fordulós versenyt, a beküldött
alkotásokat, témákban és technikai megközelítésben is elemző tanulmány beszámol az eddigi
eredményekről és a kor kihívásaira is választ adó újabb változások bevezetéséről, azok
szükségességéről. Röviden ismerteti történetét és hogy mitől komplex tanulmányi verseny,
korosztályonkénti lebontásban értékeli a 15 év tapasztalatait. A szűkebb és tágabb környezeti
hatásokat is vizsgálva röviden beszámol az országban más megyeszékhelyeken is működő,
vizuális kultúra területén zajló tanulmányi versenyekről. A téma kapcsán kitér a tantárgy
struktúrájában fellelhető súlyozási problémákra, és az új NAT által generált, várható
hatásokra, változásokra.
Kulcsszavak:
tehetséggondozás, tanulmányi verseny, rajz-vizuális kultúra, komplex tanulmányi verseny
Horváth Ildikó
Széchenyi István Egyetem
3D VR térben alkalmazott oktatási módszerek
Napjainkra a 3D VR technológia elérte azt a fejlettségi szintet, ami lehetővé teszi ennek az
innovatív technológiának az oktatási rendszerben való alkalmazását is. A Széchenyi István VR
Learning Centerében kiemelt terület a VR oktatási módszerek kutatása, fejlesztése. Az előadás
középpontjában ezeknek a módszereknek az áttekintése és a kutatási eredmények
bemutatása áll. Az előadás konklúziója, hogy a MaxWhere 3D VR tereiben az információ
megosztása, a munkafolyamatok elvégzése átlagosan 50%-kal csökkenthető. A felhasználók
által elvégzendő feladatok száma szintén erős csökkenést mutat, így a MaxWhere 3D VR
platform alkalmazása egyaránt csökkenti az oktatói és a hallgatói munkavégzés idejét és
lépéseit.
Kulcsszavak:
3D, VR, collaboráció, edu.coaching, oktatásmódszertan
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Boldizsár Boglárka
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar
The digital needs of generation “Z” for foreign language instruction
Digital literacy is an essential tool for gaining full participation in the digital society. In the case
of Generation “Z”, the “post millenars”, being engaged with ICTs is a natural part of their life
which is resulted in a different type of learning, playing, socializing and participation in the
civic life (Jenkins et. al, 2006) compared to the previous generations. According to Livingstone
(2003:13-14) they can be fully proficient in “multi-tasking, becoming proficient at navigation
and manoeuvre” on various digital platforms. However, the educational institutions are often
slow to react to the emergence of the modified needs of the “digital native” generation even
though the facilities are given in most of the schools. Regarding Hungary the willingness of
incorporating ICTs in the teaching-learning process is still hindered by teachers’ resistance,
delusion, fear and the lack of competences (Ollé in B. Tier, 2012). In order to integrate the use
of digital devices into the educational system effectively many aspects of this complex process
need to be considered, like curriculum, pedagogy, institutional readiness, teacher
competencies, long-term financing and students’ needs. This small scale study, which is the
continuation of previous research (Boldizsár, 2017), aims to explore students’ ICT competence
and their attitude towards what digital devices – apart from the ones already used in the
classroom – and for what purposes could be used in foreign language lessons in order to
contribute to the success of their foreign language studies. 632 participants from 5th to 13th
forms (11 and 19-year olds) from 42 educational institutions of a major Hungarian city (Győr)
participated in the study by filling in a multi-criteria online questionnaire in early March 2018.
The result of the study shows that more than 70% of the students regardless of their age have
basic ICT competences and two thirds of them are often engaged in browsing Internet sites in
a foreign language, especially in English (92%). Concerning their advice on how FL classes can
be supported by digital devices the majority of the repliers would preferably use their
smartphone or tablet during the lessons, which is usually not allowed by the institutions, for
watching films, film extracts or videos, solving tasks, developing their language skills, doing
dictionary work, and playing online games. Boldizsár, B. (2017). ICT Competence of Hungarian
Foreign Language Teachers. International Journal of Arts and Sciences. 10 (01) 517-524. B.
Tier, N. (2012). Digitális készségek szerepe a tanulásban – IKT eszközök és az Internet. Interjú
Ollé Jánossal. In: N. B. Tier, ed. Alma a fán - Fókuszban a tanulás támogatása. [pdf]
Budapest: Tempus Közalapítvány. pp. 46-55. Available at:
http://www.tka.hu/docs/palyazatok/alma_a_fan_-_fokuszban_a_tanulas_tamogatasa_2014.pdf

[Accessed 14 Febr.2018]. Jenkins, H., Clinton, K., Purushotma, R., Robinson, A. J., Weigel, M.
(2006). Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st
Century. An occasional paper on digital media and learning. [pdf]
Chicago: The MacArthur Foundation. Available at:
https://www.macfound.org/media/article_pdfs/JENKINS_WHITE_PAPER.PDF [Accessed 04 Jan. 2018].

Livingstone, S. (2003). The Changing Nature and Uses of Media Literacy. Working papers. 4th
[pdf] London: Media@lse, London School of Economics and Political Science. Available at:
http://www.lse.ac.uk/collections/media@lse/mediaWorkingPapers/ewpNumber4.htm
[Accessed 2017 Dec. 15].
Kulcsszavak:
generation 'Z', ICT devices, digital competence, foreign language learning, multi-criteria
online questionnaire
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Lampert Bálint
Széchenyi Egyetem Apáczai Csere János Kar
Oktatás VR terekben: Tantárgyfejlesztési eredmények az Erdei iskolai tanulásmódszertana
tárgy esetében
A Széchenyi Egyetemen 2017-ben indult EFOP-343-16-2016-00016 pályázat keretében 210
tantárgy tananyagfejlesztése indult el. A fejlesztés központi területe, a tantárgy virtuális
tanulási terekben való megjelenítése. Ehhez a Széchenyi Egyetemen is fejlesztett MaxWhere
3D szoftvert használjuk. Előadásomban szeretnék példát hozni arra, hogy milyen módon lehet
felhasználni a virtuális tereket a tananyag érdekesebb, gyorsabb elérhetőséget biztosító
megjelentetésére. A térben elhelyezett prezentációk, internetes források (folyóiratok, videók,
honlapok) megkönnyítik a tananyaghoz közvetlenül kapcsolód információk elérését, de
további tájékozódásra, a meglévő tudás elmélyítésére is lehetőséget biztosítanak. Emellett azt
is szeretném megmutatni, milyen oktatásban is használható applikációkat alkalmazunk az órai
kollaboratív munka elősegítésére, illetve az időben és térben egymástól távollévő hallgatók
együttműködésének támogatására. A fejlesztésben megújított Erdei iskolai tanulásszervezés
tárgy kötelezően választható tárgyként szerepel a tanítóképzésben, a Fenntarthatóság
pedagógiai tanulmányok modul második tárgya. A tárgy oktatásával a célunk a hallgatók erdei
iskolai programok tervezésére, vezetésére való felkészítés. A tárgy oktatása során
végigvesszük azokat a főbb témaköröket, amelyek az erdei iskoláztatáshoz közvetlenül
kapcsolódnak (erdei iskola története, fogalma, erdészeti erdei iskolák, erdei iskolai programok
tervezése, egyes erdei iskolai programok részletes feldolgozása). A tárgyhoz szorosan
kapcsolódik az Erdőpedagógia választható tárgy, amit négynapos projekthét keretében
valósítunk meg a Ravazdi Erdei Iskolában, ahol a gyakorlatban is kipróbáljuk a tantermi órákon
tanultakat.
Kulcsszavak:
fenntarthatóság, erdőpedagógia, virtuális tanulás, MaxWhere, tananyagfejlesztés
Hegedüs András
Pécsi Tudományegyetem
Presentation of a master-disciple relationship based on Gagné’s DMGT-model
In my research I examined the life of the famous hungarian litterateur, tutor and librarian, Nándor
Várkonyi (1896-1975), especially his relationship with his highschool teacher, Joseph Höllrigl
(1879-1953), who was an archaeologist and art historian too. Their collaboration began in 1912 in
Nitra (today’s Slovakia), and they soon formed a twosome „life-reform movement”, in which they
combined the acquisition of academic learning material with museum practice and large-scale
field trips in the surrounding areas. These events were decisive for Várkonyi’s whole life and later,
when he became a father and a teacher, he used his experiences in his own teaching methods too.
The purpose of my study is to discuss how finding a suitable mentor and learning method helped
Várkonyi’s development, who was obviously particularly talented based on his works and his
contemporaries’ memoirs. My research method was based on the content analysis of personal
and public source texts as well as the comparison and the processing of relevant literary sources.
Primary sources were Várkonyi’s autobiography and contemporaries’ memoirs, while secondary
sources were selected from the relevant literature.

Kulcsszavak: master and disciple, talent development, DMGT
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Lőre Vendel - Kovács Gábor
Széchenyi István Egyetem
Üzleti szimuláció mint oktatási forma
A 21. században a hagyományos „tanár- kréta” oktatási módszer elavulttá vált: a képzések
résztvevőinek ingerküszöbe megemelkedett, illetve az átadott tudásban az azonnali
hasznosíthatóságnak lett elsődleges szerepe. Az üzleti oktatásban ezért újabb és újabb
módszereket szükséges bevetni, melyek közül az egyik ígéretes irányvonalat a számítógépes
környezetben zajló üzleti szimulációk képviselik. A módszertannal a résztvevők gyakorlatközeli
és saját tapasztalati ismeretekkel gazdagodhatnak. A szimulációk résztvevői akció alapú
tanulásban, versengésben, csapatmunkában is részt vesznek egyúttal. Emellett az oktatási
módszer testreszabott tanulási tempót tesz lehetővé, valamint tapasztalati tanulásra, és
készségfejlesztésre ösztönzi a hallgatókat. Az előadásban bemutatjuk az üzleti szimulációra
épülő oktatási forma legfontosabb jellemzőit, előnyeit, illetve hátrányait, melyet a
megszerzett többéves gyakorlati tapasztalatainkkal egészítünk ki.
Kulcsszavak:
Képzés-fejlesztés, üzleti szimuláció, akció alapú tanulás, tapasztalati tanulás
Csorba László
Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Van-e tudás a diszciplínákon túl?
A diszciplína fegyelmet és elkötelezettséget jelent. Eredetileg személyes tartalma (disciples,
tanítványok) később kiegészült az elvont szabálykövetés és szabálykeresés igényével. Ez
vezetett
az
axiomatikus,
azaz
vitára
alkalmas
állítások rendszeréig,
a
(természet)tudományokig. Bár a diszciplínák határai is, szabályai is folyton változtak,
szükségességüket csak akkor vonhatjuk kétségbe, ha el kívánunk tekinteni mindenfajta
érveléstől és magyarázattól. A diszciplína-ellenesség utolsó hulláma a hatvanas évek egyetemi
oktatási rendszerének kritikájával kapcsolódott össze, hirdetői a rendszerszintű, átfogó tudás
igényét fogalmazták meg. Az inter-, multi- és transzdiszciplinaritás azonban nem a
szabálykövetés elutasítását, hanem új, átfogóbb szabályok keresését szorgalmazta. A
közoktatásban mindez az 'integrált'. ill 'komplex' tárgyak vagy tantárgyközi kapcsolatok iránti
érdeklődést eredményezte, melynek az alsóbb évfolyamokon régi hagyományai vannak, ám a
középfokú oktatásba való bevezetése erős ellenkezést keltett. Az előadás érinti a lehetséges
integráló elveket, a vitatott ütközőpontokat, a munkacsoport által eddig elért 25 éves
fejlesztőmunka eredményeit, az OFI-ban folyó fejlesztés néhány tanulságát.
Kulcsszavak:
interdiszciplinaritás, történetiség, szabálykövetés, komplex természettudomány
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Neveléstudomány III.
Az egészség- és természettudományos nevelés módszertani kérdései
szekció
Konczos Csaba, Faragó Beatrix, Pápai Zsófia
Széchenyi István Egyetem
testnevelésórák vizsgálata tartalmuk és hatékonyságuk tükrében
A mindennapos testnevelés bevezetése nagy előrelépés a testnevelés oktatásában, ami
jellemzően mennyiségi változás. Vizsgálatunk elsősorban a testnevelésórák minőségére
fókuszált. Kérdéseink a következők voltak: 1. Az órák tartalmukban megfelelnek-e a szakmai
elvárásoknak? 2. Az órák hatásukat tekintve elég hatékonyak? 3. Az órákon választott
gyakorlatok és gyakorlási formák motiválják-e a tanulókat? A vizsgálatban 430 fő, 7-11 éves
fiú tanuló vett részt. Az adatgyűjtéshez Polar Accurex szívfrekvencia mérő eszközt használtunk,
és a megfigyelés módszert alkalmaztuk. Eredmények. A testnevelésórák időtartamát tekintve
a rendelkezésre álló 45 perchez képest túlzottan rövidek voltak. A mért pulzusátlagok erős
hullámzást mutattak, az óra eleji értékek túlzottan magasak voltak, a gimnasztikai feladatoknál
enyhén magasak, de az azt megelőző „bemelegítő futásoknál” alacsonyabbak, a speciális
képességfejlesztés gyakorlatai megfeleltek a szakmai elvárásoknak. A játékos feladatok, a
testnevelési és sportjátékok megfelelően motiválták a tanulókat.
Kulcsszavak:
tartalmi elvárások, hatékonyság, órarészek, pulzusértékek
Jakab Gabriella
Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar
A testnevelés órák élettani hatásainak vizsgálata 9-10 éves gyerekeknél
A NAT kiemeli a testnevelés műveltségterület céljának meghatározásánál a rendszeres fizikai
aktivitás biztosítását, amely minden tanuló életében felnőttkorban is jelentős szerepet játszik.
Fontos, hogy minden diák élethosszig tartó egészségtudatos, aktív életvezetésre
szocializálódjon. Az egészségtudatos életmódra nevelés egyik alappillére, hogy a tanuló saját
edzettségi szintjéhez mért, hatékony testnevelés órán vehessen részt. Testnevelés órán az
azonos terhelés nem egyforma hatást gyakorol a gyerekek szervezetére. Kutatásunk során
megvizsgáltunk 5 egymást követő órát egy általános iskola 3. osztályában. A méréshez
előzetes adatok felvételére volt szükség (testmagasság, testtömeg, életkor, nem). Az
eredmények alapján csoportot alakítottunk, átlagos, átlag feletti, átlag alatti terhelés szerint.
Ugyanazon órán, ugyanaz a feladat más élettani hatást eredményez egyénenként. A tanulók
számára a mérések eredményének tükrében a differenciált feladatvégzésre kell lehetőséget
biztosítani, az eredmények tükrében erre teszünk javaslatot, hogy a pedagógusok változatos,
játékos, élményt nyújtó, a gyerekek életkori sajátosságaikhoz mérten hatékony, differenciált
testnevelés órát tartsanak az objektív mérés eredmények alapján. A Polar OH1 optikai
pulzusmérő segítségével objektívan mérhető a gyerekek állóképessége, terhelhetősége. A
kutatás / közlemény a EFOP-3.6.1-16-2016-00007 számú projekt támogatásával készült.
Kulcsszavak: testnevelés, Polar OH1 pulzusmérő, egyéni differeciálás
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Fodor Szabina - Zsámbok István
Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar
A testnevelés tanórák hatékonyságának mérése 5-6. osztályos tanulók körében az atlétika
tanítási egység alatt
Az egészséges életmódra történő nevelés nagyon fontos szerepet játszik a gyermekek ezen
életkori szakaszában. Ahhoz, hogy az általános iskolai testnevelésben az oktató - nevelő
munka hatékonyságát növelni tudjuk, érdemes keresni azokat, a fejlesztési lehetőségeket,
amelyek segíthetik a különböző tevékenység differenciálását, egyéni sajátosságokat
figyelembevevő stratégiák kiépítését. Néhány külföldi, főleg tengerentúli szakirodalomban
olvasható, hogy a testnevelés órák hatékonyabbá tétele érdekében olyan eszközöket
használnak mint a lépésszámlálók, vagy a pulzusmérők. A mérőeszközök alkalmazása az
élsportban teljesen természetes. Magyarországon azonban még nem próbáltak általános
iskolások körében ilyen méréseket végezni. A kutatócsoportunk a Polar egyik legújabb
fejlesztésű eszközével az OH1-es pulzusmérő szenzorral felszerelt karpánttal végzett
méréseket hatodik osztályban. A mindennapos testnevelés lehetővé tette számunkra, hogy
egy adott iskolai osztály egy heti testnevelés órainak tevékenységét végigkövessük.
Kutatásunk egyik fő célja, hogy az adott héten mért adatok és megfigyelési jegyzőkönyvek
alapján a különböző típusú órák hatékonyságát összehasonlítsuk. Ebből az összehasonlításból
következtessünk arra, hogy melyik óravezetési mód, melyik óratípus hat élettanilag a
legoptimálisabban a gyerekekre. A kutatás / közlemény a EFOP-3.6.1-16-2016-00007 számú
projekt támogatásával készült.
Kulcsszavak:
testnevelés, hatékonység, objaktív mérés, egyéni differenciálás
Pápai Zsófia, Faragó Beatrix, Lengvári Balázs, Szakály Zsolt
Széchenyi István Egyetem Egészség- és Sporttudományi Kar
Az egyetemi hallgatók egészségnevelése
Az egészségfejlesztés napjaink kiemelt célkitűzése. A lakosságot a javuló életkilátások mellett
növekvő számú káros hatás éri. Hazánkban a népesség egészségi állapota egyre rosszabb
irányba tart, amely a fiatalabb korcsoportokra vezethető vissza. Az egészségmagatartás,
egészséges életmód meghatározó tényezői között szerepel a közvetlen környezet, lakóhely és
a család egyaránt (Biróné, 2011; Király, 2001; Meleg, 2003). Kutatásunk elsődleges célja, hogy
felmérjük az egészségmagatartást, az egészségnevelés irányainak meghatározásához. A
vizsgálatot kérdőíves módszerrel végeztük egészség és sporttudományi szakos egyetemi
hallgatók között. Felmértük a fizikai aktivitásukat, a szűrővizsgálatokhoz való hozzáállásukat,
valamint a preventív eljárásokhoz való viszonyukat. Az adatok alapján a tudatos
egészségmagatartás növelését szeretnénk elérni a szakmai továbbképzés rendszerében. A
tanulmány a „Sport-, Rekreációs- és Egészséggazdasági Kooperációs Kutatóhálózat
létrehozása” című, EFOP-3.6.2-16-2017-00003 azonosítószámú pályázati projekt keretében
jött létre.
Kulcsszavak:
pedagógia, egészségmagatartás, prevenció, egészségpedagógia, egészségnevelés
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Halbrittter András Albert, Lanczendorfer Zsuzsanna, Both Mária, Fodorné Magyar Ágnes,
Fodor László
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar
A 150 éves Népiskolai Törvény és hatása a természetrajz és gazdálkodási ismeretek
oktatására, az iskolakertek elterjedésére
A Kiegyezés után egy évvel (!) kiadott 1868. évi XXXVIII. törvénycikk a népiskolai közoktatás
tárgyában az oktatás-nevelés újraszervezésének kiinduló dokumentuma. A törvény Eötvös
József vallás-és közoktatásügyi miniszter nevéhez kötődik, kidolgozásában jelentős részt vállat
Gönczy Pál pedagógus. A polgárosodás reformkori programját, a vidék felemelését többek
között az iskolakertek elterjesztésével kívánta szolgálni. A törvény nyomán országszerte
elterjedtek az iskolakertek, és az iskolakert-mozgalom (remélhetőleg első és nem utolsó)
virágkora bontakozott ki. Eredményeikre ma is támaszkodhatunk, az ország ma is működő
iskolakertjeinek egy része ebben a korszakban alakult, némelyikük megszakítás nélkül
működve.
Kulcsszavak:
1868. évi XXXVIII, népiskolai közoktatás; iskolakert, Eötvös József, Gönczy Pál
Vincze Zsolt - Kiss Judit
Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Cházár András EGYMI
A természettudományok lehetőségei a motiváció gyakorlatában
A természettudományok lehetőségei a motiváció gyakorlatában Kiss Judit-Vincze Zsolt * Apor
Vilmos Katolikus Főiskola, Cházár András EGYMI Vác voltbp.1969@gmail.com Az autizmust
egyre gyakrabban diagnosztizálják az egész világon, így hazánkban is. Az autizmussal élő
gyermekek számának ilyen nagyarányú növekedésére a közoktatás nincs felkészülve, hiszen a
nagy létszámú osztályokban az autista gyermekek hatásos fejlesztése lehetetlen.
Beszámolónkban bemutatjuk kísérleti programunkat, melynek célja, hogy az ép értelmű
autista gyermekek - éveken át tartó, sokrétű fejlesztést követően - a hagyományos általános
iskola ötödik osztályba integrálhatók legyenek. Az osztályban tanító-, gyógypedagógus páros
tanít, kiknek munkáját pedagógiai asszisztensek segítik. A mindennapi tanórák mellett
szervezünk úszást, lovas- és kutyaterápiát, Bemer terápiát, korcsolyázást. Épülő
iskolakertünkben kert terápiás foglalkozásokat tervezünk. A legjobb terápia is sikertelen, ha a
tanulók nem eléggé motiváltak a tanulásra. Be kívánjuk mutatni azt a saját fejlesztésű
rendszert, mellyel reményeink szerint, a nehezen motiválható tanulók is bevonhatók az órai
munkába. Kísérleti programunkban nagy hangsúlyt fektetünk a természettudományos
gondolkodás megalapozására élmény alapú kísérleteken keresztül.
Kulcsszavak:
Kulcsszavak: pedagógia, motiváció, természettudományos gondolkodás, kísérlet
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Both Maria Gabriella
Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Térkép és pedagógia Teleki Pál munkásságában
Az előadás középpontjában a hazai természettudományok, azon belül a geográfia tanításának
egy módszertani könyve, „vezér kövülete” áll. Az alig kétszáz oldalas tanulmánykötet a magyar
történelem kritikus időszakában 1922-ben készült, középiskolai és egyetemi gyakorló
pedagógusok és kutatók közreműködésével, gróf Teleki Pál szellemi irányításával. A geográfia,
mint tudomány és mint tantárgy egyszerre élte meg a változás, az alkalmazkodás ösztönző
kényszerét. A mű egyszerre tudománytörténeti és pedagógiai kordokumentum. „A
földrajztanár feladata az ifjúban a topográfiai tudás, a természettudományi átértés, és az
esztétikai átérzés együttességét felkelteni.” A műnek csak a nyelvezete régies, szintézisre
törekvő szemlélete, nyitottsága a pedagógia és geográfia társtudományai felé ma is időszerű.
Teleki tette a geográfiatanítás legfontosabb elemévé a térképpel való tanulást, tudva, hogy a
tér térképi ábrázolása és annak megértése is alkotó integrációs tevékenység. Mint politikus
átélte, hogy a térkép a leghatékonyabb kommunikációs eszköz a meggyőzésben, továbbá azt,
hogy a természet és az emberi közösségek feletti hatalomgyakorlás szoros kapcsolatban van
a tér feletti uralommal. A térkép Teleki munkássága révén vált korábban fel nem ismert téridő és logikai viszonyok ábrázolására alkalmas kutató és pedagógiai eszközzé.
Kulcsszavak:
geográfia, pedagógia, térkép, képi ábrázolás
Szántóné Tóth Hajnalka
Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar
Természettudományos kihívások a tanítóképzésben
Az elmúlt évtizedek nemzetközi és hazai neveléstudományi kutatási eredményei alapján arra
a következtetésre juthatunk, hogy a tanulók iskolai sikerességét nagymértékben a pedagógus
személyisége határozza meg (OECD 2005, 2010; Sági - Varga 2010; Falus 2011; Széll – Sági
2014). A tanítóval szemben alapvető elvárás, hogy rendelkezzen az elmúlt évtized társadalmi
elvárásai nyomán igényként megfogalmazódó új típusú tanári attitűddel (vö: életpályamodell; tanító alapszak képzési és kimeneti követelménye) a tanulási folyamatot irányító,
információ-és értékközvetítő pedagógusként tevékenykedjen és alapos szaktudományos
tudással rendelkezzen. A környezetismeret kis óraszámú, de nagy jelentőségű tantárgy, emiatt
is hatékony oktatása szükséges. Ezt a hatékonyságot nyilvánvalóan több tényező befolyásolja,
de alapvetően a pedagógus attitűdje a meghatározó (Szántóné 2017). Ezért a
pedagógusképzésben folyó természettudományos nevelés keretein belül az attitűdformálásra
kell nagy hangsúlyt kell fektetni. Korábban publikált kutatási eredményeinkben arról
számolunk be, hogy a pedagógusképzésbe érkező hallgatók többsége negatív attitűddel bír a
természettudományok iránt. Megvizsgáltuk a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar tanító szakos
hallgatóinak érzelmi kötődését a természettudományos tárgyakhoz és fontosnak tartottuk
feltárni hallgatóink előzetes szaktudományos ismereteiket is. Előadásomban a
legfontosabbnak tartott eredményeinket kívánom bemutatni.
Kulcsszavak:
tanítóképzés, természettudományos nevelés, előzetes ismeretek feltárása
25

Gyógypedagógia

Gyógypedagógia
szekció
Macher Mónika - Paár Tímea
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szombathelyi Tagintézménye
Tanulási nehézséggel küzdő tanulók beszédészlelésének vizsgálata
Ma már nehezen találunk olyan iskolát, ahol ne ülne az iskolapadban tanulási nehézséggel
küzdő tanuló. Sikeres oktatásukhoz az alap kultúrtechnikák elsajátítása szempontjából
kulcsfontosságú beszédfeldolgozás feltérképezésére is szükség van. Kutatásunk célja az volt,
hogy feltérképezzük az említett tanulók beszédészlelési teljesítményét az előforduló
jellegzetességek hangsúlyozásával, mely nemcsak a fejlesztés, de a tanóra tervezésének
szempontjából is fontos információkat hordoz. A kutatás módszere a GMP-diagnosztika öt
altesztje, mely segítségével életkornak megfelelően a nyelvi szintek szerint vizsgálható a
gyermekek beszédpercepciója, a korosztályok eredményeinek összevetésével lehetővé válhat
a feldolgozó-mechanizmus fejlődésének megismerése. A vizsgálatban 100 fő 8 és 10 éves
tanulási nehézséggel küzdő tanuló GMP vizsgálati anyaga került feldolgozásra. A különböző
csoportok eredményeit a sztenderd eredményekhez, illetve az azonos életkorú csoportok
teljesítményeihez viszonyítottuk. A kutatás egyik fontos tanulsága, hogy a vizsgált tanulók
mindegyikénél a beszédfeldolgozás jelentős elmaradása volt tapasztalható, mely elmaradás az
életkor előrehaladtával nem csökkent.
Kulcsszavak:
tanulási nehézség, beszédészlelés
Komjáthy Zsuzsanna
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar Gyógypedagógia Tanszék
Az SNI évszázada – avagy oktatási kihívások, iskolakezdési nehézségek napjainkban
Az elmúlt évtized beiskolázási tapasztalatai alapján, folyamatosan növekszik az óvodába –
általános iskolába kerülve tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek száma, noha az
iskolakezdés időszaka egyre inkább kitolódik. A növekvő méreteket öltő jelenség összetett,
ugyanakkor többféle okra vezethető vissza. Az előadásnak nem célja a sajátos nevelési igény
(SNI) létrejöttének nyilvánvaló okaira fókuszálni. Sokkal inkább azokra a társadalmi,
pedagógiai, oktatáspolitikai és pszichológia mozzanatokra szeretnénk rávilágítani, melyek
oktatási rendszerünkben legális „fogyatékosító” tényezőként vannak jelen, s melyek az
oktatási rendszer új alapokra helyezése nélkül, nem csak komoly tanulási problémákat
eredményezhetnek, hanem hosszútávon nehezítik a versenyképes 21. századi tudás
elsajátítását.
Kulcsszavak:
iskolakezdési dilemmák; „fogyatékosító oktatási rendszer”; versenyképes tudás hiánya;
tényleges fogyatékosság
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Baracsy Gabi
Dsmile Tréning-és Edukációs központ
Paradigmaváltás a logopédiában és innovatív megoldásokkal szerzett tapasztalatok
bemutatása
A Dsmile Body Balance Tréning olyan interdiszciplináris rendszeren alapuló magyar program,
módszer, amely a fogazati eltérésekkel, állkapocsízületi problémával, hangképzési zavarokkal,
krónikus fejfájással küzdő páciensek állapotváltozásának elérése érdekében kiemelt figyelmet
fordít az arc- és a beszédszervi izomzat kondíciójára. Segítségével indirekt módon állíthatjuk
vissza a természetes légzést, szüntethetjük meg a XXI. század jellemző kórtünetét, a
szájlégzést, amely egyben a testizomegyensúly visszaállításának alappillére is. Komplex
program, amely játékosan, a kliens saját határait feszegetve ér el látványos és tartós
eredményt gyermekeknél és felnőtteknél egyaránt. A nemzetközileg is egyedülálló Dsmile
Body Balance komplex tréningprogram magyar és angol fejlesztők, orvosok, szakértők
munkájának eredménye, amely optimalizálja a légzés, a nyelés és a testtartás funkcióit, ezáltal
javítja a szervezet anyagcsere-folyamatait. A működési elvek „indirekt módon történő
újraindításával” (egyszerű elemek alkalmazásával) helyreállítja a test izomegyensúlyát. Az
előadás interdiszciplináris szemlélettel mutatja be a szájüreg-fej-nyaki területek működésének
össszefüggéseit. Rávilágít a nyelvpozíció- légzés-testtartás egymásra hatásának
következményeire, megismerteti a hallgatókat a szájlégzés és a craniofaciális diszfunkciók
kialakulásának rizikótényezőivel. Ismerteti a Dsmile Body Balance tréning logopédiai
felhasználási – diagnosztikus, terápiás – lehetőségeit az esetbemutatások segítségével.
Kulcsszavak:
Logopédia, funkcionális terápia, mozgás-és beszéd, légzés
Szabóné Pongrácz Petra - Varga Szabolcs
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar
BTMN versus tehetség
A magyar közoktatási rendszerben a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségekkel küzdő
(továbbiakban: BTMN) tanulók jelenléte mára már mindennapossá vált, akik a legtöbb
esetben többségi intézményekben, integrált oktatás keretében teljesítik tanulmányi
kötelezettségeiket. E tanulmányi kötelezettségek azonban a szóban forgó probléma miatt sok
esetben nem egyetlen oktatási intézményben, illetve gyakran pedig magántanulói státusz
keretében teljesülnek, hiszen az integráló intézményekben oktató pedagógusok az esetek
jelentős részében nincsenek felkészülve a gyermekek egyre nagyobb számban jelentkező
magatartási, beilleszkedési problémáira. Nem ritka azonban az sem, hogy az említett tanulók
- nehézségeik mellett - kiemelkedő teljesítményt mutatnak egyes tantárgyakban, vagy az
azokhoz kapcsolódó művészeti, sportbeli területeken. Előadásunkban azt kívánjuk több
oldalról megvizsgálni, hogy a BTMN-el élő, kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók vajon
egyenlő esélyeket, hasonló elismerést kapnak-e a beilleszkedési és magatartási problémával
nem küzdő „jó tanuló” társaikhoz képest. A szakirodalmi és jogi háttér alapjaira építve, egy
esettanulmány bemutatásával szemléltetjük a problémát.
Kulcsszavak:
BTMN, tehetség, egyenlő esélyek, beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségek;
integráció
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Jászi Éva
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar
Fejlesztő pedagógusok a 21. században a pályán
A fejlesztő pedagógusok sajátos, ugyanakkor mégis jól körülhatárolható tevékenységi körével
kapcsolatban még mindig sok bizonytalansággal találkozhatunk a gyakorlatban. A szakma
szükségességét senki nem tagadja, de az elvárható (speciális ) végzettség megfogalmazása
széles skálán mozog. A kutatás a félig strukturált interjú módszerének segítségével kereste a
választ arra, hogy milyen módon, milyen végzettséggel és milyen munkahelyi körülmények
között felelnek meg napjainkban a pedagógusok ennek a jól körvonalazódott, sajátos
feladatrendszernek. Az interjú lehetőséget biztosított arra is, hogy a megkérdezettek a
munkájuk során adódó nehézségekről és tervekről is valljanak. Tanulságul megfogalmazhatjuk
azt, hogy mindenképpen szükséges a fejlesztő pedagógus képzés további professzionálása,
ugyanakkor ezeknek az ismereteknek markánsabban meg kell jelenniük a pedagógusképzés
széles spektrumában is.
Kulcsszavak:
fejlesztés, differenciálás, SNI, BTMN, kompetencia
Jászi Éva, Kövecsesné Gősi Viktória, Szabóné Pongrácz Petra, Verebélyi Gabriella
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar, Gyógypedagógia Tanszék
Tanító jelöltek fogyatékossághoz kapcsolódó ismereteinek vizsgálata
A tipikus és atipikus fejlődésű tanulók együttnevelésének egyik kulcskérdése a tanító és a
gyógypedagógus együttműködése. Ez csak akkor valósul meg sikeresen, ha a többségi
pedagógus is pozitív attitűddel rendelkezik a fogyatékossággal szemben, nyitott és motivált az
új ismeretek befogadására és elsajátítására. A jelenlegi többségi pedagógusok képzésében
többnyire csak érintőlegesen és igen eltérő mértékben jelenik meg az együttnevelésre való
felkészítés. Kutatásunk során a kérdőíves módszer segítségével mértük fel a tanító jelöltek
ismereteit és fogalomrendszerét, valamint eddigi tapasztalatait a fogyatékosságokkal
kapcsolatban. A kutatás további része a későbbi pályakép előrevetítéseként, az
együttneveléssel kapcsolatos gondolataikat tárta fel. A kapott eredmények alapját képezik egy
érzékenyítő program ill. tananyag kidolgozásának.
Kulcsszavak:
együttnevelés, kompetenciakör, kooperatív modell, attitűd, elfogadás, pályakép
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Pavlík Zsanett
Ekonomická univerzita / Közgazdasági egyetem
Why are hands a powerful tool in communication(?)
Hands have been the most important tools in human evolution and also in human
communication. Few people consider how their hands behave or how they shake hands when
they meet. The present article depicts the different hand gestures and their usage. It also
explains how to influence other people either in a positive or a negative way by using different
hand gestures, palms of our hands, or our fingers. Finaly it gives a short analyses of different
ways of handshakes.
Kulcsszavak:
nonverbal communication,gestures, hands, palms
Mátyás Judit
Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar
Az x és y generáció reklámfogyasztási szokásai. Marketing és nyelvészet
Az x generáció és a fiatal fogyasztók (y generáció) tagjainak reklámfogyasztását szekunder
források és primer kutatás, kérdőíves vizsgálat segítségével vizsgáltam, elsősorban arra a
kérdésre választ keresve, hogy milyen hasonlóságok valamint eltérések vannak az idősebb
generáció tagjainak (x) és a fiatal (y) fogyasztók reklámokhoz viszonyulásában. A jó
reklámüzenet akkor éri el hatékonyan a célcsoportot és abban az esetben sikeres, ha nyelvileg
is igényesen megformált. Ezért fontos szerepe van nyelvészek és marketing szakemberek
együttműködésének. Vajon a két különböző korosztály tagjai milyen gyakran és milyen
nyelven, nyelveken néznek reklámokat, mennyire fontos számukra a reklámüzenet nyelvileg
igényes megformálása? Milyen reklámhordozókban (média) közvetített üzenetek keltik fel
érdeklődésüket, és milyen reklámingerek hatnak rájuk a leghatékonyabban? Milyen, a két
korosztályra jellemző markáns eltérések vannak, melyek az x és y generáció reklámokkal
kapcsolatos véleményét, hozzáállását, reklámfogyasztását meghatározzák?
Kulcsszavak:
x generáció, y generáció, reklámfogyasztás, reklámnyelv
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Koós Ildikó - Sztraka Adrienn
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Intézet
Nemzetiségi szlovén nyelvi szocializációs térben élő 6-10 éves gyermekek anyanyelvtanulási lehetőségei a Vas megyei Rábavidéken
A Rábavidéken szlovén nyelvet anyanyelvként elsajátítók nyelvi identitásának alakításával
összefüggésben mutatunk be anyanyelvoktatási tendenciákat napjainkig. Itt a szlovének
gyermekei anyanyelvként a szlovén nyelv pannon nyelvjárásával találkoznak. Ezért a szlovén
nyelv oktatását 1-4. osztályban pannon nyelvjárásban szükséges megszervezni, majd
illeszthető a szlovén irodalmi nyelv tanulása. Kontrasztív szemléletű módszertani
anyanyelvoktatási kultúra érvényesülésével formálandó a tanulókban a nyelvhasználat
regiszterváltási igénye. A Rábavidék iskoláiban a 2000-es évekig az anyanyelv tanítása nem
nyelvjárási, hanem kizárólag irodalmi szlovén volt. A térségben élő szlovén nemzetiségi
nyelvet elsajátító gyermekek anyanyelvi kompetenciájának teljes kiépülését ez nem
támogatta eléggé. Az utóbbi évtized pozitív oktatási törekvései a feltételeket megváltoztatták:
2005-től kéttannyelvű általános iskolákban oktatnak Felsőszölnökön, Apátistvánfalván,
Szentgotthárdon. Az óraszám 50%-a különböző tantárgyak keretében szlovén nyelvű;
kétnyelvű tankönyvcsalád, Szlovéniával oktatási együttműködések jelentik, hogy a
nyelvelsajátítás orális formájára alapozó nemzetiségi oktatás valósulhasson meg.
Kulcsszavak:
nemzetiségi nyelvoktatás; kéttannyelvű iskola; kontrasztív szemléletű anyanyelvoktatási
kultúra
Lukács András
Budapesti Gazdasági Egyetem
A magyar mint idegen nyelv tanítása Erasmus hallgatóknak a BGE KVIK-en
A Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karán
Erasmus ösztöndíjjal tanulmányokat folytató külföldi hallgatók számára évek óta kínál magyar
nyelvórákat a nyelvi tanszék. A hallgatók döntő többsége él a lehetőséggel, és egy vagy esetleg
két szemeszteren át heti négy órában ismerkedik a magyar nyelvvel. Előadásomban a kezdők
magyar nyelvi kurzusát kívánom bemutatni. Mi a tananyag? Milyen témakörökkel, mely
szavakkal, kifejezésekkel ismerkednek meg a hallgatók? Milyen nyelvtani jelenségekkel
találkoznak? Mekkora szerepet kap a kultúra közvetítése a nyelvórákon? Milyen eszközök
állnak rendelkezésre a tanítás során? Ezekre a kérdésekre ad választ az előadás.
Kulcsszavak:
magyar mint idegen nyelv, Erasmus, nyelvtanítás
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Sipos Judit
Széchenyi István Egyetem, Apáczai Csere János Kar
E-learning a felsőoktatásban. Háromdimenziós terek gyakorlati előnyei a német, mint
idegen nyelv tantárgypedagógiájának oktatásánál.
Mindennapi életünket átszövi az elektronikus információáradat, az e-learning, illetve etanulás. Online kommunikálunk, online bevásárolunk, online szórakozunk. Vita tárgya, hogy
mindez jó irányba viszi e a világot, de az tény, hogy internet nélkül már elképzelhetetlenek
lettek a mindennapjaink. A mai hallgatók jogosan várják tehát el, hogy az oktatás is igazodjon
felhasználói szokásaikhoz, melyek online-ak. Előadásunkban be szeretnénk mutatni a tanítási
és tanulási kultúra változásait, melyeket az e-learning hozott magával. Milyen előnyöket és
egyben milyen kihívásokat hoz magával az online oktatási kultúra, úgy az oktató, mint a
hallgató számára. Kétdimenziós e-learning-plattformok, mint a Moodle vagy Blackboard már
több évtizede megtalálhatóak a felsőoktatásban. A háromdimenziós, virtuális terek viszont
még nem elterjedtek az európai felsőoktatási régióban. A német, mint idegen nyelv
tantárgypedagógiájának oktatásán keresztül szeretnénk bemutatni a háromdimenziós
MaxWhere program alkalmazását a Széchenyi István Egyetemen.
Kulcsszavak: E-learning; MaxWhere; 3D; Virtuális terek; Német, mint idegen nyelv
tantárgypedagógiájának oktatása
Makkos Anikó
Széchenyi István Egyetem
A felsőoktatás előtt álló kihívások a kommunikáció terén
Napjainkban az oktatással foglalkozó fórumok visszatérő gondolata, hogy azt kell ma az
iskolákban tanítani, amit a gépek nem tudnak, ezért elsősorban képességeket kell átadni,
készségeket kell fejleszteni. Emellett azt is láthatjuk, hogy sok munkakörben egyre nagyobb
jelentőséget tulajdonítunk az emberekkel való bánásmód köré szerveződő képességeknek. Az
oktatásban dolgozók ugyanakkor gyakran szembesülnek azzal, hogy a diákok sokféle
kommunikációs problémával küzdenek, akár élőszóbeli, akár írásos megnyilatkozásra kerül a
sor. A jelen előadás arra világít rá, hogy a Széchenyi István Egyetemen tanuló humánerőforrástanácsadó szakos hallgatók milyen kommunikációs szükségleteiket ismerték fel egy célirányos,
szervezeti és tanácsadási kommunikációval foglalkozó kurzus teljesítése után. Az egyéni
fejlődési tervekből egyértelmű kép bontakozik ki arra vonatkozóan, hogy az egyetemi
diplomával rendelkező, többségében már munkavállaló hallgatók elsősorban az élőszóbeli
kommunikáció terén éreznek hiányosságokat. Sokuk számára komoly stresszel jár, ha
nyilvánosan fel kell szólalniuk vagy előadást kell tartaniuk, így saját magukra sokkal több
figyelmet és energiát fordítanak, mint a hallgatóságra. Ezek az eredmények egyértelmű
feladatokat jelentenek a felsőoktatás számára. Azt mutatják, hogy már az alapképzésen is
sokkal nagyobb hangsúlyt szükséges fektetni az élőszóbeliségre és a képességfejlesztésre,
mivel a fejlett kommunikációs képességek hiánya komoly akadályt jelenthet a kibocsátott
hallgatók szakmai pályája során.
Kulcsszavak:
kommunikáció, humánerőforrás-fejlesztés, képességfejlesztés,
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szekció
Ablonczyné Mihályka Lívia - Tompos Anikó
Széchenyi István Egyetem
Interkulturális érzékenyítés formális keretek között
Az elmúlt két évtizedben látványosan megnőtt hazánkban az olyan munkahelyek száma, ahol
különböző nemzeti kulturális háttérrel rendelkező munkavállalók dolgoznak együtt. A
kultúraközi különbségek áthidalását és a hatékony munkavégzést általában interkulturális
tréningek hivatottak segíteni, ennek ellenére keveset tudunk ezeknek a programoknak a
hatékonyságáról. Az előadás célja egy kérdőíves felmérés eredményeinek ismertetése, amely
arra irányult, hogy információkat gyűjtsön az üzleti szférában dolgozó szakemberek számára
nyújtott interkulturális tréningek számáról, tartalmáról és hatásáról. Az eredmények arra
engednek következtetni, hogy ezek a programok nem igazán népszerűek sem a döntéshozók,
sem az alkalmazottak között, tartalmuk meglehetősen konvencionális, és csekély hatást
gyakorolnak a résztvevőknek a kulturális diverzitással kapcsolatos érzelmeire és
gondolkodásmódjára.
Kulcsszavak:
kulturális diverzitás, interkulturális tréning, hatékonyság
Szőke Júlia
Széchenyi István Egyetem
Sztereotípiák a Kárpát-medencében
Sztereotípiák bennünk élnek másokról, sőt magunkról is, így akarva-akaratlanul életünk
minden szegmensét áthatják. Jelen tanulmány a Kárpát-medencében, és azon belül is a
magyar-szlovák viszonylatban megjelenő auto- és heterosztereotípiákkal foglalkozik. Érinti
ezen sztereotípiák történeti hátterét, illetve foglalkozik a sztereotípiák és az előítélek közötti
különbségekkel is, példákkal szemléltetve. A tanulmány célja, hogy a vizsgált két nemzet
vonatkozásában ismertesse a legfontosabb sztereotípiákat, amelyek a sikeres nemzetközi
kapcsolatok kerékkötőivé vagy akár elősegítőivé válhatnak.
Kulcsszavak:
sztereotípia, Kárpát-medence, magyar-szlovák kapcsolatok
Kecskés Petra
Bean Chanthy, Benzane Delisile Nomsa, Ye Huijing
Széchenyi István Egyetem
The handling of cultural differences in international educational and research
collaborations
The number of students arriving from different countries studying in Hungary and at the
Széchenyi István University is increasing due to different scholarships and cooperation
strategies between nations. Students have to perform different tasks, exams, projects and
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thesis work during their studies while they have to contact, collaborate and fulfil group work
with their student mates as well as with their teachers or tutors with different cultural
backgrounds. How does culture influence these educational and research collaborations
between students and teachers? What are the handling opportunities of cultural differences?
The authors try to answer these questions, furthermore the study will explain the role of
culture in international student-teacher collaborations, moreover, summarize some best
practices in the field of working in such relations.
Kulcsszavak:
cultural differences, international relations, educational relations, research collaborations
Dömös Mariann
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
'Bevándorlók iskolája' – Olaszország és a migráció alulrólszerveződő kezdeményezések
fókuszán keresztül
Olaszország az egyik vezető szereplője a nemzetközi migrációs folyamatoknak. A probléma
megoldhatatlansága és kezeletlensége nagyban hozzájárult a társadalmon belüli feszültségek
növekedéséhez. A pár éve még befogadó és elfogadó társadalmi attitűd sokat változott,
magával hozva – Európa más részeiből is ismert jelenségeket – a rasszizmus és
idegenellenesség növekedését. Abban, hogy ez a jelenség mégsem vált (legalábbis eddig)
olyan mértékben meghatározóvá, nagy szerepe van az országot jellemző erős civil
társadalomnak, amely a migrációs kihívást is igyekszik, elsősorban lokális szinten, kezelni. Az
egyik legalapvetőbbnek mondható tevékenységük, az oktatás, az olasz nyelv és kultúra
elsajátítása alapköve egy későbbi sikeres beilleszkedésnek. Az előadás célja rámutatni, hogy a
migrációs politika során az integrációs törekvéseknek is kikerülhetetlenül fontos szerepe van.
Az előadás a civil szervezetek közül több olyanra is igyekszik kitérni, amely itthon nem, vagy
csak kevésbé ismert, így például az egyházi kötődésű civil kezdeményezésekre és ezek fő
tevékenységeire, többek között az oktatásra, amelyek a hazai migrációkutatás kevéssé ismert
fejezeteit villanthatják fel.
Kulcsszavak:
migráció, integráció, Olaszország, civil kezdeményezések, oktatás
Kocsis Alexandra
Széchenyi István Egyetem
Nemek szerepe az erkölcsi döntéshozatalban.
Az erölcs, a társadalmi tudat egyik formája, társadalmi képződmény. Az ember alapvetően
erkölcsi lény, aki a a születésétől kezdve a család, az óvoda, az iskola, a barátok, a környezet
révén tanulja meg a társadalmi életben alkalmazott mintákat. Erkölcs nélkül eltorzul a
személyiség, de nincs emberséges társadalmi, közösségi élet sem. Előadásomban a nemek
közötti különbségekből fakadó erkölcsi megítélésről, valamint ennek az üzleti életben
megjelenő hatásairól beszélek.
Kulcsszavak:
nemek, szerepek, kultúra, érékítélet, különbségek
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Nádai Julianna - Garai Anna
Széchenyi István Egyetem
Hálózatos környezetben kialakuló emberi kapcsolatok és önképek
Tanulmányunk a keretein belül fő célunk az internet hálózatos világában élő ember
kapcsolatainak és önképének vizsgálata. Az ember, mint társas lény új tulajdonságokra tesz
szert: egymás kölcsönös és szinte szünet nélküli megfigyelése már nem lehetőség, hanem
kényszer. A hálózatban élők a keresőszolgáltatások segítségével folyton nagy mennyiségű
ismeretet szereznek ismerősökről, ismeretlenekről és közismert személyekről. Állandó
félelemben élnek, hogy lemaradnak valami fontos dologról, miközben céljuk éppen az életben
való tájékozódás, minták átvétele révén. Főbb kutatási kérdések: Mire kíváncsi az információ
hálózatos áradatában élő ember, hogyan dönt és viselkedik, amikor rákeres másokra? Az
érintettek szerint mit honorál, mire ösztönöz, és mit szankcionál a hálózatos környezet? Eltérő
kultúrákból érkező egyetemisták körében gyűjtött esetleírások és történetek révén képet
alkothatunk arról, hogyan látják magukat és sajátos világukat az információs hálózatban élő
fiatalok. Megfigyeléseink és elemzéseink hozzájárulhatnak az oktatás és a napi kommunikáció
hatékonyabbá tételéhez, különösen napjainkban, amikor célunk az egyetemek nemzetközi
jellegének erősítése.
Kulcsszavak:
hálózatos környezet, önkép, ismeretszerzés, kultúra
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Lanczendorfer Zsuzsanna - Halbritter András
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar
A defibrillátor őse egy népballada-kutatás nyomán
Az előadás egy balladakutatás során megtalált orvos- és fizikatörténeti dokumentumokkal és
eszközökkel ismerteti meg a hallgatóságot. Az igaz történet és a belőle született ballada egy
XIX. századi Magyarországon történt rablógyilkosságról szól, amelynek áldozata két várvidéki
(burgenlandi) asszony. A történetet nem csak a szájhagyomány műfajai őrizték meg, hanem
megtalálható ponyván és a korabeli helyi és országos sajtóban is. A történetnek orvostörténeti
kuriózuma is lett, ugyanis a kivégzett gyilkoson Magyarországon 1880. április 14-én orvosi
kísérletet hajtottak végre a győri kórházban, Jedlik Ányos a híres bencés tanár, fizikus
találmányával, a „defibrillátor ősével”, ami hatására a gyilkos feléledt az akasztás után. Az eset
nemzetközi visszhangot váltott ki, mivel Billroth Theodor bécsi orvosprofesszor a
„feltámadási” eset miatt 1880. április 16-án rendkívüli orvosi közgyűlést hívott össze Bécsben.
A kutatás során kiderült, hogy az elektromos újraélesztéssel már a defibrillátor felfedezése
előtt kísérleteztek Magyarországon. Az előadás bemutatja ezt a gyógyászati gépet, ismerteti a
defibrillátor történetét és mai használatát is.
Kulcsszavak:
folklór, balladakutatás, orvostörténet, fizikatörténet, defibrillátor
Albert András
Selye János Egyetem Református Teológiai Kar
A Habsburg-hatalom valláspolitikája a 17. századvégi Erdélyben
Absztrakt A Habsburg-hatalom valláspolitikája a 17. századvégi Erdélyben A 17. századvégi
Erdélyi fejedelemség egy megfogyatkozott, létért küzdő belső ellentmondásokkal és politikai
pártharcokkal teljes országgá vált. Politikusainak rövid látása, az uralkodó tekintélyének,
magának a fejedelemség politikai hatalmának gyengülése jelezte egy új korszak kezdetét, a
Habsburg uralom politikai és vallási berendezkedését Erdélyben. A Fogarason 1691. január 16i országgyűlésen elfogadott Diploma Leopoldinum tartalmazta Erdély közjogi helyzetét és a 4
erdélyi bevett vallás szabad gyakorlatát. Az 1691. december 04-én kiadott hitlevél első,
második és kilencedik pontja foglalkozott a vallásügyi kérdésekkel. Az első pont alapján a négy
bevett vallás dolgában semmi nem változik. A második pont értelmében a templomok, iskolák,
lelkészi lakások bevett vallások birtokában megmaradnak. A bevett vallások szabadsága és
kiváltságai továbbra is biztosítva lesznek. A kilencedik pont leszögezi, hogy a közjó érdekében
a 12 tagú tanácsban legalább három személy katolikus legyen. A többi tagot a másik három
vallásból válasszák meg. A Diploma Leopoldinum a hozzáfűzött reményeket és terveket csak
részben teljesítette. A 3. pontja heves vitákat váltott ki a katolikusok részéről. Az unitáriusok
is méltatlannak vélték a Diplomában biztosított jogokat. Az 1691-es Diploma Leopoldinum
Erdély helyét a Habsburg Birodalmon belül sokkal kedvezőbben és világosabban határozta
meg mint Magyarországét az 1687-es pozsonyi országgyűlési törvények. A vallásügyi
pótdiplomát 1693. április 9-én és az Alvincziana Resolutio vallásügyi rendelkezést 1693. május
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14-én adták ki. A kiadott pótdiploma és vallásügyi rendelkezés biztosította a négy bevett vallás
szabad gyakorlatát és az egyházi vagyon sérthetetlenségét. Az unitáriusokat hátrányosan
érintette az, hogy jóváhagyták az óvári református templom és a mellette lévő unitárius
kollégium átadását. A pótdiploma azonban nem jelentett teljes jogbiztonságot az unitárius
felekezetűekre. Az alig egy hónap múlva kiadott Alvincziana Resolutio 2. pontja alapján:” az
uralkodó jobbnak látná, ha Kolozsvárott a piactéri unitárius templomot adnák át a
katolikusoknak” A Habsburg udvari politika erdélyi hatalmának növelése érdekében a
katolikus egyház térhódítását támogatta. Ennek egyik járható, „hivatalos” útja az ortodox
(görögkeleti) román egyházzal való unió volt. A bécsi udvari diplomácia korán felismerte, hogy
a hajdani Erdélyi fejedelemség idején létrejött három nemzet és négy vallás közötti szoros
együttműködés megbontásával megnyílhat az út a Habsburg uralom zökkenőmentes
beilleszkedése előtt. Az 1699-es katolikus pótdiploma érvénytelenítette a római katolikusok
vallásegyenlősége ellem hozott törvényeket. Az 1699. február 16-i első uniós diploma a
firenzei négy pont elfogadása esetén a görög szertartású egyházi személyeket a római
katolikus egyházi személyeknek kijáró jogokkal ruházta fel. Az 1701-es második uniós diploma
az egyházi személyek mellett a parasztoknak is ugyanolyan jogokat biztosította. Az erdélyi
román nemzetiség a vallási unió által egy megtűrt politikai – és jogi státuszból az államalkotói
nemzetek sorába lépett. A 18. század elején a protestáns rendek konzervativizmusa és a
katolikus rendeknek a nemzeti viszonyok átalakulásától való félelme nem tudta meg
akadályozni a Habsburg udvar rekatolizációs törekvéseit. Albert András Phd. Hallgató Selye
János Egyetem Református Teológiai Kar Komárnó (Révkomárom), Szlovákia
Kulcsszavak:
valláspolitika, Diploma Leopoldinum, vallási unió, vallási törekvések, bevett vallások
rendszere
Albert András
Selye János Egyetem Református Teológiai Kar
I. Apafi Mihály, a 'teológus' fejedelem (1661-1690)
Absztrakt. I. Apafi Mihály, a 'teológus' fejedelem (1661-1690) I. Apafi Mihály erdélyi fejedelem
uralkodása alatt a romokban heverő ország újraéledt, hamvaiból új életre kelt. Felpezsdült az
ország gazdasági, kulturális és egyházi élete. Az ő anyagi, szellemi, erkölcsi támogatásával és
aktív részvételével remekművek születtek a tudomány minden területén. Az egyik ilyen
területnek- a teológia tudományának- művelője volt maga I. Apafi Mihály fejedelem is. Ezt
bizonyítja életvitele és nyomtatásban megjelent művei: 'Az egész keresztyén vallásnak rövid
fundamentomi'(Gyula-Fehérvár, 1645.) (Új kiadása 1753. H. n.), a 'Marcus Fridericus
Wendelinusnak a keresztyén Isteni tudományokról írott két könyve. (Magyar nyelvre
fordítattanak. Kolozsvár, 1674.) valamint az 'Universis orbis christiani regibus... Ad
sempiternam memoriam. (Kolozsvár, 1681.) Kortársai, krónikásai rták róla, hogy ő inkább
papnak lett volna alkalmasabb mintsem fejedelemnek. Nem véletlenül írták ezt róla.
Műveiben és egész fejedelmi tevékenysége a Biblia tanításának tükrében telt el. Teológiai
műveivel és fordításával a 17. századi erdélyi tudományosság színvonalát emelte és ékesítette.
Összegzésben megállapítható, hogy mind államférfiúi mind teológiai munkásságával
maradandót alkotott az magyar tudományosságban.
Kulcsszavak:
teológia, keresztyén vallás, egyház, hittétel, üdvösség
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Grad Marcin
Varsói Tudományegyetem Magyar Tanszék
Lengyelország a magyar írók és újságírók szemében a XX. század 50-es és 60-as éveiben
Az előadásom témája „Lengyelország a magyar írók és újságírók szemében a XX. század 50-es
és 60-as éveiben'. Az előadásom alapja három lengyelországi útirajz: „Visztula sellője'(1954)
Somlyó Györgytől, „A Kárpátoktól a Balti-tengerig' Pethő Tibor tollából (1956), valamint
„Varsói hajnal. Lengyelországi útiélmények” (1961) Ruffy Pétertől. A célom az, hogy
bemutassam, a fentiekben említett szerzők hogyan látják a lengyel társadalmat és az ország
belső helyzetét, a második világháború utáni újjáépítését, valamint Lengyelország múltját és a
kultúráját. Arra a kérdésre is szeretnék választ adni, hogy mennyire a kommunizmus
befolyásolta a fentebb említett útleírások nyelvezetét és szerkezetét.
Kulcsszavak:
Lengyelország, útleírás, magyarok, újságíró, író
Berek Sándor
Debreceni Református Hittudományi Egyetem
Cigány/roma reprezentációk Magyarországon a Vasárnapi Ujságban az 1870-es, az 1880-as
és az 1890-es években
Az előadás tárgya az, hogy miként tekintettek a 19. század 1870-es, 1880-as és az 1890-es
éveiben Magyarországon a cigányokra/romákra. Így mit tudtak róluk, hogyan jelenítették
meg, milyennek képzelték el őket, milyen volt és miben változott a cigányokról/romákról
alkotott kép. A reprezentációk forrásai a Vasárnapi Ujságban a cigányokról/romákkal
kapcsolatban közreadott különböző jellegű szövegek. A cigányokról/romákról született
reprezentációk elhelyezhetőek a cigányokkal összefüggésben kialakult megközelítések
rendszerében, a vizsgált időszakban jellemzően a devianciaorientált strukturalista vagy
civilizatórikus, a devianciaorientált esszencialista vagy rendészeti, valamint a leíró
esszencialista vagy klasszikus néprajzi megközelítés keretei között. A legelterjedtebb
civilizatórikus és a rendészeti képben egyaránt egy deviáns másikat konstruáltak meg, illetve
ezek ellentéteként egy idealizált, romlatlan másikat alkottak meg, míg a klasszikus néprajzi
keretben a cigány népéletet általában önmagában, a nem cigány környezet nélkül mutatták
be.
Kulcsszavak:
cigány/roma reprezentációk, Vasárnapi Ujság, civilizatórikus megközelítés, rendészeti
megközelítés, klasszikus néprajzi megközelítés
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Platz Petra
Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar
Gondolatok Yuval Noah Harari: Homo Deus koncepciójáról
Harari professzor szerint a homo sapiens, vagy utódja, a homo deus számára várható
perspektívák egy következő rendszerben kezdenek kirajzolódni, amely egy szemléletváltással
veszi kezdetét. A Homo Deus a jövőre vonatkozóan szinte teljes mértékben átfogó képet kínál;
egy olyan kompakt, különböző dimenziókba integrált, tényekkel és trendekkel több oldalról
megtámogatott próféciát, amelyhez annak „kereksége” miatt nagyon nehéz hozzátenni, vagy
épp kritikával megnyilatkozni róla. Az egész elméletet alkotó, egymástól egyébként távol álló
részterületek szervesen egymáshoz vannak illesztve a modellben, szinte tökéletesen
szervezetten. Így itt és most a könyvben foglaltakra vonatkozó bármely visszajelzés óvatos
gondolatébresztés lehet csupán, hiszen a felvázolt teljes elméletre vonatkozó elemzéshez egy
hasonló terjedelmű könyv szükségeltetne. A cikk szerzője elfogadja a könyvben bemutatott
„Homo Deus központú világképet” és arra tesz kísérletet gazdálkodástudományi és marketing
aspektusból olyan részkérdéseket tegyen fel, amelyekre a könyv plasztikusan nem tér ki.
Kulcsszavak:
ember, homo deus, kritika, jövőkutatás
Eged Alice
Debreceni Református Hittudományi Egyetem (DRHE)
Inzultus a törvényhozásban (Adalék a német politikai magataratáskultúrához)
A német parlament munkáját szerencsére nem kísérik erőszakos jelenetek. Nem jellemző,
hogy a képviselők politikai vitáikat fegyverrel, doronggal, de akár pofozkodás kíséretében
vívnák. 1950. március 10-én azonban a német törvényhozás alsóházában Wolfgang Hedler
képviselőt két társa súlyosan bántalmazta. A sértett politikus a Deutsche Partei színeiben
szerzett mandátumot, és pártja a CDU/CSU-FDP pártok koalíciós társa lett. Hedler az inzultust
megelőzően pártja egyik rendezvényén a háborús felelősséggel kapcsolatosan úgy
fogalmazott, hogy a német ellenállási mozgalmat súlyos felelősség terheli a háború
elvesztéséért. A koncentrációs táborokban történtekről pedig azt a cinikus megjegyzést tette,
hogy a zsidóktól más módon is meg lehetett volna szabadulni. A büntetőeljárás során Hedlert
elsőfokon felmentették, majd elmarasztalták. Az előadás keretei között arra teszek kísérletet,
hogy bemutassam, miként zajlott le az eljárás, és hogyan reagáltak a politika egyes szereplői
az eseményekre.
Kulcsszavak:
Német Szövetségi Köztársaság, Wolfgang Hedler, parlamenti erőszak, büntetőeljárás
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Kmeczkó Szilárd
Debreceni Református Hittudományi Egyetem (DRHE)
A tudományos ítéletalkotás néhány fontosabb jellemzője (A sajátosan esztétikai szempont
jelentősége)
Amennyiben áttekintjük a természetkutatókat ábrázoló műalkotásokat, legyenek azok köztéri
szobrok, festmények, vagy a populáris médiakultúra közegébe illeszkedő karakterek, mint a
Macskafogó című animációs film Poljakoff figurája – felfigyelhetünk arra, hogy korántsem
adnak bepillantást a tudós szellemi műhelyébe. Nem engednek közelebb a felfedezést
körüllengő titokhoz, amennyiben elfogadjuk, hogy a nagyszerű tudományos teljesítmény nem
bontható algoritmikus lépésekre, így nem is redukálható a szorgalmas és kitartó munkavégzés
megérdemeltnek hitt és mintegy velejárónak tekintett eredményeire. Polányi Mihály a
Személyes tudás című művének Intellektuális szenvedélyek című fejezetében egy a korábbitól
gyökeresen eltérő tudósportré felállítására tesz javaslatot. Az eredményeit korábbi
tudományos viták áttekintése alapján, illetve a tudományok művelésének mindennapjaiból
leszűrt tapasztalatok bázisán fogalmazza meg. Fontos megállapításainak egyike, hogy a
tudományos ítéletalkotás gyökerénél egy sajátos intellektuális szépérzék munkál. Kérdésessé
válik ebben az esetben, hogy miképpen beszélhetünk tudományos megalapozottságról, ha a
fontos döntések alapjainál egy nehezen kifürkészhető és sajátosan tudományos esztétikai
érzék működése érhető tetten. Az előadás keretei között ennek a problémának a körüljárására
teszek kísérletet.
Kulcsszavak:
intellektuális szépérzék, a tudomány alapjai és előfeltevései, felfedezés, tudományos vita
Vehrer Adél
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar
Virtuális terek alkalmazásának lehetőségei a múzeumandragógiában
A múzeumok paradigmaváltása hozta létre a múzeumandragógiai törekvéseket a
közelmúltban. Ennek lényege, hogy a múzeumok, a muzeális jellegű intézmények, a kulturális
örökség védelmével, őrzésével megbízott szervezetek egyre több lehetőséget igyekeznek
teremteni a felnőttkori tanulásra. A múzeumi megújulás középpontjában az áll, hogy a korábbi
passzív befogadó jellegű látogatási formát felváltja az aktív befogadói, tevékeny tanulási
formák széles köre. Előadásomban a virtuális terek alkalmazási lehetőségeit mutatom be a
muzeológiai folyamatokban. A 3D/VR technológiával támogatott múzeumi terek számos
lehetőséget nyújtanak arra, hogy a látogatók számára közelebb hozzanak időben és térben
távoli helyszíneket és személyeket, történelmi korszakokat. Mintaként az előadás MaxWhere
térben mutatja be a 20. század elejének művelődő közösségeit, rendezvényeit.
Kulcsszavak:
múzeumandragógia, felnőttkori tanulás, virtuális terek, MaxWhere, művelődő közösségek
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Horváth Nóra
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar
„Learning to be human” – filozófiák a humanitás eszméjébe vetett hit szolgálatában:
a XXIV. Filozófiai Világkongresszus tapasztalatai
2018 augusztusában egy héten keresztül Peking adott otthont a XXIV. Filozófiai
Világkongresszusnak. Az ötévente, különböző helyszíneken megrendezésre kerülő
kongresszus szervezőinek a célkitűzése az volt, hogy a világ minden pontjáról érkező, közel
7500 filozófust a humanitás fogalma körüli diskurzus részeseivé tegye. A meghívott
pragmatista szekció tagjaként, mely a „What does it mean to be human in the pragmatist
tradition?” címet viselte, külföldi kollégáimmal, a pragmatista filozófusok humanizmushoz
fűződő kapcsolatára koncentrálva igazodtunk a kontextushoz. A különböző megközelítéseket
tükröző szekcióbesorolások áttekintése után bárki számára nyilvánvalóvá válhat, hogy a
humanitás és humanizmus fogalmai a lehető legkülönbözőbb alkalmazott etikai ágaktól
egészen a keleti valláselméleti fejtegetésekig terjedő spektrumban, a mai napig képesek új
elemeket felmutatni és új megközelítéseket generálni. Előadásomban e rendkívüli filozófiai
seregszemle által felvetett kérdéseket, és a pragmatista filozófia fogalommagyarázatait
veszem nagyító alá.
Kulcsszavak:
pragmatizmus, nevelésfilozófia, John Dewey, amerikai filozófia
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Galkina Olga
Higher Education of Moscow Region “State University of Humanities and Social Studies”
«“GSGU”»
The British press about the Hungarian revolution of 1956
The report examines the main aspects of the Hungarian events of 1956 as covered by British
newspapers. From the first days of unrest in Budapest British journalists have designated
these events by the term 'revolution'. There was the detailed chronicle of events on the pages
of newspapers. The published materials were distinguished by pro-Hungarian rhetoric, by
exaggeration of the number of victims, by chanting of the 'feats' of those who killed Hungarian
communists and destroyed Soviet equipment. After the suppression of the Hungarian
revolution, interest of British press to Hungary fell sharply.
Kulcsszavak:
Hungary, British Press, 1956, Revolution
Galkin Pavel
Higher Education of Moscow Region “State University of Humanities and Social Studies”
«“GSGU”»
Standard and Quality of life in Hungary in the 1970s-the first half of the 1980s
In the report is examined the indicators that determine the living standard of the population
of Hungary in the period from 1970 to 1985. On the basis of statistical data, the author comes
to the conclusion that in Hungary it was possible to form a system of social support of the
population, which was not inferior in terms of coverage to Western standards and included
pension payments and benefits, free education and health care.
Kulcsszavak:
Hungary, Standard and Quality of Life, 1970s
Kovalev Dmritrii
Higher Education of Moscow Region “State University of Humanities and Social Studies”
«“GSGU”»
Democratization and revival of the multiparty system in Russia and Hungary before the
collapse of the Soviet Union
Democratization and revival of the multiparty system in Russia and Hungary before the
collapse of the Soviet Union
Kulcsszavak:
Democratization, Soviet Union, Russia, Hungary
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Biryukov Aleksej
Higher Education of Moscow Region “State University of Humanities and Social Studies”
«“GSGU”»
INFLUENCE OF THE HUNGARIAN EVENTS OF 1956 ON THE SOVIET SOCIETY AND THE STATE
Hungarian events of 1956 had difficult and versatile influence on the Soviet society and the
state. They have affected and dissident movement, and on the higher political power of the
USSR. The political experience received by expensive price, has served its purpose in historical
destiny of Soviet Union.
Kulcsszavak:
Hungary, Russia, 1956, State
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Szretykó György
SZE Apáczai Csere János Kar
10 éves az Emberi Erőforrás Tanácsadó Mesterszak az Apáczai Karon
Az előadásomban röviden felvázolom az Emberi Erőforrás Tanácsadó Mesterszak
tapasztalatait az elmúlt 10 évben. Ennek keretében bemutatom egyrészt a mesterszak
kialakulásának körülményeit , másrészt a mesterszak tantervének tartalmi változásait,
harmadrészt a végzett hallgatók létszámának alakulását és munkaerő piaci lehetőségeit,
valamint a tehetséggondozás tapasztalatait. Ezen kívül nagy hangsúlyt fordítok a mesterszak
fejlesztése lehetőségeinek ismertetésére is.
Kulcsszavak:
mesterképzés, HR, tanácsadás, munkaerőpiac, tehetséggondozás
Kenderfi Miklós - Suhajda Csilla Judit
Szent István Egyetem GTK Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet
Az emberi erőforrás tanácsadó mesterszak 10 éve a gödöllői tapasztalatok tükrében
Magyarországon és Európában tapasztalható gazdasági változások miatt még soha nem volt
ennyire fontos, hogy az állampolgárok képesek legyenek megfelelni a munkaerőpiacon velük
szemben támasztott követelményeknek és sikeresen vegyenek részt a munka világában.
Ebben a folyamatban jelentős szerepet töltenek be az emberi erőforrás tanácsadók, akik
különböző területeken, szinteken és módon támogatják mindezekben a munkavállalókat. A
bolognai folyamatban megszületett emberi erőforrás tanácsadó képzés idén ünnepli 10 éves
fennállását, azonban annak gyökerei már 25 évre nyúlnak vissza, amikor Gödöllőn elindult a
munkavállalási tanácsadó képzés. Előadásunkban a szak létesítésének hazai előzményeinek
áttekintésén túl, bemutatjuk az emberi erőforrás tanácsadó mesterszak gödöllői iskolájának
sajátosságait, a képzés szervezés, tervezés tapasztalatait, számba vesszük az elmúlt 10
esztendő eredményeit, valamint felvázoljuk a szak a jövő kihívásaira adekvát választ adó
fejlesztési, megújulási lehetőségeit.
Kulcsszavak:
emberi erőforrás, tanácsadás, képzés, tapasztalat
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Pongrácz Attila
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar
A „Pályaorientáció az EU-ban” MA kurzus oktatása MaxWhere 3D VR keretrendszerben a
SZE AK-n
Az elmúlt egy évtizedben alapvető és nagy horderejű fejlesztések történtek a pályaorientáció
hazai gyakorlatában, amelynek kiemelt programja a TÁMOP 2. 2. 2. – A pályaorientáció
rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése- volt. A 2008. végén indult program az ún.
életutat végig kísérő (Lifelong Guidance - LLG) pályaorientáció rendszerének hazai
megalapozását tűzte ki célul. Mindeközben a folyamatosan változó világ meghatározó
kifejezése a digitalizáció lett. A pályaorientáció oktatásában és a kapcsolódó tanácsadási
gyakorlatban is szükségesnek tartjuk feltérképezni azokat a lehetőségeket, amelyek a
különféle digitális technikák, ezen belül is első sorban a Virtuális Valóság és a 3D terek
használatában rejlenek. A Széchenyi István Egyetemen elindult a MaxWhere 3D VR
keretrendszerben történő oktatás, amelybe a pályaorientáció témakörét is bevontuk. Az
előadásban annak a felsőoktatási tananyag fejlesztésnek az első tapasztalatait vázoljuk fel,
amely a pályaorientáció virtuális terekben történő oktatását, a későbbiekben pedig a
mindennapi tanácsadási gyakorlat továbbfejlesztését is lehetővé teszi.
Kulcsszavak:
pályaorientáció, felsőoktatás, digitalizáció, Virtuális Terek, szakképzés
Ferencz Jácint
Széchenyi István Egyetem
Új kihívások a munkajogban és a munkaerő-gazdákodásban
Az átalakuló emberi kapcsolatok (technológiai eszközöktől való függőség, információéhség) és
a munkához való megváltozott viszony adja a modern munkaügyi kapcsolatok egyik fontos
ágát, ugyanakkor megfigyelhető a szociális jogok és érdekek párhuzamos erősödése is
nemcsak a magasan, hanem a kifejezetten alacsonyan képzett munkaerő, a kiszolgáltatott
csoportok vonatkozásában. Míg a világ egyik fele az okosszerződések felé kacsint, addig a
másik fele a napi megélhetésért is komoly csatákat vív. A fejlett országokban a nemi alapú
diszkrimináció és a külföldi munkaerő alkalmazása/alkalmazhatósága az aktualitás, a fejlődő
országokban viszont a munkaerő kiáramlása, illetve a munkakörülmények javítása,
munkahelyek teremtése és megtartása az állam feladata. Az előadás a modern munkajogi
kihívásokra keres nem csupán jogi válaszokat.
Kulcsszavak:
munkajog, digitalizáció, okos szerződések (smart contracts), munkaerőpiac
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Emberi erőforrás – fejlesztés és tanácsadás II.
szekció
Somogyi Erika
okleveles emberi erőforrás tanácsadó, Veszprém
Az érzelmi intelligencia jelentősége a tanácsadói, pedagógiai munkában
Közel húsz éve segítem a fiatalokat pályaorientációs döntésükben, valamint pedagógus
továbbképzésekben tananyagfejlesztőként és trénerként dolgozom. A több ezer kliens
képzésénél és a tanácsadói munkában azt tapasztaltam, hogy hiába jelölök ki egy életpályát,
az ahhoz szükséges lépéseket, és hiába mutatok módszereket például egy konfliktus
kezelésére, az alapvető probléma az érzelmi intelligencia fejletlensége és/vagy hiánya okozza.
Az érzelmi intelligencia fontossága és felhasználása a pedagógiai munkában elengedhetetlen,
hiszen az érzések felismerése, azok jelentésének megértése, majd kezelése önmagunk és
társas kapcsolataink minőségét emeli magasabb szintre. Mindez nyilván az életünk bármely
területén hasznos, hiszen többek között félreértéseket tisztázna emberek között, növelné az
egyén felelősségvállalását és javítaná döntésképességét, erősítené az empátiát és az
együttműködést, sőt, magára valamit adó vállalat, intézmény esetén a céghez való viszony
pozitív kialakítását, illetve egyének és csoportok érzelmeinek kezelésére, irányítására
használható. Tapasztalatom szerint a pedagógus életében a legnagyobb nehézséget az okozza,
hogy a húsz éve, egyetemen megtanult módszerek a mai világban nem életképesek. Eszközt
szeretnék adni a kezükbe, megmutatni az EQ jelentőségét, és felhívni a figyelmet arra, hogy
minél szélesebb körben alkalmazzák azt mások is.
Kulcsszavak:
érzelem intelligencia pedagógia tanácsadás diákok
Benyák Anikó - Fehér Ágota
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar
Érzelmi intelligencia segítő szerepe az emberi erőforrás tanácsadó hallgatók személyes
eszköztárában
Az emberi erőforrás tanácsadók hivatása legfőképp saját személyiségük által bontakozik ki.
Digitális világunk ugyan magában hordozza az elektronikus felületek gazdag hasznosítási
lehetőségeit, ám egyúttal felhívja a figyelmet arra is, hogy a személyes emberi érzések és a
közvetlen társas kapcsolatok további rezdüléseinek tudatos követéséről sem szabad
megfeledkeznünk. Kutatásunkban mindezért emberi erőforrás tanácsadó hallgatók körében
arra keressük a választ, hogy az érzelmi intelligencia vonatkozásában milyen egyéni
eszköztárral rendelkeznek, s hogyan tudják mindezeket hasznosítani tanácsadói
munkájukban, kiemelten nehezebb problémakörök feldolgozásának folyamatában. További
kérdésünk arra irányul, hogy az emberi erőforrás tanácsadó hallgatók hogyan látják az érzelmi
intelligencia meghatározó szerepét az egyéni munkaerő-piaci eredményesség hátterében,
valamint fejlesztésének lehetőségeit. Vizsgálati eszközként BarOn Érzelmi intelligenciakérdőívét és Oláh Attila Megküzdési Mód Preferencia Kérdőívét alkalmaztuk, kiegészítve
további kérdésekkel a vizsgálat területeihez illeszkedően.
Kulcsszavak: érzelmi intelligencia, emberi erőforrás tanácsadás, munkaerő-piaci
eredményesség
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Mészáros Attila
Széchenyi István Egyetem
Álomból a valóság felé - Coaching és mentoring rendszer a német felsőoktatás HR
fejlesztésében
A németországi egyetemek rendkívül sok energiát tesznek, szervezetten a hallgatóik, oktatói
fejlesztéséért. Ennek innovatív megjelenési formái a mentorálás és a coaching. Számos kérdés
ezen módszerek segítségével a gyakorlatban lehet tisztázni. Az álmom feladat valóban
álommunkát jelent? Hogyan lehet átállni az egyetemről a munkaerőpiacra? Mely
kulcsfontosságú képesítéseket kell még szerezni? Mi lehetne jobb, ha nyíltan egy olyan
megbízható személyt kérdezni, aki évek óta ott dolgozik, hol később meg akar egy hallgató
dolgozni menni? Pontosan ezt kínálják a németországi egyetemek hallgatóiknak. A mentori
kapcsolat az egyik legjobb lehetőség arra, hogy tükrözze a saját szakmai és személyes terveit
egy tapasztalt személynek. Több ezer önkéntes mentor van, tapasztalt szakemberek minden
tudományágból. Mentoráltak és mentorok egyaránt azt jelzik vissza, hogy a mentorálás
fejlesztő. Önmagáért beszél az a tény, hogy sok egykori mentorált néhány évvel később
csatlakozik a programhoz, mint mentor vagy coach. Visszatér és segít a saját egyetemének.
Egy mentor vagy coach nagyon személyes és mélyreható betekintést nyújt a munka világába.
Emellett a mentorálás kiváló módja a saját szakmai hálózat kiépítésének és bővítésének. A
legtöbb munkaerőpiaci mentor vagy coach társadalmi elkötelezettségnek is érzi a munkáját.
Ezeken az egyetemeken a hallgatók mellett az oktatókat is segítik mentori és coach
módszerekkel a munkaerőpiaci partnerek, ezzel is elősegítik a piackonform oktatási
színvonalat.
Kulcsszavak:
Mentor, coaching, felsőoktatás, HR fejlesztés
Papp Bálint - Vehrer Adél
Széchenyi István Egyetem
Felnőttképzési szolgáltatások Szentgotthárdon
Tanulmányunkban három témakört vizsgálunk: Szentgotthárd gazdasági szereplőinek képzési
igényeit, a gazdasági és képzési oldal kapcsolatát és a városban működő felnőttképzési
szolgáltatásainak megítélését. A határ menti településen korábban még nem történt ilyen
témájú, átfogó vizsgálat. Kérdőíves kutatásunk válaszai arra utalnak, hogy a felnőttképzési
szolgáltatások köre fejlesztendő területnek számít Szentgotthárdon. A képzési kínálat és
kereslet nem minden esetben esik egybe, és az alkalmazottak képzésébe a cégek többsége
csak fenntartásokkal fektet be nagyobb összeget.
Kulcsszavak:
Emberi erőforrás menedzsment, Felnőttképzési szolgáltatások, Határmentiség, Humán
erőforrás fejlesztés, Képzés
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Faragó Beatrix, Lengvári Balázs, Pápai Zsófia, Szakály Zsolt
Széchenyi István Egyetem Egészség és Sporttudományi Kar
Az egészségmagatartás hatása az oktatási rendszerben és a munkaerő-piacon
Gazdasági nézőpontból az egészségmagatartás kiemelten megjelenik a lakosság
munkaképességének megőrzésében, az egészségügyi ellátórendszer fenntartható
működtetésében, illetve a magán egészségügyi szolgáltatások piaci szerepének alakulásában.
A kutatásunk célja feltárni az egészség és sporttudományi szakon hallgatók
egészségmagatartását, annak mértékét, amely a későbbi életmód szakemberek
egészségképét mutatja be és adaptálódik a társadalomban, meghatározó szerepet tölt be a
munkaerő-piacon. A kutatási mintát az egészség és sporttudományi tanulmányokat folytató
hallgatók körében készült felmérés adta. A vizsgálat módszere kérdőíves felmérés. A vizsgálat
eredményei hatást gyakorolnak a munkaerő-piaci egészségkultúrára, az életmód szakemberek
egészségképe az átadott értékek, információk, szakmai integráció révén megjelenik a
társadalom egészségtudatosságában. A felmérés eredményei rámutattak arra, hogy az
életmód szakemberek egészségképének növeléséhez szükséges erősíteni az
egészségmagatartás szintjét az oktatásban is. A kutatás a „Sport-, Rekreációs- és
Egészséggazdasági Kooperációs Kutatóhálózat létrehozása” című, EFOP-3.6.2-16-2017-00003
projekt keretében jött létre.
Kulcsszavak:
egészségmagatartás, egészségkép, prevenció, életmód, munkaerő-piac
Essősy Ákos
Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola, Széchenyi Egyetem
Az atipikus foglalkoztatási formák iránti fogadókészséget alakító tényezők a hazai kis- és
középvállalatoknál
Ma csak azok maradnak talpon, akik képesek a változásra, rugalmasan alakítják a
cégstruktúrát, folyamataikat. A motivált, csúcsteljesítményre törő cég alapja a szervezeti
innováció. Ma Magyarország a mérsékelt innovátor országok közé tartozik Európában. Az új
helyzetekhez alkalmazkodó szervezet, amelyik az új megoldásokat rugalmasan beépíti a
mindennapi működésébe, tud csak igazán versenyképes maradni. Magyarország kormánya az
Európai Unióval kötött Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a vállalkozások
alkalmazkodóképességének fejlesztését, segítését, a rugalmas és családbarát munkahelyi
gyakorlatok és szolgáltatások elterjesztését, valamint a kisgyermeket nevelő nők
foglalkoztatását. Jelen tanulmány célja egy magyar példán keresztül bemutatni, hogy a
rugalmas foglalkoztatásra milyen fogadókészség van Magyarországon a kis és
középvállalkozások körében. Vizsgálat tárgyát képezi, hogy a rugalmas foglalkoztatás növeli e
a gazdasági alkalmazkodóképességet és versenyképességet a munkaerő hatékonyságán és
megtartásán keresztül. Mindezt azzal a céllal teszi, hogy felhívja a magyarországi KKV-k
vezetőinek figyelmét a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeire.
Kulcsszavak:
rugalmas foglakoztatás, gazdasági versenyképesség, kis és középvállalkozások, partnerségi
megállapodás, Magyarország
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Szociális tanulmányok, szociológia, közösség és civil társadalom I.
szekció

Rostáné Riez Andrea
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
A segítők személyisége
A szakmai személyiség a segítő szakma professzionalizálódási folyamatában és szakmai
identitásának formálásában a mai napig meghatározó sarokpont. Apáczai Csere János a
Magyar Encyclopaedia című munkájának X. részében írja: „A magaviselésnek két részei
vannak: a jóra való indulat és annak megcselekedése. Ehhez négy dolog kivántatik: az
egyenesség, eszesség, erősség és a mértékletesség.” A segítő hivatást választók rendelkeznek
a szakma gyakorlásához legszükségesebb tulajdonságokkal, de az elméleti és a gyakorlati
képzésük során a meghatározó kulcskompetenciákat bővítik és fejlesztik. A segítő szakember
személyisége, intuíciói és kompetenciái, eszközként való funkcionálása elengedhetetlen a
szakmai tevékenység során. A hatékony segítés műveléséhez azonban hosszú önismeretei és
tapasztalati út vezet, hiszen a szakmai és személyiségfejlődés egész életen át tartó folyamat.
Kulcsszavak:
segítő szakember, személyiség, önismeret, kompetencia, fejlesztés
Pécsi Gertrúd, Nárai Márta, Tóbiás László
Széchenyi István Egyetem
Károli Gáspár Református Egyetem
Önkéntes segítő gyakorlat egyetemisták társadalmi érzékenyítésére
A hazai felsőoktatásban egyedülálló a Széchenyi Egyetem Szociális Munka Tanszéke által 2005ben megindított Önkéntes segítő gyakorlat, melynek célja – szakjuktól függetlenül –
egyetemisták érzékenyítése társadalmi problémák, segítségre szoruló emberek helyzete iránt.
Programunkban új szakaszt nyitott, hogy a 2012./13-as tanév óta az érettségi letételének
feltétele az 50 órás közösségi szolgálat teljesítése. A szociális munka és a szociálpedagógia
gyakorlati oktatása sajátságos, minden más egyetemi szak gyakorlati oktatási részétől
különbözik, módszertanában is. Az Önkéntes segítő gyakorlatot ezen sajátosságok alapján
építettük fel és folytatjuk. Előadásunkban a pedagógiai, felnőttképzési dimenziókat mutatjuk
be: a terephelyszínek és tereptanárok kiválasztását, felkészítését és támogatását, magát a
gyakorlatvezetést, illetve a gyakorlatkövető szemináriumon végzett tapasztalatfeldogozást és
–megosztást célzó munkát, tapasztalatok általánosítását.
Kulcsszavak:
tereptanárok felkészítése és támogatása, tapasztalati tanulás, tapasztalatok feldolgozása és
megosztása
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Molnár András - Ipolyi Dóra
Central European University;
Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola, Pécsi Tudományegyetem
Ellenszolgáltatásokon alapuló párkapcsolatok motivációi
Napjaink párkeresési és párválasztási szokásai jelentős mértékben átalakultak. Megjelentek az
online társkereső oldalak, köztük az ellenszolgáltatáson alapuló intim kapcsolatokat direkt és
indirekt módon közvetítő szolgáltatások is. A hagyományos prostitúció mellett egy újszerű,
kevésbé egyértelmű megítélésű kapcsolati konstrukció, a Sugar-kapcsolatok megjelenése is
megfigyelhető. A Sugar-kapcsolatokat közvetítő oldalak anyagi és/vagy természetbeni
támogatással, gondtalanabb és élménydúsabb élettel kecsegtetik a potenciális Sugar
Lányokat, akik a közös boldogságot keresik a támogatást nyújtó Sugar Daddy-vel.Az ilyen
jellegű ellenszolgáltatáson és diszkréción alapuló kapcsolatok megjelenése és térnyerése
számos társadalomtudományi és pszichológiai kérdést vet fel, melyekre munkánk során
keressük a választ. Korábbi tanulmányunkban a Sugar-kapcsolatok hazai megjelenésével
foglalkoztunk, jelen vizsgálatunkban a felek motivációját szemléltetjük.
Kulcsszavak:
Sugar-kapcsolatok, online társkeresés, párkapcsolat, párválasztás, alkalmi kapcsolat
Nárai Márta
Széchenyi Isván Egyetem Apáczai Csere János Kar
Oktatási intézmények felelőssége és lehetőségei a fiatalok társadalmi érzékenységre és
aktív szerepvállalásra szocializálásában
Egy egészséges, jól működő társadalom elképzelhetetlen a társadalmi problémák
kezelésében, a társadalmi folyamatok alakításában szerepet vállaló aktív állampolgárok nélkül.
Külföldi tapasztalatok azt mutatják, hogy a szocializáció szempontjából kitüntetett egyik
életkori szakaszban, a fiatal korban szerzett segítő tevékenységgel, önkéntességgel, közösségi
részvétellel kapcsolatos élmények, tapasztalatok a felnőttkori aktivitás szempontjából nagyon
meghatározóak. Például a középiskoláskorban, illetve a felsőoktatási évek alatt gyakorolt
önkéntesség, segítő tevékenységben való részvétel növeli annak valószínűségét, hogy valaki
felnőttkorában is aktív szerepet vállal e tekintetben. Fontos tehát, hogy a fiatalok
tanulmányaik során találkozzanak olyan lehetőségekkel, amelyek teret adnak a társadalmi
érzékenység kibontakozásának, a mások helyzete és problémái iránti nyitottságnak, és erősítik
a társadalmi felelősségvállalás, szerepvállalás fontossága tudatát, lehetőséget teremtenek e
téren közvetlen tapasztalatszerzésekre. Ebből a szempontból nem elhanyagolható a
középiskolák mellett a felsőoktatási intézmények felelőssége sem. Az előadás – egy másik
előadáshoz (Önkéntes segítő gyakorlat egyetemisták társadalmi érzékenyítésére) kapcsolódva
– arra kíván rávilágítani, hogyan tudnak hozzájárulni az oktatási intézmények ennek az
érzékenységnek, illetve az aktív szerepvállalás fontossága szemléletnek a kialakításához.
Kulcsszavak:
társadalmi érzékenység, aktív szerepvállalás, felelősség, oktatási intézmények
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Szociális tanulmányok, szociológia, közösség és civil társadalom II.
szekció
Ercsey Ida - Kató Réka
Széchenyi István Egyetem
A transzformatív szolgáltatáskutatás nemzetközi kitekintésben
Transzformatívnak nevezzük azokat a szolgáltatásokat, melyek igénybevétele hozzájárul az
emberek jóllétéhez. Vagyis nem csak az anyagi biztonságérzethez, hanem a tényleges
boldogsághoz. A transzformatív szolgáltatások közé tartoznak többek között a pénzügyi
szolgáltatások, az egészségügy, az oktatás, a technológia használata. A transzformatív
szolgáltatáskutatás még egy viszonylag új kutatási terület, kevés szakirodalom íródott még ebben
a témában. Tanulmányunk célja, hogy egy átfogó képet nyújtson a transzformatív
szolgáltatásokkal foglalkozó eddig megjelent szakirodalmakról, kutatásokról, azok eredményeiről.
Ez a téma több tudományterület szemszögéből is vizsgálható, a pszichológia, a szociológia, a
politika, valamint a közgazdaságtan oldaláról egyaránt. Mind a jól működő egészségügy, mind az
oktatás elengedhetetlen egy társadalom, ország fennmaradásához. Az ezen szolgáltatásokból
kirekesztett polgárok pedig egyedi célcsoportot alkotnak, de jelentőségük korántsem
elhanyagolható. Gondolok itt például az idősebb korosztályra, akik a kevés nyugdíjukból nem
engedhetik meg maguknak a nyaralást, vagy nem tudják kihasználni a modern technológia által
nyújtott előnyöket, mégis számuk egyre növekvő. A transzformatív szolgáltatáskutatás nemcsak
az egyén és a közösség jóllétét kívánja fejleszteni, hanem lehetővé kívánja tenni a jövő
fogyasztóinak a jobb életminőséget, ezzel is segítve a fenntartható fejlődést.
Kulcsszavak:
transzformatív szolgáltatások, jóllét
Kézai Petra Kinga
Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
Startup vállalkozások az oktatásban egy sikeres magyar példán keresztül: LOGISCOOL
A dolgozatban kapcsolatot keresek a startup vállalkozások és az oktatás között. Célom, hogy átfogó
képet adjak a startup vállalkozások és az oktatás kapcsolatáról hazánkban. Kutatási kérdésem:
vannak-e hazánkban olyan startup vállalkozások, melyek profilja az oktatás és jelentős nemzetközi
potenciállal rendelkeznek? A startup jelenleg egy nagyon népszerű téma. A médiában zajló
promótálás következtében a nagyközönségben is felkelti az érdeklődést az új vállalkozási ötletek
megvalósításához. Dolgozatomban kísérletet teszek a startup fogalom definiálására, illetve
áttekintem az ökoszisztéma fejlődését: milyen iparágakban jellemzőek a startup vállalkozások;
vannak-e közöttük oktatás profillal rendelkező vállalkozások; ezek hol helyezkednek el hazánkban
és kik a képviselőik? Kutatási módszertan: Szekunder kutatást végeztem. Szakirodalmak
segítségével megkísérlem megfogalmazni a startup fogalmát. Az Insider Startup Adatbázis alapján
megvizsgáltam, az oktatás profillal rendelkező magyar innovatív vállalatokat. Egy konkrét
programozó iskolát mutatok be Logiscool-tl amely élményalapú programozást kínál 6-14 éves
gyermekeknek a világ 11 országában. A Logiscool életútját kívánom bemutatni a keletkezéstől, a
fejlődésen át, a nemzetközi piacra lépésig.
Kulcsszavak:
informatika, oktatás, startup, logiscool
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Bugovics Zoltán
Széchenyi István Egyetem
Identitáskonstrukciók vizsgálatának alapjai az információs társadalomban
Az identitás tanulmányozása Cooley és Mead nyomán a szociológiai vizsgálódásnak alapvető
szempontjaivá váltak. Hosszú évekig a „me” és az személyközi interakciók elemzése állt a
központban, majd a kollektív tudat vizsgálata, illetve a viselkedés került előtérbe. Manapság
már a virtuális identitás(ok) figyelembevételével és a médiaidentitás, illetve egy sor új
identitáskonstrukció beemelésével tágult a kör, mint például a fogyasztói-, a divat-, a
hobbiidentitások halmazával. A „Nyugati társadalmak” által ösztönzött individualista kultúra
elemei, mint például a „valósítsd meg önmagadat”, „légy önmagad”, „légy a legjobb” vagy
„add el magadat” olyan illúziókat eredményeznek, amelyeket társadalmi erők konstruálnak, s
amelyeknek sokszor nem is vagyunk tudatában. Attól, amitől azt hisszük, hogy egyediek
vagyunk valójában az éppen érvényes társadalmi minták (virtuális módon megjelenő minták)
közül veszünk át viselkedéselemeket, amelyek általánosságban igazak a mai fejlett
társadalmak
tagjaira
–
azaz
mindannyian
hasonlóképpen
különülünk
el
identitásvállalásunkban - ami egy identitásparadoxont eredményez. Ennek alapjait kívánja az
előadás bemutatni.
Kulcsszavak:
identitás, identitáskonstrukció, individualista kultúra, társadalmi minták, identiásparadoxon
Csizmadia Zoltán
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar Szociális Tanulmányok és Szociológia
Tanszék
Az automatizáció társadalmi hatásai az önvezető járművek példáján
Az előadás célja az automatizáció lehetséges jövőbeli társadalmi hatásainak az áttekintése az
önvezető járművek elterjedése kapcsán. Ahogy az 1990-es évek elejétől dinamizálódó –
immáron közel három évtizedes – információs és kommunikációs átalakulási folyamat
alapjaiban változtatta meg az emberek, csoportok, közösségek és intézmények működési és
szerveződési logikáját és teljesítményét, úgy a következő két évtized során hasonló átalakulás
prognosztizálható a közlekedés, általában véve a térbeli mozgás, mobilitás világában. Az ezzel
járó társadalmi hatások, következmények feltérképezése és előrejelzése még inkább csak
óvatos szcenáriószerű prognózisok formájában ölt testet. Egy dolog viszont egyértelműen
körvonalazódik a szakirodalmak alapján: mindent átható, társadalmi-gazdasági életünk teljes
spektrumát lefedő változások eredőjének tekinthetők az ezen a területen megvalósuló új
technológiai fejlesztések. A fő cél a hatásrendszer struktúrájának, lehetséges dimenzióinak a
beazonosítása (kiemelten figyelve a társadalmi-szociális aspektusokra), majd az egyes
hatásterületekhez kapcsolódó konkrét (pozitív, vegyes, negatív) várakozások, szcenáriók
felvázolása a nemzetközi tudományos, fejlesztéspolitikai és technológiai-műszaki orientációjú
szakirodalmak alapján. A munka közvetlen célja egy ilyen tárgyú országos reprezentatív
lakossági kérdőíves adatfelvétel kialakításának konceptuális megalapozása.
Kulcsszavak:
automatizáció, önvezető járművek, társadalmi hatások
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Kovács Beatrix
Debreceni Református Hittudományi Egyetem
Az elektronikus tanulási környezet módszertani lehetőségei
Kutatásomban az elektronikus környezetben zajló tanulási folyamatot vizsgálom. A Nemzeti
alaptanterv kulcskompetenciái között szerepel a matematikai és a digitális kompetencia,
valamint a hatékony, önálló tanulás kompetenciája. A gondolkodási készségek fő összetevőit,
mint például a kritikai és a kreatív gondolkodást, a gondolkodásra tanítást, a
problémamegoldást, valamint az eszköztár gazdagítását a technológia nyújtotta lehetőségek
felől is érdemes vizsgálni. Dolgozatomban a GeoGebra program komplex problémamegoldó
gondolkodást fejlesztő lehetőségeit vizsgálom a gondolkodás tanításának összefüggésében a
fent említett tényezőkre koncentrálva. Vizsgálom továbbá, hogyan segíti például a GeoGebra
program alkalmazása a NAT-ban célkitűzésként megjelenő matematikai és digitális
kompetencia fejlesztését, és miként támogatja az önálló tanulásra nevelést.
Kulcsszavak:
elektronikus tanulási környezet, GeoGebra, matematika
Horváth Zsolt Tibor
Széchenyi István Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola
VR terek felhasználási lehetőségei az általános iskolai természettudományos tárgyak
oktatásában
A MaxWhere VR tereket leginkább a felsőoktatásban alkalmazzák. A Széchenyi Egyetem
Gyakorló Általános Iskolájában kísérletképpen először a fizika tantárgy keretében a- tanítás
hagyományos struktúráját átalakítva - vezetjük be idén a 3D VR terek használatát. A
természettudományos tárgyak órakerete kevesebb lehetőséget ad az élményközpontú
oktatásra. Az előadásban bemutatom, hogyan működhet hatékonyabban a tanítási-tanulási
folyamat ebben a megváltozott szerkezetben, a kísérletezésre és a diákok önálló otthoni
kutatómunkájára építve.
Kulcsszavak:
MaxWhere, természettudomány, oktatás, fizika, általános iskola
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Fehér András - Fehér Balázs
Széchenyi István Egyetem
Konstrukciós játékokkal a STEM oktatásért
Fehér András, Fehér Balázs: Konstrukciós játékokkal a STEM oktatásért A STEM, azaz a
matematika, a technológia és a mérnöki tudományok a világ gazdaságilag vezető országaiban
kiemelt oktatási területként kezelt tudományterület. A fémépítő még ma is jelen van az iskolák
technika oktatásában, de ez valószínűleg kevés. A mai intelligens városok és az ipar 4.0
kihívásai új igényeket támasztanak a szakképzés, és a szakképzésre jelentkező általános iskolás
gyermekek irányába. A társadalom nagyon szélsőséges képet mutat a gyermekjátékok
ellátottsága területén. Amíg megszokott játék az óvodában a Lego, addig az iskolákból ez
legtöbbször hiányzik. Nem beszélve a legújabb fejlesztésekről, mely már a játékok
interaktivitását is biztosíthatja a tabletek hozzákapcsolódásával a programozhatóságukkal.
Ezek a játékok ma már nem csak a gyermek örömszerzését biztosíthatja , hanem komoly
készségfejlesztést kínál. Munkánkban olyan interaktív játékokká váló programozott
alkalmazásokat mutatunk be, mely az oktatás különböző szintjein alkalmazhatók a STEM
képességek fejlesztéséhez.
Kulcsszavak:
STEM LEGO Mindstorm
Tóth Attila, Csáky Antal, Libant Vladimír
KETK Konstantin Filozófus Egyetem
Optimális (egyúttal hasznos) környezetkímélő műanyaghulladék likvidálás
Annyit termeljünk, amennyit a környezetünk befogadni képes, illetve a kimaradt hulladékot
hasznosítsuk újra, valamennyit. Mint kiderült, hogy egy részét gyakorlatilag égetéssel
likvidálhatjuk. Tehát a keletkezett égéstermék fűtőanyagként való felhasználása
környezetkímélő, mert maga a gáz is, tehát minden elég a cement égetésénél. De nem tudunk
akkora mennyiséget felhasználni ílyen módon, amennyit pl. csak a használt PET üvegekből
felhalmozunk. Erre adódik megoldásként az, hogy zúzott PET részecskéket egyfajta
szigetelőnek alkalmazunk, amit építészeti jellegű felhasználásra szánunk. A nyert anyag
hasonló lenne, mint az az anyag, amelyet már gyártanak eléggé nagy mennyiségben, a
betonba öntött polisztirol golyócskák, lapokként, szigetelőként. A PET anyaggal töltött
lapocskák ehhez hasonló tulajdonsággal rendelkeznének, a fizikai tulajdonságai tehát
valószínűleg hasonlóak lesznek. Ezek a tulajdonságok így összehasonlíthatóak a jelenleg
használt az építészetben használat 3 legfontosabb szigetelőanyaggal
Kulcsszavak:
Környezetkímélő, zúzott műanyaghulladék, szigetelő
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Szabó Veronika Anna
Széchenyi István Egyetem
Habosított rPET az építőiparban
Az elmúlt években robbanásszerűen megnőtt a fosszilis alapanyagok és energiahordozók
felhasználása, amely magával vonzotta a műanyagipar rohamos fejlődését. 1970-ben
megjelent a polietilén-tereftalát és csakhamar uralni kezdte a folyékony
élelmiszercsomagolások piacát. A széleskörű felhasználás hatására előrejelzések szerint 2030ra a PET meg fogja haladni az évi 50 millió tonnát. Mechanikai és kémiai tulajdonságai miatt
vegyszerekkel, sugárzásokkal szembeni ellenállása kiemelkedő. Ez ugyanakkor magával
vonzza, hogy természetes lebomlása több mint 450 év. Az egyetlen hatékony megoldás az
újrahasznosítás. Az építőipari területén is fontos a fenntartható és gazdaságos alapanyagok
keresése, amelyek hozzásegítik a felhasználókat az energiafelhasználás csökkentésére. Az
átlagos háztartási energia felhasználásának túlnyomó része, mintegy 75,8% a fűtési energiát
jelenti. Az engergiafelhasználás csökkentésének a kulcsa az épületek megfelelő szakszerű
hőszigetelése. Kísérleteimben egy hulladék PET alapanyagú habszerkezetű szigetelőanyagot
kívánok kialakítani. A kutatás célja részben a környezetvédelem, részben az innovatív műszaki
alapanyaggyártás.
Kulcsszavak:
újrahasznoítás, polietilén-tereftalát, kémiai habosítás, szigetelés
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Szabó Péter - Könnyid István
Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Tudós elődeink Kuba szigetén
A világ feltárásában a nyugati civilizáció nagy szerepet vállalt, még akkor is, ha ezt nem mindig
önzetlenül tette. Kiváló példája ennek Kuba szigetének florisztikai leírása. Ebben a világ
legnagyobb természettudósai mellett egyáltalán nem elhanyagolható szerepet kaptak magyar
kutatók. A felfedezések hőskorában az angolok, franciák, hollandok, németek és amerikaiak
kaptak kulcsszerepet. A magyar botanikusok 1968 és 1989 között dolgoztak a Karib térségben.
A kutatások történetének felvázolása során kirajzolódik a tudomány és a politika bonyolult
összefonódásainak rendszere.
Kulcsszavak:
tudományszervezés, politika, botanika, Kuba
Könnyid István, Szabó Péter, Csontos Péter, Tamás Júlia
Quintherm Hungary Kft.
Orchidea kutatási, oktatási lehetőségek, eredmények a darvastói bauxitbánya meddőjén
Nyirád község melletti bezárt darvastói bauxitbánya számtalan meglepetést tartogat az
odalátogató turisták, oktatók, kutatók számára. Kiváló helyszíne mind a geológiai, mind a
botanikai terepgyakorlatoknak. Az első 2016 - ban végzett florisztikai felvételezésünkhöz
képest szembetűnő változásokat sikerült rögzíteni 2018- ban, elsősorban az orchidea fajok
számában és egyes orchidea fajok darabszámában. A Listera ovata telepei szinte az egész
területen megjelentek és több mint 500 egyedet számoltunk össze.
Kulcsszavak:
orchidea, botanika, bauxit
Takács Szilárd -Házi Bence
Széchenyi István Egyetem
Nem ionizáló sugarak biológiai hatásai
A kutatás célja, hogy a nem ionizáló sugaraknak kimutassam a biológiai hatását. Arra a
kérdésre keresek választ a kísérletek során, hogy a rádiótornyoknak van-e valamilyen káros
hatása az élő szervezetekre? Csírázó növényeket, borsót és búzát folyamatos,
nagyteljesítményű sugárzásnak teszek ki. A csírázás közben egy lezárt kamrában vannak, ami
nem kap fényt. A folyamat végén kiveszem, a már kicsírázott növényeket, majd normál
körülmények között hagyom tovább fejlődni. Több csoport lesz, amit vizsgálok. A sugárzás FM
modulált jel lesz, egy adótorony teljesítményét szimulálva, hogy összefüggésbe tudjam hozni
a valós adótornyok által keltett hatásokkal. A növények sugárzás alatt vizezett
pappírzsebkendőben növekednek, hogy gyorsabban csírázzanak ki, majd a sugárzásból való
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kivétel után lesznek elültetve. Ha a folyamatos inger mellett, a több növény fotoszintetikus
aktivitása közel egyenlő, akkor a nem ionizáló sugárzás nem befolyásolja ezt, ha jelentős az
eltérés, akkor a sugárzásnak van valamilyen negatív, vagy pozitív hatása a növényre.
Kulcsszavak:
növények, csírázás, nem ionizáló sugarak
Barla Ferenc
Széchenyi István Egyetem
Radióaktív sugárzási stressznek kitett növényi magvak és csírák morfológiai vizsgálata
2010 és 2013 között sugaraztunk be kobalt60 izotóp által kibicsátott gamma sugárzással
növényi magvakat és azok csíráit. A különböző szempontok szerint összeállított kísérletekben
a csírahosszakat és a kifejlett növény morfológiai muatóit mértük. Vizsgáltuk a leány egyedek
csírázási képességét és növekedését. Egyszerre besugárzott magoknak az év különböző
szakaiban való csírázási képességét is vizsgáltuk. Amely dózisnál a sugárzás stressznek kitett
egyedek kiugró növekedését tapasztaltuk, ott hipefrakcionálást alaklmaztunk, keresve a
pontos dózis értékek, amely a növekedést serkentett. További terveink közt szerepel a
kísérletnek alávetett növények kromoszóma vizsgálata is.
Kulcsszavak:
radióaktív izotóp, besugárzás, morfológiai hatások
Horváth Evelin - Barla Ferenc
Széchenyi István Egyetem
Hipotetikus Einstein-Rosen híd specifikációk párhuzamba állítása 1935-től napjainkig
Albert Einstein 1915-ben tette közzé az általános relativitáselméletet, melynek egyik fontos
asztrofizikai következménye, hogy megengedi a téridő torzulását. 1935-ben Nathan Rosennel
közösen felírták az Einstein-egyenletnek egy különleges megoldását, a ma Einstein-Rosen híd
néven is ismert féreglyuk megoldást. Ezek után számos tudós, köztük John Wheeler, Kip
Throne és Michael S. Morris kezdte el kutatni a téridő alagútjainak létét. A féregjárat a
matematikusok körében is kedvelt téma, többféle modellt állítottak már fel rá az évek során.
De hogyan is hozhatnánk létre féregjáratot, milyen fizika törvények teszik ezt lehetővé?
Előállíthatunk-e negatív energiát és vajon tényleg szükségünk van rá az átjáró stabilizálásához?
Mennyire lenne stabil egy valódi Einstein-Rosen híd, vajon képesek lehetnénk-e áthaladni
rajta? A kutatók véleménye mindezekről megoszlik. A dolgozat ezen modellek matematika
levezetéseit veti össze objektív és tudományos módszerekkel.
Kulcsszavak:
Albert Einstein, Einstein-Rosen híd, féregjárat
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