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A KONFERENCIA PROGRAMJA 

PÉNTEK   

9.00 – 10.00 Regisztráció AULA 

10.00 – 10.20 A konferencia megnyitója AMFITEÁTRUM 

10.20 – 11.30 Plenáris előadások AMFITEÁTRUM 

 

dr. Szabó-Thalmeiner Noémi, BBTE: Kompetenciaalapú képzés a romániai 
óvodapedagógus- és tanítóképzésben  

dr. Bordás Andrea, PKE: Az óvó- és tanítóképzés tíz éve a Partiumi Keresztény 
Egyetemen 

11.30 – 12.00 Kávészünet AULA 

12.00 – 13.30 Szekcióelőadások TERMEK/ONLINE 

13.30 – 14.30 Ebéd  EBÉDLŐ 

14.30 – 15.40 Plenáris előadások  AMFITEÁTRUM 

 

dr. Chrappán Magdolna, DE: A gyakorlatról – elméletben. Mit tanulhatnak a 
tanárképzési gyakorlatok az óvó-tanítóképzéstől? 

dr. Bali János, NSKI: Külhoni magyar alkalmazott oktatáskutatások a 
Nemzetstratégiai Kutatóintézetben 

15.40 – 15.50 Kiállítás megnyitó AULA 

15.50 – 16.10 Kávészünet AULA 

16.10 – 17.40 Szekcióelőadások TERMEK/ONLINE 

SZOMBAT   

10.00 – 11.30 Szekcióelőadások, műhelyek TERMEK/ONLINE 

11.30 – 12.00 Kávészünet AULA 

12.00 – 13.30 Szekcióelőadások, műhelyek TERMEK/ONLINE 

13.30 – 13.45 A konferencia zárása AMFITEÁTRUM 

13.45 – 14.30 Állófogadás AULA 

 



PÉNTEK 

 AMFITEÁTRUM PF1 ONLINE  ONLINE ONLINE 

10.20 – 
11.30 

Plenáris előadások     

12.00 – 
13.30 

Pedagógusképzés, 
pedagógus pálya 

Szekcióelnök: dr. Chrappán 
Magdolna 

Interdiszciplináris 
kutatások 1. 

Szekcióelnök: dr. Szabó-
Thalmeiner Noémi 

Integráció és 
differenciálás 

Szekcióelnök: dr. Pásztor 
Rita-Gizella 

Neveléstörténet és 
művészeti nevelés 

Szekcióelnök: dr. Balogh 
Brigitta 

 

14.30 – 
15.40 

Plenáris előadások     

16.10 – 
17.40 

A kisebbségi oktatás 
kihívásai 

Szekcióelnök: dr. Szilágyi 
Ferenc 

Felsőoktatás és 
felnőttképzés 

Szekcióelnök: dr. Albert-
Lőrincz Csanád 

Szakmódszertani 
kutatások 

Szekcióelnök: dr. Domján 
M. Katalin 

Új kihívások és válaszok 
az oktatási és kutatási 
gyakorlatban 

Szekcióelnök: dr. Stark 
Gabriella Mária 

Interdiszciplináris 
kutatások 2. 

Szekcióelnök: dr. Gál 
Katalin 

SZOMBAT 

 AMFITEÁTRUM PF1 PF3 ONLINE  

10.00 – 
11.30 

Mentális egészség, 
önreflexió a 
pedagógusképzésben és a 
pedagógus pályán 

Szekcióelnök: dr. habil. 
Bocsi Veronika 

Digitális egyenlőtlenségek 
és lehetőségek 

Szekcióelnök: dr. Székedi 
Levente  

MindLab4*4: készségek, 
képességek és 
kompetenciák helye az 
oktatásban 

Műhelyvezető: Sugár Evan 

Interdiszciplináris 
kutatások 2. 

Szekcióelnök: dr. Borbély 
Julianna 

 

12.00 – 
13.30 

Kisebbségi oktatás, 
hátrányos helyzet régen és 
most 

Szekcióelnök: dr. Gál 
Katalin 

Problémák és jó 
gyakorlatok a 
közoktatásban 

Szekcióelnök: dr. Balogh 
Brigitta  

SF3: Csapatépítés 
élménypedagógiai 
módszerekkel 

Műhelyvezető: Majla Géza 

A pedagóguslét kihívásai 

Szekcióelnök: dr. Ceglédi 
Tímea 
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RÉSZLETES PROGRAM 

PÉNTEK 

PLENÁRIS ELŐADÁSOK  

10.20 – 11.30 
AMFITEÁTRUM dr. Szabó-Thalmeiner Noémi, BBTE: Kompetenciaalapú képzés a romániai óvodapedagógus- 

és tanítóképzésben  

dr. Bordás Andrea, PKE: Az óvó- és tanítóképzés tíz éve a Partiumi Keresztény Egyetemen 

 

SZEKCIÓELŐADÁSOK  

12.00 – 13.30 

Pedagógusképzés, 
pedagóguspálya 

 
 
 
 
 
Szekcióelnök: 
Chrappán Magdolna 

AMFITEÁTRUM 

Domján M. Katalin A tanítói pályára készülő hallgatók pályaválasztási 
motivációja 

Janecskó Liliána Lenke Mennyire befolyásolja a tanár szakos hallgatók attitűdjét a 
komplex oktatás iránt saját tudásuk megítélése? 

Fazekas Elek, Kelemen 
Henrietta, Csonka Éva 

A pedagógus életpályamodellek testközelből 

Borbély Julianna Tanárképzés a Partiumi Keresztény Egyetemen: kihívások és 
eredmények 

Interdiszciplináris 
kutatások 1. 

 

Szekcióelnök:  
Szabó-Thalmeiner 
Noémi 

PF1 

Bereczki Andrea A roma diákok oktatása az elmúlt tíz évben 

Dan Beáta-Andrea, 
Kovács Karolina Eszter 

Fogyatékos gyermeket nevelő családok életútja 

Lovas Kiss Antal Állatasszisztált tevékenységek, egy új szín a Debreceni 
Egyetem képzési palettáján 

Belényi Emese Támogató szolgáltatások és az iskolai szociális munka 

lehetőségei a Bihar megyei magyar nyelvű oktatásban 

Habinyák Erzsébet Az óvodai nevelés szabályozása a rendszerváltozást követően 
a curriculum tükrében 

Benedek Árpád Zenei anyanyelvünk módszeres oktatása az óvodai és elemi 
oktatásban 

Integráció és 
differenciálás 

 
 
 
 
 
Szekcióelnök:  
Pásztor Rita-Gizella 

ONLINE 

Egri Tímea, Rucska 
Andrea, Faragó Ildikó 

Az (orális) egészségnevelés nehézségeinek hatása sajátos 
nevelési igényű tanulók körében 

Faragó Ildikó, Rucska 
Andrea, Egri Timea 

Az orális egészségnevelés nehézségeinek hatása kisebbségi 
általános iskolákban 

Bálint Ágnes Mit tanulhat az oktatás a modern flow-kutatások 
eredményeiből? 

Kocsis Péter Csaba Szegregált élethelyzet és az iskola. Helyi fejlesztések 
innovatív lehetőségei és tapasztalatai 

Inántsy-Pap Ágnes, 
Szilágyi Barnabás 

Az attitűdformáló nevelés lehetséges alternatívája 

Neveléstörténet és 
művészeti nevelés 

Czemmel Antónia 
Mária 

Zenepedagógia és életreform motívumok a békés-tarhosi 
„Énekiskola” történetében 

Fehér Ágota A tehetségsegítés forrásai a Debreceni Református Kollégium 



III. Oktatás határhelyzetben konferencia  Nagyvárad, 2022. március 11–12. 

 
 PARTIUMI KERESZTÉNY EGYETEM 

 

 

   6 

 
 
 
 
 
Szekcióelnök:  
Balogh Brigitta 

ONLINE 

történetében 

Dombi Józsefné Egy évtized kihívásai, változásai a zenepedagógia irodalom 
területén 

Czemmel Antónia 
Mária 

Aki nem ismert lehetetlent – Gulyás György a magyar zenei 
nevelés megújítója és iskolaalapítója 

Bese László Az egyházak reprezentációjának változásai a (cseh-)szlovákiai 
történelem tankönyvekben (1948-2020) 

 

PLENÁRIS ELŐADÁSOK  

14.30 – 15.40 
AMFITEÁTRUM dr. Chrappán Magdolna, DE: A gyakorlatról – elméletben. Mit tanulhatnak a tanárképzési 

gyakorlatok az óvó-tanítóképzéstől? 

dr. Bali János, NSKI: Külhoni magyar alkalmazott oktatáskutatások a Nemzetstratégiai 
Kutatóintézetben 

 

SZEKCIÓELŐADÁSOK  

16.10 – 17.40 

A kisebbségi 
oktatás kihívásai 

 

 

 

 

 

Szekcióelnök: 
Szilágyi Ferenc  

AMFITEÁTRUM 

Szilágyi Ferenc, Apáti 
Norbert 

A közoktatási célú migráció a magyar–román államhatár 
középső szakaszán 

Pásztor Rita, Apáti 
Norbert, Izsák Hajnalka, 
Szilágyi Ferenc 

Tanulási migráció jelensége Bihar megye határmenti 
övezetében 

Györbiró András Csaba Magyarországon tanuló partiumi középiskolások kapcsolati-
tőke szerzési eszközei a magyarországi közegben. Korlátok 
és lehetőségek 

Bernath Krisztina Délutános iskola a közösség szolgálatában – a közösség a 
délutános iskola szolgálatában. Egy gyermek felneveléséhez 
az egész falura szükség van 

Tolnai Tímea Katalin Érmelléki oktatási kihívások. Magyarok és romák az 
oktatásban 

Felsőoktatás és 
felnőttképzés 
 
 
 
 
Szekcióelnök: 
Albert-Lőrincz 
Csanád  

PF1 

Zakota Zoltán A Covid–19-járvány által generált változások az oktatásban 
és a folytatás alternatívái 

Albert-Lőrincz Csanád Az online oktatás perspektívái elméleti mesterszakos 
képzésekben  

Fenyő Imre Fejlesztési lehetőségek és kihívások a digitális 
óvodapedagógia oktatásában és kutatásában 

Tankó Veronica-Zita Curriculáris szemléletváltás, egy évtizedet átölelő 
paradigmaváltás az elemi oktatást biztosító Bihar megyei 
pedagógusok képzésében 

Szakmódszertani 
kutatások 
 
 
 
 
Szekcióelnök:  
Domján M. Katalin  

ONLINE 

Debrenti Edith Konkrét tevékenységekre és eszközökre épülő 
tapasztalatszerzés a matematikaórán 

Mándy Tihamér Fizikai kísérletek az általános iskola alsó tagozatán 

Dósa István Online oktatás a Kárpát-medencében 

Szabó L. Dávid Az alternativitás lehetőségei, illetve szükségessége az 
általános iskolás történelemoktatásban napjainkban 

Pete József Vallási tartalmak megjelenése felső tagozatos 
kerettantervekben 

Új kihívások és Stark Gabriella Mária, Otthonóvodáztatás kisebbségi tükörben 
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válaszok az oktatási 
és kutatási 
gyakorlatban 

Szekcióelnök:  
Stark Gabriella 
Mária  

ONLINE 

Barabási Tünde 

Angeli Csenge Gyógypedagógus és konduktor kompetenciák az 
interdiszciplináris rehabilitációs team szolgálatában 

Vincze Beatrix A projektmódszer kulturális és szociális dimenziói – a 
módszer alkalmazásának lehetőségei a felsőoktatásban  

Sápiné dr. Bényei Rita Tanórakutatási részeredmények a tanulói ön- és 
párértékelés, valamint a tanári értékelés témában 

Subrt Péter Kombinált paradigma alkalmazása a pedagóguskutatásban 
egy empirikus vizsgálat tükrében 

Interdiszciplináris 
kutatások 2. 

 

 

 

Szekcióelnök:  
Gál Katalin  

ONLINE 

Hollósi Hajnalka A tanár szakos hallgatók pályaképe a tanárképzés 
megreformálásának előestéjén 

Fucskó Mónika Egy "teljesebb élet" lehetőségei – normalizációs életforma a 
sérült emberek mindennapjaiban  

Harsányiné Petneházi 
Ágnes, Lestyán Erzsébet 

Az alacsony szocioökonómiai státusz és a jövőre irányuló 
tervek, aspirációk 

Baracsi Ágnes Mentorálás felsőfokon. A Tanítsunk Magyarországért 
mentorprogram tapasztalatai 

Horváth Annamária A Pygmalion-hatás jelentősége a hátrányos helyzetű tanulók 
mentorálásában 

Nyilas Orsolya Lifelong learning és a valóság 

SZOMBAT 

SZEKCIÓELŐADÁSOK, MŰHELYEK  

10.00 – 11.30 

Mentális egészség, 
önreflexió a 
pedagógusképzésben 
és a pedagógus pályán 

Szekcióelnök:  
Bocsi Veronika 

AMFITEÁTRUM 

Kiss János, Tamusné 
Molnár Viktória, Joó 
Anikó, Kádár Annamária 

Tanító szakos hallgatók mentális egészségi állapotának és 
egészségmagatartásának nemzetközi összehasonlító 
vizsgálata 

Bordás Andrea, Ceglédi 
Tímea 

Rezilienciafejlesztés pedagógushallgatók és pedagógusok 
körében 

Bocsi Veronika Az oktatói munka posztakadémiai keretei 

Balogh Brigitta Nevelés, erények és phronészisz. A gyakorlat-vita 

Digitális 
egyenlőtlenségek és 
lehetőségek 

 

 

 

Szekcióelnök:  
Székedi Levente  

PF1 

Gál Katalin, Pásztor Rita-
Gizella, Székedi Levente, 
Tolnai Tímea-Katalin 

Online oktatási tapasztalatok a felsőoktatásban 

Tódor Imre Digitális egyenlőtlenségek vizsgálata pedagógusok 
körében 

Milu Ildikó, Nagy Dávid, 
Balogh Bence 

Gamifikált értékelés saját fejlesztésű mobilapplikációval 

Albert-Lőrincz Csanád Az oktatóvideók szerkesztésének kihívásai  

Ardelean Tímea Krisztina A partiumi középiskolás diákok véleménye a közösségi 
média használatáról az angol nyelvtanuláshoz 

Interdiszciplináris 
kutatások 2. 

 

N. Császi Ildikó Anyanyelvi készségfejlesztés az 1-4. osztályban 

Huszár-Samu Nóra  Metakognícióra alapozott olvasási stratégiák. A reciprok 
szövegfeldolgozás lehetőségei az alsó tagozaton 

Pletl Rita Nyelvhasználati szokások és nyelvi jelenségekkel, 
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Szekcióelnök:  
Borbély Julianna  

ONLINE   

attitűdökkel kapcsolatos reflexiók. Vizsgálat erdélyi 
magyar tanárjelöltek körében 

Bartha Krisztina A családi nyelvhasználat és a hamis vélekedések 
megértése közötti kapcsolat kétnyelvű gyermekeknél 

Perge Anna Korlátok megjelenése az oktatásban Magyarország egy 
hátrányos helyzetű régiójában 

Szűcs Enikő Szociális szakemberképzés és a munkaerőpiac kapcsolata. 
Kihívások és lehetőségek 

Műhelyvezető:  
Sugár Evan            PF3 MindLab4*4: készségek, képességek és kompetenciák helye az oktatásban 

 

SZEKCIÓELŐADÁSOK, MŰHELYEK 

12.00 – 13.30 

Kisebbségi oktatás, 
hátrányos helyzet 
régen és most 

 

Szekcióelnök:  
Gál Katalin  

AMFITEÁTRUM 

Ozsváth Judit A falu, a falukutatás, a falusi oktatás megjelenése az Erdélyi 
Iskola című nevelésügyi folyóiratban  

Gál Katalin, Pásztor Rita-
Gizella 

Iskolai lemorzsolódás. Esettanulmány partiumi iskolák 
példáján. 

Izsák Hajnalka A javítóintézet világának metaforái – egy javítóintézeti 
pedagógusokkal készített interjús kutatás eredményei 

Szerepi Sándor Hátrányos helyzet és nemzetiségi tartalmak – helyi óvodai 
programok Hajdú-Bihar megyében 

Problémák és jó 
gyakorlatok a 
közoktatásban 
 
 

Szekcióelnök:  
Balogh Brigitta  

PF1 

Barabás Andrea Mitől függ az iskolai eredményesség? 

Bajkó Edina A nyelvi hátrányos helyzetből induló tanulók környezetének 
hatásai a szövegértésük fejlődésére  

Szőcs Brigitta-Krisztina, 
Debrenti Edith, Bordás 
Andrea 

A POLY-UNIVERSE játékcsalád használata az óvodáskorú 
gyermekek problémamegoldó képességének fejlesztésében 

Bartalis Izabella A zene transzdiszciplinaritásának lehetőségei a Nyelv és 
kommunikáció műveltségterület keretében 

A pedagóguslét 
kihívásai 

 

 

 

Szekcióelnök:  
Ceglédi Tímea  

ONLINE  

Szentes Erzsébet, 
Horváth Zsófia-Irén, 
Harangus Katalin 

A tanári pályakép változása és a tanítási szándék közötti 
összefüggések  

Ceglédi Tímea Önmagunkból táplálkozva tanítani 

Berecz Nikolett, Mandel 
Kinga Magdolna 

Iskola előtti pedagógusok mentálhigiénés támogatása  

Jaskóné Gácsi Mária Az oktatás játékosítása – hatása a pedagógusra és a diákokra 

Subrt Péter A fotóinterjú alkalmazása a pedagóguskutatásban egy 
empirikus vizsgálat tükrében 

Műhelyvezető:  
Majla Géza        SF3 

Csapatépítés élménypedagógiai módszerekkel 
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TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK: PLENÁRIS ELŐADÁSOK  

Külhoni magyar alkalmazott oktatáskutatások a Nemzetstratégiai Kutatóintézetben 

Dr. Bali János, Nemzetstratégiai Kutatóintézet, Budapest, janos.bali@nski.gov.hu 

A budapesti székhelyű Nemzetstratégiai Kutatóintézet alapítása évétől, 2013-tól végez változatos módszertanú 

vizsgálatokat a külhoni magyar oktatás témájában. A tömbszerű területeken, mint például a Székelyföld, nem 

annyira a magyar nyelvű oktatás hiánya, mint inkább az iskolák infrastrukturális, digitális felszereltségének 

alacsonyabb foka eredményezhet versenyhátrányt az államnyelvi oktatási intézményekkel szemben. E helyeken 

olyan kísérleti mintaprogramokat indítottunk, melynek keretében a partnerintézményeket az oktatásban 

közvetlenül is felhasználható digitális infrastruktúrával láttuk el abból a célból, hogy nyomon követéses 

vizsgálatot végezzünk, amely kiterjed az alkalmazhatóság, az innovatív oktatási módszerek hatékonysága és az 

elégedettség területeire. Ezzel szemben a szórványban már a magyar nyelvű iskolai tanuláshoz történő 

hozzáférés is problémát okoz. Legátfogóbb, állapotfeltáró kutatásunkat 2016-ban végeztük két erdélyi 

szórványmegyében (Fehér és Beszterce-Naszód), s arra voltunk kíváncsiak, hogyan alakulnak a tanulói 

útvonalak, különösen az iskolaváltások alkalmával. Milyen lehetőségeik vannak a magyar fiataloknak – legalább 

az érettségiig – végigmenni a magyar tanulói útvonalon, például a középiskola-választás esetén mi számít 

inkább: az intézmény közelsége, jó híre vagy az, hogy az oktatás nyelve magyar? Előadásomban tehát 

összefoglalom a Nemzetstratégiai Kutatóintézet oktatáskutatással kapcsolatos módszereit, eredményeit.  

Kulcsszavak: külhoni magyar oktatás, kísérleti mintaprogramok, nyomon követéses vizsgálat, állapotfeltáró 

kutatás, tanulói útvonal 

 

Az óvó- és tanítóképzés tíz éve a Partiumi Keresztény Egyetemen 

Dr. Bordás Andrea, Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, bordas.andrea@partium.ro 

A tanítóképzés évszázados múltra tekint vissza Nagyváradon. Előadásom első részében röviden áttekintem a 

városban működő egyházi, illetve állami tanító- és óvóképző intézmények sorsának alakulását a felvilágosodás 

korától egészen napjainkig (Rauscher, 2009; Szabó, 2009). Nagyobb hangsúlyt fektetek a rendszerváltozás óta 

bekövetkezett oktatáspolitikai intézkedésekre, amelyek végső soron hozzájárultak ahhoz, hogy a tanító- és 

óvóképzés Romániában felsőfokú képzéssé váljon. 

A Partiumi Keresztény Egyetemen az intézmény stratégiai tervével összhangban 2012-ben indult útnak a 

felsőfokú tanító- és óvóképzés, hivatalos nevén Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája alapszak. A szak 

indításától kezdve fontosnak tartjuk a hallgatók színvonalas elméleti képzését, bevonásukat különböző 

tudományos kutatásokba, a pedagógiai gyakorlat során szerezhető tapasztalatok értékesítését, valamint a 

pályára álló pedagógusok folyamatos továbbképzését. Az előadás második részében bemutatom a szak 

fejlődése szempontjából fontos tényezőket: az oktatói és a hallgatói létszámok alakulását, a tantervi, tartalmi, 

strukturális változásokat. Számba veszem azokat a közösségi alkalmakat, szokásokat, szakmai 

együttműködéseket, amelyek sajátossá teszik a tanító-, óvóképzést egyetemünkön, illetve azokat a 

megvalósításokat, tudományos eredményeket, amelyekkel a szak oktatói, hallgatói büszkélkedhetnek.  

Végül egy pályakezdők körében végzett empirikus kutatás első tapasztalatait mutatom be, melynek résztvevői 

szakunk egykori hallgatói. A kvalitatív kutatás eredményei alátámasztják előzetes pályakövetési vizsgálatainkat 

(Bordás, 2018), mely szerint a szakra regionális rekrutáció jellemző, a volt hallgatók pedig jellemzően 

ugyanabban a régióban kezdenek el dolgozni, ahonnan érkeztek. Az interjúk a pályakezdő óvónők és tanítónők 

erős szereptudatáról, a pedagógus pálya iránti elkötelezettségéről tesznek tanúbizonyságot. 

Kulcsszavak: óvó- és tanítóképzés, felsőfokú pedagógusképzés, eredményesség, regionális rekrutáció, 

pályakövetés 
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A gyakorlatról – elméletben. Mit tanulhatnak a tanárképzési gyakorlatok az óvó-tanítóképzéstől? 

Dr. Chrappán Magdolna, Debreceni Egyetem, Debrecen, chrappan.magdolna@arts.unideb.hu 

A szakspecifikus kollaterális tanárképzés egyik legfőbb kihívása, hogy miként készítse fel gyakorlatban a 

tanárjelölteket leendő hivatásukra. Míg az óvó- és tanítóképzésben evidencia, hogy a képzés fókuszában az 

intézményi gyakorlat, a pedagógiai, pszichológiai kompetenciák fejlesztése áll, addig a tanárképzés hajlamos a 

szakterületi, diszciplináris képzést tekinteni a jó tanárrá válás garanciájának. A képzési struktúrákban ez a 

gyakorlatok alacsonyabb arányát eredményezi.  

Az előadás apropója a magyar tanárképzési rendszer átalakítása, amelyben a gyakorlatok a korábbiaknál 

nagyobb arányban szerepelnek, s megjelentek az ún. pályaszocializációs és egyéb, nem tanításfókuszú 

gyakorlatok. A tanárszakos hallgatók pályamotivációjában kiemelkedő elem az adott szaktárgyak kedvelése, a 

pedagógusidentitás nincs annyira előtérben, mint az óvó- és tanítójelölteknél. Ugyanakkor mindkét képzésben 

megjelenik a társadalmi hasznosság és az egyéni segítő attitűd is (Paksi et al., 2015; Domján, 2019), amire a 

tanárképzésnek intenzívebben kellene építenie a gyakorlati felkészítés során.  

A két ország, Magyarország és Románia tanárképzési és óvó-tanítóképzési rendszerének összehasonlítása azt 

mutatja, hogy inkább képzési, mintsem regionális különbségek vannak, azaz a két ország tanárképzési 

gyakorlata jobban hasonlít, mint bármelyik ország óvó-tanító és tanárképzési gyakorlata egymáshoz. A kétféle 

képzés eltérő lehetőségeket biztosít a pedagógiai, pszichológiai kompetenciák és attitűdök fejlesztésére, pedig 

a tanárképzésnek (Wyatt-Smith et al., 2017; Bordás, 2018; Szontagh, 2021) fokozottan kell figyelnie a nem 

tanításcentrikus tevékenységekhez szükséges kompetenciák reflektív alakítására.  

Éppen ezért gondoljuk, hogy az új típusú pályaszocializációs gyakorlatok tartalmának és szervezeti 

működésének meghatározásakor sokat tanulhatunk az óvó- és tanítóképzés bevált gyakorlatából. Az előadás 

során bemutatjuk a magyarországi tanárképzés változásait, összevetjük a romániai tanárképzéssel, továbbá 

mindkét ország óvó- és tanítóképzésének gyakorlati felkészítését elemezzük abból a szempontból, hogy 

miképpen mutathatnak irányt és erősíthetik a tanárképzés gyakorlati moduljait. 

Kulcsszavak: szakspecifikus kollaterális tanárképzés, óvó- és tanítóképzés, intézményi gyakorlat, pedagógiai, 

pszichológiai kompetenciák, pedagógusidentitás 

 

Kompetenciaalapú képzés a romániai óvodapedagógus- és tanítóképzésben 

dr. Szabó-Thalmeiner Noémi, Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet, 

Szatmárnémeti Kihelyezett Tagozat, Szatmárnémeti, szabothnoemi@yahoo.com 

Előadásomban a kompetenciaalapú óvodapedagógus- és tanítóképzés néhány aspektusára hívom fel a 

figyelmet, mely az elmúlt évtizedben zajló képzést nagymértékben meghatározta. A kompetencia fogalmának 

tisztázását követően a kompetenciaalapú pedagógusképzés kialakulásának állomásait követhetjük nyomon, 

majd megvizsgáljuk az érvényben lévő kompetenciák függvényében, milyen leendő óvodapedagógusokat és 

tanítókat szeretnénk nevelni az egyetemen, s ez hogyan befolyásolja a képzés tartalmát, illetve 

megszervezésének módját. A kompetencia alapú pedagógusképzés, illetve –továbbképzés immár 60 éves 

múltra tekint vissza világviszonylatban. A romániai pedagógusképzésbe a XXI. században gyűrűzött be, melynek 

egyik konkrét megnyilvánulás formája a 2012-ben elfogadott, a Felsőoktatási képesítések országos 

nyilvántartási jegyzékébe (RNCIS) hivatalosan beiktatott kompetencialista az óvodapedagógus- és tanítóképzés 

számára. Az érvényben lévő, az óvodapedagógus- és tanítóképzés számára irányt mutató kompetenciákat a 

kialakítandó tudás, attitűd és képességek függvényében elemezzük, majd megvizsgáljuk ezek szerepét az 

egyetemi képzés folyamatában: hogyan befolyásolják a tervezés, a szervezés illetve az értékelés mozzanatát. Az 

elemzést követően megállapíthatjuk, hogy a képzés kompetencia alapú megszervezése segít a képzési folyamat 

tudatos megtervezésében: egyfelől az oktatók munkáját hatékonyabbá teheti, másfelől pedig a hallgatók 

számára támpontokat nyújt a tudatos önfejlesztéshez. Ugyanakkor azt is érzékelhetjük, hogy a Felsőoktatási 
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képesítések országos nyilvántartási jegyzékében (RNCIS) jelenleg szereplő kompetenciák átfogó jellegűek, a 

tervezés – kivitelezés – értékelés tengelyét követik, a megfogalmazott kompetenciák kissé tantárgycentrikusak, 

a teljesítményleírások pedig túl általánosak. Felmerül a kérdés, hogy gyakorlatba ültetésük, használatuk 

mennyire valósul meg, esetleg nem reked-e meg a formalitás szintjén? Előadásom záró mozzanataként pár 

javaslatot fogalmazok meg arra vonatkozóan, hogyan tehetnénk hatékonyabbá a kompetencia alapú 

óvodapedagógus- és tanítóképzést a jövőben, mely segítségével új célokat fogalmazhatunk meg az 

elkövetkezendő évtizedre vonatkozóan. 

Kulcsszavak: kompetenciaalapú óvodapedagógus- és tanítóképzés, a képzés tartalma, megszervezése, 

hatékonyság 
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TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK: SZEKCIÓELŐADÁSOK  

Az online oktatás perspektívái elméleti mesterszakos képzésekben  

Dr. habil. Albert-Lőrincz Csanád, Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, alcs@partium.ro 

A Covid–19-pandémia az oktatásban is felgyorsította az online technológiák térnyerését. Az elmúlt időszakban 

megtapasztaltuk az online oktatás előnyeit, hátrányait és a benne rejlő lehetőségeket. Bár még mindig csekély 

mennyiségű a rendelkezésre álló adat, a legújabb tanulmányok szerint az általánosan kijelenthető, hogy az 

iskolabezárások tanulási veszteségeket okoztak. A diákok az online tanítás alatt kisebb mértékben fejlődtek, 

mint a hagyományos, jelenléti oktatás során, vagy bizonyos esetekben egyáltalán nem fejlődtek. A legnagyobb 

veszteségeket a társadalmilag kirekesztett családokból származó diákok szenvedték el. Azonban az elemi és 

középiskolai oktatás más jellegű, mint a felsőoktatás, így a tanulási veszteségeket nem helyénvaló az oktatás 

egészére általánosítani. A felsőoktatásban már vegyesebb képet figyelhetünk meg, a legtöbb alapszakon az 

online oktatásra való áttérés több hátránnyal, mint előnnyel járt, de mindez az egyéni jellegű elméleti 

képzéseket kevésbé érintette. Ezzel szemben az elméleti mesterképzésekben az online oktatásnak 

egyértelműen pozitív hatását tapasztalhattuk meg. Ennek okai a mesterképzős hallgatók életkori és élethelyzeti 

sajátosságaival magyarázhatóak. Bár jelenleg sem lehet még a járványügyi vészhelyzet végét látni, 2022 

februárjára a kedvezően alakuló fertőzöttségi görbék ígéretesek. A kérdés tehát, feltételezve a pandémia 

közelgő lecsengését, hogy célszerű-e a jelenléti oktatás teljes visszaállítása. Bizonyos elméleti, főként 

mesterszakos képzésekben érvelhetünk az online oktatás fenntartása mellett, azonban hivatalos álláspont 

hiányában a választ valószínű, hogy az egyetemek oktatáspiaci versenye fogja meghatározni.  

Kulcsszavak: online oktatás, elméleti oktatás, mesterképzés, tanulási veszteségek 

 

Az oktatóvideók szerkesztésének kihívásai  

Dr. habil. Albert-Lőrincz Csanád, Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, alcs@partium.ro 

A Covid–19-pandémia az oktatásban is felgyorsította az online technológiák térnyerését. Bár a technológia 

korábban is adott volt és a távoktatási modellekben alkalmazták, sok oktató számára a hirtelen átállás kihívást 

jelentett. Az elmúlt két évben megtapasztaltuk az online oktatásban rejlő lehetőségeket is, így a jelenléti 

oktatással szembeni hátrányok valamelyest mérsékelhetőek. Napjainkra az online tér is a kommunikációs 

üzenet közvetítésének egyik csatornájává vált, így itt is érvényesülnek a kommunikációs modellek, mint például 

a Shannon-Weaver féle kommunikációs rendszer (1949), valamint ennek különböző adaptációi és 

továbbfejlesztett változatai (pl. Shramm – 1954, Jacobson – 1960, Watzlawick, Beavin és Jackson – 1967). Bár 

az említett modellek az informatika tudományának hajnalán születtek, jóval az internet megjelenése (ARPANET 

– 1969) és széleskörű elterjedése előtt (az 1990-es, de többnyire a 2000-es évek), napjainkban is érvényesnek 

tekintjük őket, mint a tartalom átvitelének elméleti alapjai. A tartalom átvitele annál hatékonyabb, minél 

többféle megjelenítési formát alkalmazunk (beszélt, hang alapú, képi-vizuális és írott), és mivel az oktatóvideók 

mindezen megjelenítési formák együttes felhasználására alkalmasak, ezért magas fokú hatékonyságuk 

valószínűsíthető. Azonban megszerkesztésük időigényes, megfelelő hardware, illetve software is szükséges 

hozzá, valamint a szerkesztő-oktatónak bizonyos szintű digitális kompetenciákkal kell rendelkeznie. A hang- és a 

képanyag külön-külön történő rögzítése bár több ráfordítással jár, mégis számos előnnyel bír a videó 

szerkeszthetőségének szempontjából. A tartalom megjelenítéséhez és a különböző tematikai egységek 

átkötéséhez érdemes képi és hangi effektusokat és rövid szemléltető videókat használni. Ezek többnyire szerzői 

jogvédettek, tehát vagy jogdíj ellenében tölthetőek le, vagy az ingyenes tárhelyeket kell felkutatni, ami némi 

rutint igényel. Az előadás célja, hogy népszerűsítse az oktatóvideók szerkesztését a szerző tapasztalatai alapján.  

Kulcsszavak: online oktatás, oktatóvideó, videószerkesztés, oktatói digitális kompetenciák 
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Gyógypedagógus és konduktor kompetenciák az interdiszciplináris rehabilitációs team szolgálatában 

Angeli Csenge, Szatymaz, angelicsenge@gmail.com 

Kutatásom célja a rehabilitációs team két nélkülözhetetlen, pedagógiai végzettségű tagja, a gyógypedagógus és 

konduktor szerepének bemutatása a teammunkában. Előadásomban megkísérlem a szakmák Képzési és 

Kimeneti Követelményeinek elemzésén keresztül azonosítani a szakmák feladatait, a közös és eltérő, valamint a 

teammunkát elősegítő kompetenciáit. A gyógypedagógusok és konduktorok számos területen dolgoznak 

azonos klienscsoporttal, sokszor azonos team tagjaiként. Szektoronként eltérő feladatkörben szükséges 

megállniuk helyüket, változó intézményi elvárásoknak szükséges megfelelniük, úgy a közoktatási, mint a 

szociális és egészségügyi szférában. A megfelelő teammunkához, kiváltképp az eredményes együttműködéshez 

szükséges kompetenciák leírása a szakirodalom által jól körülírt és meghatározott.  

Módszerek: a gyógypedagógus-, illetve a konduktorképzéshez tartozó képzési és kimeneti követelmények 

kombinált módszertannal történő elemzése és összevetése a szakirodalomban leírt, rehabilitációs teamben 

igényelt szakmai kompetenciákkal. A kvantitatív elemzés a PSPP, míg a kvalitatív elemzés a MAXQDA 2022 

szoftver használatával valósult meg.  

A gyógypedagógusok és konduktorok Képzési és Kimeneti Követelményekben leírt kompetenciáinak 

összevetése a rehabilitációs teamben igényelt kompetenciákkal elősegíti a szakmák továbbképzéseken 

elsajátítani szükséges kompetenciáinak azonosítását, facilitálva ezzel a továbbképzési rendszer célképzését. A 

tevékenységek és kompetenciák kapcsolódási pontjainak meghatározásával a szakmák képviselői egymáshoz 

közelítésének, kommunikációjának elősegítésén túl az eredmények potenciálisan hozzájárulnak a 

gyógypedagógus- és konduktorképzéshez is.  

Kulcsszavak: interdiszciplináris team, rehabilitációs team, konduktor és gyógypedagógus kompetenciák 

 

A nyelvi hátrányos helyzetből induló tanulók környezetének hatásai a szövegértésük fejlődésére  

Bajkó Edina, mesterszakos hallgató, Debreceni Egyetem, Debrecen, bajko.edina@gmail.com 

Egyetemi alapszakos tanulmányaim során vizsgáltam a hallott és írott szövegértés témakörét, annak 

összefüggéseit, illetve hogy milyen szerepet játszik a munkamemória ezekben a folyamatokban. Ezt követően a 

szövegértés tematikát egy új szemszögből kezdtem kutatni: Milyen hatással van a hátrányos helyzetű tanulók 

szövegértésének fejlődésére az őket körülvevő környezet: pedagógus és szülő egyéni/közös segítő 

tevékenysége, együttműködése.  

A múltban számos kutatás alátámasztotta, hogy szoros összefüggésben áll a gyermek hatékony tanulási 

folyamata azzal, hogy milyen környezet veszi őt körül, milyen a szülő és a pedagógus kapcsolata, hogyan valósul 

meg a szereplők közötti kooperáció (Imre, 2017). A legfontosabb szempont az, hogy mind a szülő, mind a 

pedagógus, mind a gyermek részéről jelen legyen a motiváció, igény a fejlődésre. Amennyiben már csak az 

egyik fél részéről hiányzik a motiváció, és viselkedését inkább az érdektelenség jellemzi, sokkal nehezebben 

megy végbe a gyermek tanulási folyamata, vagy esetlegesen meg is akad (Epstein, 2001).  

Kutatásomhoz két első osztályos tanulót választottam ki egy kelet-magyarországi általános iskolából, akik 

sokgyerekes, halmozottan hátrányos helyzetű családból származnak. Az esettanulmány során interjút 

készítettem a kiválasztott tanulókkal és az őket magyar nyelvtanra oktató pedagógussal, illetve egy-egy idősebb 

testvérükkel is. Az interjúk során szerettem volna megszólaltatni minden érintett személyt, aki szerepet játszhat 

az adott tanuló szövegértési fejlődésében. A célom az, hogy nyomon kövessem a tanulók fejlődési útját, 

figyelembe véve az őket körülvevő környezet (pedagógus, szülő, testvérek) hatásait, vizsgálni a nyelvi hátrányos 

helyzetet (Nemes, 2016), illetve összefüggéseket keresni a környezetük segítő vagy éppen nem segítő 

tevékenysége és a tanulók szövegértési képességének fejlődése között. 
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Az előadás alapját képező kutatást a MTA DE Családok és Tanárok Kooperációja Kutatócsoport hajtotta végre és 

a Magyar Tudományos Akadémia Közoktatás-fejlesztési Kutatási Programja támogatta. 

Kulcsszavak: nyelvi hátrányos helyzet, szövegértés, esettanulmány, pedagógus-szülő kooperáció 

 

Mit tanulhat az oktatás a modern flow-kutatások eredményeiből? 

Dr. Bálint Ágnes, Pécsi Tudományegyetem, Pécs, balint.agnes@pte.hu 

Elméleti kutatásom fókuszában a flow állapot tanulásra gyakorolt hatása áll. A Csíkszentmihályi Mihály által 

útjára indított, és azóta új lendületet kapott flow-kutatások a flow-nak nemcsak a kreativitással és a 

pszichológiai jólléttel, hanem a tanulással való szoros kapcsolatát is igazolják. A flow sajátos tanulási 

készenlétbe helyezi az agyat, és kivételes hatékonyságú tanulást tesz lehetővé. Ez a tanulás ráadásul 

szubjektíve erőfeszítésmentes és örömteli, hosszú távon pedig képességfejlesztő (mellék)hatásai vannak. 

Kognitív pszichológiai kutatások (Vervaeke & Ferraro, 2019) azt mutatják, hogy olyan implicit tanulást 

eredményező folyamatról van szó, amely beépített önkorrekciós mozzanatok révén hibátlan tudást 

eredményez. A tanulási folyamat során úgy hidaljuk át a Vigotszkij-féle proximális fejlődési zónát, hogy magunk 

vagyunk saját tanulásunk támogatói. A flow négy szakaszának (Kotler, 2021) bemutatása során a hatékony 

tanulás folyamatának (Huberman, 2021) elemzését végzem el. Rámutatok azokra az agyi (neuroanatómiai, 

neuroelektromos és neurokémiai) változásokra, amelyek a folyamat sikerének hátterében vannak. Ma már 

egyre több úgynevezett flow-kioldó ingert (Kotler, 2021) ismerünk, amelyek a pedagógusok módszertani 

eszköztárának is értékes darabjai lehetnek. Előadásomban összefoglalom jelen tudásunkat arról, hogy 

osztálytermi környezetben milyen lehetőségek kínálkoznak a flow bevonására a tanulás hatékonysága és a 

kognitív képességek növelése céljából. 

Kulcsszavak: Flow, tanulás, implicit tanulás, kognitív képességek fejlesztése 

 

Nevelés, erények és phronészisz. A gyakorlat-vita 

Dr. Balogh Brigitta, Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, Semmelweis Egyetem, Budapest, 

brigitta.balogh@partium.ro 

A 2000-es évek első és részben második évtizedében az angolszász nevelésfilozófiában élénk vita bontakozott ki 

egy alapvetően etikai jellegű, a kortárs etikában bizonyos értelemben forradalminak számító kulcsfogalom, 

Alisdair MacIntyre „gyakorlat” (practice) fogalmának a tanítással, illetve a neveléssel kapcsolatos 

alkalmazhatóságáról. Paradox módon a vitában maga MacIntyre következetesen azt a nézetet képviselte, hogy 

a tanítás/nevelés a terminus általa bevezetett értelmében nem tekinthető gyakorlatnak, miközben olyan 

szerzők, akik sok tekintetben az ő követőinek tekinthetők, és az általa is képviselt arisztotelizmus hagyományait 

folytatják, változatos érvekkel igazolták ennek az álláspontnak az ellenkezőjét.  

Előadásomban a vita keretében napvilágot látott (elsősorban magától MacIntyretől, illetve Joseph Dunnetól, 

David Carrtól, Nel Noddingstól és Paul Hagertől) származó fő érvek rekonstrukciójából kiindulva a vita korabeli 

és mai relevanciájának értékelését tűzöm ki célul. A teoretikus elemzés eszközeivel keresem a választ arra a 

kérdésre, hogy neveléstudományi szempontból pontosan mi is múlik azon, hogy a tanítás/nevelés a sajátos 

MacIntyre-i értelemben gyakorlatnak minősül-e vagy sem. 

Kulcsszavak: MacIntyre, gyakorlat (practice), intézmény, phronészisz, a tanítás/nevelés phronétikus vs. 

technikai jellege 
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Mentorálás felsőfokon. A Tanítsunk Magyarországért mentorprogram tapasztalatai 

Dr. Baracsi Ágnes, Nyíregyházi Egyetem, Nyírtegyháza, baracsi.agnes@nye.hu 

Egyetemünk 2019-ben kapcsolódott be a Tanítsunk Magyarországért programba, melynek célja a 

kistelepüléseken élő 7-8. osztályos tanulók támogatása. Jelenleg 40 egyetemista mentorunk 230 tanulóval 

foglalkozik a megye kilenc általános iskolájában.  

A programba jelentkezők először egy 30 órás kurzuson ismerkednek meg a mentori teendőkkel, valamint azzal 

a tanulói körrel, akiket mentorálni fognak. Ezt követi az úgynevezett élménynapi program, amikor először 

találkoznak leendő mentoráltjaikkal, amit a hallgatóink valódi mentori tevékenysége követ.  

Jelen kutatásunkban a mentori munka két szeletét kívánjuk bemutatni. Az egyikben „reflektív napló” 

segítségével vizsgáltuk a mentorok élménynapi programokhoz kötődő tanulási folyamatát. A 39 mentori 

válaszban a nap legsikeresebb pillanatához három fő reflexiót fogalmaztak meg: Egyrészt saját sikerüket 

(tudtam motiválni, megnyíltak a gyerekek nekem, meg tudtunk oldani feladatokat), másrészt a gyerekek 

sikereit (kreatívak voltak, felszabadultak, őszinték voltak), harmadsorban pedig a közös program (az érkezés 

pillanata, a búcsúzás pillanata, tetszett a program) eredményeit.  

Egy másik kutatásunk a mentorok és mentoráltak viszonyának feltárását szolgálta. 33 mentor és 60 mentorált 

véleményét vizsgáltuk kérdőíves módszer segítségével. A kérdések többségét a mentoroknak és a 

mentoráltaknak is feltettük, lehetőséget adva válaszok összehasonlítására. A kutatási tapasztalatok azt 

mutatják, hogy mind a tanulók, mind a mentorok összképe pozitív a programról. Mentorhallgatóink jelentős 

önfejlődésről számolnak be, és úgy vélik, a mentorprogramban szerzett tapasztalataikat az élet minden 

területén tudják majd hasznosítani. A gyerekek a mentoraikra mint segítőkre, tanácsadókra és jó barátokra 

tekintenek. A közös programokkal kapcsolatosan pedig kiemelik, hogy azok jó hangulatúak, sok játékos elem 

kerül bele, figyelembe veszik a véleményüket. Ezek a vélemények megerősítenek bennünket abban, hogy a 

program alkalmas a szociokulturális hátrányok csökkentésére.  

Kulcsszavak: hátránykompenzálás, mentor, felzárkóztatás, tanulás segítés, tanulói megismerés, önismeret 

 

A családi nyelvhasználat és a hamis vélekedések megértése közötti kapcsolat kétnyelvű 

gyermekeknél 

Dr. Bartha Krisztina, Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, barthakrisztina@partium.ro 

A mentalizáció az a folyamat, melynek során az egyén másoknak mentális állapotokat tud tulajdonítani. A 

kutatások többsége előnyt feltételez kétnyelvű gyermekeknél a tudatelméleti képességek kialakulásában, 

ugyanakkor egynyelvűeknél azt is felismerték, hogy befolyásoló tényező lehet az anya nyelvhasználata a 

gyermekkel való kommunikációban, valamint a testvérek száma és a vizsgált gyermek születési sorrendben 

betöltött helye is. Bár egynyelvűek körében több tanulmány is született ebben a témában, kétnyelvűek kapcsán 

ilyen kutatásról nem tudunk.  

Jelen kutatás célja, hogy megismerjem a magyar–román kétnyelvű gyermekek hamis vélekedés teszten 

mutatott teljesítményét és összefüggéseket mutassak ki az anyai nyelvhasználat, valamint a testvérek száma és 

a mentalizáció között. Hipotézisem szerint a magyar–román kétnyelvűek eredményei megfelelnek az elvártnak 

minden vizsgált életkorban. Azt is feltételezem, hogy a kiegyensúlyozott kétnyelvű gyermekek jobban 

teljesítenek a dominánsan magyar kétnyelvűekhez képest. Harmadik hipotézisem szerint a következetesen 

használt anyai beszéd, valamint az, hogy van-e testvére a vizsgált gyermeknek, összefüggést mutat a 

tudatelmélet sikeres fejlődésével. 166 magyar–román kétnyelvű gyermeket vizsgáltam 4 és 7 éves kor között. A 

gyermekekkel a klasszikus hamis vélekedés tesztet végeztem el, míg az édesanyák egy nyelvhasználati 

kérdőívet töltöttek ki.  
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Az eredmények szerint a magyar–román kétnyelvű gyermekek elmaradnak az elvárt szinthez képest, de a 

balansz kétnyelvűek szignifikáns előnyt mutatnak a dominánsakhoz képest. A következetes anyai 

nyelvhasználat elősegíti a mentalizáció fejlődését, ugyanakkor azok a kétnyelvű gyermekek, akikkel keverten 

beszélnek az édesanyák, hátrányt szenvednek ezeknek a folyamatoknak a kialakulásában. A testvérek jelenléte 

is hatással van a hamis vélekedések megértésére.  

Kulcsszavak: mentalizáció, kétnyelvűség, anyai nyelvhasználat 

 

Támogató szolgáltatások és az iskolai szociális munka lehetőségei a Bihar megyei magyar nyelvű 

oktatásban 

Dr. Belényi Emese, Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, belenyi.emese@partium.ro 

Napjaink korszerű iskolája a szolgáltatások hálózatának központjaként működik, ahol az oktatói, fejlesztői, orvosi, 

pszichológiai, szakmai tanácsadás, szociális segítés egyaránt jelen vannak és összehangoltan működnek. Az iskola 

alapvető feladata, hogy minden tanuló egyéni szükségleteinek, körülményeinek megfelelő környezetet biztosítson 

a lehető legsikeresebb tanuláshoz és a kiegyensúlyozott személyiségfejlődéshez. A romániai oktatási rendszer, 

beleértve a magyar nyelvű oktatást is, jelenleg csak részben felel meg ezeknek a követelményeknek. Különösen 

figyelemre méltó hiányosság e tekintetben, hogy – ellentétben az EU országaiban elterjedt gyakorlattal – a 

romániai közoktatási intézményekben a speciális oktatás kivételével nincs jelen az iskolai szociális munka, annak 

ellenére, hogy számos tanintézetben igen magas a hátrányos helyzetű tanulók részaránya.  

Kutatásunk célja megvizsgálni, hogy a Bihar megyei magyar tannyelven (is) tanító közoktatási intézményekben 

milyen típusú támogató szolgáltatások vannak jelen. Ugyanakkor azt is igyekszünk feltárni, hogy az 

intézményvezetők megítélése szerint milyen mértékben és hatékonysággal fedik le a meglévő szolgáltatások a 

reális szükségleteket, illetve milyen bővítésre, fejlesztésre lenne igény a problémák eredményesebb kezelése 

érdekében. Ehhez kapcsolódóan kérdeztünk rá arra is, hogy az intézményvezetők hogyan vélekednek az iskolai 

szociális munkás szerepköréről és konkrét feladatairól a saját intézményükben.  

Az adatgyűjtés módszere kérdőíves felmérés a Bihar megyei magyar oktatási intézményvezetők körében. A 

Bihar Megyei Tanfelügyelőség támogatásával kiküldött online kérdőív a kutatási célkitűzéseknek megfelelően 

egyaránt tartalmaz zárt és nyílt kérdéseket. Az összegyűjtött kvantitatív és kvalitatív jellegű információk 

lehetőséget biztosítanak arra, hogy sokoldalú és elmélyült ismereteket szerezzünk az oktatási intézményeken 

belüli támogató szolgáltatások jelenlegi helyzetéről és fejlesztési perspektíváiról, különös tekintettel az iskolai 

szociális munka várható bevezetése nyomán megnyíló lehetőségekre.  

Kulcsszavak: romániai magyar tannyelvű oktatás, hátrányos helyzet, támogató szolgáltatások, iskolai szociális 

munka 

 

Zenei anyanyelvünk módszeres oktatása az óvodai és elemi oktatásban  

Benedek Árpád, doktorandusz, Partium Keresztény Egyetem, Nagyvárad, benedekarpad@partium.ro 

Az egykori gyermekek a letisztult játékforma élményanyagába természetes módon nőttek bele, melynek tanulási 

módja az utánzás volt. A családon belüli több generációs együttélés hozadéka gyanánt a korábbi generációk 

gyermekei számára az utánzás a nevelés lételeme volt. Így nemcsak a mindenkori munkát és viselkedési normákat 

tanulhatták meg, hanem hagyományos szokásainkba, táncainkba, zenei anyanyelvünk változatos kaleidoszkópjába 

nőhettek bele. Az említett tanulási mód napjainkra ebben a formában már nem jellemző, hiszen gyermekeink 

játék-ízlését, igényét többnyire a digitális világ határozza meg. Vajon fontos-e a játék anyagot, az énekes népi 

játékokat az oktatásba beépíteni? Úgy gondolom, ez nagyon fontos, hiszen látjuk, hogy nemzeti értékeink, zenei 

anyanyelvünk fennmaradása veszélyben van. A Csillagocska Református Zeneóvoda jógyakorlatának bemutatása 

egy jövőképet kíván nyújtani pedagógusaink számára, ahol a gyermekfolklór napi rendszerességgel jelen van az 
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oktatásban. Népi gyermekdalaink-játékaink módszeres oktatása a tanítók változatos és igényes munkáján 

keresztül egy olyan zenei nyelvezetet nyújt a jövő nemzedék számára, amely csak a magyar népre jellemző. A 

nagyváradi Csillagocska Alapítvány számos tevékenységi köréhez tartozik a pedagógusok fejlesztése, képzése. A 

2002 óta térségünkben egyedülálló módon működő Csillagocska Református Zeneóvoda helyet és lehetőséget 

biztosít a Partiumi Keresztény Egyetem tanító- és óvóképzős hallgatói számára a szakmai gyakorlat elvégzésére. 

Óvodánkban napi rendszerességgel tapasztalhatjuk, valamint nyomon követhetjük énekes anyanyelvünk 

elsajátításának módszeres oktatását és annak fejlődését. 

Kulcsszavak: adaptáció, zenei anyanyelv, oktatás, gyermekfolklór 

 

Iskola előtti pedagógusok mentálhigiénés támogatása  

Berecz Nikolett, Eötvös Loránd Tudományegyetem, PPK FTI, Budapest, berecznikolett92@gmail.com 

Dr. habil. Mandel Kinga Magdolna, Eötvös Loránd Tudományegyetem, PPK FTI, Budapest 

A kiegyensúlyozott munkahelyi klíma nagymértékben meghatározza a munkavállaló testi, lelki és szellemi 

jólétét, ezáltal pedig hatást gyakorol munkájának produktumára. A munkahelyi mobbing egyre gyakrabban 

jelenik meg a köznevelési intézményekben, mely okozója a csoportdinamika megromlása. Ez az ismétlődő 

pszichológiai terror – mely származhat közvetlen munkatársaktól, vezetőktől – a bántalmazott félnél tartós 

szorongást idézhet elő, mely negatívan hat nemcsak munkateljesítményére, hanem személyes, családi 

kapcsolataira egyaránt (Szelezsánné, 2016). Az állandó munkahelyi bántalmazás egy olyan stresszfaktor lehet a 

pedagógus életében, mely könnyen a kiégés melegágyaként szolgálhat. „A distressz a pedagógusoknál a 

kiégéshez is vezethet; valamint a munkahelyi pszichoterrorral is szoros kapcsolatban van.” (Szelezsánné, 2016, 

p. 590) Kutatásunk célja összehasonlítani és elemezni a kisgyermeknevelő pedagógusok mentálhigiénés 

állapotát, illetve a pszichoterrorral kapcsolatos tapasztalataikat/érzéseiket különböző oktatási intézményekben, 

és javaslatokat kidolgozni ennek javítása érdekében. Ehhez félig strukturált interjúkat, valamint egy 

fókuszcsoportos beszélgetést készítettünk és elemeztünk, illetve releváns szakirodalmi forrásokat dolgoztunk 

fel. A kutatásban arra kerestük a választ, hogy milyen összefüggést találunk a stressz–kiégés–fluktuáció és a 

nem megfelelő munkahelyi környezet között, milyen mentálhigiénés segítséget kapnak jelenleg az iskola előtti 

nevelésben dolgozó pedagógusok, illetve milyen külső támogatásra lenne igényük. Feltételeztük, hogy a 

pedagógusok mentálhigiénés egészsége összefüggésben van munkájuk teljesítményével és magánéletükkel. 

Továbbá valószínűsíthető, hogy azokban az intézményekben, ahol nem valósul meg célzott mentálhigiénés 

támogatás a pedagógusok és a vezetők részére, nincs visszajelzés a munkájukra, és nincs meg a vezetői 

támogatás, ott nagyobb valószínűséggel bomlik meg a csoportdinamika, és alakul ki munkahelyi bántalmazás. 

Kulcsszavak: mobbing, iskola előtti pedagógia, stressz, kiégés, mentális egészség 

 

A roma diákok oktatása az elmúlt tíz évben 

Bereczki Andrea, Mihai Eminescu Főgimnázium, Nagyváradi Művészeti Líceum, Nagyvárad, 

boerbereczki.andrea@yahoo.com 

A 2011-es népszámlálás hivatalos adatai szerint Romániában 18 kisebbségi csoport él, akik közül 6,5% a 

magyar, 3,3% pedig a roma kisebbséghez tartozik. Nem hivatalos adatok szerint a romák száma elérheti akár a 

kétmillió főt is országunkban. Előző kutatásaim eredményei arra mutattak rá, hogy a fiatalok 93%-a szinte 

naponta kerül kontaktusba roma emberekkel. Pedagógusként ez a szám akár nagyobb is lehet, attól függően, 

hol és melyik iskolában tanítunk. Mindezen kapcsolatok meghatározzák nem csupán a mi tapasztalatainkat, de 

a romák mindennapjait is.  

Kutatások és tapasztalatok azt mutatják, hogy a pedagógusok egy része nem akar megkülönböztető jelet tenni 

roma diákjaira, éppen ezért egyenlően kezeli őket a magyar diákokkal. Mindez azt is jelenti, hogy oktatási, nevelési 
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módszereiket a magyarságukból fakadó élettapasztalatok határozzák meg. Éppen ezért nagyon gyakran a tanórák 

sikertelenek, a tanárokat és diákokat egyaránt kudarcok érik. Az említett eredmények, a saját tapasztalatok, 

valamint a téma kifejtésének hiányossága Bihar megyében késztettek arra, hogy foglalkozzak a roma oktatással.  

Előadásomban igyekszem felvázolni a roma oktatás helyzetét Romániában, összegezni az eddigi kutatások 

eredményeit, összegyűjteni a romák oktatására vonatkozó pedagógiai tapasztalatokat, illetve alkalmazható 

módszereket ajánlani pedagógustársaimnak. A kutatást kérdőív-módszerrel végeztem, melyben különböző 

típusú kérdésekre kellett válaszolniuk a kollégáknak. Elsődlegesen arra voltam kíváncsi, hogy milyenek a 

kollégák tapasztalatai a roma diákokkal kapcsolatban, milyen módszereket alkalmaznak a tanórákon a roma 

diákoknál, illetve változott-e oktatásuk, helyzetük az elmúlt tíz évben. A kérdések eredményeit összesítettem, 

majd konklúziókat vontam le. Összegezve elmondható, hogy kutatásom még kezdetleges, de úgy vélem, hogy 

hiánypótló ebben a témában.  

Kulcsszavak: roma kisebbség, oktatás, módszer 

 

Délutános iskola a közösség szolgálatában – a közösség a délutános iskola szolgálatában. Egy 

gyermek felneveléséhez az egész falura szükség van  

Dr. Bernath Krisztina, Nagyváradi Emanuel Egyetem, Nagyvárad, krisztina.bernath@emanuel.ro 

A romániai magyar kisebbség Bihar megye északnyugati részén, Érmelléken, összefüggő tömböt alkot, 

demográfiai adatok alapján az egyik legmagyarabb kistérség. A nemzeti identitás szempontjából előnyös 

mutatók mellett azonban olyan társadalmi jelenségek válnak egyre hangsúlyosabbá, mint például az 

elöregedés, az elvándorlás és az etnikai csere folyamata. Mindezek mellett az életminőség és a gazdasági 

helyzet indikátorai minden szempontból kedvezőtlenek a térségben. A lakosság mindössze 6,38 százaléka 

rendelkezik felsőfokú végzettséggel. Az aktív népesség jövedelmi szintje alacsony, a térség munkahely-kínálata 

és a népesség alacsony iskolázottsági szintje nem teszi lehetővé a magas jövedelmet. A fenti helyzetkép a 

Margitta megyei jogú várostól mintegy 9 km-re fekvő Magyarkécre is jellemző. Az adminisztratív szempontból 

Margitta városhoz tartozó település egyetlen jellemzője sem városias, földrajzilag is zsákfaluként működő 

település lakossága mintegy fele magyar ajkú, túlnyomórészt református vallású, a roma lakosság növekvő 

arányú. A helyi általános iskolába járó diákok szinte kizárólag a roma közösség tagjai.  

A többszörösen hátrányos helyzetű térség sokrétű gondjából a Magyarkéci Református Egyházközség és az általa 

létrehozott Kécenlét Egyesület a település egyetlen működő civil szervezeteként felvállalta a gyerekek, a fiatalok 

és az idősek felé történő szolgálat jelentős részét. Ennek keretében a Kécenlét Egyesület által működtetett 

délutános iskola immár 12 éve támogatja a gyermekeket a tanulásban. Az eddigi modellt – meleg ebéd és házi 

feladatban nyújtott segítség – a 2021/2022-es tanévben szemléleti és módszertani változtatással próbáltuk meg 

hatékonyabbá, a helyi közösség és a gyermekek jelenlegi szükségleteihez illeszkedve eredményesebbé tenni. 

Az előadásban az éppen történő folyamat tapasztalataiból osztunk meg első élményeket, következtetéseket. 

Kulcsszavak: délutános iskola, tanuló műhelyek, resztoratív gyakorlatok, közösségépítés 

 

Az egyházak reprezentációjának változásai a (cseh-)szlovákiai történelem tankönyvekben (1948-2020) 

Bese László, doktorandusz, Selye János Egyetem, Komárom, Szlovákia, laci.bese@gmail.com 

A 20. században a történelemtanítás és – annak fontos eszköze lévén – a történelemtankönyvek számos alkalommal 

a politika és az állami ideológia társadalomformáló eszközévé váltak. Nem volt ez másként Csehszlovákiában sem, 

ahol az 1948 februárjában lezajlott kommunista hatalomátvétel alapjaiban változtatta meg a tantárgy tartalmi 

kereteit. Jelen kutatás célja, hogy a tankönyvek tartalomelemzésén keresztül bemutassa, miként működött a 

pártállami propaganda egy számára lényeges témában: az egyházakkal és vallásokkal kapcsolatban.  
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A szavakban és tettekben egyaránt egyházellenes politikai rendszer a közoktatás tartalmi kontrollját hamar 

magához ragadva azt idejekorán egyik propagandaeszközévé tette. Az 50-es évek első felének csehszlovákiai 

történelem tankönyvei ráadásul legtöbbször szovjet szerzők műveinek adaptációi voltak, tehát egy az egyben a 

moszkvai hatások érvényesültek. Az egyház, az egyházszervezet tagjai és hívei a pártállami ellenségképek egy fő 

kategóriáját alkották: már az ókor témakörtől kezdve úgy ábrázolták őket, mint a népeket kizsákmányoló 

társadalmi rétegek legitimációs szervezetét. A későbbi korokat tekintve különösen a támadások kereszttüzében 

állt a nagyobb ingatlan vagyonokkal rendelkező katolikus egyház, melyet a társadalom testén élősködő 

intézményként reprezentáltak. Különös hangsúlyt fektettek az egyház erkölcsi tekintélyének rombolására, de 

ugyanígy a római pápa lejáratására is, akit más tipikus kommunista ellenségképekkel is rokonítottak. Sajátságos 

volt ugyanakkor Jézus szerepe, akit egyes esetekben protokommunista előfutárként aposztrofáltak, 

kihangsúlyozva ezzel a kontrasztot, ami az egyházak „eredeti céljai” és „romlottsága” közt utóbb megmutatkozott.  

Jelen kutatás célja továbbá, hogy az 50-es évek markáns ellenségképének bemutatását követően végigkísérje az 

enyhülés időszakait, majd górcső alá vegye, hogy a rendszerváltást követően milyen mértékben változtak meg a 

szlovákiai történelem tankönyvek viszonyulásai az egyházak és vallások tekintetében. A kutatás elsődleges 

forrásként 42 korabeli tankönyvet, tanári segédkönyvet és tantervet vizsgál, a vonatkozó legfrissebb 

szakirodalom szempontjait figyelembe véve.  

Kulcsszavak: történelemtankönyv, egyház, vallás, egyházellenesség 

 

Az oktatói munka posztakadémiai keretei 

Dr. habil. Bocsi Veronika, Debreceni Egyetem, Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar, Hajdúböszörmény, 

bocsiveron@gmail.com 

Az oktatókat egyfajta céhes közösségként is értelmezhetjük (Enders & De Weert, 2009), amelyet bizonyos értékek, 

mint például az akadémiai szabadság és az autonómia jellemeznek. Munkájuk fő céljaként a tanítás és a kutatás 

nevezhető meg. A szakirodalomban már a kilencvenes évek elején megjelenik az oktatói szakma 

fragmentációjának a narratívája, illetve felbukkan az oktatói lét deprofesszionalizációjának a témája is. A Ziman 

(2002) által leírt posztakadémiai keretrendszer alapvetően eltávolítja az oktatókat a kutatás „kézműves” jegyeitől, 

s kutatócsoportokba helyezi a működésüket. Scott (2009) arra hívja fel a figyelmet, hogy mindezen változások a 

technológiai átalakulással karöltve egy elidegenedéssel leírható szervezeti környezetet hoznak létre.  

Az előadás célja, hogy 31 félig strukturált interjú segítségével megpróbálja feltárni, hogyan reflektálnak az 

oktatók saját pályájukra és munkakörülményeikre. Az interjúk 10 helyszínen zajlottak és 12 tudományterületet 

fedtek le. A beszélgetéseket 2019 szeptembere és 2020 novembere között rögzítettük. Az eredmények 

bemutatása során idézeteket, válaszok tipizálását, illetve, ahol lehetséges volt, kvantitatív megközelítést 

alkalmaztunk. Az oktatói munka részterületeit az interjúkban is azonosítani tudtuk, ugyanakkor arra kevés 

példát láttunk, hogy azokat (saját bevallásuk szerint) az interjúalanyok sikeresen tudták összeilleszteni, valamint 

hasonlóan magas szinten meg is tudták valósítani. 

A felsőoktatás differenciált rendszerében az oktatói munka részterületeinek fontossága eltérően alakul, s 

változatosak az egyes intézményekben megfogalmazódó elvárások is. Az interjúk alapján a kutatói aktivitást 

gátló tényezők is azonosíthatókká válnak, amely a posztakadémiai keretek között különös fontossággal bír.  

Kulcsszavak: felsőoktatás, oktatók, posztakadémiai kutatás, pályareflexió 

 

Tanárképzés a Partiumi Keresztény Egyetemen: kihívások és eredmények 

Dr. Borbély Julianna, Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, juliannaborbely@partium.ro 

Romániában a tanárképzés a szakspecifikus alapképzésre és magiszteri képzésre épül, és struktúrája viszonylag 

kötött, a minisztérium által előírt tanmenet alapján szervezhető mindkét képzési szinten. A képzés moduláris 
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jellege és szerkezete révén sajátos helyet foglal el az egyetem által nyújtott képzésekben, és minél 

hatékonyabb működtetése különböző kihívások elé állítja a szervezőket. Az előadásban Partiumi Keresztény 

Egyetemen folyó tanárképzés kihívásait és eredményeit oktatásszervezési szempontból a következő pontok 

szerint vizsgálom: a képzést választó és elvégző hallgatók létszáma, a képzés struktúrájából fakadó kihívások, a 

szervezéssel kapcsolatos fejlemények. Az előadásban olyan lehetséges megoldásokra is reflektálok, amelyek 

hosszú távon hatékonyak, és eredményes tanárképzést tesznek lehetővé. Ide tartozik a szorosabb 

együttműködés más neveléstudományi intézményekkel nem csak tudományos téren – például 

konferenciaszervezés, közös könyvkiadás –, hanem az humán erőforrás fejlesztése terén is. Az elmúlt két év 

tapasztalata azt mutatja, hogy több, neveléstudományokban szakképzett, megfelelő doktori képzéssel 

rendelkező oktatóra van szükség, mivel hirtelen adódó hiátusokat is meg kell szüntetni. 

Kulcsszavak: tanárképzés, oktatásszervezés, pedagógusképzés 

 

Rezilienciafejlesztés pedagógushallgatók és pedagógusok körében 

Dr. Bordás Andrea, Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, bordas.andrea@partium.ro 

Dr. Ceglédi Tímea, Debreceni Egyetem, CHERD-Hungary, Debrecen, t.cegledi@gmail.com 

A reziliencia kutatásában rengeteg különböző szemléletmód létezik. A magyar nyelvű neveléstudományi 

szakirodalomban leggyakrabban a tanulmányi reziliencia fogalmával és vizsgálatával találkozunk (Ceglédi, 2012; 

2018; Tóth, Fejes, Patai & Csapó, 2016; Patakfalvi-Czirják, Papp, & Neumann, 2018; Hüse & Ceglédi, 2018). 

Jelen előadás célja Shafi, Middleton, Millican és Templeton (2020) rendszerszemléletű ökológiai modelljének a 

bemutatása, amely jobban illeszkedik a pedagógusok világának komplexitásához, és így lehetővé teszi a 

reziliencia vizsgálatát és fejlesztését is pedagógusok körében.  

A reziliencia dinamikus interaktív modellje nem egy rendszeren belül értelmezendő állandó jellemzőként tekint 

a rezilienciára, hanem rendszeren belüli és különböző rendszerek közötti interakció következtében folyamatos 

változásban lévőként. Az önirányító, válaszadó képesség a modell egyik alappillére: hiszen amikor a modell 

közepébe helyezett egyén/intézmény/rendszer reagál a környezetére, a kontextusra, legalább annyira alakítja 

azt, mint az őt. A pedagógusok, pedagógushallgatók rezilienciáját fejlesztő intézményi jó-gyakorlatokat, 

továbbképzéseket bemutató nemzetközi tanulmányok megerősítik mindazt, amit a szakirodalom is hangoztat. 

A reziliencia fejlesztéséhez természetesen szükség van érzelmi, szociális kompetenciák fejlesztésére, pozitív 

jellemvonások kialakítására, kognitív készségek fejlesztésére (Templeton, Shafi, & Pritchard, 2020; M. 

Inmaculada, 2020).  

Jelen előadásban az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület (Debrecen, Magyarország), a Prešovská 

Univerzita (Eperjes, Szlovákia) és a Partiumi Keresztény Egyetem (Nagyvárad, Románia) Erasmus+ projektje 

során kidolgozott továbbképzési programot mutatjuk be, amelyet 10 egyetemi hallgatóval és 10 tanító-, 

óvónővel meg is valósítottunk. Az előadásban kitérünk a projekt eredményeként megszületett jógyakorlat-

gyűjtemény bemutatására, a képzés előkészítésének, megvalósításának folyamatára és értékelésére, valamit a 

projektet kísérő összehasonlító kutatásra is.  

Az előadás a SSRSEC 2020-2-HU01-KA205-079023 pályázat keretében készült.  

Kulcsszavak: dinamikus interaktív rezilienciamodell, rezilienciafejlesztés, pedagógusképzés, pedagógus-

továbbképzés 

 

Önmagunkból táplálkozva tanítani 

Dr. Ceglédi Tímea, Debreceni Egyetem, CHERD-Hungary, Debrecen, t.cegledi@gmail.com 

Elfogadás, humorérzék, célok kitűzésének képessége, önismeret, kitartás, konfliktuskezelés – csak néhány a 

pedagógus fontos repertoárjából, amelyek elsajátításában az életút természetes és hatékony gyakorlati terep. 
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Tudásunk jelentős részét szerezzük meg az oktatási rendszeren kívül. Mindezek olyan személyes tényezők, 

amelyek jóval a pedagógusképzés előtt fejlődnek ki, vagy legalábbis a legfontosabb gyökerek jóval távolabbra 

nyúlnak, mint amit a képzés a saját mozgásterén belül képes számottevően befolyásolni. Hacsak nem úgy, hogy 

épít rájuk.  

Egy rendkívül izgalmas kutatási irányzat látszik ezzel kapcsolatban kibontakozni a pedagóguskutatásokon belül, 

amely abból indul ki, hogy a személyes életút kapcsolatban áll a szakmai életúttal. (Everington, 2014; Bersh, 

2018; Lee, 2012; Villegas & Irvine, 2010; Beltman et al., 2011). Elméleti előadásunkban életútkutatásokat és 

pedagógiai innovációkat mutatunk be scoping review formájában. A bemutatott források szemléletbeli 

sajátosságát a pedagógusjelöltek és pedagógusok olyan erőforrásainak feltárása adja, amelyeket már csak 

mozgósítani kell. Nem a kívülről szerzett tudás, hanem az kap hangsúlyt, hogy egyéni támogatással rávezetik a 

résztvevőket arra, hogy észleljék, kiérleljék és alkalmazzák a már meglévő, személyes életútjuk során 

felhalmozott értékes tudásukat. Előadásunkban bemutatni külön erre a célra kidolgozott programokat, 

kurzusokat, tréningeket, amelyek segítik a pedagógusjelölteket vagy a pedagógusokat az életút tapasztalatainak 

feldolgozásában, s abban, hogy tudatosan összekapcsolják azokat munkájukkal (Lee, 2012; Milam et al., 2014; 

Kirk & Wall, 2010; Beltman et al., 2011; Quintero et al., 2013; Bersh, 2018).  

Az előadást a MTA-DE-Családok és Tanárok Kooperációja Kutatócsoport keretében a Magyar Tudományos 

Akadémia Közoktatás-fejlesztési Kutatási Programja támogatta. Az elméleti háttér feldolgozása a SSRSEC 2020-

2-HU01-KA205-079023 pályázat keretében készült. 

Kulcsszavak: pedagógusképzés, életút, tapasztalati tudás 

 

Fogyatékos gyermeket nevelő családok életútja 

Dan Beáta-Andrea, PhD hallgató, Debreceni Egyetem, Debrecen, dan.beata@yahoo.com 

Dr. Kovács Karolina-Eszter, Debreceni Egyetem, Debrecen 

Fogyatékossággal élő gyermeket nevelni minden szülő számára igazi próbatétel. Kutatásunk célja azon romániai 

magyar szülők nézőpontjának a bemutatása, akik fogyatékossággal élő gyermeket nevelnek, valamint az 

oktatás és társadalom térfelén tapasztalható nehézségek elemzése. Maga a szülővé válás minden szempontból 

kihívásként szerepel az egyéni életutakat vizsgálva, de a fogyatékossággal élő gyermeket nevelő szülői 

kötelezettség kérdése ennél jóval komplexebb megközelítést feltételez (Kálmán, 2004; Ionescu, 2013; Gardiner-

Iarocci, 2012). Két kérdésre fókuszáltunk: először is, hogy a fogyatékossággal való megküzdés, mint közös 

családi teher, mennyiben befolyásolja/befolyásolta a család életét és a családtagok életútját; valamint, hogy 

milyen támogató környezet, szervezet, illetve szociális szolgáltatás volt elérhető a család számára. A résztvevők 

célzottan válogatott mintából kikerülő szülők (nő = 3; férfi = 2), városi környezetből származnak (Bihar megye 

és környéke), és gyermekeik ugyanazon a területen vannak beiskolázva, speciális oktatásba. Az adatokat félig 

strukturált interjú segítségével gyűjtöttük, és tematikusan elemeztük. Az interjúbeszélgetések kapcsán kiderült, 

hogy a szülők a fogyatékossággal élő gyermekük nevelése kapcsán a munkahelyi, otthoni, iskolai és társadalmi 

kihívásokat tekintve érzelmi stresszt és kimerültséget akkumulálnak, illetve erőn felüli anyagi áldozatot hoznak. 

Az elemzések arra is rámutattak, hogy a szülők nem tudták, mit vár el tőlük a társadalom, sem a 

fogyatékossággal élő gyermekük oktatási válaszlehetőségét, sem a habilitációs-rehabilitációs folyamatokat 

tekintve. A döntésbizonytalanság, a felkészületlenség komoly próbatételek elé állította a szülőket, amit sok 

estben depresszív életszakaszok jellemeztek. A beszélgetések elemzése kapcsán kiderült, hogy hiánypótlóak a 

fogyatékossággal élő gyermekek szüleinek dedikált segítő programok és szervezeti-közösségi kapcsolati hálók. 

Kvalitatív kutatásunk arra is rávilágított, hogy a fogyatékossággal élő gyermekek szülei komoly problémákkal 

szembesülnek, mely mindmáig megoldatlan, vagy csak felemás megoldási kereteket színleve van jelen a 

közszféra területén, pedig vitathatatlan társadalmi szintű megoldásokat sürgető erejük.  

Kulcsszavak: speciális oktatás, fogyatékosság, szülők, kihívás, inklúzió 
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Konkrét tevékenységekre és eszközökre épülő tapasztalatszerzés a matematika órán 

Dr. Debrenti Edith, Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, debrenti.edit@partium.ro 

Dienes szerint a matematikát a gyermek tevékenységére, játékára, az ő tapasztalataira és konkrét, életközeli 

élményeire kell építeni. Szerinte a matematika tanítás célja élménnyé tenni azt, megszerettetni velük a matematikát, 

miközben olyan eszközöket használnak, melyek az eredményességet segítik elő (Dienes, 2015). A Varga Tamás-féle 

komplex matematikatanítási módszer egyik legfontosabb alapelve a tanórák során behozott eszközök használata 

volt, melynek célja a konkrét tevékenységekre épülő tapasztalatszerzés. Célkitűzései között megjelent a valóságos 

problémák matematikai modelljeinek a megalkotása, illetve ezek gyakorlatban történő kipróbálása (Pálfalvi, 2007). 

„A kéz és a tevékenység bevonása a gondolkodásba nem alacsony szintű gondolkodást jelent, hanem éppen az adott 

témakörben való absztrahálás lehetőségéhez való alkalmazkodást” (Szendrei, 2005, p. 319).  

A jó eszközök azok, amelyek segítik a tanulókat a megértésben, az építésben, a különféle ismeretek 

összekapcsolását szolgálják, jelentőségteljesek a tanuló számára, kontrollt és rugalmasságot biztosítanak, 

szerepet játszanak abban, hogy a tanulók értelmes ötleteket alkossanak. Ezek az eszközök önmagukban nem 

elegendőek, fontos, hogy valamilyen céllal, oktatási feladatok keretében használják a gyermekek, aktív tanári 

irányítással. A jó konkrét tevékenység az jó szellemi tevékenység (Clements, 1989; Kamii, 1989).  

Az előadásban egy rövid elméleti kitekintés és néhány konkrét alkalmazhatósági lehetőség bemutatása után, 

egy kutatásról esik szó, melyben egy tavalyi évben elvégzett kísérlet során, kisiskolások, illetve egyetemisták 

mintáján azt vizsgáltuk, hogy a kétkezi manipulálással történő problémamegoldás vagy az online térben való 

(játék alapú) megoldás eredményesebb. Eredményeink, akárcsak korábban végzett kutatásaink esetén, most is 

megerősítettek abban, hogy a kétkezi manipulálás hozzájárulhat a sikeresebb feladatmegoldáshoz.  

Kulcsszavak: eszköz, megértés, reprezentáció, matematikai modell, problémamegoldás 

 

Egy évtized kihívásai, változásai a zenepedagógia irodalom területén 

Dr. Dombi Józsefné, Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Szeged, 

dombi5@freemail.hu 

Az SZTE Ének-zene Tanszéke komoly érdeklődést mutat a mindenkori zenepedagógiai programok és a legújabb 

zenepedagógiai kortárszenei művek iránt. A hallgatók zenetörténeti, zeneirodalmi tájékozottsága érdekében új 

utakat keres a tanagyag információs jellegének gazdagítására és a zenei élménynek átadására, emellett a 

szegedi tanórán kívüli koncertpedagógiai lehetőségek feltárására. 2013-ig összegyűjtöttük az addig elhangzó 

műveket, amelyek kizárólag a „Zenepedagógiai Délelőtt” programját foglalták magukban. Az azóta eltelt 

időszakban elhangzott művek részletes rendszerezésére eddig nem került sor. A kutatás célja, hogy 2014-től 

összefoglalja a tanszék tanárai, hallgatói és kórusa által bemutatott XX. századi darabokat, szerzőnként 

rendszerezze az elhangzott műveket. Továbbá célja, hogy összegyűjtse azokat a szegedi zenehallgatási, 

koncertpedagógiai lehetőségeket, amelyek a hallgatók számára elérhetőek. A kutatás módszere: empirikus 

kutatás, dokumentumelemzés. Kutatási kérdések: Melyek az előzményei a Zenepedagógiai Délelőtt sorozatnak? 

Változott-e a darabválasztás motívuma? Volt-e ősbemutató ebben az időszakban? Voltak-e visszatérően elhangzó 

darabok? A helyszínváltozás mennyiben befolyásolta az eseményeket?  

A kutatás eredményeként nyomon követhettük a változásokat, az új művek születését, valamint az 

összefoglalás révén egy repertoárt tudunk ajánlani a hallgatóinknak, amelyeket később a tanítás során 

hasznosíthatnak. Megállapíthattuk, hogy egy-két szerző esetében újra elhangzott az egyszer már 

megszólaltatott mű, a darabválasz-tás szempontjai bővültek, a helyszínváltozás pedig egyaránt mutatott pozitív 

és negatív hatásokat. A koncertpedagógiai lehetőségek bemutatása hozzájárul a koncertpedagógia történetével 

foglalkozó irodalom bővítéséhez.  

Kulcsszavak: kortárszene, ősbemutatók, zeneszerzők, művek 
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A tanítói pályára készülő hallgatók pályaválasztási motivációja 

Dr. Domján M. Katalin, Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, domjan.katalin@partium.ro 

Világszerte megfigyelhető, hogy a pedagógusok száma csökken, valamint erős tendencia mutatható ki a 

tanári/tanítói pálya elhagyására, jelentős változást és munkaerőhiányt eredményezve az oktatási–nevelési 

szektorban. Az elmúlt 15 évben számos tanulmány készült a fiatalok pályaválasztási, illetve a tanárok/tanítók 

pályamegtartási motivációjáról, de Romániában kevés empirikus vizsgálatot végeztek. Elméleti kutatásunk 

azokat a szakcikkeket vizsgálja, amelyek a pedagóguspálya választásához vezettek világszerte az oktatói karriert 

választó hallgatók körében. Ezen cikkek eredményeit összegezve bemutatjuk az általunk eddig fellelt 

kutatásokat a következő országokból: Anglia, Egyesült Királyság, Hollandia, Németország, Svédország, 

Finnország, Magyarország, Románia, Törökország, Ausztrália, Jamaika. A szakcikkekben található adatokat 

Bastick (1999, 2000) neveléstudományi kutatásaiban alkalmazott osztályozása alapján igyekeztünk 

rendszerezni: extrinzik, intrinzik és altruista motívumokba csoportosítva. Megfigyeléseink szerint az elmúlt 15 

év legtöbb kutatásában a Watt és Richardson (2006, 2007) által kidolgozott Factors Influencing Teaching Choice 

Scale (Tanári pályaválasztást befolyásoló tényezők skálája) különböző nyelvekre fordított, országokra adaptált 

változatát használták. Kutatásunk még nem teljes, további szakirodalom-elemzés szükségeltetik. 

Kulcsszavak: pályaválasztási motiváció, pedagóguspálya választása, tanítóképzősök motivációja 

 

Online oktatás a Kárpát-medencében 

Dósa István, Óbudai Egyetem, EDTI, dosa.istvan@uni-obuda.hu 

Előadásomban a Kárpát-medencei Online Oktatási Centrum (továbbiakban: K-MOOC) utóbbi néhány évben 

elért meghatározó eredményeit kívánom bemutatni. Digitális pedagógia-módszertani szempontból a K-MOOC 

kurzusokat felvett hallgatók által elért eredmények statisztikai elemzése alapján fogom prezentálni a K-MOOC 

rendszer működését illetve eredményeit. A publikációban górcső alá veszem a legutóbbi két évre fókuszáltan az 

online oktatás területén a kurzusokra való jelentkezések számossági tendenciáit. Köztudott ugyanis, hogy ez 

időszak alatt a Covid–19 világjárvány okozta helyzet miatt rendkívül dinamikusan fejlődő területté vált az 

online, digitális térben végrehajtott oktatás. Az elmúlt időszak elemzésén túlmenően betekintést fogok adni a 

jövőben rejlő lehetőségekbe is. Többek között olyan kérdésekre keresem a választ, mint pl.: hogyan lehet a 

modern LMS rendszerek digitális eszköztárával felvértezve szembenézni a „Z” hallgatói generáció által 

támasztott követelményeknek. A publikációban szólni fogok a K-MOOC rendszer hazai és határon túli magyar 

nyelvű online oktatásban betöltött szerepéről, illetve a nemzetközi nyitás lehetőségeiről is.  

Előadásomban külön fejezetet szánok a „gamification” fogalom bemutatásának és az ehhez kapcsolódó, az 

open-source LMS rendszerek tekintetében folytatható módszertanok implementációs lehetőségeinek is. Szó 

lesz arról, hogyan ültethetjük át a játékok világának fogalmait tanulást ösztönző, motivációs eszközökké az 

online térben. Talán az egyik legérdekesebb kérdés, hogy hogyan lehet egy olyan „achievement” (virtuális 

trófea) rendszert kialakítani, amely a pozitív visszacsatolás elvén keresztül ösztönözni képes a felhasználókat a 

folyamatos tanulásra, például kompetitív kihívásokat állítva a felhasználók elé. 

Kulcsszavak: Online oktatás, K-MOOC, gamifikáció  

 

Az (orális) egészségnevelés nehézségeinek hatása sajátos nevelési igényű tanulók körében 

Dr. Egri Tímea, Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Tanárképző Intézet, Miskolc, egritimea@gmail.com 

Dr. Rucska Andrea, Miskolci Egyetem, Egészségtudományi Kar, Miskolc, rucska.andrea@uni-miskolc.hu 

Dr. Faragó Ildikó, Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, efkildiko@uni-miskolc.hu 
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Az általános iskolás korú tanulók körében fontos az egészségnevelő, egészségfejlesztő foglalkozások alkalmazása 

lehetőség szerint minél korábbi életkorban. Sajátos nevelési igényű tanulók körében e foglalkozásoknak 

illeszkedniük szükséges az intellektuális képességekhez, azon tanulási nehézségekhez, amelyekkel a tanulók 

rendelkeznek. A téma helytállóságát számtalan iskolai tanulókkal foglalkozó kutatás és tanulmány támasztja alá, 

pl.: HBSC kutatás, Magyar Diáksport Szövetség kutatásai, az Országos Gyermekegészségügyi Intézet mérései. A 

problémák közé tartoznak az egyre fiatalabb korban megjelenő inaktivitás, az elhízás mértékének növekedése, a 

káros szenvedélyek elterjedése, a fogászati, szájhigiénés problémák. Célunk az orális egészségnevelés 

nehézségeinek hatása kisebbségi általános iskolákban témájú kutatás (Faragó & Rucska, 2021) bővítése sajátos 

nevelési igényű tanulók populációjával. Az alapkutatás a halmozottan hátrányos helyzetű abaúji térség három 

általános iskolájában zajlott 318 tanuló bevonásával, amit jelen kutatás keretében egy budapesti szegregált 

intézmény tanulóinak vizsgálatával egészítünk ki. A kérdőív a táplálkozásra, mozgásra, családi mikrokörnyezetre, 

egészségmagatartásra, a pandémia alatti oktatási folyamatokra fókuszál. Az alapkutatás eredményei szerint a 

tanulók több mint 70%-a fogyaszt valamit az esti fogmosás után, a diákok 21,6%-a nem mozog semmit iskolán 

kívül, 19,1%-ban már fogyasztottak alkoholt, 32,9%-uk a családtagokkal együtt (Rucska & Faragó, 2021). A sajátos 

nevelési igényű tanulók körében ezen adatok lekérdezése folyamatban van. A társadalmi beilleszkedés és az 

egészség szempontjából is döntő fontosságú a prevenciós tevékenység szintjének drasztikus emelése minden 

iskolatípusban, így feltételezhetően a szegregáló és integráló intézményekben is. Ehhez elengedhetetlen a képzett 

gyógypedagógusok, gyógypedagógiai asszisztensek munkája. 

Kulcsszavak: sajátos nevelési igény, prevenció, életmód, gyógypedagógus 

 

Az orális egészségnevelés nehézségeinek hatása kisebbségi általános iskolákban 

Dr. Faragó Ildikó, Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Miskolc, efkildiko@uni-miskolc.hu 

Dr. Rucska Andrea, Miskolci Egyetem, Egészségtudományi Kar, Miskolc, rucska.andrea@uni-miskolc.hu 

Dr. Egri Timea, Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Miskolc, egritimea@gmail.com 

A halmozottan hátrányos helyzetű régióban élő fiatalok társadalomba való beilleszkedését a nem megfelelő, 

gyakran rossz egészségi állapot, az egészségtelen életmód csak fokozza, mely a különböző közvetítő 

mechanizmusokon keresztül tanulmányi lemaradásban manifesztálódik. A tanulók otthoni környezetükön belül 

kevésbé jutnak hozzá a készségeik fejlődéséhez fontos erőforrásokhoz, az iskolai közeg a sajátos nevelési 

igényhez kellene, hogy alkalmazkodjon, speciális képzettségű gyógypedagógusokkal. Mindehhez pandémiás 

helyzet is társult, mely tovább fokozta a társadalmi, egészségi különbségeket.  

Célunk volt a halmozottan hátrányos helyzetű régióban élő általános iskolás tanulók életmódját feltárni, a 

sajátos nevelési igényű tanulók körére is kiterjeszteni a kutatást, és a fogászati státuszon keresztül az 

egészségmagatartásukat megismerni, amely determinálja életesélyeiket.  

A kutatás a halmozottan hátrányos helyzetű abaúji térség három általános iskolájában zajlott, 318 tanuló 

(átlagéletkor: 10,5±2,5 év) (fiú/lány arány: 47,6/52,4%) fogászati szűrővizsgálatát és survey vizsgálatát végeztük 

el. A kérdőívben a táplálkozásra, mozgásra, családi mikrokörnyezetre, egészségmagatartásra, a pandémia alatti 

oktatási folyamatokra fókuszáltunk. Az adatokat SPSS programmal értékeltük.  

A tanulók 36,1%-ánál nincs vezetékes víz, 72%-ban három vagy több testvérük van. Több mint 70%-uk fogyaszt 

valamit az esti fogmosás után, a diákok 21,6%-a nem mozog semmit iskolán kívül, 19,1%-ban már fogyasztottak 

alkoholt, 32,9%-uk a családtagokkal együtt. D értékük 3±3,1 (szuvas fogak száma), DMFT átlaguk 5,6±3,5, ahol a 

fiúk értékei szignifikánsan rosszabbak (p<0,028), és gyakori az ínygyulladás is. Az online oktatás során a tanulók 

32,7%-ának volt eszköze a tanuláshoz, de több mint 40%-nak ez problémát okozott.  

A társadalmi beilleszkedés és az egészség szempontjából is döntő fontosságú a prevenciós tevékenység szintjének 

drasztikus emelése a kisebbségi iskolákban, esetlegesen speciálisan képzett gyógypedagógusok bevonásával. 

Kulcsszavak: prevenció, orális egészségesély, hátrányos helyzet, gyógypedagógus, SNI 
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A pedagógus életpályamodellek testközelből 

Fazekas Elek, PhD hallgató, Debreceni Egyetem, Debrecen, fazekaselek503@gmail.com 

Kelemen Henrietta, PhD hallgató, Debreceni Egyetem, Debrecen, Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, 

heni_kelemen@yahoo.com 

Csonka Éva, PhD hallgató, Debreceni Egyetem, Debrecen 

A pedagógus életpályamodell a szakmát megerősítő kezdeményezés részét képezi, amely számos országban, 

köztük Magyarországon és Romániában is megjelent. A modellek funkciói közé tartozik a pedagógusok 

bérezésének tapasztalattal és végzettséggel való arányosítása, a pedagógus pálya presztízsének növelése és a 

produktív, illetve önmagukat folyamatosan fejlesztő pedagógusok motiválása és a pályán maradás támogatása. 

Kutatásunk során arra kerestünk válaszokat, hogy a magyar és román modell milyen lényegi különbségeket rejt 

magában, és ezt a gyakorló pedagógusok hogyan élik meg. Kíváncsiak voltunk arra, hogy meglátásuk szerint 

mennyiben járul hozzá a modell a fent említett célkitűzésekhez, továbbá az előrelépéssel járó többletfeladatok 

milyen mértékben támogatják vagy hátráltatják az oktatói munkát. A vizsgálatot a modellek részletes elemzése 

után három fókuszcsoportos interjú segítségével végeztük el, amelyekben kilenc magyarországi és öt erdélyi 

pedagógus vett részt. Az interjúalanyok kiválogatása során igyekeztünk heterogén csoportokat összeállítani a 

hazai és külhoni magyar közoktatásban oktató pedagógusok soraiból. Választásunk azért a fókuszcsoportos 

interjúra esett, mivel e kutatási módszer lehetőséget ad arra, hogy mélyen árnyalt képet kapjunk a modellek 

erősségeiről és gyengeségeiről a pályán dolgozók szemszögéből. A csoporttagok esetleges nézeteltérései pedig 

kiváló táptalajt adnak a további vizsgálódásnak. A megkérdezett pedagógusok két markánsabb nézőpontot 

képviseltek a fókuszcsoportos interjúk során. A résztvevők egy része aránytalannak érezte az életpályamodellel 

kapcsolatos terhelési és jutalmazási rendszert, míg mások a megújulás és fejlődés lehetőségét látták benne.  

Kulcsszavak: pedagógus életút, életpályamodell, fókuszcsoportok, karrier 

 

A tehetségsegítés forrásai a Debreceni Református Kollégium történetében 

Fehér Ágota, Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kar, Nagykőrös, feher.agota@kre.hu 

A felnövekvő generációk tehetségének gazdagítása minden pedagógusnak közös küldetése, különleges 

közöttük a nagy hagyományú református kollégiumok szellemiségében tanítók köre. „A reformáció belső 

lényegéből fakadóan létszükségletnek tekintette az iskolákat” (Barcza, 1988, p. 15), s a múlt sajátos történelmi 

helyzeteiben olyan értékeket erősített meg, amelyek napjaink tehetséggondozó tevékenységeinek is fontos 

alapjai. Jelen kutatás célja a Debreceni Református Kollégium tehetségsegítő szellemiségének és oktató-nevelő 

tevékenységének megvizsgálása a történelmi hagyományok tükrében, amelyet az intézmény évkönyveinek és 

értesítőinek tartalmi elemzésén keresztül végzünk három fő szempont mentén:  

1. A szellemi műhelyként való működés, az önképzőköri jelleg megmutatkozása (G. Szabó, 1996), amely 

református kollégiumok sajátos értékeként a közösség lelki erőforrásait gazdagítja, miközben 

megkülönböztetett figyelemmel fordultak az egyén fejlődése irányába is. 

2. A kálvini hitelvek alapján a szigorú munkaetika és küldetéstudat (Kálvin, 1991), valamint a „puritán kegyesség 

és életeszmény” (Barcza, 1988, p. 303) kiemelődése, amelyek szintén fontossággal bírnak a tehetséggondozás 

folyamatában. 

3. A feladat iránti elköteleződés, az elmélyülés kiemelése és szerepe, amely napjaink sajátos felgyorsult 

világában talán még fontosabb a múlt követendő értékeinek köréből: a megállás, az átgondolás értékes belső 

érintődésre ad lehetőséget, s ezzel a képességek kibontakoztatásának forrása is (Szabó, 2019).  

A Debreceni Református Kollégium oktatójaként többek között Szegedi Kis István pedagógiai iránymutatásai 

már a XVI. században megerősítették a szorgalom, a figyelem, a türelem, a fegyelmezettség értékeit (Tóth, 

2013), amely nevelési elvekre Martin (2003, 2010) tanulók elköteleződésének és motivációjának 

multidimenzionális, integratív modelljére, az ún. Motivációs és Elkötelezettség Kerékre, építve is tekintünk. 
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Mindezek alapján törekszünk a Debreceni Református Kollégium évkönyveiben kifejeződő tehetséggondozás 

területén kifejtett tevékenységeinek pontosítására. 

Kulcsszavak: Debreceni Református Kollégium, tehetségsegítés, feladat iránti elköteleződés, kálvini hitelvek, 

önképzőkör 

 

Egy "teljesebb élet" lehetőségei – normalizációs életforma a sérült emberek mindennapjaiban  

Fucskó Mónika, doktorjelölt, Nyíregyházi Egyetem Alkalmazott Humántudományok Intézete, Nyíregyháza, 

fucsko.monika@nye.hu 

Kutatási területem az értelmileg és halmozottan sérült fiatal felnőttek intézményi életének vizsgálata, elsődlegesen 

az autonómia, továbbá a normalizációs életmód kialakítása tekintetében. A sérült felnőttek intézményi 

körülmények között egy viszonylagosan zárt rendszerben élik az életüket, melyből sok esetben hiányoznak a 

többségi társadalom számára elfogadott és hozzáférhető mindennapi tevékenységek. Természetesen különbség 

mutatkozik az egyes intézményi típusok között, mint például az ápoló-gondozó otthon és a lakóotthon, a 

támogatott lakhatási életforma sajátosságai szempontjából. Eddigi személyes tapasztalatom és kutatásaim 

rámutattak az intézménytípusok közötti különbségre és a változtatás lehetőségeire. A kutatási eredmények 

felhasználásának fő célkitűzése az intézményekben tevékenykedő szakemberek együttműködésével egy élhetőbb, 

szabadabb, normalizált életmód kialakítása. Ehhez alapvető fontosságú e fiatalok továbbtanulásának biztosítása 

(felnőttoktatásban való részvétel), a nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatásra való felkészítésük (beleértve a 

munkáltatók felkészítését), és az autonóm életmód biztosítása (többek között a szabadidő hasznos eltöltése, saját 

döntés alapján). A jelszó ebben az esetben is a "Semmit rólunk nélkülünk" alapelv.  

Jelen előadásom során szeretném továbbá felhívni a figyelmet a sportban rejlő lehetőségekre is, a Magyar 

Speciális Olimpiai Szövetség tevékenységének és eredményeinek bemutatása révén. A Speciális Olimpia 

mozgalom küldetése, hogy a 8 éves és annál idősebb értelmi fogyatékossággal élő emberek számára egész éven át 

tartó edzési és versenyzési lehetőséget nyújtson különböző olimpiai sportágakban. A Speciális Olimpia alapelve 

azon a meggyőződésen nyugszik, hogy ezek az emberek is képesek – megfelelő segítséggel – tanulni, ezáltal a 

társadalom aktív és hasznos tagjává válni, és ezzel párhuzamosan élvezni az élet adta örömöket a munkában, az 

emberi kapcsolatokban, a szabadidős tevékenységekben, így a sportban is. 

Kulcsszavak: sérült felnőttek, autonómia, normalizáció, intézményi életforma, sport 

 

Online oktatási tapasztalatok a felsőoktatásban 

Dr. Gál Katalin, Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, katalin.gal@partium.ro 

Dr. Pásztor Rita-Gizella, Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, pasztor.rita@partium.ro 

Dr. Székedi Levente, Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, szekedi.levente@partium.ro 

Dr. Tolnai Tímea-Katalin, Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, tolnai.timea@partium.ro 

A 21. századi felsőoktatási rendszerek számára valós kihívást jelent a digitalizáció. Ezt a folyamatot a 2020 

tavaszán megjelenő járvány kellőképpen felgyorsította, hiszen az egyetemek – függetlenül a felkészültségtől – 

egyik napról a másikra álltak át az online oktatásra. Kutatásunk a koronavírus járvány első hulláma kontextusában 

a Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóit és oktatóit célozta egy online kutatás keretében. Elsősorban arra a 

kérdésre kerestük a választ, hogy az oktatási folyamat szereplői hogyan élték meg az online térben megvalósuló 

munkát. A kutatás második fázisában az online oktatás során konszolidálódott tapasztalatokat vizsgáltuk 

fókuszcsoportos beszélgetések segítségével, arra a kérdésre keresve a választ, hogy a felhalmozott online oktatási 

tapasztalatokból melyek azok, amelyek a jövőben is hasznosíthatóak az oktatás hatékonyabbá tételében, és valódi 

digitalizációt eredményezhetnek a felsőoktatásban. A kutatás tapasztalatai azt tükrözik, hogy a vizsgált 

felsőoktatási intézményben az online oktatásra való átállás viszonylag zökkenőmentesen zajlott, annak dacára, 
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hogy nagy különbségek vannak oktatók és diákok körében, ami a korábbi online tapasztalatokat és a digitális 

kompetenciákat illeti. A kvantitatív kutatás tanulságai azt mutatják, hogy az egymás segítését szolgáló személyes 

hálózatok jól működtek. A kvalitatív eredmények, amellyel kiegészítettük a kutatást, rávilágítanak arra, hogy a PKE 

esetében is követhető az online oktatással kapcsolatos tapasztalatok görbéje: a kezdeti eufórikus időszakot 

felváltotta az elszigetelődés, az izoláció, amelyek mentén egyértelműen megfogalmazódott mind a hallgatói, mind 

pedig az oktatói oldalon a fizikai jelenléttel történő oktatásra való visszaállás, úgy, hogy közben tartsuk meg a 

hatékonyságot növelő digitális megoldásokat.  

Kulcsszavak: online oktatás, digitalizáció, felsőoktatás 

 

Iskolai lemorzsolódás. Esettanulmány partiumi iskolák példáján 

Dr. Gál Katalin, Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, katalin.gal@partium.ro 

Dr. Pásztor Rita-Gizella, Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, pasztor.rita@partium.ro 

Az iskolai lemorzsolódás megelőzése számos európai és hazai stratégiai dokumentumban, finanszírozási 

programban megjelenik mint konkrét cél. Románia esetében a lemorzsolódás visszaszorítása kiemelten fontos, 

hiszen az iskolaelhagyás jóval az EU-átlag (9,9%) fölött van (2020-ban 15,6%) és az Európa 2020 Stratégia nyomán 

vállalt célokat sem sikerült teljesítenie hazánknak. Kutatásunk során feltérképeztük a nemzetközi és hazai kutatási 

eredményeket – ezzel igyekeztünk leírni a romániai helyzetet és kontextusba ágyazni az általunk vizsgált oktatási 

intézményeket. Vizsgálatunkban nagyváradi és vidéki iskolákban tanító pedagógusok körében készítettünk 

kérdőíves vizsgálatot, melynek célja a lemorzsolódásra hajlamos tipikus diákok profiljának megrajzolása, valamint 

a lemorzsolódás megelőzését elősegítő tevékenységek beazonosítása volt. Eredményeink alapján elmondható, 

hogy az általunk vizsgált Bihar megyei oktatási intézményekben reprodukálódnak az országosan is fellelhető 

trendek, ami a pedagógusok iskolai lemorzsolódásról való tudását, a jelenséggel való foglalkozást és a 

megelőzésre való törekvést illeti. A hétköznapi oktatási gyakorlatban a pedagógusok szembesülnek a 

lemorzsolódás jelenségével, ismerik a lehetséges okokat, a megoldások tekintetében pedig – az elhangzott 

vélemények tükrében – elmondható, hogy rendszer-szintű deficitről beszélhetünk.  

Kulcsszavak: iskolai lemorzsolódás, hátrányos helyzet, megelőzés 

 

Magyarországon tanuló partiumi középiskolások kapcsolati tőke szerzési eszközei a magyarországi 

közegben. Korlátok és lehetőségek 

Dr. Györbiró András Csaba, Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, andrasgyorbiro@yahoo.com 

Az elmúlt évtizedek oktatáskutatásai (pl. a Debreceni Egyetem koordinálásával zajló TERD és HERD projektek) 

révén tényszerűségében, de okaiban is feltárt jelenség az, hogy egyre több Románia nyugati határszélén élő 

magyar középiskolás választ magyarországi tanintézményt középfokú tanulmányai helyszínéül. Az okok 

sokrétűek, a mértékadó kutatások szerint a legfőbb tényezők között tartják számon például a román nyelvből 

tett érettségi elkerülésének lehetőségét, egy vélelmezett jobb jövő biztosításának lehetőségét a fiataloknak, de 

elfogadható munkahipotézisként az is, hogy azért tartják ezt célszerűnek, mert a szülők a későbbiekben 

magyarországi felsőoktatási intézménybe szeretnék íratni gyermekeiket.  

Jelenlegi kvalitatív kutatásomban azt vizsgáltam meg, hogy milyen mértékben nyílik lehetősége a partiumi 

régióból Magyarországra középiskolai tanulás céljából kivándorló fiataloknak kapcsolati tőkét építeni a helyi 

befogadó közegben. Széleskörű társadalomtudományi konszenzus övezi azt a tételt, hogy a kapcsolati tőke az 

élet számos területén az egyik legfontosabb erőforrás, nemcsak a szakmai előmenetel, a későbbi szakmai és 

általános tájékozottság, de a barátságok és egyéb, létfontosságú társas kötések esetében is. A középiskolák 

pedig e tőke megszerzésének és bővítésének fontos helyszínei számos ilyen jellegű vizsgálat szerint. Ennek nem 

csupán társadalmi, de lélektani és csoportdinamikai okai is azonosíthatóak: ez az időszak a jellemfejlődés és a 
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társadalmi én kialakulásának fontos időszaka, az ekkor kötött barátságok és kapcsolatok különösen erős 

kötelékekké, valós társadalmi kötésekké válhatnak.  

Kutatásom részben hiánypótló, abban az értelemben, hogy általa jobban megérthető legyen a romániai diákok 

magyarországi tanulásának ezen aspektusa is, a pedagógiai és egyéb szakmai szempontok mellett. 

Kulcsszavak: középiskola, Partium, oktatási migráció 

 

Az óvodai nevelés szabályozása a rendszerváltozást követően a curriculum tükrében 

Habinyák Erzsébet, doktorandusz, Pécsi Tudományegyetem, „Oktatás és Társadalom” Doktori Iskola, Partiumi 

Keresztény Egyetem, Nagyvárad, habinyakerzsebet@partium.ro 

Az erdélyi magyar nyelvű óvodákban napjainkban különösen fontos szerepet kap az oktatás minősége, az 

innováció és az alternatív módszerek használata. Ahhoz, hogy ezek eredetét feltárjam, figyelmemet a 

rendszerváltozás utáni időszakra fordítottam. Célom annak áttekintése, hogy milyen gazdasági, demográfiai, 

jogi, tanügyi változások jellemezték ezt az időszakot, és ezek hogyan formálták az óvodai nevelést térben és 

időben. Bemutatom azt, hogy az óvodai alternatív pedagógiai programok hogyan tudtak teret nyerni és 

beilleszkedni a centralizált oktatási rendszerbe. Előadásomban kiemelem az óvodai curriculumban történt 

lényeges változásokat és ezek hatását az óvodai nevelésre.  

A szakirodalomban több publikációt is találunk, amelyek a magyar kisebbség kérdésével, oktatáspolitikájával 

foglalkoznak, de ezek kevésbé állítják fókuszba az óvodai nevelést és az óvodai programokat. Erdély 

oktatáspolitikájának megismerésében segítségemre voltak Gidó (2013) valamint az UNICEF statisztikai és 

számadatai a rendszerváltozás utáni Erdélyről, annak etnikai, vallási, urbanizációs összetételéről. Román 

nyelvből fordítottam magyarra a tanügyi törvényeket, rendeleteket és jogszabályokat, amelyek az óvodaügy 

változásait tartalmazzák. Kutatásom során a történeti forráselemzés, a tanügyi törvények és jogszabályok 

feltárása, valamint az összehasonlítás foglalták el a központi szerepet. A feltárás során részleteiben gazdag 

képet kaptam a rendszerváltozás után kezdeményezett decentralizációs oktatásügyi folyamatokról, a 

megalakult magyar óvodák helyzetéről és az alternatív óvodai programokkal működő intézményekről. Az 

óvodai curriculumok elemzése során kiemeltem a lényeges változásokat, és megvizsgáltam, hogy ezek a 

reformintézkedések milyen hatással voltak a mindennapi óvodai életre.  

Kutatásom eredményeit a jövőben ajánlások, publikációk formájában szeretném kamatoztatni, amelyet fel 

tudnak majd használni az óvodapedagógusok és az egyetemi hallgatók egyaránt.  

Kulcsszavak: óvodai nevelés, curriculum, óvodai szabályozás 

 

Az alacsony szocioökonómiai státusz és a jövőre irányuló tervek, aspirációk 

Harsányiné Dr. Petneházi Ágnes, Nyíregyházi Egyetem, Nyíregyháza, petnehazi.agnes@nye.hu 

Dr. Lestyán Erzsébet, Gál Ferenc Egyetem, Szarvas, lestyanerzsebet@gmail.com 

A szerző kutatásában arra keresi a választ, hogy a középiskolai, ötéves komplex tehetséggondozó programba 

beválogatott hátrányos helyzetű, alacsony szocioökonómiai státusszal bíró tanulók jövőre irányuló tervei, 

aspirációi mutatnak-e eltérést a náluk kedvezőbb helyzetben lévő társaikétól, és ha igen, miben. A szerző 

részletesen bemutatja a 2000-ben indított, egész országra kiterjedt, átfogó programot, a Hátrányos Helyzetű 

Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programját, majd az ott tanuló gyerekek jövőre irányuló terveit, 

motivációit hasonlítja össze, az ugyanabba a középiskolába járó, nem hátrányos helyzetű gyerekekével. A 

vizsgálatot az Aspirációs Index kérdőívvel (Kasser-Ryan, 2005; magyar változat V. Komlósi et al., 2006) végezte. A 

kérdőívben tartalmilag két nagy csoportba sorolhatjuk a motivációkat: intrinzik aspirációk, mint a személyes 

növekedés, a tartalmas kapcsolatok kialakítása és fenntartása, a társadalmi hasznosság, elköteleződés. Az extrinzik 

aspirációk: a gazdagság, a hírnév és imázs. A vizsgálati személyeknek hétfokozatú skálán kellett minden egyes 
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kérdést három aspektusból megítélniük: egyrészt, hogy mennyire fontos számukra az adott életcél, mennyire 

tartják valószínűnek, hogy elérik ezt, és hogy mennyire valósították meg eddig. A szerző az extrinzik és az intrinzik 

motívumokat hasonlította össze egyrészt az AJTP-ben résztvevő és a kontroll csoport, valamint a Komlósi-féle 

átlagokkal. Eredményei szerint az intrinzik életcélok fontosságának átlaga magasabb mind a kontrollcsoportos 

gyerekek, mind a magyar standard (V. Komlói et al., 2006) átlagánál. Az extrinzik életcélok fontosságának 

átlagában a két csoport között nem talált szignifikáns különbséget. A programban szerencsésen találkozik az 

esélyegyenlőség és a méltányosság elvének érvényesítésére épülő oktatás, a nevelésközpontú pedagógiai 

koncepciókkal. Ebben a tekintetben modell értékű lehet a jövőbeli hátránykompenzáló programok megalkotói 

számára is, hiszen olyan értékek és alapeszmék hordozója, amelyeknek minden modern oktatási rendszer vállalt 

funkcióinak inventáriumában tükröződniük kell.  

Kulcsszavak: hátrányos helyzet, tehetséggondozás, jövőre irányuló tervek, aspirációk 

 

A tanár szakos hallgatók pályaképe a tanárképzés megreformálásának előestéjén 

Dr. Hollósi Hajnalka, Nyíregyházi Egyetem, Nyíregyháza, hollosi.hajnalka@nye.hu 

2022 szeptemberétől Magyarországon a tanárképzés egységesen 10 félévessé válik, átalakul a szerkezeti 

felépítése is, illetve sokkal gyakorlatorientáltabb lesz. Ez jelentős változásokkal jár, mivel a jelenlegi 

rendszerben 10 vagy 12 féléves tanulmányokat folytatnak a hallgatók, az előbbi általános iskolai tanári, míg az 

utóbbi középiskolai tanári diplomát ad számukra. Az egységes képzés során egyaránt felkészítést kapnak mind 

az általános, mind a középfokú oktatásban való tanításra, tehát a megszerzett diplomával egészen érettségiig 

taníthatnak. Vizsgálatomban, amelyet 2021 őszén végeztem a Nyíregyházi Egyetem osztatlan tanár szakos 5. 

féléves hallgatóinak körében, arra voltam kíváncsi, hogy a tanári pályára készülő hallgatók hogyan viszonyulnak 

a jelenlegi tanárképzéshez, illetve a pedagóguspályához tanulmányaik e szakaszában. A hallgatók egy általam 

összeállított 22 kérdésből álló kérdőívet töltöttek ki, amely elsősorban a tanári pályával kapcsolatos 

attitűdjükre kérdezett rá, különböző szegmensek mentén. A kutatás aktualitását a már említett tanárképzési 

reform támasztja alá. Mivel egyértelmű, hogy vannak módosításra szoruló elemek a képzésben, így többek 

között azt szeretném megtudni, hogy az általam megkérdezett hallgatók hogyan vélekednek erről. A hallgatók 

jelenleg a 3. tanévet töltik, tehát már rendelkeznek olyan széleskörű tapasztalattal a képzés szerkezetéről, hogy 

véleményt tudjanak nyilvánítani, illetve legyen elképzelésük a rájuk váró tanári pályáról. Előadásomban tehát a 

Nyíregyházi Egyetem harmadéves nappali osztatlan tanár szakos hallgatóinak vizsgálatát kívánom bemutatni, 

amelynek témája a pedagóguspálya iránti elköteleződés. 

Kulcsszavak: tanárképzés, felsőoktatás, pedagóguspálya, motiváció, tanári pálya iránti elköteleződés 

 

A Pygmalion-hatás jelentősége a hátrányos helyzetű tanulók mentorálásában 

Horváth Annamária, Debreceni Egyetem, Debrecen, horvathannamari19@gmail.com 

A Pygmalion-hatás a másokkal szembeni elvárások erejét példázza. Az emberek olyanokká válnak, amilyen 

elvárásokat támasztunk velük szemben (Merton, 1980; Cserné Adermann, 1991). A humán szolgáltatások terén 

alkalmazott elnevezés, a mentorálás, egy idősebb, tapasztalt felnőtt és egy nem rokon, fiatalabb személy 

kapcsolatát jelenti, mely kapcsolatban az idősebb személy folyamatos tanácsadást, útmutatást, bátorítást ad a 

fiatalabb számára, annak alkalmassága, kompetenciája és személyiségfejlődése, növekedése érdekében. A 

közösen eltöltött tanulási idő során a mentor és a mentorált gyakran alakít ki a kölcsönös elköteleződésen, 

tiszteleten, hűségen és közös személyiségjegyeken alapuló kapcsolatot egymással, mely elősegíti a fiatal 

személy átlépését a felnőttkorba (Nagy, 2014). A kutatás célja megvizsgálni a mentorálás hatását a hátrányos 

helyzetű mentoráltak tanulmányi eredményeire és motivációjára. A mentor–mentorált közötti kapcsolat 

komplex hatásmechanizmusának összetevői között kiemelten elemezzük a Pygmalion-hatást. A tervezett 
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kérdőíves kutatás alapsokaságát a Tanítsunk Magyarországért Mentorprogramban részt vevő Hajdú-Bihar 

megyei 7. és 8. osztályos mentoráltak adják. Kontrollcsoportként hasonló háttérrel rendelkező, de a 

programban részt nem vevő tanulókat vizsgálunk. Kutatásunk az elméleti megalapozás és operacionalizálás 

fázisában van, így eredményekről még nem számolhatunk be. Hipotézisünk, hogy a mentorált hátrányos 

helyzetű tanulók esetében hangsúlyosabban van jelen a Pygmalion-hatás kedvező befolyása a tanulmányi 

eredményekre és a motivációra, mint nem mentorált társaik körében. 

Kulcsszavak: Pygmalion-hatás, mentorálás, hátrányos helyzetű tanulók 

 

Metakognícióra alapozott olvasási stratégiák. A reciprok szövegfeldolgozás lehetőségei az alsó 

tagozaton  

Dr. Huszár-Samu Nóra, Eötvös József Főiskola, Baja, huszar.nora@ejf.hu 

Az előadás a formális olvasástanulás utáni szövegfeldolgozás hatékonyságát és fejlesztési lehetőségeit vizsgálja és 

mutatja be. Az olvasás, a szövegértő olvasás jelenségvilága a századforduló óta képezi frekventált területét a 

pedagógiai, pszichológiai és szociológiai kutatásoknak: megfelelő szintje minden további tanulás előfeltétele, így a 

társadalom alrendszereiben való boldogulásé is. Bár a megfelelő szint elérése társadalmi igény, napjainkban ennek 

ellenére a literacy crisis, az olvasás válsága és/vagy funkcióvesztése a jellemző. Az iskolának mint intézménynek 

reflektálnia kell a társadalom szükségleteire, de a szövegértés képességét azért nem tudja megfelelően kialakítani 

kisiskolás korban, mert a nemzetközi kutatásokkal és a szövegértésről alkotott új tudáskoncepcióval – 

metakognícióra alapozott olvasási stratégiák tanításának lehetőségeivel – a módszertani repertoár nem tartott 

lépést eddig. Az analitikus szövegfeldolgozás módszertani kerete nem készíti fel kellőképpen az alsó tagozaton 

tanuló diákokat a felső tagozat szövegtípusainak célorientált megértésére, valamint az önálló dekódolás és 

megértés képességét sem alakítja ki. Az előadásban arra vállalkozom, hogy az olvasás, a szövegértés és a 

metakognícióra alapozott olvasási stratégiák elméleti bemutatásán és kapcsolatrendszerének feltárásán keresztül 

mutassak rá a jelenlegi szövegfeldolgozási módszertan hiányosságaira, és vázoljak egy lehetséges megoldási 

kísérletet, a reciprok szövegfeldolgozás lehetőségét. Úgy gondolom, a szövegértés tanítása szintjén jelentős 

képességbeli fejlődési eredmény érhető el a jelenlegi tendenciák erősítésével. Az előadás a jó olvasó, a 

metakogníció és az olvasási stratégiák tanításának és átadásának a szerepét hangsúlyozza az osztálytermi 

környezetben, elsősorban az alsó tagozaton, 4. évfolyamon.  

Kulcsszavak: szövegértés, olvasási stratégia, metakogníció  

 

Az attitűdformáló nevelés lehetséges alternatívája 

Dr. Inántsy-Pap Ágnes, Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza, 

inantsypapagnes@gmail.com 

Dr. Szilágyi Barnabás, Debreceni Egyetem, Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar, Debrecen 

Pusztai Gabriella (2013) több munkájában is hangsúlyozza, hogy az egyházi iskolák számos esetben kifejezetten 

nagy hangsúlyt fektetnek a hátrányos helyzetű gyermekek felkarolására. E speciális körülmények olyan plusz, 

hozzáadott értéket kívánnak a felekezeti oktatástól, amely körvonalait az intézményeknek maguknak kell 

definiálniuk saját pedagógiai programjaikban. Ugyanakkor e felekezeti iskoláknak nagy segítséget jelenthet, ha 

van egy olyan, „központi” útmutatás, ami a körvonalakat megmutatja. Az is világos tény, hogy az említett 

oktatási intézményekben oktató tanárok számára is nagy kihívást jelent a megváltozott társadalmi 

körülményekhez való igazodás. Ebben nagy segítséget nyújtanak a zsinati dokumentumok, a Katolikus Nevelés 

Kongregációjának útmutatásai, illetve a fenntartó által képviselt irányvonal. Jelen teoretikus vizsgálatunk 

alapvető keretei a II. Vatikáni Zsinat három dokumentumára szorítkoznak. Elsősorban azokat a referenciákat 

vettük figyelembe az elemzés elvégzése során, amelyeket az Antology of the Main Text on the Catholic School 

published by the Congregation for Catholic Education in Rome from 1965 to 2009 című munka javasolt, illetve 



III. Oktatás határhelyzetben konferencia  Nagyvárad, 2022. március 11–12. 

 
 PARTIUMI KERESZTÉNY EGYETEM 

 

 

   31 

azokat, amelyek a leghátrányosabb régiókban működő iskolák diákjai, illetve oktatói számára különleges 

jelentőségűek lehetnek az attitűdformáló nevelés folyamatában. 

Kulcsszavak: attitűd, hátrányos helyzet, hozzáadott érték, pedagógiai program 

 

A javítóintézet világának metaforái – egy javítóintézeti pedagógusokkal készített interjús kutatás 

eredményei 

Izsák Hajnalka, PhD hallgató, Pécsi Tudományegyetem, „Oktatás és Társadalom″ Neveléstudományi Doktori 

Iskola, Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, hajnalkaizsak@gmail.com 

A javítóintézet egy sajátos világ, amely egyidejűleg büntetőjogi és pedagógiai intézményként működik. Ebből 

kifolyólag, az átlagos pedagógiai helyzetekhez viszonyítva, a javítóintézetben dolgozó, pedagógus munkakörben 

foglalkoztatott nevelők egy olyan zárt világban végzik nevelő-oktató munkájukat, amely a kívülállók számára 

kevéssé vagy egyáltalán nem ismert. Számos tudományos megalapozottságú, túlnyomórészt jogi, jogtörténeti, 

büntetéstörténeti és szociológiai munka született a javítóintézetekkel és a fiatalkori bűnelkövetéssel kapcsolatban, 

ugyanakkor megállapítható, hogy – annak ellenére, hogy a bűnelkövető fiatalkorúak számára kiszabott 

intézkedések pedagógiai szempontúak – a fiatalkorú bűnelkövetőkkel foglalkozó pedagógusok témaköre 

neveléstudományi szempontból kevéssé kutatott. A javítóintézeti pedagógusokra és pedagógiai kultúrájukra 

fókuszáltak a B. Aczél Anna, Darvas Ágnes (1985), Hegedűs Judit (2010), B. Aczél Anna (2010) és Szarka Attila 

(2010) által végzett vizsgálatok. Metaforavizsgálatot Hegedűs Judit (2007, 2010) végzett a kérdőíves kikérdezés 

módszerével az Aszódi és a Rákospalotai Javítóintézetben. Vizsgálatom középpontjában tehát a 

pedagógustársadalom kevésbé ismert, elismert és kutatott csoportja, a javítóintézeti nevelők állnak. A 

javítóintézettel kapcsolatos nevelői attitűdök, vélekedések, valamint a javítóintézet belső, rejtett világának jobb 

megismerése érdekében a neveléstudományban elsősorban a pedagógiai fogalmak és jelenségek feltárására 

használt kvalitatív kutatási módszert, a metaforagyűjtést alkalmaztam, amely egy hasonlatra épülő képalkotással 

segít megjeleníteni, feltárni a legkevésbé verbalizálható és tudatosítható tartalmakat (Szivák, 2010). A 

metaforavizsgálat célja, hogy segítsen feltárni és megérteni a belső, rejtett motívumokat, nézeteket és 

gondolkodásmódot, hogy egyéni jellemzést adjon a vizsgált személyekről, fogalmakról, jelenségekről (Szabolcs, 

2001; Szivák, 2002; Sántha, 2006). A javítóintézeti nevelőkkel készített interjúk során interjúalanyaimnak a 

javítóintézet, javítóintézeti pedagógus és javítóintézeti növendék fogalmakat „olyan mint...” hasonlatban kellett 

megfogalmazniuk. A pedagógusok nyelvhasználata, az alkalmazott szóképek jellege számos rejtett pedagógiai 

tartalmat, történést fedhet fel. Az interjú átírását az így született metaforák tartalmának elemzése követte, amely 

során közös pontokat kerestem a pedagógusok által megfogalmazott metaforák jelentése alapján. Válaszadóim 

metaforáiból jellemző módon rajzolódnak ki a javítóintézet, a benne dolgozó pedagógusok és a bekerült fiatalkorú 

bűnelkövetők sajátosságai. Előadásomban a vizsgálat eredményeit szeretném ismertetni. 

Kulcsszavak: metafora-kutatás, javítóintézet, javítóintézeti pedagógus, javítóintézeti növendék 

 

Mennyire befolyásolja a tanár szakos hallgatók attitűdjét a komplex oktatás iránt saját tudásuk 

megítélése? 

Janecskó Liliána Lenke, PhD hallgató, Debreceni Egyetem, Debrecen, janecsko.liliana@gmail.com  

Az integrált természettudományos tantárgyak egyre jelentősebb magyarországi térnyerése miatt kutatásunkban a 

tanár szakos hallgatók komplex természettudományos tantárgyak iránti attitűdjét vizsgáljuk. Az attitűdvizsgálat 

során a Debreceni Egyetem hallgatói közül 55 legalább egy reál szakkal rendelkező – és így a komplex tantárgyak 

oktatásában a későbbiekben valószínűleg érdekeltté váló – tanár szakos hallgatót kérdeztem meg mélyinterjús 

módszerrel. A mélyinterjút Atlas.ti programmal elemeztem ki. A megkérdezett tanár szakos hallgatók 52%-a (29 

fő) elutasító volt a komplex természettudományos oktatás iránt. Az elutasítás egyik legfőbb tényezője az volt, 
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hogy miként ítélik meg a tanár szakos hallgatók tudásukat a természettudományos területek iránt. A komplex 

természettudományos oktatástól elzárkózó hallgatók 60%-a (33 fő) kevésnek ítélte meg tudását a 

természettudományos szakjuktól/szakpárjuktól eltérő reál tudományokkal szemben. Míg az elutasító hallgatók 

11%-a (6 fő) saját természettudományos szakja ismereteivel szemben ítélte meg bizonytalannak tudását. A tanár 

szakos hallgatók szakjuktól eltérő természettudományos területek iránt meghatározott tudása és a komplex 

oktatás iránti attitűd összefüggést mutat azzal, hogy miképpen képzelik el a hallgatók a komplex 

természettudományos tantárgyak oktatását, az integrált természettudományos tantárgyak tanításához szükséges 

tudás nagyságát, a megtanítandó tananyag mélységét, részletességét. A tudás megítélése nemcsak az elutasító 

attitűddel rendelkezők, hanem a komplex természettudományos oktatás iránt nyitott tanár szakos hallgatók 

esetében is szerepet játszik. A komplex oktatás iránt nyitott tanár szakos hallgatók (26 fő) 35%-a (9 fő) csak 

általános iskolában tanítana komplex természettudományos tantárgyakat, mert a technikumokat érintő komplex 

tantárgyak ismeretanyagát saját tudásukhoz viszonyítva már túl mélynek ítélték meg.  

Kutatásunk gyakorlati haszna annak felismerése, hogy a természettudományos területek iránti tudás 

megítélésének jelentőségét ismerve a tanár szakos hallgatók elutasító attitűdjének megváltozásához megoldást 

jelenthet egy rövidciklusú képzés, ahol elsajátíthatják a hiányzó ismereteket.  

Kulcsszavak: komplex, természettudomány, tanárképzés, attitűdvizsgálat 

 

Tanító szakos hallgatók mentális egészségi állapotának és egészségmagatartásának nemzetközi 

összehasonlító vizsgálata 

Dr. Kiss János, Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen, kiss.janos@partium.ro, kiss.janos@drhe.hu 

Tamusné Dr. Molnár Viktória, Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen, 

tamusviki.oktatas@gmail.com 

Dr. Joó Anikó, Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen,  

Dr. Kádár Annamária, Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen, Babeș-Bolyai 

Tudományegyetem Marosvásárhelyi Kara, Marosvásárhely, annacska@gmail.com 

A magyarországi és a romániai magyar nyelvű tanítóképzésben részt vevő hallgatók mentális egészségi 

állapotának és az egészséggel kapcsolatos magatartásának vizsgálatát tervezi a nemzetközi kutatócsoport. Az 

állapotfelmérés mellett célunk, hogy a kutatás információval szolgáljon a megfelelő képzési súlypontok 

kialakítására, esetleg módosítására a tanítóképzésben, továbbá az egyetem(ek) hallgatói mentálhigiénés 

támogatásához irányvonalat adjon. A kutatás előzményének tekinthető az egészségügyi hallgatók hasonló 

felmérése nemzetközi együttműködésben a Debreceni Egyetem, a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem, az Ungvári Nemzeti Egyetem és a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem részvételével. 

Az adatgyűjtés módszere: online adatfelvétel, szocioökonómiai változókat és több standard skálát tartalmazó 

kérdőív battéria segítségével. A használni kívánt skálák: Koherencia skála (Rahe's Brief Stress and Coping 

Inventory/Sense of Coherence Scale), Életcél Kérdőív (PIL), Big Five kérdőív, Rosenberg Önértékelési Kérdőív 

(RSES¬H), Általános Énhatékonyság Kérdőív (General Self-Efficacy Scale), Teljesítménymotiváció kérdőív, 

Tanulási Kérdőív – felsőoktatásban tanulóknak, Észlelt stressz-kérdőív (PSS), Lelki egészség (GHQ-12), Társas 

támogatottság (Caldwell), Multidimenzionális Egészségkontroll Kérdőív (Multidimensional Health Locus of 

Control Questionnaire), Szociális kívánatosság (M-CSD). Az alapszakos tanítóképzős hallgatókból álló minta 

földrajzilag erősen strukturált: a. helyi alminta: a DRHE tanító szakos hallgatói, b. magyarországi alminta: kelet 

és nyugat-magyarországi (Nyíregyháza, Sárospatak, Békéscsaba, Esztergom, Szekszárd, Sopron) tanító szakos 

hallgatói, c. határon túli alminta: partiumi (Nagyvárad, Szatmárnémeti) és erdélyi (Kolozsvár, Marosvásárhely, 

Székelyudvarhely, Kézdivásárhely) magyar nyelvű képzőhelyek óvó-tanító szakos hallgatói. Az első eredmények 

március elejére várhatók, ennek anyagából táplálkozik az előadás. 

Kulcsszavak: mentális egészség, egészségmagatartás, tanítóképzés, nemzetközi, online kérdőív 
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Szegregált élethelyzet és az iskola. Helyi fejlesztések innovatív lehetőségei és tapasztalatai 

Kocsis Péter Csaba, Debreceni Egyetem, Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar, Hajdúböszörmény, 

kocspet@gmail.com 

A hazai integrációs törekvések 2005 utáni időszakában a RIÉP 2005-2015, majd a 2011-ben elfogadott MNTFS I. 

kiemelten kezelte a magyarországi romatelepek helyzetének kérdését. Az utóbbi 15 évben az érintett mintegy 850 

szegregátummal rendelkező település közül közel kétszáz kapott célzott európai uniós támogatást integrációs 

programok megvalósítására, amely felhasználásával a települések a szegregátumban élő családok komplex 

segítését valósíthatták meg. A programok során kötelezően beavatkozásokat kellett tervezniük a szociális ellátás, 

az oktatás, a foglalkoztatás, a közösségfejlesztés, az egészségügy területén. A magyarországi gyakorlatban a KSH a 

legfeljebb általános iskolai végzettség és a rendszeres munkajövedelem hiánya, valamint ezek területi 

koncentrációja alapján jelöli ki a szegregátumokat. A komplex problémák rendszerint komplex beavatkozási 

logikát követelnek meg, az érintett településeken a halmozott problémák egyik kezelési módja a külön 2-4 éves 

programmegvalósítási időszak mellett az iskolai végzettség megszerzésének támogatása és a továbbtanulási utak 

megerősítése lehetne. A telepfelszámolási programok ezt a folyamatot is erősíthetnék, kialakítva a helyi 

együttműködések módjait, rendszerbe szervezve az egyes szereplőket, így létrehozva azokat a helyi innovációkat, 

amelyek a helyi társadalmak fenntarthatóságát erősítenék. Kutatásomban három olyan településen végeztem 

terepmunkát, ahol a településen található szegregátum és a településvezetés sikeresen pályázott a célzott 

forrásokra. Kutatásom fókuszában a helyi közoktatási intézmények integrációs programban való részvétele állt, 

vizsgálva azt, hogy a felnövekvő generációk esetében az iskolai végzettség megszerzése, emelése milyen módon 

jelent meg a programokban. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a települések – eltérő okok miatt – nem 

alakítottak ki sikeres, fenntartható együttműködéseket. Az előadásomban megjelenő három magyarországi példa 

ezeket a tapasztalatokat foglalja össze. 

Kulcsszavak: roma, romatelep, deszegregáció, integrált nevelés/oktatás 

 

Állatasszisztált tevékenységek, egy új szín a Debreceni Egyetem képzési palettáján 

Dr. Lovas Kiss Antal, Debreceni Egyetem, Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar, Hajdúböszörmény, 

lovaskiss@ped.unideb.hu 

A felsőoktatás akkor képes lépést tartani a változó világ kihívásaival, ha folyamatosan reagál a szociokulturális 

változásokra, és ezeket a változásokat az adott kar diszciplináris keretei között realizálja. A Debreceni Egyetem 

Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Karán a változások monitorozása során a gyermeknevelés progresszív, 

innovatív területei kerülnek időről-időre a fókuszba. Az utóbbi évek ökológiai válsága megteremtette a 

szemléletváltás sürgető igényét. Egyre nyilvánvalóbban látjuk, hogy változásra van szükség, többek között át kell 

értékelnünk az állatvilághoz fűződő viszonyunkat. A paradigmaváltásnak csak akkor van esélye, ha már az óvodai, 

iskolai környezetben felhívjuk a gyermekek figyelmét a felelős állattartás fontosságára. Ehhez megfelelően képzett 

pedagógusokra van szükség, olyan szakemberekre, akik tisztában vannak az állatvédelem és a társállattartás 21. 

századi kihívásaival, és képesek a jövő nemzedékét a felelős állattartóvá válás útján elindítani. Karunkon olyan 

állatasszisztációs pedagógia kidolgozása és megteremtése zajlik, amely a mindennapi óvodai gyakorlat részévé 

teszi a kutyákhoz (és rajtuk keresztül más állatokhoz) való természetes viszony kialakítását. A kutya különösen 

fontos szocializációs tényező lehet, mert kedvező hatással van a gyermekek szociális és érzelmi fejlődésére. A 

kutyákkal kialakított rendszeres kapcsolat segítheti a gyermek identitásfejlődését és a társas kapcsolatok 

elsajátítását, javíthatja a konfliktuskezelési képességüket és empatikus készségüket. Nem utolsó sorban a 

gyermekek stresszhelyzetben érzelmi támaszként használhatják a kutyát. Az állatasszisztáció nemcsak az ökológiai 

gondolkodás korai szocializációjához járulhat hozzá, hanem tudatosan épít az ember–állat kötődés jótékony 

hatásaira is. Az állatasszisztált foglalkozásokon a kutyák egyfajta közvetítőként működnek közre a résztvevők 

motiválásában, a segítő helyzetekben vagy a készségek fejlesztése során. Az állatasszisztált tevékenységek 
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alkalmával állatok vonják feladathelyzetbe a résztvevőket. Előadásomban ennek az új képzésnek a tudományos 

hátterét, a karunkon elért eddigi eredményeit és kirajzolódó távlatait szeretném ismertetni. 

Kulcsszavak: felelős állattartásra nevelés; állatasszisztált pedagógia; kutya-ember kapcsolat; antrozoológia 

 

Fizikai kísérletek az általános iskola alsó tagozatán 

Dr. Mándy Tihamér, Nyíregyházi Egyetem, Nyíregyháza, mandy.tihamer@nye.hu 

A 21. század nagy feladata a közép-kelet-európai országok számára a gazdasági potenciál erősítése, az ipari 

fejlődés biztosítása. Ez nemcsak a közgazdászoknak, a műszaki szakembereknek jelent komoly kihívást, hanem 

kemény próbatétele az adott ország oktatásának is. A felsőoktatásnak biztosítani kell a megfelelő mennyiségű 

és minőségű műszaki szakember képzését, a közoktatásnak fel kell készíteni a tanulókat tanulmányaik 

folytatására, a szaktudás befogadására. Az alapoktatás nagy feladata, hogy minél több tanulóval 

megszerettesse a matematikát, a természettudományokat, főleg a fizikát és a kémiát. Ezt a munkát már az 

általános iskola alsó tagozatán a környezetismeret tanításakor el kell kezdeni. 

A fizikai ismeretek tanítása, az alkalmazott módszerek és munkaformák erőteljesen befolyásolják a tanulók 

érdeklődését a tantárgy iránt. Nem elég, ha az ismeretszerzés, a környezetünkben zajló jelenségek megfigyelése, 

tanulmányozása során szemlélőként lépünk fel. Aktív szerepet kell vállalnunk ebben a folyamatban: meg kell 

tanulni kísérleteket végezni, elemezni a látottakat, szükség esetén méréseket végezni, levonni a tanulságot.  

Ebben az előadásban bemutatom, milyen fizikai kísérletek elvégzését kínálják a tanulóknak az általános iskola 

alsó tagozatán a magyarországi, valamint a szlovákiai környezetismeret tankönyvek. Ki kell hangsúlyozni, hogy a 

kísérleti tapasztalatok és mérések az ismeretszerzés területén a legmeggyőzőbb hatással bírnak. E tevékenység 

tudományos színvonalát emeli az tény is, hogy a tanulók a megállapításaikat munkafüzetben, kutatási naplóban 

rögzítik. Az elemzés fontos kritériuma, hogy a vizsgált jelenség mennyire ismert a tanulók számára a hétköznapi 

tapasztalatok alapján, didaktikai szempontból mennyire időszerű a vizsgált folyamat tudományos magyarázata. 

Kulcsszavak: alsó tagozat, tankönyvelemzés, fizikai ismeretek, fizikai kísérlet, tapasztalati tanulás 

 

Gamifikált értékelés saját fejlesztésű mobilapplikációval 

Milu Ildikó, NextEduTech Kft., SZC Széchenyi István Technikum és Kollégium, Nyíregyháza, 

milu.ildiko@motivapp.eu 

Nagy Dávid, NextEduTech Kft., Nyíregyháza, nagy.david@motivapp.eu 

Balogh Bence, NextEduTech Kft., Nyíregyháza, balogh.bence@motivapp.eu 

Az oktatáskutatás kiemelten foglalkozik a 21. század oktatási kihívásaival: hogyan lehet a mai generációt a 

leghatékonyabban tanítani és motiválni. A tanítási módszerek olykor elmaradottak, nem igazodnak a technikailag 

gyorsan fejlődő világ tempójához és a gyerekek érdeklődéséhez sem, így a szakirodalom jelentős hangsúlyt fektet 

a játékosításra mint motivációs tényezőre. Olyan motivációs eszközre van szükségünk, amely felkelti, majd hosszú 

ideig fenntartja az érdeklődést, továbbá a diákok által ismert és használt környezetben valósul meg úgy, hogy 

közben csökkenti a tanár adminisztrációs terheit. Pedagógusokkal és pszichológusokkal együttműködve egy 

kreatív jutalomrendszerre épülő motivációs módszert dolgoztunk ki, amely a legmodernebb pedagógiai 

eszközöket alkalmazza, integrálható az osztályozási rendszerbe, továbbá távoktatásban is használható. A 

jutalompontok megszerzését meghatározott feladatok elvégzéséhez kötjük. A diákok különböző feladatok 

megoldásáért pontot kapnak, attól függően, hogy milyen nehézségű feladatot végeztek el. A jutalompontok 

lehetnek bronz, ezüst vagy arany pontok. A diákok azonnal beválthatják a jutalompontokat azonos típusú 

jutalomkártyára. A kártyák kreatív jutalmakat tartalmaznak, pl.: “Az írásbeli dolgozat legkevesebb pontját érő 

feladathoz, a dolgozatírás során segítséget kérhetsz a tanártól” [Ezüst kártya]. Tapasztalatainkból még nem 

vonhatunk le következtetéseket a módszer hatékonyságát illetően, azonban elmondhatjuk, hogy még a 
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legkevésbé motivált diákot is foglalkoztatta, a társaikkal megbeszélték, hogy ki mikor milyen pontot, milyen 

kártyára vált be, illetve a társas kártyák csapatmunkára ösztönözték őket. Viszont a dolgozatírásánál a 

pontbeváltás időigényes volt, ekkor született meg az applikáció gondolata. Előadásunkban bemutatjuk, hogy az 

általunk használt gamifikált értékelés hogyan járult hozzá egy mobilapplikáció megszületéséhez, melynek célja, 

hogy a diákok motiváltan tanuljanak, és kevesebb stressz jellemezze az iskolában eltöltött idő. 

Kulcsszavak: gamifikáció, értékelés, mobilapplikáció 

 

Anyanyelvi készségfejlesztés az 1–4. osztályban 

Dr. N. Császi Ildikó, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest, Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, 

ncsasziildiko@gmail.com 

Az anyanyelvi oktatás célja, hogy a gyermekek az anyanyelvüket tudatosan, egyre pontosabban használják 

gondolataik, érzelmeik adekvát kifejezésére – változatos interakciók során, különféle kommunikációs 

helyzetekben. Az anyanyelvi kommunikáció kulcskompetencia fejlesztésével az általános iskola kezdeti 

időszakában, bevezető szakaszában új nyelvhasználati-kommunikációs tevékenységeket (olvasás, írás) 

ismertetünk meg és gyakoroltatunk a gyermekekkel, az ösztönös nyelvhasználatukat fokozatosan és megtervezett 

módon a tudatos nyelvhasználat irányába tereljük. Folyamatában a családi és az óvodai anyanyelvi nevelés 

eredményeiből indulunk ki, és ezekre alapozva, intenzíven fejlesztjük a szövegértés és szövegalkotás képességét.  

Az iskolába lépő gyermekek anyanyelvüket ösztönösen használják. Az iskola feladata az, hogy a társadalmi 

együttműködéshez szükséges tudatos nyelvhasználatot kialakítsa, létrehozza. Ennek a feladatnak éppúgy szerves 

része a beszéd optimális hangzásának megalapozása, mint a kommunikációs képességek alakítása és az udvarias 

nyelvi magatartás megtanítása. A nyelvi és kommunikációs képességek befolyásolják az iskolai, a munkaerő-piaci és 

a társadalmi érvényesülést, a sikerességet, valamint a gyermek elégedettségét és önbecsülését. Működésük 

megalapozza a szóbeli és az írásbeli nyelvi jelrendszer értelmezését, tárolását és alkalmazását. Befolyásolhatják a 

tanuláshoz való általános viszonyt, a motivációt, az értékválasztást, a kortárscsoporthoz való tartozást és a 

pályaorientációt. Hatásuk beépül a felnőttkori szocializációba, a nyelvhasználat és a viselkedéskultúra minőségébe.  

Előadásomban olyan nyelvi játékokat mutatok be, amelyek a nyelvi és a kommunikációs kompetenciához 

szükséges részképességeket fejlesztik, valamint lehetőséget teremtenek a tapasztalat útján szerzett jártasságok 

és képességek megalapozására. A feladatok a problémamentes és a nyelvi zavarral küzdő gyermekek 

fejlesztésében egyaránt hasznosak lehetnek.  

Kulcsszavak: anyanyelvi kommunikáció kulcskompetencia, olvasás, írás, tudatos nyelvhasználat, szövegértés–

szövegalkotás 

 

Lifelong learning és a valóság 

Dr. Nyilas Orsolya, Nyíregyházi Egyetem, Nyíregyháza, nyilas.orsolya@nye.hu 

Az élethosszig tartó tanulás elmélete napjainkra nemcsak ismertté, de elfogadottá is vált. A munkaerő iránti 

kereslet összetételének gyors, szinte kiszámíthatatlan változása azonban a korábbinál megalapozottabb tanulással 

kapcsolatos döntéseket igényel. Továbbra is fő szempont a versenyképesség, így érthető, hogy a felnőttkori 

tanulást jelentősen meghatározták azok az elméleti koncepciók, modellek, melyek a rekurrens/visszatérő 

oktatással (recurrent education) kapcsolatban jelentek meg és nyertek alkalmazást a lifelong learning fogalmán 

belül, a rekurrens oktatás koncepciójának részeként (Németh, 2003; Stenberg, 2007, 2009).  

Kutatásunkban az egyén szemszögéből vizsgáltuk a Támop 1.1.2 program „Gyógyszertári asszisztens” 

támogatott munkaerő-piaci képzésének eredményességét. A képzés résztvevőivel (186 fő) kérdőíves 

adatfelvétel és fókuszcsoportos interjú készült 2012-17-ben Nyíregyházán. A visszatérő oktatás egyik mutatója, 
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hogy a képzésekben résztvevők vettek-e már részt korábban támogatott felnőttképzésben. A vizsgált mintában 

azoknak az aránya, akik már vettek részt, 61,8 százalék, ami igen magas. A képzést illetően a válaszolók a 

gyakorlati képzés hiányosságait jelezték, egyúttal hiányolták a meglévő, gyakran tapasztalati tudás és a 

felnőttkori sajátosságok figyelembevételének a hiányát. Miközben a képzésről kritikus véleményt fogalmaztak 

meg, a válaszolók háromnegyede „jól érezte magát” a tanfolyamon, amit elsősorban a csoportnak 

tulajdonítottak. Viszonylag magas azoknak is az aránya, akik a képzés során elsajátított szakmában 

helyezkednének el (41,8%), és a megfogalmazott kritikai észrevételek ellenére a válaszolók több mint a fele újra 

tanulna valamilyen tanfolyamon, ha arra szükség volna. Mindez megerősíti a „visszatérő oktatással” 

kapcsolatos véleményünket, mely szerint a munkaerő-piaci képzések jelentős mértékben kényszerként 

jelennek meg a résztvevők értékelésében, ugyanakkor a befektetett munka miatt jelentős mértékben 

azonosulnak is azzal, nem beszélve a képzési idő alatt megvalósuló társas kompetenciákról. 

Kulcsszavak: lifelong learning, felnőttoktatás, kompetenciák, motívumok, visszatérő tanulás, gyógyszertári 

asszisztensképzés 

 

A falu, a falukutatás, a falusi oktatás megjelenése az Erdélyi Iskola című nevelésügyi folyóiratban  

Dr. Ozsváth Judit, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet, Kolozsvár, 

ozsvathjudit@yahoo.com 

A két világháború között megjelent Erdélyi Iskola című nevelésügyi és népnevelési folyóirat kiemelt helyen 

foglalkozott a faluval. Mivel az erdélyi magyarság nagyobb része falun élt, elsődleges volt a falusi gyermekek 

képzése, de az iskolai oktatás nélkül maradt fiatalok és felnőttek képzésének pótlása is. Fontos volt kedvet 

ébreszteni a pedagógusokban a falusi iskolákban vállalandó munka iránt és a minden szintű népnevelés iránt. A 

falumozgalom terjedése is segítette ezt az ügyet, így az Erdélyi Iskola az ehhez kapcsolódó írásoknak is teret adott. 

Hasábjain számos cikk jelent meg a falusi iskolai élettel kapcsolatosan, és komoly háttéranyaggal szolgált a – 

zömében falvakon tevékenykedő – népnevelők számára. A falukutatók is találtak olvasnivalót benne. Az előadás a 

folyóiratban megjelent írások alapján igyekszik megfesteni a két világháború közötti erdélyi magyar falusi iskolák 

és pedagógusok életét. Az előadás hátterében álló kutatás során a folyóirat valamennyi lapszámának elemzése, 

valamint a levéltári és könyvtári iratokra alapozott forrás- és dokumentumelemzés módszerei kerültek előtérbe. 

Kulcsszavak: erdélyi magyarság, két világháború között, falu, pedagógus 

 

Tanulási migráció jelensége Bihar megye határmenti övezetében  

Dr. Pásztor Rita, Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, pasztor.rita@partium.ro 

Apáti Norbert, PhD hallgató, Debreceni Egyetem, Debrecen 

Izsák Hajnalka, PhD hallgató, Pécsi Tudományegyetem, „Oktatás és Társadalom″ Neveléstudományi Doktori 

Iskola, Pécs, Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, hajnalkaizsak@gmail.com 

Dr. Szilágyi Ferenc, Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, ferenc.szilagyi@partium.ro 

Felmerül a kérdés, hogy a határon átnyúló tanulmányi célú ingázás mobilitás-e vagy migráció. Ebben a helyzetben 

rövid távon nem állandó külföldi tartózkodás jellemző a közoktatásban tanuló fiatalra, ellenben hosszú távon erre 

rendezkedik be. Ennek egyik oka épp abból ered, hogy a román nyelvi ismeretek hiányossága miatt választja a 

magyarországi tanulási lehetőséget. Előadásunk célja, hogy feltárja a tanulási migráció jelenségét Bihar megye 

határmenti övezetében, melyben kitérünk a tanulási migráció fogalmának meghatározására, valamint a kutatási 

eszközök és eredmények bemutatására.  

Feltáró kutatásunk célja, hogy megismerjük azokat az indokokat, amelyek a romániai magyar középiskolás korú 

fiatalok külföldi közoktatásban zajló tanulásának hátterében húzódnak meg, illetve azokat az elvárásokat, 

amelyeket ezzel szemben támasztanak (főképp a szülők), valamint azokat a hatásokat, amelyeket a külföldön 
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tanulás, a naponta vagy hetente ingázó utazás eredményez. Mivel a továbbtanulás gazdasági kalkuláció 

eredménye, melyet a szülő döntése nagymértékben befolyásol, ezért választottuk a kutatás fő adatforrásaként az 

érintett szülőkkel készített félig strukturált interjú módszerét. Hólabda módszer segítségével felkerestünk a 

határmenti övezetben lévő településen élő olyan szülőket, akiknek a gyermeke/gyermekei a magyarországi 

közoktatásban tanultak. Vizsgáljuk, hogy a tanulási migrációnak van-e települési sajátossága a mikrokörnyezetben, 

valamint azt is, hogy van-e mögötte hátránykompenzáció, mint a kisebbségi lét, a hátrányos települési kontextus. 

Feltételezzük, hogy ebből a hátrányból való kilépést jelent a magyarországi továbbtanulás. 

Kulcsszavak: tanulási migráció, közoktatás, kisebbségi oktatás, Bihar megye 

 

Korlátok megjelenése az oktatásban Magyarország egy hátrányos helyzetű régiójában 

Perge Anna, Miskolci Egyetem Egészségtudományi Kar Miskolc, efkppanni@uni-miskolc.hu 

A társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett és/vagy jelentős munkanélküliséggel 

sújtott települések kiemelt figyelmet igényelnek mind egészségügyi, mind gazdasági és társadalmi vonatkozásban. 

Azon települések tekintetében, ahol e jellemzők jelen vannak, figyelembe kell venni, hogy a legkisebb változás is 

jelentősen negatív irányba tudja mozdítani az ott élők életesélyeit és jövőbeli életkilátásait.  

A Covid–19-pandémia hatásainak vizsgálata során nagy hangsúlyt kell fordítani a leszakadó térségekre, azokra a 

területekre, ahol megjelennek az esetleges társadalmi, gazdasági szintű lemaradások, a sokszor országos 

átlagot meghaladó munkanélküliség, a kedvezőtlen egészségi kilátások. Magyarország egyik legérintettebb 

régiója a kedvezményezett települések eloszlását tekintve az észak-magyarországi régió. Az előadás arra 

kereste a választ, hogy ebben a periférián található megyében a világjárvány milyen további nehézségeket 

okozott, illetve okozhat, kifejezetten az általános iskolás diákok tanulmányaira fókuszálva. Feltárni kívántam 

továbbá, hogy milyen lehetőségeink vannak az egyenlőtlenségek és további hátrányok csökkentésében, 

figyelembe véve a jövőben esetlegesen megjelenő, nem várt negatív hatásokat. 

A kutatás a térség egyik általános iskolájában történt, az iskola minden osztályának a bevonásával. A felmérés 

kitért a megbetegedések kérdésére a gyermekek és a velük egy háztatásban élők körében, érintette továbbá 

azt is, hogy a járvány milyen hatással volt oktatásukra. Lényeges eleme volt az infrastrukturális feltételek 

meglétének feltérképezése, valamint a diákok szubjektív véleménye az átmenetileg megváltozott oktatási 

formáról. A kérdőíves felmérés rámutatott arra, hogy a már meglévő hiányosságok – mint bizonyos iskolai 

felszerelések hiánya – mellett a digitális eszközök nélkülözése is megjelenik, továbbá a térségben tanulók 

többsége a személyes oktatást preferálja.  

Kulcsszavak: hátrányos helyzet, oktatás, pandémia  

 

Vallási tartalmak megjelenése felső tagozatos kerettantervekben 

Dr. Pete József, Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma, Pécs, pete.jozsef72@gmail.com 

Az előadás egy szélesebb, a köznevelés tartalmi szabályozóit vizsgáló kutatás részeként a felső tagozatos 

kerettantervekben megjelenő vallási tartalmakat elemzi. A kutatás apropóját egyrészt a globalizálódó 

világunkban megjelenő vallási, kulturális tartalmak, jelenségek okozta kihívás, másrészt a 2020-ban bevezetett 

NAT körül kibontakozott szakmai, társadalmi vita adta. Jelen vizsgálat során kvalitatív és kvantitatív 

tartalomelemzési módszerek segítségével igyekeztem feltérképezni a vallási (jellegű) manifeszt tartalmak 

megjelenését az alsó tagozatos tantárgyak kerettanterveiben. A vizsgálat során első lépésben összeállítottam a 

relevánsnak tekinthető kategóriákat, szólistát, majd elemeztem e kategóriák előfordulási mintázatát, végül 

értelmeztem azok jellegzetességeit.  

A vizsgálat eredményei azt mutatták, hogy a vallási jellegű tartalmak megjelenése a vizsgált dokumentumban 

nem hangsúlyos. Azok előfordulása bizonyos szabályszerűségekhez igazodik, jellegzetes – tantárgyanként eltérő 
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– mintázatot képez. A vallási tartalmak megjelenése – a várakozásoknak megfelelően – az etika tantárgy 

anyagában a leghangsúlyosabb. Kifejezett követelményként is csak itt fordul elő. A magyar nyelv és irodalom, 

valamint az ének tantárgyakban csak a kulturális örökség részeként jelenik meg, hasonlóan a vizuális 

kultúrához. A digitális kultúra és testnevelés esetében egyáltalán nem fordul elő, éppen úgy, ahogy a 

környezetismeret, matematika, élő idegen nyelv esetében sem. Az eredmények arra utalnak, hogy a vallási 

tartalmak nem mutatnak felülreprezentáltságot, jelenlétük, arányuk indokoltnak tekinthető.  

A kutatás további fázisában szükséges a középiskolai kerettantervek egyenkénti – és alsóbb szintekkel való – 

összehasonlító vizsgálata. Megjegyzendő, hogy a kategóriák értelemszerű bővülésével, tartalmi elmélyedésével, 

a tantárgyak változásával részben árnyaltabb kép alakítható ki, részben azonban az összehasonlíthatóság 

lehetőségei is szűkülnek. A teljesebb összkép kialakításához azonban mindenképpen célszerű továbbá a 2012-

es NAT-hoz kapcsolódó kerettantervekkel való összehasonlítás is. 

Kulcsszavak: vallás, kerettanterv, tartalomelemzés 

 

Nyelvhasználati szokások és nyelvi jelenségekkel, attitűdökkel kapcsolatos reflexiók. Vizsgálat 

erdélyi magyar tanárjelöltek körében 

Dr. Pletl Rita, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Marosvásárhely, pletlrita@ms.sapientia.ro 

A romániai magyar tannyelvű oktatást alakító szociokulturális háttér nyelvi változatossága, amely a dominánsan 

anyanyelvű környezettől a kétnyelvűség különböző változatain át az erőteljes szórványlétig terjed, 

szükségszerűen előtérbe állítja az oktatás nyelvi kérdéseit. Előadásomban egy longitudinális kutatás első 

szakaszának nyelvi-nyelvhasználati vizsgálatának eredményadatait elemzem. Célunk volt felmérni, hogy a 

tanárjelöltek körében a társas érintkezés különböző szféráiban hogyan alakul az anyanyelv és más nyelvek 

viszonya; milyen nyelvhasználati szokások érvényesülnek a különböző művelődési tevékenységekben; milyen, a 

nyelvhasználattal kapcsolatos közösségi értékítéletek működnek, mi a véleményük a tanári nyelvhasználatról, 

milyen nyelvi mintát tartanak követendőnek, milyent utasítanak el. A vizsgálat elméleti alapvetése támaszkodik 

az élőnyelvi vizsgálatok tapasztalataira, felismeréseire, megfogalmazott tanulságaira. Figyelembe veszi azt a 

szociolingvisztikában megfogalmazott megállapítást, hogy a magyar nyelv a valóságos nyelvhasználat szerint 

több központú (több, egymással egyenrangú sztenderd változata van). A kutatás a nyelvi jelenségekkel, a 

konkrét nyelvhasználattal kapcsolatos attitűdök vizsgálatában a nyelvi megnyilatkozás szociokulturális alapú 

értelmezésére alapoz. A vizsgálati mintát 104 adatközlő által kitöltött digitális kérdőívre adott válaszok alkotják. 

Az adatok feldolgozásában alkalmazott módszerek: statisztikai elemzések, tartalomelemzés. 

Kulcsszavak: szociolingvisztika, nyelvhasználat, nyelvi attitűd, nyelvi reflexió 

 

Tanórakutatási részeredmények a tanulói ön- és párértékelés, valamint a tanári értékelés témában 

Sápiné dr. Bényei Rita, Debreceni Egyetem, Debrecen, benyei.rita@kossuth-alt.unideb.hu 

Az akciókutatások helyi szinten segíthetik a tanárokat, hogy tevékenységük eredményesebb legyen. A 

tanórakutatás (Lesson Study) a tanári munka Japánból induló módszertani megújító modellje. Hazai kutatóink: 

Gordon Győri János, Halász Gábor és Endrődy-Nagy Orsolya (2007, 2017, 2021). Mivel az ilyen folyamatos 

kutatással kísért gyakorlat során – az erről szóló nemzetközi eredmények Gore és Zeichner (2010) szerint – 

minőségi pedagógiai tevékenységet lehet elérni, jelen tanórakutatási előadásunk célja, hogy eredményeinkkel 

hozzájáruljunk a tanárok önreflexiójához, társas tanulási együttműködéséhez. Ezért az akciókutatás elméletének 

(Stigler & Hiebert, 1999) gyakorlati megvalósulását az értékelés témájában egy magyarországi általános iskolában 

végeztük el pilotkutatás formájában. Cselekvéskutatásunk középpontjába ebben a kutatási egységben az értékelést 

helyeztük. Az volt a célunk, hogy kutatásunk eredményeivel szakmai továbbképzési gyakorlatot mutassunk a 

tanárok együttműködésére, fejlesszük a közoktatásban dolgozó tanárok tanítási gyakorlatát, javítsuk a tanítási 
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folyamatot. A kutatás során tehát most nem a tanulók eredményességét mértük, hanem a tanár–tanuló–tanuló 

közötti értékelési céllal történő interakciókat vizsgáltuk meg. Arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen értékelési 

lehetőségek adódnak a tanítási órákon, és hogyan élnek velük a különböző tantárgyakat (informatika, magyar 

irodalom, testnevelés, történelem, természetismeret) tanító pedagógusok. Az adatgyűjtés félig strukturált tanári 

interjúk felvételével indult, majd megtartottuk a kutatási órákat, amikről videófelvétel készült. A tanári reflexiók 

összegyűjtése után tartalomelemzésre (Babbie, 2003) került sor. Fő kutatási szempontjaink a következők voltak: (1) 

az értékelés területei (2) az értékelő személye (3) az értékelés elemei (4) egységesség az értékelésekben (5) 

ajánlások. Előadásunk során bemutatásra kerülnek az értékelés témában tett tanórakutatási lépések, eredmények, 

valamint ajánlásokat teszünk kutatási eredményeink hasznosítására és további tanórakutatási lehetőségekre. 

Kulcsszavak: együttműködés, közoktatás, tanórakutatás, értékelés, továbbképzés 

 

Otthonóvodáztatás kisebbségi tükörben 

Dr. Stark Gabriella Mária, Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet, 

Szatmárnémeti Kihelyezett Tagozat, Szatmárnémeti, ngabriella77@gmail.com 

Dr. Barabási Tünde, Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet, 

Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozat, Székelyudvarhely, tunde.barabasi@gmail.com 

Előadásunk célja körvonalazni a romániai magyar otthonóvodáztatás helyzetképét a kisebbségi 

óvodapedagógusok és nevelési szakértők szemszögéből. Célunk megvizsgálni, hogy az otthonóvodáztatás 

gyakorlatának, illetve a digitális diétának vannak-e megkülönböztető kisebbségi jegyei a többségi nevelési 

gyakorlathoz képest. Értelmezési keretünk alkotóelemeit a digitális diéta szemléletmódja képezi, illetve az 

óvodások digitális eszközhasználata. Célunk nyomon követni e pedagógiai jelenséget a kisebbségi oktatás 

szűrőjén keresztül, a tömb- és szórványrégiók oktatási helyzetképe mentén. Az ankét módszerére épülő, több 

szálon futó, leíró, összefüggésfeltáró vizsgálatunk egyik szeletét mutatjuk be, az otthonóvodáztatás nevelési 

gyakorlatát, kiemelten fókuszálva a kisebbségi aspektusokra. A vizsgálat eszközét saját készítésű kérdőív és 

strukturált interjút segítő kérdéssor képezte. Hozzáférési mintavételi eljárással 403 kisebbségi magyar 

óvodapedagógust, illetve 14 kisebbségi óvodai nevelési szakértőt vontunk be vizsgálatunkba. Eredményeink 

alapján egy liberálisabb otthonóvodáztatási nevelési modell körvonalazódik. Az otthonóvodáztatás gyakorlatát 

keretező országos előírások megítélése ellentmondásos, a sajátosan kisebbségi előírások és javaslatok kevésbé 

követhetőek nyomon. Az otthonóvodáztatás ideje alatt a fejlődési területek és tanulási tartalmak aránya 

eltolódott, a digitális diéta befolyásoló tényezői közül a csoport tannyelve erőteljesen kidomborodik. Sajátosan 

kisebbségi jegyként emelhető ki a többségi (román) nyelv elkülönülő gyakorlata a tömb- illetve a 

szórványrégiókban. Eredményeink az otthonóvodáztatásnak és a digitális diétának nem elsősorban a 

kisebbségi, hanem a regionális és lokális megkülönböztető jegyeit emelték a középpontba. 

Kulcsszavak: kisebbségi oktatás, otthonóvodáztatás, digitális diéta, óvodai nevelés 

 

Kombinált paradigma alkalmazása a pedagóguskutatásban egy empirikus vizsgálat tükrében 

Subrt Péter, doktorjelölt, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola, Eger, 

subrtpeter6@gmail.com 

Az előadás középpontjában a neveléstudományokban a 2000-es évektől megjelenő új kutatásmódszertani 

paradigma, a Mixed Methods bemutatása és alkalmazása áll. A kutatásban a pedagógusok közötti szakmai 

együttműködést vizsgáltam a pedagógus kompetenciák tükrében. A vizsgálat a pedagógusok szakmai 

együttműködésről alkotott vélekedésére vonatkozik, annak kapcsán, hogy mennyire tartják fontosnak és milyen 

gyakran alkalmazzák a mindennapi pedagógiai gyakorlatukban, valamint milyen akadályait, illetve előnyeit látják 

a kezdő és tapasztalt pedagógusok a szakmai kollaborációnak. Kutatásom módszertani hátterét a kombinált 

paradigma képezte (Creswell, 2012), amely lehetővé teszi a pedagógusok közötti szakmai együttműködés több 
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perspektívából való vizsgálatát. A kutatásban a Creswell-féle szekvenciális tervezés modelljét alkalmaztam, 

amelyben a módszerek eltérő fázisban követik egymást, illetve almódszer és főmódszer szerint oszlanak meg. Az 

almódszer kiszolgálja a főmódszert, a főmódszer a mélyebb megértést, az összefüggések feltárását teszi 

lehetővé. Az almódszerem egy általam összeállított kérdőív, amelynek eredményei megalapozzák a kvalitatív 

vizsgálatot, a fotóinterjút (Sántha, 2015). Az interjúszövegek kvalitatív tartalomelemzését a Mayring-féle modell 

alapján végeztem el (Mayring, 2015), amely a hazai pedagógiai vizsgálatok számára újszerű eljárásnak tekinthető. 

Jól illeszkedett kutatásomhoz az általam alkalmazott módszertan, hiszen a gondolkodás különböző aspektusainak 

feltárása által közelebb kerültem a pedagógusoknak a szakmai együttműködés formáiról alkotott 

elképzeléseikhez és az együttműködéssel kapcsolatos pedagógiai attitűdjeik a megértéséhez. 

Kulcsszavak: kombinált módszertan, pedagóguskutatás, Creswell-modell 

 

A fotóinterjú alkalmazása a pedagóguskutatásban egy empirikus vizsgálat tükrében 

Subrt Péter, doktorjelölt, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola, Eger, 

subrtpeter6@gmail.com 

A pedagógusok közötti szakmai együttműködést vizsgáló kutatásomat a kombinált paradigma alapján 

végeztem, melynek kvalitatív kutatásmódszertani részében a hazai szakirodalomban kevésbé alkalmazott 

módszert, a fotóinterjút választottam. A vizuális módszerek alkalmazása a kvalitatív kutatásokban egyre inkább 

előtérbe kerül, gazdagítja a neveléstudományi kutatások módszertani sokszínűségét ezzel hozzájárulva a 

pedagógiai jelenségek komplexebb megértéséhez (Moser, 2004). Kopp és mtsai (2009) a fotóinterjú módszerét 

hívták segítségül a neveléstörténeti témájú kutatásukhoz. A fotóinterjút hazai neveléstudományi kutatásokban 

is alkalmazták, például a pedagógiai architektúrák vizsgálatában (Sántha, 2011a). Előadásomban egy empirikus 

vizsgálat bemutatásával ismertetem a fotóinterjú fázisait. A fotóinterjú a kutatási témát összetetten vizsgálja a 

fénykép és az interjú alkalmazása során, ezáltal teljesíti a trianguláción belül a módszertani trianguláció 

kritériumait. A kutatás fő fázisában a fotóinterjú a kérdőívek eredményeit felhasználva mélyebb elemzést tett 

lehetővé, rávilágított arra, hogy a pedagógusoknak milyen saját tapasztalataik vannak a szakmai együtt-

működésről, hogyan vélekednek a szakmai együttműködés egyes formáiról, és milyen belső igényeik vannak a 

szakmai együttműködéssel kapcsolatban. A fotóinterjú segítette a kutatásomat abban, hogy a résztvevők ki 

tudják fejezni a témával kapcsolatos vélekedéseik pontosabb, mélyebb tartalmait, melyek a cselekvéseik 

megfigyelése és felidézése által rejtve maradhatnak. A kvalitatív vizsgálatom induktív kategóriaképzéssel 

kapcsolatos részében a fotókommentárokban található szövegszegmenseket vizsgáltam induktív módon. A 

vizsgálatból körvonalazódó kategóriarendszer hozzájárult a kutatás elméletének fejlődéséhez.  

Kulcsszavak: fotóinterjú, kombinált paradigma, kvalitatív kutatásmódszertan, pedagógusok közötti szakmai 

együttműködés 

 

Az alternativitás lehetőségei, illetve szükségessége az általános iskolás történelemoktatásban 

napjainkban 

Dr. Szabó L. Dávid, Selye János Egyetem, Komárom, Szlovákia, szabold@yahoo.fr 

Jelen előadásomban arra szeretnék kísérletet tenni, hogy bemutassam, miként lehetne a különféle alternatív és 

reformpedagógiai módszereket, valamint technikákat alkalmazni a hagyományos nevelési elvű általános iskolák 

történelemóráin is, mivel hiszen azt, hogy ezen alternatív módszerek segítségével, melyek a gyermekeket az órák 

aktív résztvevőivé fabrikálják, jelentősen fokozni lehetne a tanítási órák hatékonyságát. Először a reform- és 

alternatív pedagógiák megjelenésének körülményeit mutatom be. Ezt követően a reformpedagógiai irányzatok 

közül egy kerül alaposabb bemutatásra – a Célestin Freinet által kidolgozott technikák. Megismerhetjük azokat az 

okokat, amelyek Freinet sajátos technikáinak kidolgozásához vezettek, különös tekintettel a történelemtanításra. 
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Végül pedig bemutatom a problémafelvetést, ami vizsgálatom elkészítésének alapjául szolgált. A vizsgálat 

folyamán szerettem volna megtudni, hogy milyen véleményekkel, illetve milyen élményekkel távoztak a 

gyermekek a történelemórákról a 2000-es évek elején. Feltételeztem, hogy ha a gyermekek aktív részesei az 

iskolai tanulási és tanítási, illetve alkotó folyamatnak – hiszen a reformpedagógiák pont a gyermekek aktivitására 

hívják fel a figyelmünket – akkor kellemes emlékekkel távoznak majd az iskolából, és ha nem is lesznek 

történészek, biztosan szeretni fogják a történelmet. Ehhez a felméréshez húsz olyan felnőttel készítettem interjút, 

akik 2000 és 2010 között végezték az általános iskolát. Öt kérdés segítségével azt szerettem volna megtudni, hogy 

jelen voltak-e a konstruktivista tanulásjegyek a gyakorlatban a történelemórákon a XXI. század elején, vagyis, hogy 

a hagyományosnak tekinthető történelemtanítás volt-e jellemző vagy a jelenleg (és akkor) is korszerűnek tartott 

történelemoktatás. Az előadás az eredmények ismertetésével zárul. 

Kulcsszavak: alternatív pedagógiai módszerek, felmérés, történelemtanítás, reformpedagógia történet 

 

A tanári pályakép változása és a tanítási szándék közötti összefüggések  

Dr. Szentes Erzsébet, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Tanárképző Intézet, Marosvásárhely, 

eszentes@ms.sapientia.ro 

Dr. Horváth Zsófia-Irén, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Tanárképző Intézet, Marosvásárhely 

Dr. Harangus Katalin, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Tanárképző Intézet, Marosvásárhely 

Vizsgálatunk célja felmérni, hogy azok a hallgatók, akik felsőfokú tanulmányaik elkezdésekor az alapszak mellett 

beiratkoznak a tanárképzésre is, milyen mértékben tartják fontosnak azt, hogy tanulmányaik befejezése után 

gyakorolják a tanári hivatást, illetve mennyire vonzó a tanári pálya számukra. Kérdésünk, hogy van-e 

összefüggés a tanári pályakép és a tanítási szándék között. A bemutatott vizsgálat részét képezi a 2015-től 

pedagógusjelöltek körében végzett kutatásunknak. A pályakép és a pályaidentitás meghatározásában olyan 

munkákra támaszkodunk, amelyek amellett, hogy korszerű szemléletet közvetítenek, a pályaszocializáció 

vizsgálata szempontjából kiemelten fontos alapfogalmakat definiálják, a tényezőket magyarázzák (Ritoókné, 

2008; Szilágyi, 2005, 2011). A 2020/21-es tanévben összesen 147 hallgató válaszolt a kérdőívre, melynek 

összetevői szocio-demográfiai kérdések, a pedagóguspálya jellemzői, a hatékony pedagógus jellemzői, a tanítás 

fontosságának megítélését lehetővé tevő skála, valamint a metafora-lista voltak. Az eredmények szerint a 

hallgatók a szakmai tényezőket tartják a legfontosabbnak a tanári pálya megítélésénél és a jó pedagógus 

ismérveinél. A humán szakos hallgatók a tanári pályára való készülés kezdetén magasabb arányban tartják 

fontosnak a tanári hivatás gyakorlását, mint az agrár és műszaki képzések hallgatói.  

Kulcsszavak: tanári pályakép, tanítási szándék, tanárképzés 

 

Hátrányos helyzet és nemzetiségi tartalmak – helyi óvodai programok Hajdú-Bihar megyében 

Dr. Szerepi Sándor, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar, Hajdúböszörmény, 

szerepis@ped.unideb.hu 

A magyar óvodai élet tartalmi szabályozása 1997 óta kétszintűvé vált: az Óvodai Nevelés Országos 

Alapprogramja kijelöli az alapelveket, az óvodák pedig helyi szinten kibontják a részleteket. A helyi programok 

jelentős részét az óvodák saját maguk írták. A Hajdú-Bihar megyében található óvodákat vontuk vizsgálat alá 

abból a célból kiindulva, hogy megnézzük: milyen módon található meg bennük hátrányos helyzetre való utalás 

az óvodahasználók szociokulturális hátterét tekintve, illetve milyen módon jelenítik meg a roma, cigány 

nemzetiségi tartalmakat. A vizsgálatba bevont óvodák (szám szerint 34 db) kiválasztása abból az adatbázisból 

történt, mely az Oktatási Hivatal 2017-2020 között folytatott "Esélyteremtő Óvoda" pályázata részeként került 

létrehozásra. Vizsgálatunkban a következő szempontok alapján elemeztük a helyi programokat:  
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1) Tartalmaz-e a hátrányos helyzetre vonatkozó információkat a program? Azaz egyrészt a településre, 

településrészre vonatkozó társadalomföldrajzi, szociológiai, infrastrukturális tényezők mentén megjelenít-e 

bármilyen helyzetképet, másrészt a gyerekek családjainak szociokulturális jellemzői leírása megtalálható-e 

benne, harmadrészt a nevelési programhoz kapcsolódó tevékenységek terén kifejtődnek-e a sajátos jellemzők, 

illetve a kapcsolatrendszerben (nemzetiségi önkormányzat, szociális, egészségügyi intézmények) tükröződik-e a 

fenti tartalom?  

2) Tartalmaz-e a roma, cigány nemzetiségre vonatkozó hagyományápoló, kulturális elemeket? Vagyis a 

programban találunk-e utalást a roma közösség nyelvi sajátosságaira vonatkozóan, másrészt a helyi 

hagyományok tekintetében, illetve a helyi roma közösség tárgyi kultúrájára vonatkozóan?  

Összességében: a vizsgált helyi óvodai programok kapcsán megállapítható, hogy egyrészt a hátrányos helyzetre 

vonatkoztatva szinte mindegyik említést tesz a település és az intézmény sajátosságairól, viszont másrészt a 

roma, cigány származás és a hátrányos helyzet meglehetősen gyakori összekapcsolódása ellenére a roma 

kulturális tartalmak, hagyományápolás elemei csak elvétve jelennek meg. Mindez azt a benyomást kelti, mintha 

az említett két jelenség nem állna egymással lényegi kapcsolatban. 

Kulcsszavak: hátrányos helyzet, helyi óvodai program, lokalitás, roma kultúra, roma hagyományok 

 

A közoktatási célú migráció a magyar–román államhatár középső szakaszán 

Dr. Szilágyi Ferenc, Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, ferenc.szilagyi@partium.ro 

Apáti Norbert, PhD-hallgató, Debreceni Egyetem 

Románia és Magyarország Európai Uniós integrációjával megnyílt a lehetőség a társadalmi reintegrációra a két 

állam határszakasza mentén. Újjáformálódhattak azok a társadalmi kapcsolatok, amelyek a határmegvonás 

előtt léteztek ebben a régióban. Ezzel együtt a határmenti területekre jellemző területi mintázatok és a bennük 

rejlő társadalmi-területi egyenlőtlenségek nemzetközi jelleget kaptak. A reintegráció folyamata a társadalmi-

gazdasági élet számos területére kiterjedt. A határmenti nagyvárosok újra rátaláltak a határ túloldalán lévő 

vonzáskörzetükre. Ennek a reintegrációs folyamatnak az egyik indikátora a határon átnyúló mobilitás 

intenzitásának növekedése. Az oktatási célú migráció nagyobbrészt egyirányú: a romániai magyar tanulók egy 

része magyarországi középiskolában folytatja a tanulmányait. Ez a jelenség befolyásolja a romániai magyar 

iskolahálózat fenntarthatóságát, a határmenti magyar kisebbség megmaradási esélyeit, ugyanakkor a határ 

másik oldalán kedvezően hat a magyarországi intézményrendszer fenntartásának szempontjából. 

Vizsgálatunkban az oktatási célú migráció intenzitását vizsgáljuk a magyarországi és romániai intézményhálózat 

szempontjából. A vizsgálathoz szükséges információkat részben adatigényléssel (Oktatási Hivatal), részben 

interjúk során szereztük be, illetve azok egy része nyilvánosan elérhető adatbázisokból származik (mint pl. 

romániai iskolahálózati adatok, felvételi eredmények). 

Kulcsszavak: migráció, iskolaválasztás, államhatár, oktatási vonzáskörzet, reintegráció 

 

A POLY-UNIVERSE játékcsalád használata az óvodáskorú gyermekek problémamegoldó 

képességének fejlesztésében 

Szőcs Brigitta-Krisztina, Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium-Csillagocska Református Zeneóvoda, 

Nagyvárad, bigiszocs@gmail.com 

Debrenti Edith, Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, debrenti.edit@partium.ro 

Bordás Andrea, Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, bordas.andrea@partium.ro 

A matematika tanításának egyik fontos célja, hogy a tanulók gondolkodási képességeit fejlesszük. Sokan 

felismerték, hogy matematika órákon milyen fontos felkelteni a gyermekek érdeklődését, motivációját és 

interakcióba lépni velük. Emellett lehetőséget adni nekik arra, hogy összekapcsolják ismereteiket a gyakorlattal, 
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hogy alkalmazhassák mindennapi tapasztalataikat. A Poly-univerzum egy gyakorlaton alapuló játékcsalád, amit 

Saxon Szász János képzőművész, alkotó fejlesztett ki. Az eszköz egyszerű elemekből áll (alapformák: kör, 

háromszög, négyzet; alapszínek: piros, sárga, kék, zöld; arányok: 1/2, 1/4, 1/8) és egyszerű elven alapul, mégis 

összetett, mert az arányváltásokból, a színek kombinációjából és mindezek kapcsolódásaiból gyakorlatilag 

végtelen lehetőség adódik. A gyerekeknek lehetőségük adódik a vizuális, kézzelfogható minták összefüggések 

meglátására, kreatív, játékos megoldások kitalálására. A PUNTE (Poly-Universe in Teacher Training Education) 

projekt alapja ez a játék, mint technikai és módszertani eszköz. Az elmúlt 10 évben tanárok és diákok ezrei 

tesztelték különböző korcsoportokban (6-18 éves korig), több száz intézményben és rendezvényen (iskolák, 

matematikai fesztiválok, múzeumok) Európa-szerte. Mi óvodáskorú gyerekek körében használtuk ezt a játékot. 

Szabad játék során és irányított játékban (feladathelyzetben) végeztünk megfigyeléseket, illetve olyan 

feladatokat dolgoztunk ki, amelyek során a gyerekek problémamegoldó képességüket használták, fejlesztették. 

Megfigyeléseink során bebizonyosodott, hogy a játék figyelemfelkeltő és szerethető, emellett a matematika 

különböző területein egyaránt alkalmazható szemléltetésre, problémák felvetésére és megoldására.  

Kulcsszavak: Poly-univerzum, PUNTE, játékos matematika, óvodai játék 

 

Szociális szakemberképzés és a munkaerőpiac kapcsolata. Kihívások és lehetőségek 

Szűcs Enikő, PhD hallgató, Nagyváradi Egyetem, Szociológia Doktori Iskola, Nagyvárad, szucse@gmail.com 

A felsőoktatási intézmények sikerességének egyik alapvető mércéje a végzett hallgatók munkaerő-piaci 

elhelyezkedési aránya. Az elmúlt évek során több kutatás és tanulmány középpontjában a Partiumi Keresztény 

Egyetem képzési palettája került, ennek hasznossága és eredményessége, illetve a végzett hallgatók sikeres 

elhelyezkedése. A szociális munkás szakemberek munkaerő-piaci elhelyezkedésének mennyiségi vizsgálatának 

az volt a célja, hogy lássuk, milyen arányban helyezkedtek el végzettségüknek megfelelően. Ezt követően a 

kérdőíves felmérés eredményei alapján további kutatást végeztünk, minőségi kutatási módszerek alkalmazása 

révén. A végzett szakemberekkel készített egyéni interjúk segítettek jobban megismerni a szakmában való 

elhelyezkedés kihívásait illetve a szakmában való munkavégzés nehézségeit. Az alkalmazói, illetve az képzési 

szféra képviselőivel készített interjúk pedig segítettek abban, hogy egy átfogóbb képet kapjunk a képzés 

fontosságáról, a nehézségekről és a szakemberek felkészültségéről. Az eredményekből kiderül, hogy a 

céltudatosság és az elhatározottság azok a fő tényezők, melyek meghatározzák a végzett hallgatók munkaerő-

piaci elhelyezkedését. Azoknál a hallgatóknál, akik már az egyetemi évek alatt céltudatosan választottak 

képzést, sikeres szakmai pályafutás figyelhető meg. A végzett hallgatóknak tudatosítaniuk kell, hogy az 

anyanyelven végzett tanulmányok előnyt képeznek a munkaerőpiacon, hisz lehetőséget kapnak ezt a fajta 

etnikai tőkét hasznosítani a kliensekkel való munkavégzés során. 

Kulcsszavak: szociális munka, képzés, munkaerőpiac 

 

Curriculáris szemléletváltás, egy évtizedet átölelő paradigmaváltás az elemi oktatást biztosító Bihar 

megyei pedagógusok képzésében 

Tankó Veronica-Zita, Bihar Megyei Tanfelügyelőség, Nagyvárad, tanko.zita@gmail.com 

A 2011-2021-es időszakban a Bihar megyei tanítók három olyan országos szintű képzéssorozatban vehettek 

részt, melyek középpontjában a tantervi szemléletváltás áll. Ezek közül a Matematika és természettudományok 

tanárok képzése a tudásalapú társadalomban elnevezésű projekt célul tűzte ki a matematika és tudományok 

műveltségi területen dolgozó tanárok/tanítók differenciált oktatást érintő képzését, valamint az iskola 

hatáskörébe tartozó integrált tanterv kidolgozását és megvalósítását. A 2012-2013-as tanévben kezdődött a 

jelenleg érvényben levő nemzeti curriculumot érintő alapvető változás, fokozatosan térve át a 

kompetenciaalapú oktatásra. Ekkor vezették be a kötelező oktatásba az előkészítő osztályt is. Ezért is lett az 
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akkor előkészítő osztályt kezdő tanítók számára meghirdetett Oktatási ajánlatok interdiszciplináris szervezése a 

kulcskompetenciák képzéséhez az I-IV. osztályos tanulók számára elnevezésű projekt köznyelven forgó 

elnevezése “előkészítős képzés” – annak ellenére, hogy ennek a nagyszabású programnak a célja az alsó 

tagozaton tanító pedagógusok (tanítók) általános jellegű képzése volt, hozzáférhetővé téve számukra a 

kisiskolások kulcskompetenciáinak fejlesztését érintő ismereteket, hangsúlyt fektetve az oktatási folyamat 

interdiszciplináris szervezésére. Míg az első képzés a tantárgyköziséget és az ezáltal megvalósuló tematikus 

feldolgozást, a második az induló előkészítő osztályokat érintő tantervi és szervezési problematikát járta körül. 

Már az első előkészítő osztályok többéves tapasztalata után indult a harmadik, még le nem zárult képzés, mely 

a tanítókat és az általános iskolában tanító tanárokat szólította meg azzal a céllal, hogy az új, kompetencialapú 

tantervek alapján tevékenykedő tanárok készségeit fejlessze a hatékony tanórai tanítási gyakorlatok 

megvalósítása érdekében. Ennek elnevezése: CRED (Releváns tanterv, mindenki számára nyitott oktatás). Jelen 

előadásomban a tantervi változások mentén kapcsolom össze ezt a három képzési folyamatot, különösebb 

érintettséggel, hiszen jómagam is képzője voltam az első és a harmadik képzésnek.  

Kulcsszavak: kompetenciaalapú, tantervváltás, képzés, tanítók, Bihar megye  

 

Érmelléki oktatási kihívások. Magyarok és romák az oktatásban 

Dr. Tolnai Tímea Katalin, Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, tolnai.timea@partium.ro 

Érmellék magyar nyelvű oktatási intézményeiben magyar és roma nemzetiségű gyermekek tanulnak vegyesen. 

A romák iskolázottsága évtizedek óta lényegesen rosszabb, mint a nem roma népességé, annak ellenére is, 

hogy a térségben a romák körében az iskolázottsági mutatók egyre magasabbak, az iskolai jelenlétük jelentősen 

megnőtt az utóbbi évtizedekben. A roma lakosság lemaradásában többek között szerepet játszanak az 

évtizedek során felhalmozott hátrányok, valamint a többségi társadalom diszkriminatív attitűdje is. Az oktatás 

kulcsfontosságú a jövő formálásában: nagyrészt az iskolázottságtól függ, hogy ki tudnak-e törni a roma 

gyermekek a mélyszegénységből. Az előadás bemutatja azokat a nehézségeket, problémákat, melyek Érmellék 

két – nagyobb roma közösségű – településén tapasztalhatóak a magyar és a roma gyerekek együtt tanulása 

esetében. A kutatás során kvalitatív kutatási módszert használtunk, interjúkat készítettünk. Az eredményeket 

tekintve kiderült, hogy a roma gyerekek növekvő létszáma egy negatív trendet indított el a magyar szülők 

körében, ugyanis gyerekeiket a közeli településekre viszik tanulni, vagy átingáztatják őket Magyarországra, a 

határmenti övezetbe, valamint a helyi román osztályba íratják őket. Bemutatjuk továbbá a roma gyerekek 

iskolai problémáit, úgy mint a gyakori osztályismétlés, magas lemorzsolódási arány és a külföldi idénymunka 

okozta iskolai kimaradások. Végül azokra az intézkedésekre is kitér előadásunk, melyek a roma gyerekek 

felzárkóztatása érdekében történtek a kutatott településeken. 

Kulcsszavak: Érmellék, oktatás, nemzetiség 

 

A projektmódszer kulturális és szociális dimenziói – a módszer alkalmazásának lehetőségei a 

felsőoktatásban  

Dr. Vincze Beatrix, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Neveléstudományi 

Intézet, Budapest, vincze.beatrix@ppk.elte.hu  

Az előadás célja, hogy egy jó gyakorlaton keresztül bemutassa, hogyan illeszkedik a projektmódszer a 21. 

század metodológiai kihívásaihoz, az utóbbi időszak távolléti oktatási gyakorlatához. A ’Projektpedagógia’ 

kurzus gyakorlatának elemzésére kerül sor, amelynek hallgatói nem rendelkeztek előzetes ismeretekkel a 

módszerről. Az online oktatás időszakában a cselekedve tanulás jegyében Időkapszula néven egy olyan virtuális 

kiállítás építésére vállalkoztak, amelyben általuk tetszés szerint kiválasztott két tárgyhoz egy-egy posztert 
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készítettek. A tárgy prezentációjának kritériuma volt a kiválasztott objektum történeti, pedagógiai és 

hétköznapi relevanciája: Miért fontos az utókornak?  

A kurzus célul tűzte ki, hogy a hallgatók a tapasztalati tanuláson keresztüli értsék meg és sajátítsák el a módszer 

lényegét. Dewey nyomán a következőket vallottuk: a) „a művészet az (egyik) létező leghatékonyabb 

kommunikációs mód, b) csak akkor gondolkodunk, amikor problémával szembesülünk, c) az oktatás nem az 

életre való felkészülés; az oktatás maga az élet; d) a tapasztalatokra való reflektálásból tanulunk igazán” 

(Dewey, 1897, 1916).  

A Dewey és Kilpatrick (1917) által meghatározott projektnek mindig van egy produktuma, ami kézzelfogható 

(M. Nádasi, 2010), a kurzus azonban nemcsak a produktumot, hanem a produktumhoz vezető utat, a projekt-

orientált tanulást is megvalósította. A kurzus tapasztalatai azt bizonyították, hogy a módszer jól alkalmazható 

és illeszkedik az online tanulás feltételeihez (is), jelentős aktivitást, kreativitást mozgósít, segíti a részvevők 

személyes és szociális kompetenciáinak fejlesztését (Vincze, 2021).  

A jó gyakorlat bemutatása forrásként elemzi a kurzus curriculumát, a hallgatói produktumokat, a kurzusértékelő 

reflexiókat, és összeveti a módszer szakirodalmával (Bastian, 2007; Oelker, 1997; Knoll, 2014), más jó gyakorlatokkal 

(Casanovas et al., 2021), kitér a jelenségalapú tanulás összefüggéseire is (Symeonidis & Schwarz, 2016).  

Kulcsszavak: projektmódszer, tapasztalati tanulás, online oktatás, kreativitás 

 

A Covid–19-járvány által generált változások az oktatásban és a folytatás alternatívái 

Zakota Zoltán, Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, zzakota@gmail.com 

A koronavírus-járvány teljesen felkészületlenül érte társadalmunkat, és ha a járvány végre lecseng, semmi sem 

lesz olyan, mint azelőtt. Kissé talán meglepő módon, társadalmunk azon alrendszere, ahol a változás a 

leggyorsabban ment végbe, az oktatás volt. Érdemes az esetét alaposabban megvizsgálni, mivel a Covid–19-

járvány kitörése akár egy új korszak kezdetét is jelentheti. A társadalom egyik leglassabban változó alrendszere, 

a stabilitás és az értékek hosszú távú megőrzésének egyik fő eszköze, eddig elképzelhetetlen gyorsasággal 

alkalmazkodott az új körülményekhez. Helyenként, az iskolák és az egyetemek egyik napról a másikra áttértek 

az online oktatási eszközök használatára. Ez a váltás később számos új problémát generált, és számos régi 

problémát új megvilágításba helyezett. Előadásom célja felvázolni és röviden elemezni az oktatásban 

bekövetkezett változások aktuális kérdéseit. Ez három részből áll. Az első a karantén bevezetése előtt néhány 

nappal készült felmérés eredményeit mutatja be dióhéjban. A második rész ismerteti azokat a tapasztalatokat, 

amelyeket a több mint egy éves online és vegyes tanulás során szereztünk, valamint bemutatja azokat a 

kihívásokat, amelyekkel az oktatásnak a közeljövőben szembe kell néznie. Az itt bemutatott gondolatok a 

tanulókkal és a különböző szinteken oktató kollégákkal, valamint több szülővel folytatott beszélgetésen, de 

legfőképp személyes tapasztalatokon alapulnak. Figyelembe vettem azonban a járvány kitörése óta megjelent 

bőséges irodalmat is. Végezetül felvázolok néhány következtetést, amelyek a fentiek alapján a jövőre nézve 

levonhatóak. 

Kulcsszavak: Covid–19-járvány, oktatás, e-learning 
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TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK: MŰHELYFOGLALKOZÁSOK 

Csapatépítés élménypedagógiai módszerekkel 

Majla Géza, Gál Sándor Általános Iskola, Csíkszentgyörgy, majlageza@gmail.com 

Több éves aktív óvodapedagógusi, pszichológusi, tréneri múlttal a hátam mögött, műhelymunkám célja, hogy 

betekintést nyújtsak olyan tevékenységekbe, amiket a résztvevők használni tudnak óvodától egyetemig. Közösségi 

élményt jelenthet egy óvodai szabad játéktevékenység, közös esemény, felnőttek esetében egy csapatépítő 

tréning, ahol a megszokott munkahelyi környezeten kívül együttműködést kívánó, különleges helyzetbe kerülnek. 

Ez mind élmény, de még nem jelent tanulást. Csak akkor lesz az élményből tanulás, ha az akciót reflexió, tudatosítás 

követi, amelyből tovább vihető a tanulság. Erre a tanulságra a későbbiekben támaszkodhatunk, beépíthetjük 

cselekvési-megküzdési tárházunkba. A tapasztalati úton való tanulás aktív részvételre buzdít: bevonja a 

résztvevőket a tevékenységbe, így sokszínű lehetőséget és sikerélmény biztosít az eltérő tanulási stílussal 

rendelkezők számára. Olyan helyzeteket próbálok teremteni, ahol a résztvevők próbára tehetik értékeiket, 

tudásukat, kreatív gondolkodásukat, újraértékelve önmagukról és a világról alkotott hitrendszerüket, 

meggyőződésüket. Vallom én is, hogy minél váratlanabb, különlegesebb az esemény, annál intenzívebb az élmény. 

A workshop tematikája, figyelembe véve a tapasztalati tanuláson alapuló módszereket: 1. bemutatkozás, 

ismerkedés; 2. ráhangolódás, jégtörő gyakorlatok; 3. nagyjátékok (az egyes nagyjátékok között átvezető gyakorlat); 

4. levezető játék, zárás; 5. visszajelzés. A műhelymunka során saját élményen keresztül különböző problémákat, 

feladatokat járunk körül élménypedagógiai játékokkal, gyakorlatokkal: kommunikáció, döntés párban, majd 

nagycsoportban, vezető–vezetett szerepe, csoportszerepek, együttműködés, problémamegoldás, bizalom, függés–

függetlenedés. A foglalkozások nemcsak gyakorlatból állnak, hanem az azt követő feldolgozásból is, ahol van 

lehetőségük reflektálni a gyakorlat során megélt érzéseikre, a csoportban folyó munkára biztonságos keretek 

között. A résztvevők saját bőrükön tapasztalhatják meg, hogy amit a diákoktól, gyerekektől elvárnak, vagy nagy 

természetességgel kezelnek, az nem is olyan egyszerű, hiszen nekünk, felnőtteknek sem megy könnyen. Meg kell 

tanulnunk, hogyan tudjunk hatékonyan, a cél érdekében együttműködni úgy, hogy közben jól is érezzük magunkat! 

Kulcsszavak: élménypedagógia, csapatépítés 

 

MindLab4*4: készségek, képességek és kompetenciák helye az oktatásban 

Sugar Evan, MindLab 4*4 Budapest, Naviren SRL, Nagyvárad, evan.sugar22@gmail.com 

Gyakorlati műhelyünk mottója: “Mindent, amit tudsz, megtaníthatsz bárkinek, de csak a saját tapasztalata fogja őt 

meggyőzni arról, hogy amit tanítasz, az igaz.” Richelle E. Goodrich 

A készség a cselekvés (és tevékenység) automatizált eleme, amely a tudat közvetlen ellenőrzése nélkül funkcionál. A 

készség a teljesítményképes tudás része, a tanulás eredménye, ahol kellő számú gyakorlás eredményeként a 

cselekvéssor automatikusan lefut. A képesség kifejezés alatt minden olyan tudásfajtát értünk, amely valami 

aktivitást tesz lehetővé a birtoklója számára; mindig cselekvéssel, történéssel, létezéssel kapcsolatos. A 

kompetencia latin eredetű kifejezés, jelentése: illetékesség. Az értelmességgel, a társas magatartás 

eredményességével, a helyzetmegoldó (problémamegoldó) képességek fejlődésével kialakuló hatóerő, 

hatékonyságélmény, amely a viselkedés és a gondolkodás sajátosságaiban tükröződik.  

A műhely a következő kérdések mentén zajlik: (1) Miért maradt ki a tanmenetből a személyes tulajdonságok 

fejlesztése mint külön tantárgy? (2) Hogyan fejlesztettük a MindLab 4*4 módszertant? (3) Mi a SOLE beosztás? 

Módszerünk segítségével a készségeket csoportosítva igyekszünk fejleszteni: szociális (S – social), életvezetési (O – 

operational), logikai (L – logical), érzelmi (E – emotional) típusokat különítve el. A műhely keretén belül a résztvevők 

megismerkedhetnek egy-egy kompetencia fejlesztésével az általunk használt játékokon keresztül. 

Kulcsszavak: készség, képesség, kompetencia, MindLab4*4 




