СУБОТИЦА
SZABADKA
SUBOTICA
SUBOTICA

2019

МОБИЛНОСТ
ЗБОРНИК РАДОВА НАУЧНИХ КОНФЕРЕНЦИЈА
УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА НА МАЂАРСКОМ
НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ

MOBILITÁS
A MAGYAR TANNYELVŰ TANÍTÓKÉPZŐ KAR
TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁINAK
TANULMÁNYGYŰJTEMÉNYE

MOBILNOST
ZBORNIK RADOVA ZNANSTVENIH KONFERENCIJA
UČITELJSKOG FAKULTETA NA MAĐARSKOM
NASTAVNOM JEZIKU

MOBILITY
BOOK OF SELECTED PAPERS OF THE HUNGARIAN
LANGUAGE TEACHER TRAINING FACULTY´S
SCIENTIFIC CONFERENCES

МОБИЛНОСТ
ЗБОРНИК РАДОВА НАУЧНИХ КОНФЕРЕНЦИЈА
УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ

MOBILITÁS
A MAGYAR TANNYELVŰ TANÍTÓKÉPZŐ KAR
TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁINAK TANULMÁNYGYŰJTEMÉNYE

MOBILNOST
ZBORNIK RADOVA ZNANSTVENIH KONFERENCIJA
UČITELJSKOG FAKULTETA NA MAĐARSKOM NASTAVNOM JEZIKU

MOBILITY
BOOK OF SELECTED PAPERS OF THE HUNGARIAN LANGUAGE TEACHER
TRAINING FACULTY´S SCIENTIFIC CONFERENCES

СУБОТИЦА – SZABADKA – SUBOTICA – SUBOTICA
2019

ИЗДАВАЧ
Универзитет у Новом Саду
Учитељски факултет на мађарском наставном језику
Суботицa
KIADÓ
Újvidéki Egyetem
Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar
Szabadka
IZDAVAČ
Sveučilište u Novom Sadu
Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku
Subotica
PUBLISHER
University of Novi Sad
Hungarian Language Teacher Training Faculty
Subotica
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК / FELELŐS SZERKESZTŐ /
ODGOVORNI UREDNIK / EDITOR-IN-CHIEF
Josip Ivanović
УРЕДНИЦИ / SZERKESZTŐK / UREDNICI / EDITORS
Éva Borsos
Rita Horák
Cintia Kovács
Zsolt Námesztovszki
ТЕХНИЧКИ УРЕДНИК / TÖRDELŐSZERKESZTŐ /
TEHNIČKI UREDNIK / LAYOUT EDITOR
Attila Vinkó
Zsolt Vinkler
+381 (24) 624 424
magister.uns.ac.rs
mttk.konf@gmail.com
office@magister.uns.ac.rs

ISBN 978-86-87095-87-8

КОНФЕРЕНЦИЈЕ

13. МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА
8. МЕЂУНАРОДНА МЕТОДИЧКА КОНФЕРЕНЦИЈА
6. КОНФЕРЕНЦИЈА „ИКТ У OБРАЗОВАЊУ”
ТЕМА:
МОБИЛНОСТ
KONFERENCIÁK

13. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA
8. NEMZETKÖZI MÓDSZERTANI KONFERENCIA
6. IKT AZ OKTATÁSBAN KONFERENCIA
TÉMA:
MOBILITÁS
KONFERENCIJE

13. MEĐUNARODNA ZNANSTVENA KONFERENCIJA
8. MEĐUNARODNA METODIČKA KONFERENCIJA
6. KONFERENCIJA „IKT U OBRAZOVANJU”
TEMA:
MOBILNOST
CONFERENCES

13TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
8TH INTERNATIONAL METHODOLOGICAL CONFERENCE
6TH ICT IN EDUCATION CONFERENCE
TOPIC:
MOBILITY

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
ЈОСИП ИВАНОВИЋ

PREDSJEDATELJ KONFERENCIJE
JOSIP IVANOVIĆ

ДЕКАН

DEKAN

A KONFERENCIA ELNÖKE
JOSIP IVANOVIĆ

CONFERENCE CHAIRMAN
JOSIP IVANOVIĆ
DEAN

DÉKÁN

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР / SZERVEZŐBIZOTTSÁG /
ORGANIZACIJSKI ODBOR / ORGANIZING COMMITTEE
ПРЕДСЕДНИЦИ / ELNÖKÖK / PREDSJEDNICI / CHAIRPERSON
ÉVA BORSOS
UNIVERSITY OF NOVI SAD, SERBIA
RITA HORÁK
UNIVERSITY OF NOVI SAD, SERBIA
CINTIA KOVÁCS
UNIVERSITY OF NOVI SAD, SERBIA
ZSOLT NÁMESZTOVSZKI
UNIVERSITY OF NOVI SAD, SERBIA
ЧЛАНОВИ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА /A SZERVEZŐBIZOTTSÁG TAGJAI /
ČLANOVI ORGANIZACIJSKOGA ODBORA / MEMBERS OF THE ORGANIZING
COMMITTEE
ÉVA BORSOS
UNIVERSITY OF NOVI SAD, SERBIA

CINTIA KOVÁCS
UNIVERSITY OF NOVI SAD, SERBIA

ESZTER GÁBRITY
UNIVERSITY OF NOVI SAD, SERBIA

ZSOLT NÁMESZTOVSZKI
UNIVERSITY OF NOVI SAD, SERBIA

BEÁTA GRABOVAC
UNIVERSITY OF NOVI SAD, SERBIA

VALÉRIA PINTÉR KREKIĆ
UNIVERSITY OF NOVI SAD, SERBIA

SZABOLCS HALASI
UNIVERSITY OF NOVI SAD, SERBIA

ZSOLT VINKLER
UNIVERSITY OF NOVI SAD, SERBIA

RITA HORÁK
UNIVERSITY OF NOVI SAD, SERBIA

ATTILA VINKÓ
UNIVERSITY OF NOVI SAD, SERBIA

СЕКРЕТАРИЦE КОНФЕРЕНЦИЈЕ
A KONFERENCIA TITKÁRNŐJE
TAJNICE KONFERENCIJE
CONFERENCE SECRETARY
BRIGITTA BÚZÁS
UNIVERSITY OF NOVI SAD, SERBIA
VIOLA NAGY KANÁSZ
UNIVERSITY OF NOVI SAD, SERBIA
NÓRA SÓS
UNIVERSITY OF NOVI SAD, SERBIA
УРЕДНИЧКИ ОДБОР КОНФЕРЕНЦИЈЕ
A KONFERENCIA SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA
UREDNIČKI ODBOR KONFERENCIJE
CONFERENCE EDITORIAL BOARD
ÉVA BORSOS
UNIVERSITY OF NOVI SAD, SERBIA
(INTERNATIONAL METHODOLOGICAL CONFERENCE)
RITA HORÁK
UNIVERSITY OF NOVI SAD, SERBIA
(INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE)
ZSOLT NÁMESZTOVSZKI
UNIVERSITY OF NOVI SAD, SERBIA
(ICT IN EDUCATION CONFERENCE)

НАУЧНИ И ПРОГРАМСКИ ОДБОР
TUDOMÁNYOS PROGRAMBIZOTTSÁG
ZNANSTVENI I PROGRAMSKI ODBOR
SCIENTIFIC AND PROGRAMME COMMITTEE
ПРЕДСЕДНИК / ELNÖK / PREDSJEDNICA / CHAIRPERSON
RITA HORÁK
UNIVERSITY OF NOVI SAD, SERBIA

ЧЛАНОВИ НАУЧНОГ И ПРОГРАМСКОГ ОДБОРА
A TUDOMÁNYOS PROGRAMBIZOTTSÁG TAGJAI
ČLANOVI ZNANSTVENOG I PROGRAMSKOG ODBORA
MEMBERS OF THE PROGRAMME COMMITTEE
MILICA ANDEVSKI
UNIVERSITY OF NOVI SAD,
SERBIA

BENŐ CSAPÓ
UNIVERSITY OF SZEGED,
HUNGARY

DRAGANA GLUŠAC
UNIVERSITY OF NOVI SAD,
SERBIA

LÁSZLÓ BALOGH
UNIVERSITY OF DEBRECEN,
HUNGARY

GÉZA CZÉKUS
UNIVERSITY OF NOVI SAD,
SERBIA

NOÉMI GÖRÖG
UNIVERSITY OF NOVI SAD,
SERBIA

EDMUNDAS BARTKEVIČIUS
LITHUANIAN UNIVERSITY, KAUNO,
LITHUANIA

EVA DAKICH
LA TROBE UNIVERSITY,
MELBOURNE,
AUSTRALIA

ERIKA HELLER
LÓRÁND EÖTVÖS UNIVERSITY,
BUDAPEST, HUNGARY

STANISLAV BENČIČ
UNIVERSITY OF BRATISLAVA,
SLOVAKIA
ANNAMÁRIA BENE
UNIVERSITY OF NOVI SAD,
SERBIA

ZOLTÁN DÉVAVÁRI
UNIVERSITY OF NOVI SAD,
SERBIA
PÉTER DONÁTH
LÓRÁND EÖTVÖS UNIVERSITY,
BUDAPEST, HUNGARY

EMINA BERBIĆ KOLAR
JOSIP JURAJ STROSSMAYER
UNIVERSITY OF OSIJEK,
CROATIA

RÓBERT FARKAS
UNIVERSITY OF NOVI SAD,
SERBIA

RÓZSA BERTÓK
UNIVERSITY OF PÉCS,
HUNGARY

DRAGANA FRANCIŠKOVIĆ
UNIVERSITY OF NOVI SAD,
SERBIA

RADMILA BOGOSAVLJEVIĆ
UNIVERSITY OF NOVI SAD,
SERBIA

IRÉN GABRIĆ MOLNÁR
UNIVERSITY OF NOVI SAD,
SERBIA

ÉVA BORSOS
UNIVERSITY OF NOVI SAD,
SERBIA

OLIVERA GAJIĆ
UNIVERSITY OF NOVI SAD,
SERBIA

HARGITA HORVÁTH FUTÓ
UNIVERSITY OF NOVI SAD,
SERBIA
ÉVA HÓZSA
UNIVERSITY OF NOVI SAD,
SERBIA
ELVIRA HUSZÁR
UNIVERSITY OF NOVI SAD,
SERBIA
SZILVIA KISS
UNIVERSITY OF KAPOSVÁR,
HUNGARY
ANNA KOLLÁTH
UNIVERSITY OF MARIBOR,
SLOVENIA
MITJA KRAJNČAN
UNIVERSITY OF PRIMORSKA,
KOPER, SLOVENIA

JOSIP LEPEŠ
UNIVERSITY OF NOVI SAD,
SERBIA

SLAVICA PAVLOVIĆ
UNIVERSITY OF MOSTAR,
BOSNIA AND HERZEGOVINA

JUDIT RAFFAI
UNIVERSITY OF NOVI SAD,
SERBIA

IMRE LIPCSEI
SZENT ISTVÁN UNIVERSITY,
SZARVAS, HUNGARY

LIDIJA PEHAR
UNIVERSITY OF SARAJEVO,
BOSNIA AND HERZEGOVINA

LÁSZLÓ SZARKA
UNIVERSITY JAN SELYEHO,
KOMÁRNO, SLOVAKIA

SANJA MANDARIĆ
UNIVERSITY OF BELGRADE,
SERBIA

ANĐELKA PEKO
JOSIP JURAJ STROSSMAYER
UNIVERSITY OF OSIJEK,
CROATIA

SVETLANA ŠPANOVIĆ
UNIVERSITY OF NOVI SAD,
SERBIA

PIRKKO MARTTI
UNIVERSITY OF TURKU, TURUN
YLIOPISTO, FINLAND
DAMIR MATANOVIĆ
JOSIP JURAJ STROSSMAYER
UNIVERSITY OF OSIJEK,
CROATIA
MILAN MATIJEVIĆ
UNIVERSITY OF ZAGREB,
CROATIA
ERZSÉBET MERNYÁK
UNIVERSITY OF NOVI SAD,
SERBIA

VALÉRIA PINTÉR KREKIĆ
UNIVERSITY OF NOVI SAD,
SERBIA
IVAN POLJAKOVIĆ
UNIVERSITY OF ZADAR,
CROATIA
ZOLTÁN POÓR
UNIVERSITY OF PANNONIA,
VESZPRÉM,
HUNGARY
VLATKO PREVIŠIĆ
UNIVERSITY OF ZAGREB,
CROATIA

VESNICA MLINAREVIĆ
JOSIP JURAJ STROSSMAYER
UNIVERSITY OF OSIJEK,
CROATIA

ZORAN PRIMORAC
UNIVERSITY OF MOSTAR,
BOSNIA AND HERZEGOVINA

MARGIT MOLNÁR
UNIVERSITY OF PÉCS,
HUNGARY

IVAN PRSKALO
UNIVERSITY OF ZAGREB,
CROATIA

FERENC NÉMETH
UNIVERSITY OF NOVI SAD,
SERBIA

ILDIKÓ PŠENÁKOVÁ
UNIVERSITY OF TRNAVA,
SLOVAKIA

MÁRTA TAKÁCS
UNIVERSITY OF NOVI SAD,
SERBIA
JÁNOS TÓTH
UNIVERSITY OF SZEGED,
HUNGARY
VESNA VUČINIĆ
UNIVERSITY OF BELGRADE,
SERBIA
ÉVA VUKOV RAFFAI
UNIVERSITY OF NOVI SAD,
SERBIA
SMILJANA ZRILIĆ
UNIVERSITY OF ZADAR,
CROATIA
JULIANNA ZSOLDOS-MARCHIS
BABEȘ-BOLYAI UNIVERSITY,
CLUJ-NAPOCA, ROMANIA

РЕЦЕНЗЕНТИ / SZAKLEKTOROK / RECENZENTI / REVIEWERS
ÁGNES BÁCS ÓDRY
UNIVERSITY OF NOVI SAD
HUNGARIAN LANGUAGE TEACHER TRAINING FACULTY
SUBOTICA, SERBIA

RITA HORÁK
UNIVERSITY OF NOVI SAD
HUNGARIAN LANGUAGE TEACHER TRAINING FACULTY
SUBOTICA, SERBIA

OTTÓ BEKE
UNIVERSITY OF NOVI SAD
HUNGARIAN LANGUAGE TEACHER TRAINING FACULTY
SUBOTICA, SERBIA

JOSIP IVANOVIĆ
UNIVERSITY OF NOVI SAD
HUNGARIAN LANGUAGE TEACHER TRAINING FACULTY
SUBOTICA, SERBIA

ANDREA BENCÉNÉ FEKETE
UNIVERSITY OF KAPOSVÁR
KAPOSVÁR, HUNGARY

CINTIA KOVÁCS
UNIVERSITY OF NOVI SAD
HUNGARIAN LANGUAGE TEACHER TRAINING FACULTY
SUBOTICA, SERBIA

ÉVA BORSOS
UNIVERSITY OF NOVI SAD
HUNGARIAN LANGUAGE TEACHER TRAINING FACULTY
SUBOTICA, SERBIA
ZOLTÁN DÉVAVÁRI
UNIVERSITY OF NOVI SAD
HUNGARIAN LANGUAGE TEACHER TRAINING FACULTY
SUBOTICA, SERBIA
LÁSZLÓ DOBA
UNIVERSITY OF KAPOSVÁR
KAPOSVÁR, HUNGARY
RÓBERT FARKAS
UNIVERSITY OF NOVI SAD
HUNGARIAN LANGUAGE TEACHER TRAINING FACULTY
SUBOTICA, SERBIA
PÉTER FEHÉR
ICT MASTERMINDS RESEARCH GROUP
BALATONFŰZFŐ, HUNGARY
IRÉN GÁBRITY MOLNÁR
UNIVERSITY OF NOVI SAD
FACULTY OF ECONOMICS IN SUBOTICA
SUBOTICA, SERBIA
BEÁTA GRABOVAC
UNIVERSITY OF NOVI SAD
HUNGARIAN LANGUAGE TEACHER TRAINING FACULTY
SUBOTICA, SERBIA
SZABOLCS HALASI
UNIVERSITY OF NOVI SAD
HUNGARIAN LANGUAGE TEACHER TRAINING FACULTY
SUBOTICA, SERBIA
KATINKA HEGEDŰS
UNIVERSITY OF NOVI SAD
HUNGARIAN LANGUAGE TEACHER TRAINING FACULTY
SUBOTICA, SERBIA

ELVIRA KOVÁCS
UNIVERSITY OF NOVI SAD
HUNGARIAN LANGUAGE TEACHER TRAINING FACULTY
SUBOTICA, SERBIA
JOSIP LEPEŠ
UNIVERSITY OF NOVI SAD
HUNGARIAN LANGUAGE TEACHER TRAINING FACULTY
SUBOTICA, SERBIA
LENKE MAJOR
UNIVERSITY OF NOVI SAD
HUNGARIAN LANGUAGE TEACHER TRAINING FACULTY
SUBOTICA, SERBIA
BRIGITTA NAGYNÉ ÁRGÁNY
UNIVERSITY OF KAPOSVÁR
KAPOSVÁR, HUNGARY
ZSOLT NÁMESZTOVSZKI
UNIVERSITY OF NOVI SAD
HUNGARIAN LANGUAGE TEACHER TRAINING FACULTY
SUBOTICA, SERBIA
FERENC NÉMETH
UNIVERSITY OF NOVI SAD
HUNGARIAN LANGUAGE TEACHER TRAINING FACULTY
SUBOTICA, SERBIA
JÁNOS OLLÉ
UNIVERSITY OF PANNONIA
FACULTY OF MODERN PHILOLOGY AND SOCIAL
SCIENCES
VESZPRÉM, HUNGARY
MÁRIA PATOCSKAI
EÖTVÖS JÓZSEF COLLEGE
BAJA, HUNGARY

RÓBERT PINTÉR
UNIVERSITY OF NOVI SAD
HUNGARIAN LANGUAGE TEACHER TRAINING FACULTY
AND

SUBOTICA TECH-COLLEGE OF APPLIED SCIENCES
SUBOTICA, SERBIA
LEONÓRA POVÁZAI
UNIVERSITY OF NOVI SAD
HUNGARIAN LANGUAGE TEACHER TRAINING FACULTY
SUBOTICA, SERBIA
RADA RAKIĆ
UNIVERSITY OF NOVI SAD
FACULTY OF SCIENCES
NOVI SAD, SERBIA

ANITA STAJER
UNIVERSITY OF NOVI SAD
HUNGARIAN LANGUAGE TEACHER TRAINING FACULTY
SUBOTICA, SERBIA
MÁRTA TAKÁCS
UNIVERSITY OF NOVI SAD
HUNGARIAN LANGUAGE TEACHER TRAINING FACULTY
SUBOTICA, SERBIA
VIKTÓRIA TOMA
UNIVERSITY OF NOVI SAD
HUNGARIAN LANGUAGE TEACHER TRAINING FACULTY
SUBOTICA, SERBIA
DIANA ZITA
UNIVERSITY OF NOVI SAD
HUNGARIAN LANGUAGE TEACHER TRAINING FACULTY
SUBOTICA, SERBIA

Аутори сносе сву одговорност за садржај радова. Надаље, изјаве и ставови изражени
у радовима искључиво су ставови аутора и не морају нужно представљати мишљења и
ставове Уредништва и издавача.
A kiadványban megjelenő tanulmányok tartalmáért a szerző felelős. A kiadványban
megjelenő írásokban foglalt vélemények nem feltétlenül tükrözik a Kiadó vagy a
Szerkesztőbizottság álláspontját.
Autori snose svu odgovornost za sadržaj radova. Nadalje, izjave i stavovi izraženi u
radovima isključivo su stavovi autora i ne moraju nužno predstavljati mišljenja i stavove
Uredništva i izdavača.
The authors are solely responsible for the content. Furthermore, statements and views
expressed in the contributions are those of the authors and do not necessarily represent those
of the Editorial Board and the publisher.

СПОНЗОРИ КОНФЕРЕНЦИЈЕ / A KONFERENCIÁK TÁMOGATÓI /
POKROVITELJI KONFERENCIJE/ CONFERENCE SPONSORS

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ
TARTOMÁNYI FELSŐOKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TITKÁRSÁG
POKRAJINSKI SEKRETARIJAT
ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST
PROVINCIAL SECRETARIAT FOR HIGHER EDUCATION AND SCIENTIFIC RESEARCH

PROGRAM

13TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 2019
2019. október 17. (csütörtök)

17. oktobar 2019 (četvrtak)
09.00 – 9.30

RÉSZTVEVŐK REGISZTRÁCIÓJA

REGISTRACIJA UČESNIKA KONFERENCIJE

DÍSZTEREM – SVEČANA SALA
A RÉSZTVEVŐK KÖSZÖNTÉSE,
A KONFERENCIA MEGNYITÁSA

POZDRAVNI GOVOR,
OTVARANJE KONFERENCIJE

09.45 – 10.00

Horák Rita

Rita Horak

PLENÁRIS ELŐADÁS
TONK MÁRTON
„Eurábia” és a migráció emberjogi kihívásai

10.00 – 10:45

SZÜNET

PLENARNO PREDAVANJE
MARTON TONK
Eurabia and the human rights challenges of
migration

10.45 – 11.00

PAUZA

Elnöklő:
Langerné Buchwald Judit,
Julianna Boros

11.00 – 13.30

Predsedavajući:
Judit Langerné Buchwald,
Julianna Boros

PETROVSZKI László
Hallgatói mobilitás önszerveződés útján:
Szegedi Politológus Hallgatók Egyesülete

11.00 – 11.15

László PETROVSZKI
Student mobility by self-organization: Political
Science Students Association Of Szeged

MAJOR Lenke
A humán ökológiai rendszer elemei közötti
mobilitás: a szociális érzékenység fejlesztése a
tanítóképzés során

11.15 – 11.30

Lenke MAJOR
Mobility among the elements of human ecological
system: the development of social sensitivity
during teacher training

SAMU János, BEKE Ottó
Áttételes kodifikáció

11.30 – 11.45

Janoš ŠAMU, Oto BEKE
Transferred codification

Julianna BOROS
Education and social mobility in Roma
communities in Hungary

11.45 – 12.00

Julianna BOROS
Education and social mobility in Roma
communities in Hungary

Julianna BOROS, Eszter BUCHER
„Changes and values” - vision of disadvantaged
families

12.00 – 12.15

Julianna BOROS, Eszter BUCHER
„Changes and values” - vision of disadvantaged
families

12.15 – 12.30

Pauza

12.30 – 12.45

Lenke MAJOR
Mental hygiene methods in teacher training

Eszter BUCHER
Changes in roles within the family – based on
the example of a settlement in Ormánság

12.45 – 13.00

Eszter BUCHER
Changes in roles within the family – based on the
example of a settlement in Ormánság

LANGERNÉ BUCHWALD Judit
Tanulási célú ingázás az osztrák–magyar határ
mentén

13.00 – 13.15

Judit LANGERNÉ BUCHWALD
Education based commuting on the AustrianHungarian border

GYÖRE Géza
Vállalt és kényszerű mobilitás Zsolnai József
szakmai életútján

13.15 – 13.30

Geza ĐERE
Self-imposed and obligate mobility in the life of
József Zsolnay from professional aspect

EBÉD
6-OS TANTEREM

13.30 – 14.30

RUČAK
UČIONICA BR. 6

Szünet
MAJOR Lenke
Mentálhigiénés módszerek a
pedagógusképzésben

DÍSZTEREM – SVEČANA SALA
Elnöklő:
Bojana Perić Prkosovački, Rada Rakić
Irena KLASNIĆ et al
Izazovi prijelaza iz vrtića u školu – možemo li
bolje?
Bojana PERIĆ PRKOSOVAČKI,
Otilia VELIŠEK BRAŠKO
Intercultural vocational exchanges of young
people as a model of learning

14.30 – 16.00
14:30–14.45

14.45 – 15.00

Predsedavajući:
Bojana Perić Prkosovački, Rada Rakić
Irena KLASNIĆ et al
Challenges of transition from kindergarten to
school – can we do better?
Bojana PERIĆ PRKOSOVAČKI,
Otilia VELIŠEK BRAŠKO
Intercultural vocational exchanges of young people
as a model of learning

PROGRAM
Valerija PUŠKAŠ et al
Menarha kod devojčica u severobačkom
regionu

15.00 – 15.15

Valerija PUŠKAŠ et al
Мenarche in girls from North Backa region

Rada RAKIĆ et al
Prevalencija opšte i centralne gojaznosti kod
devojčica od 11-15godina u Subotici

15.15 – 15.30

Rada RAKIĆ et al
Prevalence of general and central obesity in girls
aged 11-15 in the town of Subotica

Željka POŽGAJ, Margareta ŠPORČIĆ
ŠKROBONJA
U potrazi za novim paradigmama odgojnoobrazovne prakse kroz EU projekt i mobilnost

15.30 – 15.45

Željka POŽGAJ, Margareta ŠPORČIĆ
ŠKROBONJA
In requests for new paradigms of educational
training between EU project and mobility

Stanko PEJIĆ
Ideja Univerziteta

15.45 – 16.00

Stanko PEJIĆ
Idea of University

7-ES TEREM – UČIONICA BR. 7
Elnöklő:
Jenei Tamás, Erdő-Saffer Rita
JENEI Tamás
Pedagógiai szakszókincs-gyűjtemény a
Debreceni Egyetemen

14:30 – 15:45
14:30–14.45

Predsedavajući:
Tamaš Jenei, Rita Erde-Safer
Tamaš JENEI
Pedagogical glossary at the University Of
Debrecen

ERDŐ-SAFFER Rita
Maslow-piramis – a pedagógus hallgatók
szemével

14.45 – 15.00

Rita ERDE-ŠAFER
Maslow’s hierarchy of needs – through the eyes of
teacher training students

SZABÓ Csilla Marianna,
Eduard VIKTOROVICH PATRAKOV
Léteznek-e kulturális különbségek az új
technológiákhoz való viszonyulás esetében?

15.00 – 15.15

Čila MARIANA SABO,
Eduard VIKTOROVICH PATRAKOV
Are there any cultural differences regarding
people’s attitude towards new technologies?

VUKOV RAFFAI Éva, RAFFAI Judit
A mobilitás jegyei székelykevei narratívákban

15.15 – 15.30

Eva VUKOV RAFFAI, Judit RAFAI
Elements of mobility in narratives from
Skorenovac

GRABOVÁC Beáta, JÁVOR Rebeka
A kétnyelvűség előnyei a nyelvi kódokon túl

15.30 – 15.45

Beata GRABOVAC, Rebeka JAVOR
Benefits of bilingualism beyond linguistic codes

Szünet

16.00 – 16.15

Pauza

DÍSZTEREM – SVEČANA SALA
Elnöklő:
H. B. Patel, Veronika Major-Kathi
H. B. PATEL
Indo-Euro mobility: challenges and possibilities

16.15 – 17.45
16.15 – 16.30

Predsedavajući:
H. B. Patel, Major-Kathi Veronika
H. B. PATEL
Indo-Euro mobility: challenges and possibilities

Veronika MAJOR-KATHI
Mobility and scholarship opportunities in
hungary - an overview

16.30 – 16.45

Veronika MAJOR-KATHI
Mobility and scholarship opportunities in hungary
- an overview

Vivien PETŐ
Efficiency of different Erasmus Programs

16.45 – 17.00

Vivien PETŐ
Efficiency of different Erasmus Programs

Abdel HAFEZ
The role of the Palestinian-Israeli conflict in the
European Union’ strategy towards the
Middle East

17:00 – 17:15

Abdel HAFEZ
The role of the Palestinian-Israeli conflict in the
European Union’ strategy towards the
Middle East

Furkan CAY
Populist political communication. The case of
Turkey

17:15 – 17:30

Furkan CAY
Populist political communication. The case of
Turkey

Slađana MARIĆ
Virtual mobility: learning and professional
development opportunities

17:30 – 17:45

Slađana MARIĆ
Virtual mobility: learning and professional
development opportunities

SZÜNET

18.00 – 18.10

PAUZA

PROGRAM
DÍSZTEREM – SVEČANA SALA
Elnöklő:
Dobos Orsolya, Mandel Kinga Magdolna
DOBOS Orsolya
Modern Alternatív Iskolák Pedagógiai
Szabályzó

16.15 – 17:15
16.15 – 16.30

Predsedavajući:
Oršolja Doboš, Kinga Magdolna Mandel
Orsolja DOBOŠ
Pedagogical regulators of modern alternative
schools

Krisztián BÁLINT, Tamás BEREK
Possible computerized, modern solutions for
fire protection of the universities in Subotica,
Serbia

16.30 – 16.45

Kristijan BALINT, Tamas BEREK
Possible computerized, modern solutions for fire
protection of the universities in Subotica, Serbia

MANDEL Kinga Magdolna
Otthonoktatás: megoldás vagy zsákutca?

16.45 – 17.00

Kinga Magdolna MANDEL
Homeschooling: solution or dead end?

BLATT Péterné
A diákok sportolás iránti elköteleződését
meghatározó személyi tényezők

17.00 – 17.15

BLATT Peterne
Personal factors that determine student's
commitment to sport

HORÁK Rita et al
Ökológiai lábnyom

17:15 – 17:30

Rita HORAK et al
Ecological footprint

VACSORA
6-OS TEREM

18.00 – 19.30

VEČERA
UČIONICA BR. 6

PROGRAM

8TH INTERNATIONAL METHODOLOGICAL CONFERENCE 2019
2019. október 18. (péntek)

18. oktobar 2019 (petak)
08.30 – 9.00

RÉSZTVEVŐK REGISZTRÁCIÓJA

REGISTRACIJA UČESNIKA KONFERENCIJE

DÍSZTEREM – SVEČANA SALA
A RÉSZTVEVŐK KÖSZÖNTÉSE,
A KONFERENCIA MEGNYITÁSA

IVANOVIĆ Josip,
NÁMESZTOVSZKI Zsolt, BORSOS Éva

09.00 – 09.15

POZDRAVNI GOVOR,
OTVARANJE KONFERENCIJE
Josip IVANOVIĆ,
Zsolt NÁMESZTOVSZKI, Éva BORSOS

PLENARNO PREDAVANJE
PRSKALO IVAN
Mobilnost i vidljivost visokog učilišta

09.15 – 09.45

PLENARNO PREDAVANJE
IVAN PRSKALO
Mobility and visibility of higher education
institutions

PLENÁRIS ELŐADÁS
AKNAI DÓRA ORSOLYA
Modern IKT eszközök a gyógypedagógiában

09.45 – 10.15

PLENARNO PREDAVANJE
DORA ORŠOLJA AKNAI
Modern ICT tools in special education

SZÜNET

10.15 – 10.30

PAUZA

I.
Elnöklő:
Glogovac Dragana, Albert Gábor
Ivan ŠERBETAR, Petra RUMBAK
Imanual coordination in middle childhood –
motor data and implications for development of
corpus callosum

10.30 – 12.00

10.30 – 10.45

Predsedavajući:
Dragana Glogovac, Gábor Albert
Ivan ŠERBETAR, Petra RUMBAK
Imanual coordination in middle childhood – motor
data and implications for development of corpus
callosum

Slađana MARIĆ
Language Teacher in The Digital Age: Teaching
Methodology, Research, Mobility

10.45 – 11.00

Slađana MARIĆ
Language Teacher in The Digital Age: Teaching
Methodology, Research, Mobility

BABCSÁNYI-TÓTH Gabriella
Matematika tanítása interdiszciplinárisan alsó
tagozaton

11.00 – 11.15

Gabriella BABCSÁNYI-TÓTH
Teaching mathematics in an interdisciplinary way
in the lower grade of elementary school

ALBERT B. Gábor
"Katolikus reneszánsz" a Horthy-korszak
gimnáziumi történelemtankönyveiben 1938 és
1942 között

11.15 – 11.30

Gábor ALBERT B.
"Catholic renaissance" in history textbooks of
secondary grammar schools in horthy-period
between 1938 and 1942

Dragana GLOGOVAC, Bojan LAZIĆ
Kolaborativno učenje u dizajniranju razredne
nastave matematike

11.30 – 11.45

Dragana GLOGOVAC, Bojan LAZIĆ
Collaborative learning in designing mathematics
class teaching

SZÜNET

11.45 – 12.00

PAUZA

Elnöklő:
Bencéné Fekete Andrea, Ivan Stojšić
Jelena KNJEŽEVIĆ, Bojan LAZIĆ
Dodatna nastava matematike u svetlu savremenih
didaktičkih teorija i projektnog rada
GEDA Gábor, BIRÓ Csaba
Egy lehetséges út az algoritmikus gondolkodás
fejlesztéséhez

12.00 – 13.30
12.00 – 12.15

Predsedavajući:
Andrea Bencéné Fekete, Ivan Stojšić
Jelena KNJEŽEVIĆ, Bojan LAZIĆ
Additional mathematics teaching in the light of
contemporary didactic theory and project work

12.15 – 12.30

Gábor GEDA, Csaba BIRÓ
Possible way to improve algorithmic thinking

Ivan STOJŠIĆ, Anđelija IVKOV-DŽIGURSKI,
Smiljana ĐUKIČIN VUČKOVIĆ, Olja
MARIČIĆ
Primena proširene i virtuelne realnosti u nastavi
geografije: SWOT analiza i predlog integracije

12.30 – 12.45

Ivan STOJŠIĆ, Anđelija IVKOV-DŽIGURSKI,
Smiljana ĐUKIČIN VUČKOVIĆ, Olja MARIČIĆ
The use of augmented and virtual reality for
geography teaching: swot analysis and integration
proposal

GYURCSIK Anita
Az államnyelv tanítása a vajdasági szórványban
élő magyarok körében

12.45 – 13.00

Anita GYURCSIK
Teaching of the state language to scattered
communities of Hungarians in Serbia

PROGRAM
Andrea BENCÉNÉ FEKETE
Talent support in kindergartens from leaders’
perspective

13.00 – 13.15

Andrea BENCÉNÉ FEKETE
Talent support in kindergartens from leaders’
perspective

Andrea BENCÉNÉ FEKETE, György SZERB
Measuring the efficiency of physical education in
primary school

13.15 – 13.30

Andrea BENCÉNÉ FEKETE, György SZERB
Measuring the efficiency of physical education in
primary school

EBÉD
6-OS TANTEREM

13.30 – 14.30

RUČAK
UČIONICA BR. 6

DÍSZTEREM – SVEČANA SALA
Elnöklő:
Simonics István, Zrilić Smiljana
DÁVID János
Biológiai témájú feladatgyűjtemény (portfólió)
készíttetésének tapasztalatai

14.45 – 17.00
14.45 – 15.00

Predsedavajući:
István Simonics, Diana Nenadić-Bilan
János DÁVID
Experiences of making a biological tasks
(portfolio)

Diana NENADIĆ-BILAN
Partnerstvo odgajatelja i učitelja u procesu
prijelaza djece iz dječjeg vrtića u osnovnu školu

15.00 – 15.15

Diana NENADIĆ-BILAN
Partnership between preschool teachers and
teachers in the process of transition from preschool
to primary school

HETZL Andrea, SIMONICS István
Az érettségi vizsga és a természettudományos
tárgyak kapcsolata

15.15 – 15.30

Andrea HETZL, István SIMONICS
Relation between natural science subjects and final
exam

Jelena MARINKOV
Internacionalizacija u nastavi jezika i književnosti

15.30 – 15.45

Jelena MARINKOV
Internationalization in teaching language and
literature

SZÜNET
Ljubica IVANOVIĆ BIBIĆ, Lazar
KOTORČEVIĆ, Anđelija IVKOV-DŽIGURSKI,
Smiljana ĐUKIČIN VUČKOVIĆ, Jelena
MILANKOVIĆ JOVANOV, Lukrecija ĐERI
Geografija kao nastavni predmet u srpskoj
gimnaziji u Budimpešti

15.45 – 16.00

HAJDICSNÉ VARGA Katalin
Interaktív tanulás és gamifikáció a Közszolgálati
ügyintéző szakképzésben

16.00 – 16.15

PAUZA
Ljubica IVANOVIĆ BIBIĆ, Lazar
KOTORČEVIĆ, Anđelija IVKOV-DŽIGURSKI,
Smiljana ĐUKIČIN VUČKOVIĆ, Jelena
MILANKOVIĆ JOVANOV, Lukrecija ĐERI
Geography as a teaching subject at the Serbian
gymnasium in Budapest

16.15 – 16.30

Katalin HAJDICSNÉ VARGA
Interactive learning and gamification within civil
servant administrator vocational training

Smiljana ZRILIĆ, Violeta VALJAN VUKIĆ,
Karmen TRAVIRKA MARČINA
Inicijalna kompetentnost učitelja za rad s
darovitom djecom

16.30 – 16.45

Smiljana ZRILIĆ, Violeta VALJAN VUKIĆ,
Karmen TRAVIRKA MARČINA
Initial teacher competence in working with gifted
children

DOBOSNÉ FÖLDI Brigitta
Az együttműködés vizsgálatának lehetősége egy
video elemző szoftver segítségével

16.45 – 17.00

Brigitta DOBOSNÉ FÖLDI
The research of cooperation with an intaraction
analyzer software

SZÜNET

17.00 – 17.15

Elnöklő:
Kapás Mónika, Szaszkó Rita
DEBRECENI Ágnes
Sikeralapú tanítás-tanulás

17.15 – 18.30
17.15 – 17.30

PAUZA
Predsedavajući:
Mónika Kapás, Rita Szaszkó
Ágnes DEBRECENI
Success-based teaching-learning

H. B. Patel
Future of new managerialism in higher education

17.30 – 17.45

H. B. Patel
Future of new managerialism in higher education

MAGYAR Adél
Logopédiai munka a gyógypedagógiai komplex
korai fejlesztésben – a könnyen érthető
kommunikáció fókuszával

17.45 – 18.00

Adél MAGYAR
Speech therapy in complex early development,
with focus on easy-to-understand communication

KAPÁS Mónika
A Vajdaságban élő cigány/roma fiatalok
munkalehetőséghez jutásának kihívásai

18.00 – 18.15

Mónika KAPÁS
Challenges of getting an employment as being part
of Romani youth in Vojvodina

PROGRAM
Rita SZASZKÓ, Annamária SINKA
The digital teacher: digital tools of motivational
pedagogy

18.15 – 18.30

Rita SZASZKÓ, Annamária SINKA
The digital teacher: digital tools of motivational
pedagogy

Laura FURCSA, Renáta KISNÉ BERNHARDT
Interpretations of self-reflexion based on the views
of preschool and early education teacher students

18.30 – 18.45

Laura FURCSA, Renáta KISNÉ BERNHARDT
Interpretations of self-reflexion based on the
views of preschool and early education teacher
students

VACSORA
6-OS TANTEREM

19.00 – 20.00

VEČERA
UČIONICA BR. 6

II.
2019. október 18. (péntek)

18. oktobar 2019 (petak)
7-ES TEREM – UČIONICA BR. 7

Elnöklő:
Szettele Katinka, Bíró Violetta
KANIZSAI Mária, BÍRÓ Violetta
Társadalmi igényekre reflektáló kutatások az
Eötvös József Főiskolán

10.30 – 11.30

Predsedavajući:
Katinka Szettele, Violetta Bíró

10.30 – 10.45

Mária KANIZSAI, Violetta BÍRÓ
Research at ejf responding to current social needs

BÍRÓ Violetta
Pedagógiai tevékenység végzéséhez jelentős
személyiségjegyek és pszichés faktorok vizsgálata
pedagógushallgatók körében

10.45 – 11.00

Violetta BÍRÓ
Investigation of psychic factors and relevant
personality traits regarding pedagogical activity
among kindergarten and primary

BORSZÉKI SZABOLCSNÉ GÁBRIS Virág
Játszóképesség, mint kulcskompetencia a
pedagógus jelöltek pályakészültsége tükrében

11.00 – 11.15

Virág BORSZÉKI SZABOLCSNÉ GÁBRIS
The ability to play as a key competence in the
organizational socializati

HUSZÁR-SAMU Nóra, LADÁNYI Éva
A nyelv- és beszédfejlesztés elvárásai és
lehetőségei pedagógushallgatók körében

11.15 – 11.30

Nóra HUSZÁR-SAMU, Éva LADÁNYI
Possibilities and expectations concerning language
and speaking skills development among
kindergarten and primary school teacher trainees

SZETTELE Katinka
A kreativitás mint kulcskompetencia

11.30 – 11.45

Katinka SZETTELE
Creativity as a key competence

SZÜNET

11.45 – 12.00

PAUZA

Elnöklő:
Bakacsi Zita, Patocskai Mária

12.00 – 13.30

Predsedavajući:
Zita Bakacsi, Mária Patocskai

BAKACSI Zita
Kreatív zenei szemlélet kialakításának lehetőségei
pedagógushallgatók körében

12.00 – 12.15

Zita BAKACSI
The possibilities of shaping a creative musical
approach among kindergarten and primary school
teacher trainees

SZETTELE Katinka
Kreativitásfejlesztés a nyelvórán

12.15 – 12.30

Katinka SZETTELE
Enhancing creativity in foreign language teaching

TREMBULYÁK Márta
A pedagógusok új kihívásai az integrációban

12.30 – 12.45

Márta TREMBULYÁK
The teachers methodological paradigm shift in the
future

KULCSÁR Sarolta
Helybenhagyás és kimozdulás – A mobilitás
hatására kialakuló szövegmetamorfózisok

12.45 – 13.00

Sarolta KULCSÁR
Departure and motion – textual metamorphoses
induced by mobility

PATOCSKAI Mária
Környezeti szemléletmódok vizsgálata főiskolai
hallgatók körében

13.00 – 13.15

Mária PATOCSKAI
Examining environmental attitudes among college
students

SZABÓ Zsófia, SZIGETHY Anna
A Bauhaus pedagógiai programja és a kortárs
művészeti képzés

13.15 – 13.30

Zsófia SZABÓ, Anna SZIGETHY
The Bauhaus pedagogical programme and the
contemporary art education

EBÉD
6-OS TANTEREM

13.30 – 14.30

RUČAK
UČIONICA BR. 6

7-ES TANTEREM UČIONICA BR. 7

PROGRAM
Elnöklő:
Huszka Noémi, Hnatik Katalin

14.45 – 18.15

SZŰTS Zoltán, TÖRTELI TELEK Márta
Az online kommunikáció és a digitális média
módszertani kihívásai a pedagógusokkal szemben

14.45 – 15.00

HNATIK Katalin
Anyanyelvi logika használata idegen nyelvek
tanulásánál

15.00 – 15.15

Katalin HNATIK
The use of native language logic in foreign
language learning

HOLIK Ildikó, SANDA István Dániel
Methodological recommendations to improve the
communication skills of engineering students

15.15 – 15.30

Ildikó HOLIK, Dániel István SANDA
Methodological recommendations to improve the
communication skills of engineering students

HORVÁTHNÉ LÁZÁR Gabriella
Az ökoiskolai program szemléletváltoztató hatása

15.30 – 15.45

Gabriella HORVÁTHNÉ LÁZÁR
The ecological school program has a changing
attitude

SZÜNET
MEGGYESNÉ HOSSZU Tímea
Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók közvetlen
szociális környezetének hatása az idegennyelvtanulásra

15.45 – 16.00
16.00 – 16.15

Predsedavajući:
Noémi Huszka, Katalin Hnatik
Zoltán SZŰTS, Márta TÖRTELI TELEK
Methodological challenges of online
communication and digital media regarding
teachers

PAUZA
Tímea MEGGYESNÉ HOSSZU
Do we provide a chance or overwhelm students
with mild intellectual disabilities making them learn
foreign languages?

DINNYÉS Katalin Julianna, PUSZTAFALVI
Henriette
Egészségtudatosságra nevelés az oktatáskutató és
fejlesztő intézet által kiadott gimnáziumi
matematika tankönyvekben

16.15 – 16.30

Julianna Katalin DINNYÉS, Henriette
PUSZTAFALVI
Health education through secondary school
mathematics textbooks published by the hungarian
institute for educational research and development

KOVÁCS Beatrix
Metamorfózis- A mobilitás szerepe saját
módszerrel a színpadon az új cirkusz eszközeivel

16.30 – 16.45

Beatrix KOVÁCS
Metamorphozis

HUSZKA Noémi, KINYÓ László
Általános iskolai tanítók véleménye a tanuló-tanító
pedagógiai kapcsolatáról

16.45 – 17.00

Noémi HUSZKA, László KINYÓ
Elementary school teacher’s views of studentteacher pedagogical relationship

SZÜNET
Anett TÓTHNÉ ASZALAI
Speech therapist training in Subotica
BORSOS Éva, HORÁK Rita
A Palicsi Állatkertben rejlő oktatási lehetőségek

17.00 – 17.15
17.15 – 17.30

PAUZA
Anett TÓTHNÉ ASZALAI
Speech therapist training in Subotica

17.30 – 17.45

Éva BORSOS, Rita HORÁK
The education possibilities of the ZOO Palics

17.45-18.00

Éva BORSOS
How often used the students of the University of
Novi Sad, Teacher Training Faculty in the
Hungarian Language ICT devices on nature and
society classes in 2018/2019 year?

BORSOS Éva
Az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű
Tanítóképző kar hallgatóinak véleménye a
„kirándulások, séták, látogatások” elnevezésű
kurzusról

18.00-18.15

Éva BORSOS
The opinion of the students of the University of
Novi Sad, Teacher Training Faculty in the
Hungarian Language about the “excursions, walks
and visits” course

BORSOS Éva, HORÁK Rita
A tehetséges hallgatók felkarolása az antropológia
műhelymunka keretein belül

18.15-18.30

Éva BORSOS, Rita HORÁK
Working with talented students in anthropology
workshop

BORSOS Éva, HORÁK Rita
Az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű
Tanítóképző Kar hallgatóinak véleménye a
tantermen kívüli oktatásról

18.30 – 18.45

Éva BORSOS, Rita HORÁK
The opinion of the students of the University of
Novi Sad, Teacher Training Faculty in the
Hungarian Language about the outdoor education

VACSORA
6-OS TANTEREM

19.00 – 20.00

VEČERA
UČIONICA BR. 6

BORSOS Éva
Milyen gyakran alkalmazták az IKT eszközöket az
Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanító képző
Kar hallgatói a 2018/2019-es évben megtartott
természetés társadalom órákon?

PROGRAM

6TH ICT IN EDUCATION CONFERENCE 2019
2019. október 18. (péntek)

18. oktobar 2019 (petak)
08.30 – 9.00

RÉSZTVEVŐK REGISZTRÁCIÓJA

REGISTRACIJA UČESNIKA KONFERENCIJE

DÍSZTEREM – SVEČANA SALA
A RÉSZTVEVŐK KÖSZÖNTÉSE,
A KONFERENCIA MEGNYITÁSA
IVANOVIĆ Josip, NÁMESZTOVSZKI Zsolt,
BORSOS Éva

09.00 – 09.15

POZDRAVNI GOVOR,
OTVARANJE KONFERENCIJE
IVANOVIĆ Josip, NÁMESZTOVSZKI Zsolt,
BORSOS Éva

PLENÁRIS ELŐADÁS
PRSKALO IVAN
Mobilnost i vidljivost visokog učilišta

09.15 – 09.45

PLENARNO PREDAVANJE
PRSKALO IVAN
Mobility and visibility of higher education
institutions

PLENÁRIS ELŐADÁS
AKNAI DÓRA ORSOLYA
Modern IKT eszközök a gyógypedagógiában

09.45 – 10.15

PLENARNO PREDAVANJE
DORA ORŠOLJA AKNAI
Modern ICT tools in special education

SZÜNET

10.15 – 10.30

PAUZA

8-AS TEREM - UČIONICA BR. 8
Elnöklő:
Ollé János, Lehmann Miklós

10.30 – 11.45

NÁMESZTOVSZKI Zsolt, KOVÁCS Cintia
Vajdasági (magyar) oktatásinformatikai helyzetkép

10.30 – 10.45

Silvia ILIĆ
Stavovi nastavnika o integraciji IT u nastavi

10.45 – 11.00

Silvia ILIĆ
Teachers Attitudes on IT Integration in Teaching

11.00 – 11.15

Krisztina HORVÁT, Valéria PINTÉR KREKIĆ,
Zsolt NÁMESZTOVSZKI, Elvira KOVÁCS
Mobilemathematics-Usage of mobile devices in
lowergrade math teachings

HORVÁTH Endre, HERBAINÉ SZEKERES
Erika, SZEKERES Ágota
A társas kapcsolatok megismerésének IKT alapú
módszere az óvodától a középiskoláig

11.15 – 11.30

Endre HORVÁTH, Erika HERBAINÉ SZEKERES,
Ágota SZEKERES
An ICT-based method of relationships’ assessment
from kindergarten to middle school

BUDA András
Gamifikáció és virtuális tér alkalmazása a
tanárképzésben

11.30 – 11.45

András BUDA
Gamification and the use of virtual space in
teachers’ education

SZÜNET

11.45 – 12.00

PAUZA

Elnöklő:
Buda András, Námesztovszki Zsolt

12.00 – 13.30

Predsedavajući:
András Buda, Žolt Namestovski

GYŐRFI Tamás
IKT alkalmazások használatával kapcsolatos
vizsgálatok az alsó tagozatban

12.00 – 12.15

Tamás GYŐRFI
The Investigations of Uses of ICT Applications in
Primary Education

Ружа ЈЕЛИЧИЋ
New word oder: утицај глобализације на наставу

12.15 – 12.30

Ружа ЈЕЛИЧИЋ
New word oder: impact of globalization on
education

LEHMANN Miklós
Mobility and narrative identity

12.30 – 12.45

Miklós LEHMANN
Mobility and narrative identity (angol)
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МОБИЛНОСТ
τὰ πάντα ῥεῖ καὶ οὐδὲν μένει [Ta panta rhei kai oudenmenei]
Још у античко време велики филозоф Платон (427-347) записао је ове речи тумачећи
Хераклитове филозофске поставке. Све тече, ништа не стоји! Да, заиста, одвајкада се све мења,
све се креће и то је наслеђе које је човечанство сачувало до данас. Стога можемо мобилност
сматрати једном од најстаријих тековина човечанства, коју, срећом, данас можемо остваривати
више него икада захваљујући високом степену развоја савремене технике и технологије.
Мобилност је присутна у свим сферама друштвеног живота и рада. Она је једна од високих
вредности савременог васпитања и образовања, а посебним се захтевом поставља у институције
високог образовања. Мобилност знања, умења, технологија видно је присутна у водећим
светским истраживачким центрима и универзитетима. Мобилност је једна од основних
одредница и болоњског процеса интеграције јединственог европског високообразованог
простора.
Мобилност студената огледа се у остваривању појединих делова студијског програма на
неком страном универзитету. Она може бити организована на свим нивоима студија. Предности
мобилности студената су вишеструке: стицање бројних познанстава, упознавање културе других
земаља, непосредно учење страног језика, стицање нових искустава и најважније од свега,
проширивање хоризоната знања и могућности и што се тиче даљег студија и што се тиче
запошљавања, како у земљи, тако и у иностранству.
Мобилност наставника је такође изузетно важна јер им отвара сасвим нове перспективе
стилова и метода рада са студентима али и у истраживачким пројектима. Осим мобилности
наставника, врло је важна и мобилност особља које ради стручне и пратеће делатности на
универзитетима.
Разменимо мисли, ставове и искуства у мобилности, јер то ће нам у свему томе додатно
помоћи.
Промишљање теме замишљено је кроз три секције, које би одговарале досадашњим
серијалима конференција, дакле општем интердисциплинарном промишљању, методичком
промишљању и промишљању из перспективе савремених ИКТ средстава у реализацији
савремене наставе у школама.
Конференција ће бити отвореног типа, и дакако, рачунамо на присуство свих оних наставника
и истраживача који су током протеклих година показали своју оданост, како темама које су
разматране, тако и самој институцији.
Свим драгим учесницима желимо плодан и успешан рад!
Уз срдачне поздраве
Председавајући конференције:
Проф. др Јосип Ивановић
декан Факултета

MOBILITÁS
τὰ πάντα ῥεῖ καὶ οὐδὲν μένει [Ta panta rhei kai ouden menei]
Még az antik korban Platón (423–347), a nagy filozófus jegyezte le ezeket a szavakat, Hérakleitosz
filozófiai tételeit magyarázva. Minden örökös mozgásban van, semmi sincs nyugalomban. Igen,
valóban, kezdettől fogva minden változik és mozog s ez az az örökség, amelyet az emberiség a mai
napig megőrzött. Ezért tekinthetjük a mobilitást az emberiség egyik legrégibb szerzeményének,
amelyet, szerencsére, ma valóra tudunk váltani, jobban, mint valaha, a korszerű technika és technológia
magas fejlettségi szintjének köszönhetően.
A mobilitás jelen van a társadalmi élet és munka minden területén. Egyik kiemelt értéke a korszerű
nevelésnek és oktatásnak, s külön igénnyel alkalmazzák a felsőoktatás intézményeiben. A tudás, a
készségek és a technológia mobilitása szemmel láthatóan jelen van a világ vezető kutatási
központjaiban és egyetemein. A mobilitás az egyik alapvető tétele az egységes európai felsőoktatási
térség integrációját célzó bolognai folyamatnak.
A hallgatók mobilitása abban nyilvánul meg, hogy tanulmányi programjuk egyes részeit külföldi
egyetemeken valósítják meg, ami a stúdiumok valamennyi szintjén megszervezhető. A hallgatók
mobilitása többszörösen előnyös: ismeretségekre tesznek szert, más országok kultúrájával
ismerkedhetnek meg, lehetőségük van közvetlen idegennyelv-tanulásra, tapasztalatszerzésre, de
mindentől fontosabb a tudás és a lehetőségek horizontjának tágítása, nemcsak a további stúdiumok,
hanem az itthoni és külföldi elhelyezkedés vonatkozásában is.
Ugyancsak kivételesen fontos a tanárok mobilitása is, mert új távlatokat nyit számukra a hallgatókkal
való foglalkozás stílusa és módszere tekintetében, de a kutatási projektumokban is. A tanárok
mobilitásán kívül igen fontos azon személyzet mobilitása is, amely az egyetemeken szak- és kísérő
tevékenységet végez.
Osszuk meg egymással a mobilitással kapcsolatos gondolatainkat, véleményünket és
tapasztalatainkat, hiszen az még inkább a segítségünkre lesz mindebben!
A téma átgondolásának három szekció adna teret, amelyek tulajdonképpen az eddigi
konferenciasorozat tematikáinak felelnének meg, vagyis általános interdiszciplináris átgondolások,
módszertani elmélkedések és megoldások a korszerű IKT-eszközök távlataiból a korszerű oktatás és
iskola megvalósításában.
A konferencia nyitott jellegű, és azon oktatók és kutatók részvételére számítunk, akik az elmúlt évek
során feldolgozott témáikkal és előadásaikkal kiemelkedő elkötelezettséget mutattak konferenciáink és
intézményünk iránt.
Minden kedves résztvevőnek gyümölcsöző és sikeres munkát kívánok!
Szívélyes üdvözlettel,
A konferencia elnöke,
Prof. dr. Ivanović Josip
dékán

MOBILNOST
τὰ πάντα ῥεῖ καὶ οὐδὲν μένει [Ta panta rhei kai oudenmenei]
Još u antičko vrijeme veliki filozof Platon (427-347) zapisao je ove riječi tumačeći Heraklitove
filozofske postavke. Sve teče, ništa ne miruje! Da, zaista, odvajkada se sve mijenja, sve se kreće i to je
baština koju je čovječanstvo sačuvalo do danas. Stoga možemo mobilnost smatrati jednom od najstarijih
stečevina čovječanstva, koju, srećom, danas možemo ostvarivati više nego ikada zahvaljujući visokom
stupnju razvitka suvremene tehnike i tehnologije.
Mobilnost je prisutna u svim sferama društvenoga života i rada. Ona je jedna od visokih vrijednosti
suvremenog odgoja i obrazovanja, a posebnim se zahtjevom postavlja u institucije visokog obrazovanja.
Mobilnost znanja, umijeća, tehnologija vidno je prisutna u vodećim svjetskim istraživačkim centrima i
sveučilištima. Mobilnost je jedna od temeljnih odrednica i bolonjskog procesa integracije jedinstvenog
europskog visokoobrazovanog prostora.
Mobilnost studenata ogleda se u ostvarivanju pojedinih dijelova studijskog programa na nekom
stranom sveučilištu. Ona može biti organizirana na svim razinama studija. Prednosti mobilnosti
studenata su višestruke: sticanje brojnih poznanstava, upoznavanje kulture drugih zemalja, neposredno
učenje stranog jezika, sticanje novih iskustava i najvažnije od svega, proširivanje horizonata znanja i
mogućnosti i što se tiče daljeg studija i što se tiče zapošljavanja, kako u zemlji, tako i u inozemstvu.
Mobilnost nastavnika je također izuzetno važna jer im otvara sasvim nove perspektive stilova i
metoda rada sa studentima ali i u istraživačkim projektima. Osim mobilnosti nastavnika, vrlo je važna
i mobilnost osoblja koje radi stručne i prateće djelatnosti na sveučilištima.
Razmijenimo misli, stavove i iskustva u mobilnosti, jer to će nam u svemu tome dodatno pomoći.
Promišljanje teme zamišljeno je kroz tri sekcije, koje bi odgovarale dosadašnjim serijalima
konferencija, dakle općem interdisciplinarnom promišljanju, metodičkom promišljanju i promišljanju
iz perspektive suvremenih IKT sredstava u realizaciji suvremene nastave u školama.
Konferencija će biti otvorenog tipa, i dakako, računamo na sudjelovanje svih onih nastavnika i
istraživača koji su tijekom proteklih godina pokazali svoju odanost, kako temama koje su razmatrane,
tako i samoj instituciji.
Svim dragim sudionicima želimo plodan i uspješan rad!
Uz srdačne pozdrave,
Predsjedavajući konferencije:
Prof. dr. sc. Josip Ivanović
dekan Fakulteta

MOBILITY
τὰ πάντα ῥεῖ καὶ οὐδὲν μένει [Ta panta rhei kai ouden menei]
Platon (427-347) the great philosopher wrote these words back in the antique times interpreting
Heraclitus' philosophical principles. Everything flows, nothing remains still. Indeed, everything has
been changing, and everything has been in movement forever, a heritage humanity has preserved until
present time. Thus mobility can be considered one of the earliest human accomplishments, which is,
luckily, achievable today more than ever before, thanks to the highly developed present-day technique
and technology.
Mobility is present in all walks of social life and work. It is one of the main values of present day
child rearing and education, and it is of exceptional importance at institutions of higher education.
Mobility of knowledge, arts and technologies is visibly present in leading research centres and
universities of the world. Mobility is one of the fundamental principles of the Bologna process, that is
ingegrating the European Higher Education Area.
Student mobility provides the opportunity of studying at a foreign university for one period within
a study programme. It can be organised at all levels of studies. Student mobility has many advantages
from meeting a number of new people and getting to know the cultures of other countries to the
development of foreign language skills, gaining new experiences, and most important of all, extending
the horisons of knowledge and possibilities as far as students' future studies and careers are concerned,
both in their home countries and abroad.
The mobility of teaching staff is of particular importance, as it opens new perspectives on the style
and methods of teaching, as well as on doing reasearch. Apart from teaching staff mobility, the mobility
of administrative staff is also very important, as they do professional and other background service at
universities.
Let us share our thoughts, attitudes and experiences about mobility, as this will support everything
mentioned above.
The conference topic will be discussed in three main sessions; to be specific from a general
interdisciplinary and methodological aspect as well as from the perspective of ICT in education.
The conference is open for all participants who show interest in elaborating on the topic of
challenges in contemporary education. We remain at your disposal for any further questions.
We are looking forward welcoming you in Subotica.
Yours sincerely,
Josip Ivanović, Professor
Dean
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Abstract
The weight of the world is moving East, and EU Member States alone cannot compete with large
emerging powers. There is a challenge for EU Member States to participate in global decisionmaking together.
In the framework of the European Neighborhood Policy (ENP) the EU works with its Eastern
Neighbors to foster stabilization, security and prosperity, in line with the global strategy of the European
Union's Foreign and Security Policy.
The paper would discuss the role of the ENP towards the Palestinian – Israeli conflict, reviewing the
main positions in the development of the Common Foreign and Security Policy (CFSP) of the EU. The
paper aims to provide an analysis how can the EU obtain enhanced role towards the conflict in order to
achieve better solution.
The paper is based on strategic documents and interviews obtained from the policy makers of the
European Union and Palestine Authority.
Keywords: European Neighborhood Policy, Palestinian-Israeli conflict, Bi-national state, two-state
solution, self-determination
1. Introduction
The European Union (EU) has been involved in the resolution of the Palestinian-Israeli conflict
through its various foreign policies, which have been developed continuously, in proportion to the
general political reality on the ground.
EU's vision of conflict resolution harmonized with its core values, such as justice, democracy, good
governance and the rule of law in any current or future solution to the conflict. The EU's position on
the conflict consists of three main positions; its position in the peace process, political support, and
practical and financial support.
As stated in the European Security Strategy, "The Resolution of the Arab-Israeli conflict is a strategic
priority for Europe. Without this, there will be little chance of dealing with other problems in the Middle
East" . (ESS, 2003: 36) Stressing that the EU has been "central to efforts towards a settlement in the
Middle East, through its role in the Quartet, co-operation with Israel and the Palestinian Authority (PA),
with the Arab League and other regional partners". (ESS, 2003: 18) Within the framework of an
international partnership as part of the "Quartet", the EU is engaged with the United States, Russia and
the United Nations in the peace process.
Strong political and economic relations have been established between the EU- Israel, and EU and
the (PA) through "Association Agreements and European Neighborhood Policy (ENP) Action Plans".
(EEAS, para 1)
The ENP is a key part of EU foreign policy. The European Neighborhood Policy (ENP) has emerged
as a compromise between EU member states concerning the EU's interests towards its eastern and
southern neighbors. With the main values: "democracy, the rule of law, respect for human rights, and
social cohesion". (E. Soós, 2016: 52) The revised Policy aims to build more effective partnerships
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between the EU and its neighbors towards a more stable EU Neighborhood, in political, socio-economic
and security terms.
The ENP of the European Union sets "ambitious objectives based on commitments to shared values
and effective implementation of political, economic, social and institutional reforms". And it's part of
the European Union's response to the Palestinian Authority's political and economic reform agenda.
This Reform has been developed to consolidate democracy, accountability, transparency, and justice in
the West Bank and Gaza. (Action Plan, 2004: 1)
Palestinians became part of the ENP, as the EU_PA Action Plan was also signed in 2004. The action
plan aims at maintaining and ensuring the political and economic existence of a future Palestinian state,
and therefore calls on the Palestinian Authority to continue to work on reforms to promote respect for
democracy, human rights, and financial accountability. (M. Benli, 2008: 113)
The EU-Palestinian Territory Action Plan is "a political document laying out the strategic objectives
of the cooperation between the Palestinian Authority and the EU, with its implementation aimed at
encouraging and supporting the Palestinian Authority's national reform objectives and further
integration into European economic and social structures. The action plan, adopted in May 2005 and
covering a five-year timeframe targets the approximation of the Palestinian Authority legislation, norms
and standards to those of the European Union". (Action Plan, 2004)
Deeply the EU is "fully engaged in the Annapolis Process towards a two-state solution, and is
contributing sustained financial and budgetary support to the Palestinian Authority, and capacity
building, including through the deployment of judicial, police and border management experts on the
ground". (ESS, 2009: 18)
Furthermore, the EU enhances its presence in the region by providing "Border Assistance"(EEAS,
2016: 4) through EUBAM Rafah*1. (The EU is a firm supporter of "Civil society activities"(EEAS,
2016: 5), that aim to "promote peace, tolerance, and non-violence in the Middle-East".
In the first section, the paper will show the position of EU in support of Palestine, in the second
section the paper will discuss the EU Israeli ties, in the third section the paper discusses in brief about
the EU joint strategy in support of Palestine, in the fourth section the paper will analyze the Regional
approaches to the Arab-Israeli conflict and the role of EU, finally the paper will trace the Palestinian
official point of view about the EU role in support of Palestine.
The paper concludes, as a result, the EU plays an important and vital role in the Palestinian-Israeli
conflict, and considered as "most reliable" partner for the Palestinian. And the EU could gain lot of
benefits through its contribution to the resolution of the conflict, namely, the reduction of the Palestinian
Authority's annual financial dependence and expenditures, as well as, the creation of a strong
international personality and its ability to resolve conflicts and create a new reality of balance of power
and US control of the region.
The paper is based on the qualitative analytical approach by reviewing strategic documents and
essays related to the subject, besides the interview as an empirical research method.
2. The EU positions in support of Palestine
The European Union has gone through several stages in their support for the Palestinians. (European
Economic community) EEC recognized the existence and legitimate rights of the Palestinian people
through a joint statement issued by the nine EEC Governments in 1973.
In the Brussels Declaration of November 1973, the European Community (EC) went even further
than the UN Resolution in stressing the 'legitimate rights' of the Palestinians. (M. Benli, 2008: 106)
With the Venice declaration in 1980, 'recognized the right to security and existence for all states in the
region including Israel, and the need to fulfill the legitimate rights of the Palestinian people'. (EEAS,
2016: 1) the EEC agreed in this declaration on supporting the right of self-determination of the
Palestinians, which was considered an important step, which implicitly implies the possibility of a future
state for the Palestinians as occupied people. (M. Badarna, 2019: 2)
The Venice Declaration set the standards in many respects but was somehow far from the position
of the UN General Assembly, which in the same year affirmed Palestine's right to establish its
independent state. (D. Bouris & D. Huber, 2017: 1)

1

The European Union withdrew its mission after the Hamas takeover of the Gaza Strip in 2007
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At the same time, the Venice Declaration is important because it's Stressed the illegality of Israeli
settlements in the occupied territories, as well as the non-acceptance of any unilateral initiative aimed
at changing the status of Jerusalem. (M. Benli, 2008: 106)
After the end of the Cold War 1989-1990 with The fact that the United States (US) became the
superpower in the world, and its vision of the new Middle East, the 1991 Madrid peace process began
to move forward with solutions to the Israeli-Palestinian conflict.
The US was considering the EU to play a role in financing the peace process and as a model for
regional economic cooperation but has not been seen as a key player in developing solutions or
apolitical actors. (M. Benli, 2008: 107)
The EU co-sponsored the road map for peace on June 2002, which stressed the need to build
Palestinian institutions and economic recovery to strength and viability of a future Palestinian state and
statehood. Calling for the immediate freezing of settlement activity and the proactive dismantling of
settlement sites as stipulated in the road map. (EEAS, 2016: 1)
Finally, it seems that the position of the European Union was clearer than ever before, supporting
the "option of a Palestinian state" in the Berlin Declaration, then supporting Jerusalem as the capital of
both Palestine and Israel in the conclusions of the 2009 Council. (M. Badarna, 2019: 2 )
Since 2009, the EU has supported US administration initiatives that encourage both Israel and the
Palestinian Authority to resume bilateral negotiations leading to a two-state solution while at the same
time continuing to support the building of a Palestinian state. (EEAS, 2016: 2)
In the context of the final status agreement, the EU foreign ministers in 2013 expressed their full
support for the sustainability of the peace process and the enhancement of cooperation between them
and the Palestinians and Israelis working in tripartite groups to face any future challenges.
(EEAS, 2016: 2)
3. The Palestinian-Israeli conflict and the EU-Israeli relations
As it is internationally known and due to historical past between Europe and the injustice treatment
the Jews who were living in the heart of Europe were suffering from, the EU is highly sensitive towards
any action against Israel and does not want to be accused of anti-Semitism. That is why
the EU is adopting a policy of separating the economy from politics and being bilateral when
dealing with Israel.
The 1995 Association Agreement - came into force in 2000- established the main legal relations
between Israel and the European Union, which include free trade arrangements for industrial goods and
concessional arrangements for trade in agricultural products, and the opening of greater prospects for
trade in agricultural services from 2005. Relations between the two sides are framed within the (ENP),
the Euro-Mediterranean Partnership (EMP), and the Union for the Mediterranean(UfM).
(M. Pace, 2016: 2)
Israel has also become part of a variety of EU programs over the years, in areas such as scientific
and technical cooperation, youth programs and business dialogue. Israel has also become part of the
ENP, and the EU_Israel Action Plan was signed in 2004.
According to the Action Plan, Israel is also eligible to receive funds from the new ENPI financial
instrument, and since 2007, two million Euro has been allocated annually to implement the Action Plan.
(M. Benli, 2008: 113)
At the bilateral level, Israel benefits from a high level of integration into the European market and
was the first non-EU country to participate in EU programs, including the EU Research and
Development Program. (D. Huber, 2018: 357) The EU's bilateral relationship with Israel, especially
after the collapse of the Oslo peace process in 2000, sought to achieve two goals: the two-state solution
in Israel and Palestine and the deepening of cooperation between the EU and Israel. (N. Tocci, 2010:
55)
At the same time, an analysis of EU policies reveals that EU actors give priority to cooperation on a
two-state solution. (N. Tocci, 2010: 61-63) For example, within the ENP, preconditions are rarely used,
sometimes deepening cooperation between the EU and Israel specifically when the conflict deteriorates.
Although postponement of the "upgrade" with Israel could be considered a form of precondition, which
restored some credibility to EU policies in the post-Cast Lead region. But the European Union said it
was not meant to "punish" Israel. Despite the formal postponement, cooperation between the EU and
Israel has been in practice and is deepening unhindered.
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4. The European joint strategy in support of Palestine
According to the EU, Palestine is 'a sui generis case for aid delivery and cooperation" the EU's
political objective of achieving the two-state solution, and under these constraining conditions, much
of the support provided so far by the EU has focused on offering protection, improving the livelihoods
of Palestinians, as well as preparing their institutions for statehood". (EU JP, 2017: 9)
As the Centre for European Policy Studies (CEPS) Emphasized, "motivated by the dual aims of
strengthening the Middle East Peace Process and contributing to Palestinian state-building, the EU and
its member states (MS) have been the biggest donors of financial assistance to the Palestinians. But
these efforts have not managed to achieve the desired change, as the EU failed to develop a coherent
strategy to address Israel's violations of international humanitarian law and it has accepted practices
that undermine its political objectives". (EU JP, 2017: 9) Despite the national positions of Member
States (MS) the Office of the Representative of the EU and the MS has worked for a joint European
Union (EU) program in Palestine since 2011. (EU JP, 2017: 9)
EU Joint Programming combining political and development dimensions and has been understood
in Palestine in its two dimensions: (i) aid effectiveness and (ii) political dimension. And consisting of
five pillars; Governance Reform, Fiscal Consolidation and Policy, Rule of Law, Citizen Safety and
Human Rights, Sustainable Service Delivery Access to Self-Sufficient Water and Energy Services,
Sustainable Economic Development. (EU JP, 2017: 10-12)
Since 2015, the EU / MS and the Palestinian Authority (PA) have worked closely on relevant and
highly interrelated planning processes – i.e. the Palestinian National Policy Agenda (2017-2022 and the
European Common Strategy 2017-2020. (EU JP, 2017: 11)
The implementation of the Joint European Strategy is crucial, and a good balance between ambition
and realism must be ensured. No political solution can be achieved except by lifting the occupation,
bearing in mind that the EU /MS domestic agendas and internal political cycles.
(EU JP, 2017: 12)
In time EU considers Palestine as one unit, despite the Oslo accords divisions (it is currently divided
into the following areas: East Jerusalem, Gaza and the West Bank with its regional divisions " A, B, C
“territories according to Oslo Accords*2. With increased economic opportunities in areas C to enable
Palestinian institutions and to promote stability and security for both Palestinians and Israelis. (EU JP,
2017: 10-17)
EU consider the PA is one of the drivers of development, in time the Israeli occupation is the primary
driver of poverty in Palestine, Without political progress (ease of restrictions, lifting of the blockade on
the Gaza Strip, a permanent peace agreement), the Palestinian economy will continue to perform
without its potential and will not be able to experience sustainable growth and development.
Trade between the West Bank and the Gaza Strip has virtually disappeared today, boosting
Palestinian economic dependence on Israel. The Palestinian Authority is the single largest employer
(mainly in the West Bank). Current revenue collection model retrogressive: 92% of tax revenue is from
consumption and only 8% of income tax, according to estimates, Palestinians spend 94% of their
disposable income. (EU JP, 2017: 20-28)
Despite the European Union's commitment to the Middle East peace process, European development
expertise capable of contributing effectively to the two-state solution and building sustainable
livelihoods for all Palestinians attempts to achieve a long-term political solution have failed. The
realization of the two-state solution is constantly being hampered by new realities on the ground, these
include illegal demolitions and settlement expansion.

2

The Oslo Accords, under which the PA was created in 1994, were intended to lead to a final negotiated settlement between
the parties. These Accords led to several administrative and security arrangements for different parts of the West Bank (divided
in Areas A, B and C) The Oslo Accords, under which the Palestinian Authority was established in 1994, were aimed at reaching
a final negotiated settlement between the parties for an interim period of five years and pending a final settlement.
Negotiations between the Government of Israel and representatives of the Palestinian people would begin by the third year of
this interim period. More than 20 years after the Oslo Accords, the Palestinian Authority, with limited jurisdiction since its
establishment, has full civilian and security authority only in Area A (18% of the West Bank), while only the President of the
Palestine Liberation Organization has access to East Jerusalem.

36

In the report of the Middle East Quartet of 1 July 2016: "This raises legitimate questions about
Israel's long-term intentions, compounded by the statements of some Israeli ministers that there must
never be a Palestinian state". Thus, the most innovative approach and development tools will not be
sufficient, give meaning to the two-state solution, and rebuild confidence among all parties.
(EU JP, 2017: 46-47)
European aid represents about two-thirds of donor funding, most bilateral development partners in
Palestine, and seeks to protect the viability of a two-state solution for an independent, democratic,
contiguous and viable Palestinian state living side by side in peace and security with the State of Israel.
To support this vision, for more than 20 years, the EU has been a strong supporter of the Palestinians
and their quest for self-determination. Since 2007, the European Union - Member States - and Norway
and Switzerland have disbursed US $ 1.2 billion annually as development assistance to Palestine. (EU
JP, 2017: 28-32)
5. Regional approaches to the Arab-Israeli conflict and the role of the European Union
Most Europeans agree that the United States is the only powerful actor Enough to change the
strategic role of regional actors and push them to resolve their disputes and thus any progress in the
Israeli-Arab conflict will depend on regional ownership and full US commitment. (M. Bauer & P.
Hanelt, 2010: 110)
resulted from the diplomatic absence of the US in the escalating Israeli-Palestinian conflict or the
US refusal to diplomatically engage with Iran during the presidency of George W. Bush, whereby it
sought a military solution to regional problems, most notably with the 2003 invasion of Iraq. (M. Bauer
& P. Hanelt, 2010: 110)
Turkey has sought to play a regional role in the Middle East, such as its participation in initiatives
to meet other regional challenges such as the conflict between Lebanon and Syria and the stability of
Iraq as well as from Lebanon. Moreover, after the election of President Barack Obama, Turkey also
proposed mediation between Iran and the United States In cooperation with Brazil, he tried to mediate
a compromise on Iran's nuclear program. Saudi Arabia and Egypt have taken the regional initiative to
mediate the conflict between Hamas and Fatah because they assume that reconciliation between the two
factions is a precondition for the sustainability of any agreement between Israel and the Palestinians.
The mediation efforts of Saudi Arabia in 2007 resulted in the Mecca Agreement and the formation of a
government of national unity. However, the agreement lacked US support to breach the border between
Gaza and Egypt in January 2008 - prompted Egypt to proactively seek to mediate a reconciliation
between Fatah and Hamas and mediate a truce compared to the high expectations of the initiatives
mentioned above often, they show mixed results only in terms of Sustainability and success. This is
partly due to the fact that entrepreneurs often lack the resources to follow through their initiative and
insist on agreements reached. However, the failure of these initiatives should not be unfairly attributed
to the initiators alone, but also to the lack of clear international support. (M. Bauer and P.Hanelt , 2010:
111-117)
Moreover, Political uncertainty was derived from the Arab Spring. Changes in the balance of power
unleashed by the invasion of Iraq in 2003 were reinforced, while Egypt remained entangled in its
contradictions and polarizations. Iraq and Syria sank into chaos, Iran raised its image to the discontent
of the Gulf states, particularly Saudi Arabia. (B. Khader, 2018: 47-49)
Regarding the scene in the Middle East, there is a consensus that the Middle East has not been a
successful example of regional cooperation or regional integration over the years. (A. Sever, 2018: 1632) The landscape of the Middle East shows that it's a competitive behavior rather than cooperative
behavior. This is evident in the Saudi-Iranian rivalry which is understood as a hard power rather than
soft power.
Security is a prerequisite for economic development. The European Neighborhood Policy (ENP)
was revised in 2011, soon after the Arab uprisings. EU has adopted a principle that calls for "more for
more", where additional reform efforts are rewarded by partner countries with additional financial
support and others. Launch of the ENP review in parallel with work on the EU's Global Strategy, which
also aims to stabilize the EU neighborhood. (EEAS, ENP)
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The US ability to influence the region has become much less. It can no longer do it alone, it needs
to cooperate with other countries, as in the case of Iran's nuclear program with the committee (P5+1)3 and
the involvement of countries such as Russia and China. (R. N. Haass, 2008: 1-17)
All these regional and sub-regional factors gave the EU a good opportunity to get involved in the
Palestinian – Israeli conflict and make a big difference. Nevertheless, the US is keeping EU as a second
key player, which limits its capabilities and policy instruments.(N.Tocci,2009: 338).
The Europeans` position towards the Palestinians has been expressed gradually over the decades.
Despite the support of the European Council for Palestinian self-determination in the Venice
Declaration of 1980, it was only until the end of the Oslo process in 1999 that the Union had shyly
supported a Palestinian state. With the outbreak of the second intifada in 2000 and the United States
backing away from the Middle East diplomacy under Bush's first administration, the EU felt bold to
express its vision of peace Area. (N.Tocci, 2009: 389)
Most EU declarations on the conflict since the 1970s have condemned Palestinian violence
Terrorism, the EU also condemned the Israeli illegal settlements in which construction is contradicting
the Fourth Geneva Convention on the Laws of Occupation.
With the collapse of the Oslo process and the outbreak of the second intifada in September 2000,
the EU Intensified its calls to stop and reverse the settlement construction, and condemned all range of
violations of human rights and humanitarian law committed by the two parties, ranging From
Palestinian suicide bombings, to Israeli incursions, extrajudicial killings and forms Collective
punishment.
Also, the construction of the Israeli wall in the West Bank has repeatedly stressed that Israeli security
and Palestinian self-determination Should be pursued exclusively within the limits of international law.
in this period 2001-2006, the EU focused in particular on issues related to democracy and governance
in the Palestinian Authority.
Finally, since the Israeli withdrawal from Gaza in August 2005, and the political separation between
Hamas- Gaza Strip- and the West Bank, which is controlled by Fatah In June 2007, two other issues
prominently were featured in the EU's standard declarations on the conflict: convictions of Israeli
military incursions and blockade of the Gaza Strip as well as the condemnations of indiscriminate rocket
attacks from Gaza on Israeli cities. (N.Tocci, 2009: 390)
The embargo on Hamas was seen not only as a demonstration of double standards by the EU but
also as a sign of EU following the steps of the US in terms of its policy towards the conflict. This has
led to a new problem of credibility for the EU as far as the Arabs are concerned. Finally, the embargo
led to further radicalization. (M.Benli, 2008: 115)
The vote was clear and closer to the truth of the EU`s role in the region. During the failed efforts of
the Palestinian Authority to obtain the recognition of the State by the Security Council in 2011 and the
subsequent UN General Assembly resolution 2012 to promote Palestine to a "non-member observer
state,". A split in the tripartite vote among the member states European Union, where the Czech
Republic was the only EU country to vote against promotion along with the other eight: Canada, Israel,
the United States, the Marshall Islands, the Federated States of Micronesia, Nauru, Palau, and Panama.
(D. Bouris & D. Huber, 2017: 3)

3

The P5+1 refers to the UN Security Council's five permanent members (the P5); namely China, France, Russia, the United
Kingdom, and the United States; plus Germany.
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6. How the Palestinian see the EU support
The EU has a number of issues to discuss, in light of the changings on the ground in the Middle East
and the world in general, noting the important change taking place within the EU at the political level
is the rise of the currents of illiberal democracies in the EU/MS countries, which is consistent with the
US policy in the region and the possibility to act in bias towards Israel at the expense of the Palestinian
cause. (A.Jadou, 2019)
Since Two years and a half, no official statement was issued by the European Council of Ministers
on the Palestinian issue deafen their ears and blind their eyes against the many actions and violations
occurring in the region. In the time where Palestinians consider the EU as a strong key player in both
economic and political factors. (A.Jadou, 2019)
The EU has always worked to unify the stances of the MS and to take a united position on
international issues, namely the Palestinian-Israeli conflict. The Union as a Union has no one vote but
the vote of individual states, but the rise of some European countries with direct interests with Israel,
and specifically economic ones, sometimes precludes it. (A.Jadou, 2019)
The European Union has contributed greatly to the Palestinians through its various policies and the
direct relationship with the Palestinian Authority since its inception. It is considered the most reliable
partner by the Palestinians and committed to its agreements with the Palestinian Authority, especially
the financial ones. And to consolidate the principles of international legitimacy and work to achieve a
two-state solution, and to condemn all forms of violence in the region, as well as, the establishment of
Israeli settlements within the borders of the fourth of June, 1967. As a result, their actions have included
marking the products of the illegal settlements in order not to be dealt with in the European market
under the partnership agreements with Israel. (A.Jadou, 2019)
What is currently happening in the international scene, and the escalation of the crisis between the
two sides are attributed to the policy of the US President Donald Trump in the region, and his ideological
bias which is in Israel`s favor. The situation is currently very serious and touches the basic constants
and international legitimacy in every sense of the word.
At the Palestinian political level, we are working to gain more support and recognition from the
countries of the world in our Palestinian state to strengthen its legal and international character and
create new facts on the ground that no one can overcome. (A.Jadou, 2019)
The European Union is trying to play a balanced role in the Palestinian-Israeli conflict, resulting in
statements and condemnations. From a Palestinian point of view, this is inadequate, as the
Palestinian facts on the ground and Israel's daily violations against the Palestinian people are obvious
and escalating.
The EU support for a Palestinian state on the ground with full sovereignty under the resolutions of
international legitimacy adopted by the EU will create an environment for resolving the conflicts in the
Middle East. The EU will certainly demonstrate the ability to solve problems and conflicts, On the one
hand, and on the other hand, the Palestinian state will work on forging partnerships and signing
economic agreements. The Palestinian people are renowned for their human element, their ability to
overcome difficulties and the impossible. We mainly depend on a vital element of ours which is the
human resource, as it is considered one of our valuable investments, which in turn will gradually reduce
our financial dependence on the EU. (A.Jadou, 2019)
The issue of Jerusalem is one of the most sensitive issues in the Palestinian-Israeli conflict, along
with the issue of refugees, water and borders. We appreciate the role of the European Union in
supporting the rights of the Palestinian people, especially the right to self-determination and the
establishment of an independent state. (H.Essa, 2019)
The European Union depends on the resolutions of international legitimacy, 242/1967 and 338/1973,
which provides for the establishment of a Palestinian state alongside the State of Israel while preserving
the security and safety of all parties in the region. (H.Essa, 2019)
The EU supports Palestine to build the institutions of their state and provides all the necessary funds,
and also supports the refugee's issue through the financial support of the UN Relief and Works Agency
(UNRWA). (H.Essa, 2019)
The EU plays the role of the mediator and consistently condemns Israel's demolition of homes,
settlements and human rights violations in the West Bank - the 1967 borders.
Jerusalem has a special status. It is the capital of two states, and this is a stable European position in
this area. Where the European Union rejected the US administration's intention to transfer embassies to
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Jerusalem, and the recognition by the US President D.Trump that Jerusalem is the capital of Israel on
6/12/2017 and the confirmation that it is the capital of two states.
The EU is required to play a greater role in influencing US policies in the Middle East, specifically
in the Palestinian-Israeli conflict, and Europe can develop if it wants to do so through its power as a
Union or the initiatives of its individual states. (H.Essa, 2019)
7. Conclusion
In the context of the EU foreign policy, the EU has used soft policy tools through its channels of
diplomacy, the initiatives of individual member states on behalf of the EU and its direct bilateral
relations with Israel and the Palestinian Authority.
The EU was keen to strengthen its bilateral relations with both sides of the conflict, but their relation
with the Israeli side was much stronger separating the economy from politics, which has many
implications and strengthens the idea of soft tools and that the conflict cannot be resolved by these tools
only. It is undeniable that the direction of Israel and its repeated human rights violence against the
Palestinians and their land are escalating and at the same time the EU is changing nothing on the ground.
the Israeli violations, which received a direct US support, under the administration of US President
Trump, which is a very serious and threatening idea of the two-state solution, especially after giving
President Trump last promise - Jerusalem as the capital of the state of Israel.
The idea of the EU and its adoption of the resolutions of international legitimacy and the rule of law,
which is consistent with its basic principles, contradicts the practice of the current US administration
and weakens its positions as well as working to build the institution of the future Palestinian state.
The establishment of an independent and sovereign Palestinian state would greatly benefit the
European Union politically and economically, through the sovereignty of a Palestinian state that would
be able to sign agreements and cooperate, thereby strengthening its economy and reducing its
dependence on the Union's financial support.
On the other hand, the resolution of the Israeli-Palestinian conflict will strengthen the EU's status as
a determined force rather than as an influential force, and create a state of international stalemate in US
power and exclusivity in the Middle East. Because it is in full conformity with the principles of the
Union in the rule of law and the promotion of democracy.
As time passes and the facts on the ground change, the issue of resolving the two states becomes
difficult and even impossible, It is time for the European Union to present a new model as a new Venice
Declaration in which the Union and its member states join the vast majority of countries and recognize
Palestine as a sovereign state on its territory.
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Abstract
The existence of the fire protection system is of vital importance at every institution of high
education. This prerequisite is mandatory and bound by strict rules. In order to obtain any permits of
functioning, universities must have fire protection systems constituted and installed. The present
research is deemed to uncover what kind of modern, up-to-date solutions for fire protection are available
for the universities in Serbia if they would opt to implement one of these. The article introduces in detail
some modern-day devices for fire protection, which are considered world novelties as of yet.
Regretfully, however, the universities in Serbia have meager financial assets at their disposal, so the
implementation of the most modern solutions for fire protection is still pending. Nonetheless, it is
important to note that faculties strive to totally abide by the normative regulating this field.
Keywords: fire protection, thermal detectors, dual spectrum security camera, modular fire alarm center
1. Introduction
Thanks to the rapid development of computer science in the 21st century, numerous solutions for
fire protection have appeared which wouldn’t have been imagined some years earlier. It is commonly
known that a school fire exacts many dangers, thus, its prevention is, by all means, an important task.
There may be more hundred students in an educational institution during the classes, so the continuous
monitoring of the newest solutions for fire protection is an imperative, or rather, the procurement and
deployment of these become inevitable. The university buildings may, however, suffer from fires not
only during the classes but during leave days and holidays, not to mention the summer and winter
vacations. Therefore, the fire detectors must operate without any malfunctions, as the reaction time is
of vital importance during a building fire.
The universities in Subotica all have fire and smoke detectors installed, and various types of fire
extinguishers allocated.
The systems of fire protection, however, rely heavily on computer-based solutions these days, as
many of these are able to communicate via IP even with the school management.
Thanks to the advanced technologies of smoke and heat diverting, even the classrooms can be easily
vented, thus, the smoke may leave more easily and rapidly from the given building, so the system
enhances the efficiency of the evacuation.
As the educational institutions are equipped with professional and expensive technical devices these
days, like projectors, interactive boards, computers, etc. thus, in case of a fire, the complexity of the
task of extinguishing is increased. The fire extinguishers based on the aerosol technology enable the
efficient protection of these devices, even during a fire, thus diminishing the possibilities of damage to
the equipment.
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2. The Chracteristics of Fire
These days, the subdual of an unwanted fire is based on an aware activity, by all its elements, as it
stems from the practical necessity of the earliest subdual of the harming fire, hence it is built on the
newest results of science and technical development, and it means an intricate technology based on
scientific learning, and the appropriate practice, a struggle which is more and more successful. The fire
consists of the multitude of chemical and physical processes, as a combustible material oxidizes, so the
substantial and energy status of the system changes. By these changes, products of burning emerge, and
heat is released, and the process may also be followed by a light phenomenon. In the realms of fire
protection, from the aspect of detection, in case of a change of energy, the creation of heat and light
(flames) is what the automatic signaling equipment can sense, as much as by the change of substantial
characteristics, the creation of smoke and gases. In order to have an automatic, fire detecting system
which reports the fire in the shortest time period possible, it must observe characteristics, which
unanimously define the presence of a fire. It can be deduced that the operation of fire signaling systems’
sensor devices is based on the measurement of the characteristics of a fire. These characteristics’
analyzers may be divided into two groups:
1. Energy change analyzers:
1.1 Light (flames): infra-red and ultra-violet emission.
1.2 Heat: heat conductor, heat flux.
1.3 Pressure: the wave of pressure, sound.
2. Substantial characteristics’ analyzers:
2.1 Gases: CO, CO2, HCN.
2.2 Smoke: solid aerosols, products of burning, sooth, vapor (Dóra 2012).
3. Modern Solutions for Fire Protection in Practice
3.1 Smoke detectors
The operation principle of the ionizing smoke detector: the radioactive substance in the sensor
ionizes the air in the reference chamber, thus there is electrical potential (U1) created, and the so-called
passive chamber current starts to flow. The same current flows in the detecting chamber, in case of a
passive condition. If however, smoke particles get into the detecting chamber, the ionized air molecules
stick to the surface of these particles, so the passing current loses voltage. This difference is singled out
by the differentiating element. By the influence of the detection, the sensor exacts resistance to the loop.
This detector is not capable of alerting in case of fires from alcohol, outdoor fires, starting fires of great
particles, and it is susceptible to drifts since it also lowers the voltage in the chamber.
The smoke sensors operating on the principle of light absorption consist of two separate units, an
infra emitter, and an infra receiver. The distance between the emitter and the receiver may be anything
between 10 to 100 meters, but these units must “see” each other. The operating principle is a simple
one, if the two units see each other then there is no fire. If their line of sight is fouled by smoke, then
there is a fire (Berek 2016).
3.2 Thermal detectors
It is widely known that there are many persons in the classrooms during the classes, and in numerous
rooms, where important administrative activities are performed. Thus, it is inevitable to equip the
educational institutions with temperature detectors, as these devices alert the employees in the shortest
time possible. A school fire may be started in a place where no one abides, thus, the identification of a
fire is of key importance. A starting fire may be easily noticed with the help of the thermal detectors, as
a fire comes with a considerable and rapid rise of temperature. The hot air spreads, and by its influence,
the surrounding temperature rises. This is singled out by the sensor. Based on the detected fire
characteristics, there are three groups of thermal detectors:
1. Detectors of maximal temperature, or thermal detectors
2. The rate of rising thermal detectors
3. Combined sensors of maximal temperature and rate of rising type.
A thermal detector measures the temperature of the protected space, so it signals at exceeding the
preprogrammed boundary value. This is usually a temperature between 58° – 60°C or 78° – 80°C, but
there are thermal detectors set to lower and higher temperatures too. On the other hand, a rate of rising
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thermal detector signals only when the rate of rising of the air temperature exceeds the values present
at the device’s production (usually between 8-12°C/minute). The rate of rising thermal detectors’
operation is based by the constructors on the fact that the heating installations in a building are not able
to cause such a rapid rise of temperature, so the values above the present rate of rising may be considered
as a fire. Based on the type of detection, thermal detectors may come in many types:
1. Bimetallic or double metal detectors,
2. Melting, or wood-metal detectors,
3. Thermal and rate of rising detectors with thermistors (Oktel 2018).
3.3 Directional sound signals
It would be an imperative to deploy directional sound signals in the educational institutes, since
those would greatly facilitate the orientation during an evacuation in case of smoke and fire. Naturally,
the university management may rehearse the students, considering the essential elements of the
evacuation plan, as these actions could save lives.
The directional sound signals should be placed so that the rate of repetition of the sound samples
played back would increase nearing the exits and the rate (tempo) would be highest at the exits
themselves. So-called special samples could be chosen and inserted between the periodically repeating
samples. These special samples could signal that the evacuation route is nearing a staircase, where the
route goes upwards or downwards, respectively, the third type of special sample would signal the
vicinity of a transitional area of escape. The use of directional sound signals should be avoided as marks
of passages or stairwells which instead of leading to safety, lead the evacuees back into the building, to
a level where it may still be smoke and/or fire present. A door into the open may still lead to an inner
yard, where there are no other exits. Naturally, these exits – in principle – should not be marked by
directional signs, but, as misplaced signs may appear, the placement of directional sound signals should
never be based on these. The actual relations and directions should always be verified, and the
positioning of the signals should be completed according to that (Tamás 2009).
3.4 Dual spectrum security camera
The security cameras in the educational institutions are slowly becoming common. However,
security cameras, provided with fire protection alarming functions may prove a useful solution in
schools. Hikvision’s security camera type DS-2TD2615-7/10 comes with numerous modern solutions,
these are for example:
1. Efficient thermal detection. In order to attain the best quality thermal imaging, the camera utilizes
numerous image processing and intensifying technologies. The NETD (Noise Equivalent
Temperature Difference) value of the thermal camera is below 50 mK, which defines how
efficiently a device can differentiate between tiny thermal differences. The lower this value is,
the imaging is more accurate, thus the quality of the appearing image is higher. The camera
possesses a very dependable function of alerting based on the rate of rise thermal detection. If the
temperature of individual pixels exceeds the preset threshold, the automatic alerting begins.
2. Image-based information in full detail. The camera produces images in two different spectrums,
which are composed into a single image. This fusion provides the user with the preview function
“picture in picture”. In case of saving the evidence of a crime, the simultaneous appearance of
higher resolution, viewable spectrum and thermal image, and a combination of these may prove
useful. The fusion image lowers the need for wideband signal transfer, and there is no need for
the shifts between the viewable spectrum and thermal imaging recordings, neither during the
analyzing nor by the surveillance, as both may be seen together (Securi 2018).
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The first table contains the specifications of the thermal module of the security camera in question:
Table 1: Hikvison Camera Specifications - Thermal Module (Hikvision 2018)
Thermal camera specifications
NETD (Noise Equivalent Temperature Difference) < 50mk(@25°C,F#=1.0)
Min. Focusing Distance
Field of View
Temperature range
Temperature measurement

1.0 m
23.3° × 17.6°
-20°C ~ 150°C
Supports 10 points, 10 regions and 1 line

A great advantage of this camera is that it is not only capable of performing security tasks in the
educational institutions, but it may substitute for the fire protection solutions too. As it possesses an
advanced thermal camera, it is able to monitor a fire, or rather it may alert the teachers employed by the
institution in question. The first figure shows the Hikvision thermal and security camera.

Figure 1: Hikvison (DS-2TD2615-7/10) thermal and security camera

3.5 Modular Fire Alarm Center
In case of the educational institutions, the choice of fire alarm center requires the consideration of
numerous aspects. Most important of these may be:
1. Precise operation (lessening the chance of false alerts),
2. Rapid detection,
3. Simple installation.
3.6 Types of Fire Alarm Systems
The traditional method: in case of this type, the automatic detectors, and manual signalers are
connected to the same loop. The center can only detect and relay an alert and a fault. The signal is
actually, a difference in loop resistance, as the buildup specifies a resistor or capacitor at the end of the
signal path. In case of an alert, the devices insert a greater resistor in the signal path. When idle, the
center may detect a resistance about 1 kΩ, while in case of disjuncture or short circuit, 0 Ω. In case of
an alert, the resistance is 2 kΩ.
In case of addressing systems, with the help of addressing units built into the socket of the traditional
detectors, the center may individually enquire the state of the detectors and signals, so it may identify
the signaling device. These systems may be installed with 32 – 128 detectors on a single detector loop,
depending on the type of the center. Both the traditional and the addressing systems decide the state of
alert based on the level of detectors. By the influence of given quantity of environmental differences,
the detectors generate an alert or signal. There is a monolog feedback loop type buildup in existence
too (Berek 2016).
In case of a school fire, the rapid evacuation is a factor of key importance. A modular fire alarm
center as the Bosch model FPA 500 provides a possibility for an IP link between the fire signal and the
emergency sound system, which greatly facilitates the location of the evacuation route.
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Characteristics of a modular fire alarm center:
1. The possibility of 46 modules with maximally 32 addressable loops,
2. Parallel operation of addressable and traditional devices,
3. A single monitoring center may possibly operate 4064 addressable devices, in case of centers
linked to a grid, a center may handle 20321 devices,
4. The possibility of linking maximally 254 LSNi elements,
5. The maximal length of a loop may be 3000 m, the maximal current being 1500 mA;
6. It may come with a voice-operated evacuation system, linkable with a serial interface,
7. It may be linked with the monitoring systems of the given building;
8. The solution of linking minimally 32 centers with an external CAN-bus is possible;
9. The integration of various remote control units into a single center or grid of centers,
10. A grid of centers may be constituted using optical or traditional cables;
11. There may be 10 000 logged events saved,
12. There may be as much as 4 address cards belonging to a center. Some slots may be allocated to
the integration of the OPC license key. Address cards may contain 64, 128, 512, 1024, or 2048
addressable points (Castrumtec 2018).
The second figure shows the Bosch modular fire alarm center.

Figure 2: Bosch FPA 500

3.7 Adveanced heat and smoke diversion technologies
Regretfully, at the universities in Serbia, heat and smoke diversion technologies are not yet installed,
whereas this would be imperative in the educational institutes. It is widely known that during the
daytime, numerous students and employees reside in a single timeframe, thus the heat and smoke
diversion solutions may be of a great help during a process of evacuation.
Heat and smoke diversion is a technical solution which is capable of conducting the heat, smoke and
gases, as products of burning, created in or entered the room or fire section, into the open. The types of
heat and smoke diversion are rated as an active means of fire protection.
The aim of these devices is to divert smoke from the building or fire section, furthermore to attenuate
it, thus creating a smokeless layer of air. Important effects of the smokeless layer of air, from the health
preserving aspect:
The employees found in the building may safely and rapidly leave, using the escape routes;
1. He rescue of the persons trapped inside may be completed in a safer environment,
2. It hinders the further spreading of the fire,
3. It delays the phenomena called flashover and backdraft, after which the rescue becomes nearly
impossible,
4. It facilitates the localization of the main pocket of fire, thus the extinguishing itself
(Security 2018).
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The second table contains the operation of a heat and smoke diverter:
Table2: The opening of the heat and smoke diverter (OKF 2015)
Opening device

Manual
opening

Manual remote
opening

Mechanical

by a hoist

using electric or
pneumatic ducts

Pneumatic

CO2 - cabinet

using electric or
pneumatic ducts

Electric

by an emergency
opening switch

electric

Automatic (remote
opening by a fire
detector)
from the electric central
fire alarm or at a signal
from its own system
element
from the electric central
fire alarm or at a signal
from its own system
element
from the electric central
fire alarm or at a signal
from its own system
element

Automatic
opening
by a thermal
melting fuse

thermo-automatic

by a thermal
melting fuse or a
thermo-automatic
one

3.8 The Aerosol Fire Extinguisher (FirePro)
The aerosol fire extinguisher may be of a great help in schools mainly with the extinguishing in the
following situations:
1. Classrooms for computer science, where there are numerous computers,
2. Server rooms located in the schools,Premises where the elements of the local power grid (various
substations) are located,
3. In the laboratories where there are various electronic devices present.
Advantages of this system in the educational institutions:
1. It releases non-toxic aerosol during its activation,
2. The fire extinguisher is an environmentally friendly, green product,
3. It would not harm electric devices,
4. It is non-corrosive in itself, does not cause corrosion,
5. It is not able to conduct electricity under 24000 Volts (Promat 2018).
Various methods of protection may be distinguished:
1. Full flooding: this is the most common type of protection, meaning the whole protected area is
flooded by the extinguishing substance, even for half an hour after the extinguishing itself (the
time frame may be lengthened by the increasing of the concentration), as it ensures that the fire
would not start again after the extinguishing shall have been completed.
2. Inner protection: the extinguishing substance fills only the inside of the protected device
(DocPlayer 2018).
The third table contains the technical data of the FirePro Extinguisher:
Table 3: Technical data of the FirePro Extinguisher (FirePro 2018)
FirePro specifications
Required concentration of the substance:
from 60 g+/m3
Time frame of efficiency:

30 – 120 minutes

Electric activation: min.

min. 1,5-36V D/C, 0.8-2A, 2-3 seconds

Monitoring current:
May be efficient at

5mA
-50 °C to +150 °C, up to 75 KV

Temperature of self activation:

300 °C
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The following figure shows the elements of the FirePro Extinguishing System:

Figure 3: Elements of the FirePro Extinguishing System

The Situation of the Universities of Subotica
The University of Novi Sad Hungarian Language Teacher Training Facility (MTTK), Subotica will
do its utmost to ensure student safety. It respects fire protection regulations. At the university students
can find in the hall:
 Wall mounted fire hose cabinet,
 Powder fire extinguishers (PFR). Most often the 6 and 9kg appliance are used.
The following figure shows the Portable Fire Extinguisher models:

Figure 4: Portable Fire Extinguisher models

The technical inspection of these contraptions is completed every 2 years by an official empowered
by the local fire department. The advantage of the fire extinguishers is that they can be put to action
during various types of fire, when:
 solid substances are burning,
 liquids catch fire, and
 gases are lit.
The Subotica Tech – College of Applied Sciences does everything for the safety of students as does
the MTTK University. Powder fire extinguishers can be found in every hallway. These educational
institutions do not have FirePro system and thermal cameras as they are very
expensive equipment.
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4. Conclusion
The research has uncovered that the universities in Subotica, Serbia adhere to the fire safety rules
demanded by the normative, but they do not possess up to date, high tech equipment capable of fire
protection.
The expansion of a security camera with a function of fire protection is considered an outstanding
feat these days. All the universities in Subotica possess security cameras, but these are capable only of
“simple” surveillance, they do not alert the employees in case of a fire. There is also a lack of venting
devices in these educational institutes, whereas these would be important solutions, as these venting
systems could not be used only in case of a fire, but in everyday school bound activities, or for a
thorough aeration when there are no classes held.
The aerosol based fire extinction has proved to be a very efficient solution, as it enables the
extinguishing of a fire without unnecessary harm to the various technical devices. The aerosol based
fire extinction has proved to be a very efficient solution, as it enables the extinguishing of a fire without
unnecessary harm to the various technical devices.
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Összefoglaló
Napjainkban egyre többször szembesülhetünk a mai fiatalok egészségi állapotának silány
helyzetével. Ebben nagy szerepet játszik a mozgásszegény életmód, amely káros hatással van az egész
szervezetre. Ezen negatív hatások ellensúlyozásának egyik lehetséges eszköze a sportolás, amelyre igen
nagy szüksége lenne a mai gyerekeknek.
Számos kutató szerint a gyermekek testedzéshez való viszonya az iskolában dől el. Az iskola, s
azon belül a testnevelő oktató-nevelő munkája ugyanis sokszor jelentősebb befolyással bír ezen a
területen, mint a család. Versics és munkatársainak 2009-es kutatásából az derült ki, hogy a szülők
sportolási szokásai nincsenek mindig hatással a gyerekek sporttevékenységére. Ilyen esetekben egy jól
felkészült, személyes példával elöljáró testnevelő egy életre szóló indíttatást adhat a sportoláshoz.
Vizsgálatom célja az volt, hogy átfogó képet kapjak arról, kik azok a személyek, akik hatással
vannak a gyerekek sportaktivitására. Vajon köztük vannak a testnevelők is?
Kulcsszavak: egészség, sportolás, motiváció, család, testnevelő
1. Bevezetés
Napjainkban egyre többször szembesülhetünk a mai gyermekek, fiatalok egészségi állapotának
silány helyzetével. Ebben nagy szerepet játszik a mozgásszegény életmód, amely káros hatással van az
egész szervezetre, betegségekhez, a szervezet idő előtti öregedéséhez vezet. A váz- és izomrendszer,
valamint a keringési- és légző rendszer nem fejlődik megfelelő módon.
A fiataloknak ma csupán igen csekély százaléka sportol rendszeresen. A mozgáslehetőség egyre
kevesebb, a szellemi, fizikai terhelés és követelmény viszont egyre több. A társadalmi-gazdasági
fejlődés és a technikai vívmányok terjedése hozzájárulnak életszínvonalunk emelkedéséhez.
Ugyanakkor egész életmódunkat átformálják, elkényelmesítik, s pont személyiségünk kedvezőtlen
alakulásához vezethetnek.
Ezen negatív hatások ellensúlyozásának egyik lehetséges eszköze a sportolás, amelyre igen nagy
szüksége lenne a mai Z és α generációhoz tartozó gyerekeknek. Számos kutatás igazolta, hogy akik
sportolnak, jobban tanulnak, mert kitartóbbak és nagyobb a felelősségtudatuk. A rendszeresen sportoló
gyerekek megtanulják rangsorolni a feladataikat, beosztani az idejüket.
A sportolást meghatározó tényezőket több kutató is vizsgálta. Rétsági és Ács (2010) nyolcadik
osztályosok körében végzett vizsgálata a diákok és szüleik sportolása között mutatott ki pozitív
kapcsolatot. Ugyanerre a következtetésre jutott Fintor és Szabó (2014) a felső tagozatos tanulók
sportolását meghatározó tényezők vizsgálatakor, míg Pikó és Keresztes (2007) kutatása az osztálytársak
és a barátok aktivitásának jelentőségére hívja fel a figyelmet.
Tanulmányomban arra kerestem a választ, hogy milyen személyi és tárgyi tényezők befolyásolják a
tanulók sportolási aktivitását s ebben mekkora jelentősége van a testnevelő tanároknak.
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2. Milyen a hatékony pedagógus?
A pedagógusokkal szembeni elvárások az utóbbi időben fokozatosan növekednek. Ma már annyi
szerepkörrel kell azonosulniuk, hogy az sok esetben már irreális és teljesíthetetlen.
Számos kutató igyekezett már összegyűjteni a hatékony pedagógus jellemzőit. Sokféle oldalról
közelítették meg a kérdést, s ennek megfelelően számos lista készült. Abban azonban mindannyian
egyet értettek, hogy az eredményes pedagógiai munka alapja a pedagógus személyisége. Személyes
hatása meghatározó az oktatás és nevelés sikeressége szempontjából, hiszen mint minden emberi
tevékenységben, az oktatásban is egész személyiségével vesz részt a pedagógus. Éppen ezért olyan
fontos, hogy a pedagógus stabil, egészséges énképpel rendelkezzen, hiszen csak az tudja a gyermek
személyiségét hatékonyan fejleszteni, aki képes példaként elől járni.
A nevelő személyisége a 19. század végéig sokszor szóba került a neveléstudománnyal foglalkozó
szerzők műveiben, de nem tulajdonítottak neki nagyobb jelentőséget. A 20. században a
reformpedagógiai irányzatok a gyermeket állították a középpontba, s a pedagógus személyisége így
továbbra is háttérbe szorult. Jelentősebb változást a hatvanas években megkezdődő, a pedagógusok
szerepeinek vizsgálatával foglalkozó kutatások és az azokra épülő szakirodalmak hoztak (Biróné és
mtsai, 2011).
Milyen személyiségjegyekkel érdemes tehát rendelkezni egy tanárnak? Torgyik Judit (2007)
Stronge J. H. gondolatai alapján az igazságosságot, a lelkesedést, a felelősségvállalást, a tanulók
megismerésének vágyát tartja a jó tanár jellemző személyiségjegyeinek. Pfister Éva (2005)
elengedhetetlennek tartja az empátiát, melynek birtokában az egyén képes beleélni magát mások
helyzetébe és megérteni azok lelkiállapotát. Szerinte az empátia alkalmazásának vannak külső és belső
korlátai is. Külső korlátnak tartja az egyes szituációkat, míg a belsők közé a szorongást, a félelmet, a
betegségeket sorolja. Ugyanakkor nagyban növeli az empátiát, ha az illető korábban már volt olyan
helyzetben, mint amilyet megérteni igyekszik. Ezen kívül kiemeli még az együttműködés képességét,
amelynek fontos összetevője a bizalom, az elfogadás és a tolerancia. Hátráltató tényezőként említi
többek között a versengést, az előítéletet, az önigazolást és a bűnbakképzést.
Ungárné (1981) három általános és egy speciális tanári képességet említ munkájában, melyek a
következők:
1. kommunikatív képesség: a tanulókkal való kapcsolatteremtés képessége, melynek egyik fontos
tényezője a közlőképesség. Egy pedagógusnak mindig tisztán, érthetően, nyelvtani szempontból
helyesen kell kifejezni magát. A másik fontos összetevő a metakommunikáció, amely azért is
nagyon lényeges, mert a gyerek nem csak arra figyel, hogy mit mondunk, hanem arra is, hogy
azt hogyan mondjuk. A jó kommunikatív képességgel rendelkező tanár a tanulók aktuális
állapotának figyelembevételével választja meg a megfelelő közlési stílust.
2. konstruktív vagy didaktikai képesség: az oktatni tudásnak a képessége. Ez egyrészt attól függ,
mennyire képes a pedagógus motiválni tanulóit és megnyerni őket az adott tananyag
befogadására, másrészt pedig attól, hogyan tudja a tananyagot a tanulók fejlesztési szintjéhez
igazítani. A jó konstruktív képességgel rendelkező tanár képes meglátni, hogy mikor nem
alkalmas a tanítványai lelkiállapota a feldolgozandó tananyag befogadására és mi az, ami
számukra érthetetlen.
3. szervező képesség: a tanítási idő helyes beosztásának képessége. Ennek birtokában a pedagógus
képes tanítványait is megtanítani az eredményes munkabeosztásra.
4. pedagógiai képzelet: olyan speciális képesség, amely az oktatási folyamat eredményességének
előrelátásában nyilvánul meg. A tanulók hatékony személyiségfejlesztésének elengedhetetlen
kelléke.
Mindezeken túl nélkülözhetetlen képességek a helyzetfelismerő, a döntési, az alkalmazkodási, az
identifikációs képességek, valamint a tolerancia, a figyelemmegosztás és a játszani tudás képessége is
(Hegyi, 1996).
A pedagógus személyisége azonban önmagában még kevés az eredményes pedagógiai munkához.
Alapos szakmai tudás, általános műveltség és erkölcsös magatartás nélkül nem lesz hatékony az oktatási
tevékenysége.
„A nevelési stílus a pedagógus személyiségjegyei és a nevelés lehetőségei által integrált, a tanuló –
pedagógus viszonyban érvényesülő olyan hatásrendszer, amely a tanulók értékelésének,
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viselkedésének, csoportosulási törekvéseinek lényegi összetevője” (Ungárné, 1981, 12. o). A szerző hat
nevelési stílust különít el munkájában:
1. agresszíven korlátozó: A tanulók érzelmeit figyelmen kívül hagyó, a saját akaratát mindig
érvényesítő, tiltó személyiség.
2. agresszív tehetetlen: Kiegyensúlyozatlan típus, egyszer megengedő, máskor pedig agresszív a
viselkedése.
3. közönyösen korlátozó: Lenézi a tanulókat, csak akkor veszi őket észre, ha megszegik a tilalmait.
4. együttműködve korlátozó: Díjazza az önálló tevékenységet, de az eredménytelenségért
tanítványait hibáztatja. Pozitív beállítottságú személyiség.
5. együttműködő típus: Jó kapcsolatban áll tanítványaival, megérti őket, ritkán büntet.
6. passzívan együttműködő: Barátságos, közvetlen a tanulókkal, bízik bennük, ritkán büntet.
Természetesen a nevelési stílusoknak ezen kívül számos egyéb felosztása is létezik. Lewin például
az autokrata (tekintélyelvű), a demokrata és a „laissez-faire” (ráhagyó) kategóriákat használja.
Munkatársaival végzett kutatásaik során arra a megállapításra jutottak, hogy a demokratikus nevelői
magatartás a legeredményesebb.
3. A testnevelő személyisége
Sajátos környezetének, menetének és tananyagának köszönhetően számos nevelési lehetőség rejlik
a testnevelés órákban. Itt ugyanis újszerű helyzetekbe kényszerülnek a tanulók, s ezekben másként
viselkedhetnek. Ezek kiaknázása a testnevelő tanár feladata, aki az oktatási folyamatban jelentős
attitűdformáló szerepet tölt be (Buda, 1988).
Mindezek ellenére a társadalom nem ismeri el ezt a szakot olyan mértékben, mint az elméleti
tárgyakat. Ez a probléma nem új keletű, hiszen a 20. század elején a testnevelők munkáját a
tanügyigazgatás és a tantestület is lenézte. Változást a VKM 66.000/1949/91. számú rendelet hozott,
amely a testnevelést a többi „készségtárgyakkal” együtt a többi tantárggyal egyenlő elbírálás alá
helyezte, s kinyilvánította annak tantárgy jellegét (Kobela, 1970).
Ennek ellenére az értelmiségiek egy része a mai napig lebecsüli a testnevelőket, s gyakran a
tanárkollégák sem tekintik nélkülözhetetlennek ezt a tantárgyat. Tantestületek testneveléssel
kapcsolatos gondolkodását vizsgáló kutatások bizonyították, hogy a többség a testnevelésre fordított
időt csupán szükséges pihenésnek ismeri el. A szülők a tantárgyak jelentős részétől azt várják el, hogy
felkészítse gyermeküket a jövőre, megalapozza életpályájukat. Ugyanakkor a testnevelésben elsősorban
az adott életkori szükségletek kielégítését látják (Gombocz, 1999). Korábban ezt a helyzetet
ellensúlyozta a tantárgy és a testnevelő népszerűsége a gyerekek körében. Mára azonban már
megváltozott ez a helyzet. A testnevelés tantárgy sokat veszített presztízséből, hiszen a serdülőkortól
kezdve egyre kevésbé lelkesednek a gyerekek a testi erőfeszítést is igénylő órák után (Biróné és
mtsai, 2011).
A gyermekek testedzéshez való viszonya az iskolában dől el. Az iskola, s azon belül a testnevelő
oktató-nevelő munkája ugyanis sokszor jelentősebb befolyással bír ezen a területen, mint a család.
Sajnos a családok jó része nem partnere az iskolának a testi nevelés tekintetében, hiszen gyakran úgy
gondolják, hogy az csupán elveszi az időt a fontos, elméleti tárgyaktól. Versics és munkatársainak
(2009) korábban említett kutatásából az derült ki, hogy a szülők sportolási szokásai nincsenek mindig
hatással a gyerekek sporttevékenységére. Ilyen esetekben egy jól felkészült, személyes példával elöljáró
testnevelő egy életre szóló indíttatást adhat a sportoláshoz. Klebelsberg a testnevelés kulcsfigurájának
tartja a testnevelőket.
Erre alapozva Istvánfi Csaba (2005) többek között a következő személyiségjegyeket tartja
elengedhetetlennek egy testnevelő esetében:
‒ jellemezze biztos szakmai tudás és szilárd erkölcsi normarendszer, feltétlen megbízhatóság,
‒ humanizmus, empátia, igazságosság, kitartás, következetesség
‒ vezesse türelmesség tanítványaival szemben és a gyerekek szeretete
‒ optimizmus és progresszivitás hassa át
‒ legyen következetesen követelő, de mindig megértően segítő
‒ teremtse meg az óra jó hangulatát
‒ fejlessze a tanulók érzelmi intelligenciáját, szabályozza az óra emocionális hatásait
‒ értékeljen objektíven, keresse az elismerés és jutalmazás lehetőségeit
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‒

tartsa szem előtt, hogy minden tanítványa egyedi egyéniség

Mindezeken túl nélkülözhetetlen a jó szervezési készség, a gyakorlatok bemutatásának
példaszerűsége, a pontos és szabálykövető játékvezetés, amely a testnevelés tanításának egyik
legnehezebb szakmai feladata (Makszin – Woth, 2007). A felsorolást Hegedűs (1988) a következő
tulajdonságokkal egészíti ki: önfegyelem, reális önismeret, humorérzék, hitelesség.
A testnevelő személyisége a vele szemben támasztott követelmények számbavétele révén is
megragadható. Hamar (2008) Istvánfihoz hasonlóan nagyon fontosnak tartja a szakmai felkészültséget,
amely a tanuló – tanár viszonyt jelentős mértékben befolyásolja. Egy testnevelő tanárnak pontosan kell
tudnia, milyen eljárásokkal tudja hatékonyan fejleszteni tanítványai erejét és állóképességét, valamint
hogy a különböző mozgáskészségek hogyan épülnek egymásra. Azzal is tisztában kell lennie, hogy
milyen mozgásos cselekvéseket alkalmazhat a különböző deformitásokban szenvedő gyerekeknél.
Ilyen követelménynek tartja még a pedagógiai felkészültséget, amelynek elméleti és gyakorlati
szegmense is van. Összetevői közé tartozik többek között a megfigyelőképesség, a fantázia, a tapintat,
az emlékezet, a megszólíthatóság és a szervezőkészség, melyek a tanári gyakorlatban folyamatosan
fejleszthetők. A pályakövetelmények közé tartoznak az erkölcsi követelmények is, hiszen mint minden
pedagógus, a testnevelő is a társadalom erkölcsiségének megtestesítője. Az erkölcsi elvárások között
kell megemlítenünk a példamutatás fontosságát, amely minden kimondott szónál nagyobb hangsúllyal
bír az oktatás folyamatában. Végül a szerző elengedhetetlen követelményként említi az általános
műveltséget. Ez a követelmény az előzőhöz hasonló módon nem csak a testnevelő tanárokkal szemben
jelenik meg. Más értelmiségi szakmák esetében ez nem feltétlenül elvárás, de a pedagógusoknál
nélkülözhetetlen, hiszen hivatalosan ők a műveltség közvetítői. Ezen belül nagyon fontos szerepe van
a kulturált viselkedésnek és a nyelvi műveltségnek. A testnevelés órák speciális helyszínei miatt
(sportpályák, tornacsarnokok) a testnevelő tanárral szemben különösen nagy az elvárás etéren.
Elengedhetetlen, hogy hangosan, érthetően, röviden fogalmazza meg pontos utasításait s azokat a
kommunikáció nem nyelvi jeleivel – kézjel, gesztus, testtartás, mimika – is kiegészítse.
A testnevelő tanárok többsége speciális kapcsolatban áll diákjaival, melynek minőségét a testnevelő
személyisége, önmagával szembeni beállítódása határozza meg. Ez azonban önmagában még nem
elegendő a hatékonysághoz. Alapvető követelmény a kölcsönös megbecsülés, a folyamatos
visszajelzés. Többnyire népszerűek a gyerekek körében, melynek egyik oka a tantárgy jellege. Itt
ugyanis a tananyag elsajátítása és gyakorlása az órán történik, s a tanulók nem kapnak házi feladatot.
Ugyanakkor kölcsönösen jó kapcsolatot tud kialakítani tanítványaival, mivel a közös élmények,
erőfeszítések erős érzelmi kötődések kialakulását teszik lehetővé. Ehhez nélkülözhetetlen, hogy bírjon
tekintéllyel, s szakmája egyben a hivatása is legyen (Kobela, 1970).
Mindezek akkor valósulhatnak meg, ha a fent említett személyiségjegyek birtokában van a
testnevelő. Mint pedagógus akkor lesz igazán sikeres, ha felismeri tanítványai adottságait, tud azoknak
megfelelő fejlesztő programokat összeállítani, s képes ösztönözni diákjait a további tevékenységre.
Ehhez nem elegendő, ha csupán beszél a sport jótékony hatásairól, - mint például a stressz oldás, vagy
a szervezet jobb ellenálló képessége – példát is kell mutatnia a gyerekeknek, hogy lássák, érdemes
mozogni, mert annak igenis van eredménye.
4. A motiváció
4.1 A motiváció fogalma, típusai
„A motiváció legáltalánosabban fogalmazva az ember cselekvéseinek hátterét és mozgatórugóit
jelölő gyűjtőfogalom. Felelős a viselkedés beindításáért, irányítja és fenntartja azt egészen addig,
míg a célirányos viselkedés a motiváció kielégülését nem eredményezi” (N. Kollár – Szabó,
2004, 170. o.).
A fenti szerzők a motivációknak két nagy csoportját különböztetik meg, melyeket további
alcsoportokra tagolnak.
1. alapvető motivációk: Létrejöttük a szervezet működésével áll kapcsolatban, fiziológiai
szükséglet áll a hátterükben és nem csak az embernél működnek. Ide tartoznak az önfenntartó
és fajfenntartó motivációk, valamint a kíváncsiság.
2. humánspecifikus motivációk: Mint ahogy azt az elnevezés is mutatja, ezek a motivációk csak az
emberre jellemzőek. Két csoportra oszthatók:
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3. extrinzik motiváció: Olyan késztetések, melyeknél a tevékenység csupán egy kézzel fogható cél
elérését szolgálja.
4. intrinzik motiváció: Olyan késztetések, melyeknél a cselekvés önjutalmazó, hiszen a benne rejlő
öröm a tényleges cél.
Mi befolyásolja a motivációt? Sprenger (2017) két fontos változót nevez meg. Az egyik maga a
személy, a belülről fakadó késztetésivel és törekvésivel, míg a másik a helyzet, vagyis a külső tényezők,
mint például az ösztönzés, a lehetőség vagy a jutalom. A teljesítményt e két oldal együttes hatása
befolyásolja.
A motiváció egyik speciális fajtája a teljesítménymotiváció, melynek mozgatórugói az egyén saját
elvárásai, s az elért eredmény elismerése a jutalma. Az elvárások gyakran már a cselekvés megkezdése
előtt megfogalmazódnak. Jellemzőjük, hogy az adott feladat és a meglévő tapasztalatok függvényében
alakulnak, valamint, hogy szociális hatások (pl.: mások teljesítménye) is befolyásolják. Aszerint, hogy
sikerül-e az illetőnek elérnie a maga számára kitűzött céljait, a tevékenységének eredménye siker vagy
kudarc lesz (N. Kollár – Szabó, 2004).
4.2 A motiváció jelentősége a testnevelés tanításában
A mai, mozgásszegény, az ember számára kényelmet biztosító technika világában kiemelten fontos
az egészséges életre és a mozgás szeretetére nevelés. A testnevelő tanárok egyik fontos feladata, hogy
óráikon a tanulók fizikai növekedését és személyiségük fejlődését sokoldalúan biztosítsák. Azonban
nem elegendő csak a jelenre fókuszálniuk. Olyan vágyat, maradandó igényt kell kialakítaniuk
tanítványaikban, amelynek hatására akkor is sportolni fognak, ha az már nem lesz kötelező számukra.
Ennek megvalósításában kulcsfontosságú szerep jut a motivációnak.
Az iskolában kevés olyan tantárgy van, amely olyan érzelmekben gazdag tevékenységeket tartalmaz,
mint a testnevelés. Az itt kialakuló pozitív érzelmek a többi tantárgy oktatásának eredményességét is
kedvezően befolyásolhatják. Hamar és Karsai (2008) 11-18 éves tanulók körében végeztek vizsgálatot
a testnevelés affektív jellemzőivel kapcsolatban. Az eredményekből az is kiderült, hogy minden
korcsoportnál fontos szerepe volt a testnevelés órán végzett tevékenységek által előidézett
kikapcsolódás örömének. Mindez azt bizonyítja, hogy a testnevelés az iskolai tanítás – tanulás fontos
motivációs bázisa.
Mint minden pedagógus, így a testnevelő személyének is jelentős szerepe van a motiválásban.
Rendkívül fontos a dicséret, hiszen az elismerés alapvető emberi szükséglet. Fontos, hogy a pedagógus
ne a gyengeségeket hangsúlyozza, hanem az erősségeket emelje ki és ne hozza zavarba tanítványait. A
változatos tanulásszervezési módok alkalmasak lehetnek az érdeklődés felkeltésére, de ezen kívül az
igényes magyarázat, a gyakorlatok bemutatása vagy bemutattatása és az önálló feladatok adása (pl.
gyakorlatsor összeállítása) is a motiválás eszközei (Biróné és mtsai, 2011). Gyömbér és Kovács (2012)
azokat a módszereket is számba vette, melyek a motiválást hátráltatják. Ilyen a tanulók jellemének a
kritizálása, a gyerekek megfélemlítése, a fenyegetés, a bűntudatkeltés, az érzelmi zsarolás, a gúny, az
irónia és a negatív minősítés alkalmazása.
4.3 Testnevelő tanárok motivációs eszközei
Jó részt pécsi testnevelő tanárok körében végeztem egy mikrokutatást, melynek az volt a célja, hogy
átfogó képet kapjak motivációs eszköztárukról. Ezek számbavételével azokat a tulajdonságokat
szeretném feltárni, amelyek birtokában a nevelő hatékonyan tudja irányítani tanítványai sportolási
aktivitását és sportágválasztását. Abban bíztam, hogy az eredmények segítséget nyújtanak majd a
sportágválasztást és a sportaktivitást meghatározó személyi tényezők vizsgálatánál kapott adatok
értelmezéséhez. A vizsgálathoz saját szerkesztésű Likert skálás kérdőívet használtam. Az adatok
kiértékelése a PSPP statisztikai program és a Microsoft Office Excel 2013 segítségével történt.
A kutatásban összesen 40 testnevelő tanár és tanárnő vett részt. Összesen négy kérdésre kellett
válaszolniuk négyfokozatú skálán, így semleges válaszadásra nem volt lehetőségük. Az ötödik kérdés
egy eldöntendő kérdés volt, amely a személyes példaadásra vonatkozott.
Az első kérdésnél a külső és belső motivációs eszközök használatának gyakoriságára kerestem a
választ. A belső motivációs eszközök esetében az átlag 2,97 pont, míg a külső motivációs tényezők
esetében 2,25 pont. A szignifikancia értéke 0,426, vagyis az értékek között szignifikáns eltérés nem
mutatható ki. Ugyanakkor, az eredmények azt mutatták, hogy a megkérdezett pedagógusok jóval
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nagyobb arányban használják a szóbeli megerősítést, mint a tárgyi jutalmazást, amely véleményem
szerint mindenképpen pozitív eredmény.
A következő kérdéssel a pozitív és negatív visszajelzések használatát igyekeztem feltérképezni. Arra
voltam kíváncsi, milyen gyakran használják a megadott visszajelzéseket a tanárok.

Negatív és pozitív visszajelzések
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1. ábra: Negatív és pozitív visszajelzések

A pozitív visszajelzések átlaga 3,61, míg a negatívoké 1,51. Már ezek az adatok is jól mutatják az
eredményt, amit a szignifikancia értéke (0,004) is megerősít, vagyis hogy a visszajelzések használati
gyakorisága között szignifikáns eltérés mutatható ki. A megkérdezettek jelentős hányada szinte
rendszeresen használja a dicsérő, bíztató megerősítéseket, míg az elmarasztaló megnyilvánulások
szerencsére szinte soha nem fordulnak elő. Ez alól az „ez könnyű volt” minősítés a kivétel, amelyet
ugyan csak ritkán, de mégis csak használnak a testnevelők.
Milyen gyakran szervezel különböző iskolán kívüli sportolási tevékenységeket? – így hangzott a
harmadik kérdés. Ebben az esetben nem csupán a felsorolt szabadidős tevékenységekből választhattak
a kollégák, hanem nyilatkozhattak saját, bevált szokásaikról is. Örvendetes tény, hogy a legnagyobb
arányban a sporttábort szervezők voltak, de a futóversenyeken való részvétel és a túrázás is gyakran
szerepel a testnevelő tanárok tevékenységei között. A saját, bevált szokásaik között a sportnapok
szervezését, a közös kosárlabdázást, strandolást, kerékpározást, valamint más iskolák csapataival való
barátságos felkészítő mérkőzések szervezését említették a megkérdezettek.
A negyedik kérdés arra vonatkozott, milyen gyakran igyekeznek a testnevelő tanárok hozzájárulni a
motiváció szempontjából fontos környezeti és személyi feltételek megteremtéséhez.
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2. ábra: Motivációs hatással bíró körülmények
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gyakorlatok
bemutatása

Mint azt az ábra is jól szemlélteti, az itemek értéke a gyakorlatok bemutatását leszámítva mindenhol
3,50 fölött van, ami azt jelzi, hogy a legtöbben gyakran, illetve mindig törekszenek ezen körülmények
megteremtésére. A legtöbben a pozitív légkört és a személyes kapcsolat kialakítását tartják fontosnak,
de az oktatás során megvalósított differenciálás is kiemelkedő jelentőséggel bír. Ez minden tantárgy
esetében nagyon fontos, de talán sehol nincs olyan nagy tétje, mint a testnevelés órákon, ahol egy-egy
gyakorlat adott szinten történő végrehajtásának erőltetése által maradandó lelki és testi sérüléseket
szerezhetnek a gyerekek.
Végezetül arra voltam kíváncsi, mennyire élnek a kollégák a személyes példaadás lehetőségével,
amely mint tudjuk, az egyik legnagyobb motivációs tényező.
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3. ábra: Személyes példaadás

Az igen válaszok igen magas aránya már első ránézésre is szembetűnő. A megkérdezett tanárok
háromnegyede él a személyes példaadás lehetőségével, s csupán egyetlen ember nyilatkozott úgy, hogy
nem alkalmazza ezt a motivációs tényezőt. A fennmaradó néhány fő a „részben” lehetőséget választotta,
vagyis vagy az egészséges táplálkozás, vagy a rendszeres testmozgás tekintetében igyekszik példát
mutatni tanítványainak.
Összeségében elmondható, hogy a megkérdezettek nagy része előnyben részesíti a belső motivációs
eszközöket és szignifikánsan nagyobb mértékben használja a pozitív visszajelzéseket a negatív
megerősítésekkel szemben. Óráikon igyekeznek megteremteni a sikeres motiválás szempontjából
nélkülözhetetlen személyi és tárgyi feltételeket. Ezen kívül igen aktívak a tanórákon kívül is. Számos
sportolási lehetőséget kínálnak tanítványaiknak és ők maguk is példaként járnak előttük. Úgy
gondolom, mindez rendkívül kedvező eredmény.
5. Kutatásom
5.1 Bevezetés
Kutatási témámban több tanulmányt is olvastam, melyek többsége az általános iskolásokra
koncentrált. Ezért vontam be vizsgálatomba a középiskolás tanulókat, s kerestem összefüggéseket a két
korosztály kutatási eredményei között.
Az iskolai testnevelésórák és a sportközösségek speciális közösségi terei az oktatási folyamatnak.
Ennek a speciális közegnek az egyik kulcsfigurája a testnevelő tanár. Az ő személyisége, motivációs
eszköztára kulcsfontosságú abból a szempontból, hogy a tanulók szeretnek-e mozogni vagy sem.
Vizsgálatom célja tehát annak feltárása, vajon a testnevelő tanároknak döntő szerepük van-e abban,
hogy a gyerekek elköteleződnek a sport mellett? Milyen tényezők befolyásolják a tanulók sportolási
szokásait? A gimnazista tanulók elkötelezettebbek-e, mint a felső tagozatosok?
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5.2 Hipotézisek
1. A testnevelő tanároknak döntő szerepük van abban, hogy a gyerekek elköteleződnek a sport
mellett.
2. A gimnazista tanulók elkötelezettebbek a sport iránt, mint a felső tagozatosok.
5.3 A kutatás leírása
A kutatás 2018 februárjában és márciusában zajlott Pécsen 6 általános iskola 10-13 éves, és 5
gimnázium 15-18 éves diákjainak bevonásával. A vizsgálatban összesen 191 fő, 111 fiú és 80 lány vett
részt. Közülük 69 fiú általános iskolás és 42 gimnazista, míg a lányok között 50 jár
általános iskolába és 30 gimnáziumi tanuló. Az általános iskolások átlagéletkora 11,6 év, a
gimnazistáké 16,6 év.
Vizsgálati módszernek önkitöltő kérdőívet használtam, melynek 11 kérdésével a hipotéziseimre
kerestem válaszokat.
Kutatásom során 3 területet vizsgáltam:
1. sportolást befolyásoló tényezők
2. családtagok sportolási szokásival való összefüggés
3. a testnevelő tanárokkal kapcsolatos nézetek
Sportolónak azokat minősítettem, akik hetente legalább 2-3 edzésen vesznek részt.
Az adatok statisztikai elemzése a Microsoft Office Excel 2013 és a PSPP statisztikai program
segítségével történt.
5.4 Eredmények, következtetések
A sportolás megkezdésének idejét vizsgálva azt tapasztaltam, hogy a gimnazisták több mint fele 6
évnél régebb óta sportol. Az általános iskolásoknál ez az adat nem sokban különbözik, hiszen a
tanulóknak csupán 36-37 %-a az, akik 5 évnél kevesebb ideje mozognak rendszeresen.
A 2. kérdésnél arra voltam kíváncsi, mennyi időt szánnak a mai gyerekek a sportolásra.

Heti hány órát sportolsz?

tanulók száma
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4. ábra: Sportolással eltöltött órák száma hetente

Mint azt az ábra is mutatja, a gimnazista gyerekek közel fele hetente 5 óránál többet mozog, s csak
csekély százalékuk az, aki csupán 1-2 órát fordít edzésre. Az általános iskolásoknál a többség 3 órát
vagy annál többet tréningezik hetente, amibe valószínűleg az is szerepet játszik, hogy őket még gyakran
a szülők viszik edzésre, így a sportmozgás heti gyakorisága a szülők időbeosztásától is jelentősen függ.
A következő kérdésekkel arra kerestem a választ, milyen tényezők befolyásolják a tanulók
sportolását, illetve kik azok, akik hatással vannak a rendszeres mozgás igényének kialakulására.
Külső és belső motivációs tényezőket állítottam párba és minden sorban választani kellett közülük.
A belső motivációs tényezőnek azokat az ingereket, érzéseket tulajdonítottam, amelyek önmagukban is
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örömforrások (például a versenyzés, a kikapcsolódás, a mozgás vagy a társakkal való együttlét öröme),
míg külső motiváción a külső ingereket, mások elvárásait (például a „szülői kényszert”, az egészségügyi
okokat, vagy a mindennapos testnevelés kiváltását). Mind az általános iskolások, mind a gimnazisták
esetében azt tapasztaltam, hogy a belső motivációs tényezők vannak túlsúlyban. A felsorolt
lehetőségeken kívül a sportolás okai között megemlítésre került még a szellemi edzettség, a
sikerélmény, a fölös energia levezetése, a természet- és az állatszeretet valamint a profi karrier reménye
is.
Ezt követően azokat a személyi és tárgyi tényezőket vettek számba, amelyek befolyásolhatják a
gyerekeket abban, hogy elköteleződnek-e a sportolás mellett. Azt feltételeztem, hogy ebben jelentős
szerepük van a testnevelő tanároknak.

5. ábra: Sportolást befolyásoló tényezők

A diagramok nem támasztják alá a feltevésemet. Mind az jól látható, a legnagyobb mértékben a
szülőktől függ, hogy gyermekük sportolni kezd-e vagy sem. A második helyen a fiúk esetében mindkét
korosztálynál a barátok álltak, míg a harmadik helyre a példaképek kerültek. Ugyanez figyelhető meg
az általános iskolás lányoknál is, míg a gimnazistáknál egy kicsit átrendeződött a sorrend. A szülők
prioritása vitathatatlan, de a második helyen az ő esetükben a testvérek állnak, akik a többieknél csak a
negyedik helyre szorultak. Meglepő módon ugyan ennél a korosztálynál a fiúk esetében a testvérek
kerültek az utolsó helyre. Őket leszámítva sajnos minden esetben a testnevelők kapták a legkevesebb
szavazatot. A gimnazistáknál ugyan még holtversenyben vannak a televízió hatásával, az általános
iskolásoknál azonban a sor legvégére szorultak. Ha csak a személyi tényezőket vizsgáljuk, akkor bizony
be kell látnunk, hogy a testnevelőknek vajmi kevés szerepük van abban, hogy a gyerekek elkezdeneke rendszeresen sportolni vagy sem.
Ezen feltevésemet bizonyítja a 10. kérdésre adott válaszok összegzése. A kérdés arra vonatkozott,
volt-e olyan konkrét élmény, amelynek hatására az illető sportolni kezdett.
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Konkrét élmény
általános iskolások

Konkrét élmény
gimnazisták

igen
27%

igen
33%

nem
67%

nem
73%

6. ábra: A sportolást befolyásoló konkrét élmény megléte

Jól látható, hogy a sportoló tanulók nagy részének életében nem volt olyan meghatározó élmény,
aminek hatására rendszeresen edzeni kezdett. Ugyanakkor a kérdőívekből az is kiderült, hogy akiknél
igen, azoknál vagy televíziós közvetítés (olimpia, világbajnokság, Európa bajnokság), vagy
személyesen átélt bemutató, illetve élőben látott mérkőzés volt az, ami megfogta őket. Ezek alapján úgy
vélem, hogy érdekes mérkőzésekkel, hazai rangosabb sportrendezvényekkel (pl.: Európa-bajnokság)
igen is sokakat meg lehetne nyerni a sportnak.
Három kérdés segítségével a családtagok sportolási szokásait igyekeztem feltérképezni. Kapcsolatot
kerestem az azonos és ellenkező nemű szülők, valamint a testvérek sportolási szokásai között. Kíváncsi
voltam, van-e ezen a területen eltérés a nemek és a korosztályok között. Kérdéseim megválaszolásához
négy csoportot képeztem a nemek és az életkorok alapján, s az eredményeket ennek megfelelően négy
tengely mentén elemeztem. Mind a fiúk, mind a lányok esetében jól látható, hogy minden esetben
többen vannak a sportoló családtagok, mint a nem sportolók. A fiúk esetében az édesapák, a lányok
esetében az édesanyák sportolnak a legnagyobb számban, de mindkét esetben jelentős a testvérek száma
is. A gimnazisták esetében is megállapítható, hogy a családtagok nagyobb része sportol, ez alól csak a
gimnazista fiúk testvérei jelentenek kivételt. Jól látható tehát, hogy a rendszeres sportolást
nagymértékben meghatározzák a szülők, főként az azonos nemű szülők sportolási szokásai, de a
testvérek is jelentős hatással vannak egymásra a sportolás tekintetében.

tanulók száma
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7. ábra: Családtagok sportolási szokásai – általános iskolás fiúk
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8. ábra: Családtagok sportolási szokásai – általános iskolás lányok
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9. ábra: Családtagok sportolási szokásai – gimnazista fiúk
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10. ábra: Családtagok sportolási szokásai – gimnazista lányok
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Felülvizsgálva a hipotéziseimet úgy gondolom, hogy azok egyáltalán nem nyertek bizonyítást.
1. A testnevelő tanároknak döntő szerepük van abban, hogy a gyerekek elköteleződnek a sport
mellett.
Ez a hipotézisem nem bizonyosodott be, sőt, a testnevelőkre nézve igen negatív eredményt kaptam.
A rendszeres testmozgás melletti elköteleződés tekintetében a szülőknek, valamint a testvéreknek,
barátoknak és a példaképeknek van jelentős szerepük, míg a testnevelők befolyása mindkét esetben
elhanyagolható az eredmények szerint. Ugyanakkor ezt nem gondolnám teljesen negatívnak.
Figyelembe véve azt, hogy hány éve sportolnak már a gyerekek, azt kell mondanom, hogy azok, akik
fogékonyak a sport iránt, már sokkal korábban, legkésőbb az általános iskola alsó tagozatán
elköteleződnek a rendszeres testmozgás mellett.
2. A gimnazista tanulók elkötelezettebbek a sport iránt, mint a felső tagozatosok.
Ennek a feltevésnek a bizonyításához az első kérdéskör válaszait használtam fel, melyek a sportolást
befolyásoló tényezőket rangsorolta. Azt gondoltam, hogy az életkori sajátosságokból fakadóan a
gimnazisták már sokkal inkább a maguk kedvére sportolnak, míg a felső tagozatosokat – feltételezésem
szerint – inkább még szüleik motiválják rendszeres testmozgásra. Korosztálytól függetlenül arra a
következtetésre jutottam, hogy a belső motivációs tényezők sokkal jelentősebbek a rendszeres mozgás
szempontjából, mint a külső tényezők. Így nem mondható, hogy a gimnazisták elkötelezettebbek a sport
iránt, mint az általános iskolások.
5.5 Összegzés
A sportolással eltöltött időt vizsgálva kellemesen csalódtam. Úgy gondoltam, a mai úgynevezett „Z
generációs” gyerekek nem nagyon szánnak időt a mozgásra. Az nem derült ki a vizsgálatomból, hány
százaléka sportol rendszeresen ezeknek a tanulóknak, de az igen, hogy akik sportolnak, azok hetente
igen sok időt (3-5 vagy annál több órát) töltenek rendszeres testedzéssel. Ez főleg a gimnazisták
esetében volt számomra meglepő, ugyanis azt gondoltam, az érettségi és felvételi közeledtével egyre
több időt fordítanak a tanulásra, s ezzel párhuzamosan csökken az edzések száma is. A vizsgált minta
ezt a feltevésem nem támasztotta alá.
A gimnazisták 2-6 éve sportoló táborának alacsony száma arra figyelmeztet minket, hogy akivel
kisebb korában nem sikerült megszerettetni a mozgást, az nagyobb korában már csekély eséllyel fog
elkezdeni rendszeresen sportolni. Ezt támasztja alá az az eredmény is, amely szerint már a felső
tagozatosok többsége is 5-6 éve sportol.
Figyelembe véve ezeket az adatokat, azt kell mondanom, hogy az igazi felelősség nem a testnevelő
tanároké, hanem a tanítóké, hiszen a gyerekek már sokkal korábban, legkésőbb az általános iskola alsó
tagozatán elköteleződnek a sport mellett. Éppen ezért a tanítók feladata az egészséges életmód részét
képező rendszeres sporttevékenység megalapozása, s mint azt az ábra is mutatja, erre leginkább 8 – 10
éves kor körül van a legnagyobb lehetőségük. Ezért lenne nagyon fontos, hogy a zenei, képzőművészeti
és hittanórákhoz hasonlóan a testnevelés tantárgyat is szakképzett testnevelők tanítsák már alsó
tagozaton is. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a testnevelő tanároknak nincs semmi dolguk. A
folyamatos motiváltság fenntartása és a mozgásra való ösztönzés az ő kötelességük is. Mint az a korábbi
mikrokutatásomból kiderült, ehhez igen sokszínű motivációs eszköztárral rendelkeznek, s a tanórákon
kívül is változatos tevékenységeket kínálnak tanítványaiknak.
Arra a kérdésemre, hogy miért sportolnak a gyerekek, nagyon kedvező válaszokat kaptam, hiszen
mindkét korosztályban a belső motivációs tényezők jelentős túlsúlya érvényesült. Azt feltételeztem,
hogy a felső tagozatosok esetében még inkább a szülők motiváló hatása a meghatározó, de ez a
feltevésem nem igazolódott be.
Mind az egészségügyi, mind a mentális hatását tekintve hasznos a rendszeres sporttevékenység.
Ezért úgy gondolom, nélkülözhetetlen, hogy a gyerekekkel már kiskorukban megszerettessük a
mozgást, hogy az a későbbiekben a mindennapi életük szerves részévé válhasson, s minél többen
élvezhessék annak jótékony hatásait. Ebben a folyamatban nagyon fontosnak tartom, hogy a szülő is
motiválja mozgásra a gyermekét és lehetőleg ő maga is járjon pozitív példaként előtte, hiszen az adatok
tükrében megállapítható, hogy a rendszeres sportolást, az ő személyük és sportolási szokásaik
határozzák meg legnagyobb mértékben.
Ugyanakkor a mozgás megszerettetésében jelentős szerep jut a pedagógusoknak is. Az osztályoknak
szervezett kirándulások, bicikli túrák, a nyári táborok és az óraközi szünetekben „bevetett” játékötletek
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mind előmozdíthatják, hogy a gyerekek megszeressék a mozgást, felfedezzék annak örömét, s a
későbbiek folyamán már belső igényükké váljon az.
A mai fiatalok világban központi szerepet játszik az internet és a televízió. Éppen ezért jelentős
szerepet vállalhat ebben a feladatban a média is, hiszen a sportközvetítések és a mozgásra buzdító
reklámok a kutatás adatai szerint is hasznos motivációs tényezők.
Az eredmények hasznosíthatók lennének akár a tanító képzésben, akár pedagógus továbbképzéseken
is önismereti és személyiségfejlesztő tréningek formájában. Tudatosítani lehetne a tanítókban már
képzésük során is, hogy milyen komoly lehetőségeik vannak a tanulók sportolási szokásaiknak és
sportágválasztásuknak a befolyásolása terén.
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PERSONAL FACTORS THAT DETERMINE STUDENT'S COMMITMENT TO SPORT
Abstract
These days we can realize the low grade position of today's youth's health conditions more times.
This is in great part due to the lifestyle without movements which has an injurious effect for the whole
human organism. The sport can be one of the possible tools to couterbalance these negative effects and
today's children have need of it very much.
According to several scientists the children's relation to the physical training has been forming at
school. The school and the physical educator's didactic and pedagogical work can influence this relation
more significantly than the family. In Versics and his colleagues' research in 2009 we can read that the
parents' sporting habits have not got influences for their children's sport activity at all times. In this
cases a well prepared teacher can give a lifelong motivation for sporting.
The purpose of my investigation is to get about those people who can have an effect on the children's
sport activity. Are the physical educators among them?
Keywords: health, sport, motivation, family, physical educator
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EDUCATION AND SOCIAL MOBILITY IN ROMA COMMUNITIES
IN HUNGARY
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Abstract
The aim of the research (2015-2017) is to take a “snapshot” of the group called “Roma elite” of the
Hungarian Roma population. It is to portray the group members, their jobs, their place of living, and
where they stand in achieving their goals in life. What role did social mobility play in the process of
their social integration? The focus group of this qualitative and quantitative research were Roma adults
who were part of civil support programs. They used to be members of the same community, but while
pursuing their goals and aspirations, they had to leave their communities and their life paths led them
elsewhere. The life-interviews feature 20 Roma people, and semi-structured interviews will also feature
12 additional professionals. In my research I will position my argument for supporting programs in
institutional settings because since the 1990s mentoring activities have helped Roma youth and
significantly enhanced their chances to pursue higher education and have more opportunities for social
mobility. The effectiveness of these support programs towards these aims and aspirations were evident
and resulted in bringing knowledgeable youth with marketable professional skills to the job market.
Keywords: Roma, Hungary, social mobility, community
In 2017 the research was supported by the Hungarian Academy of Science (MTA) Ryoichi Sasakawa
Young Leaders Fellowship Fund – Young Leaders’ Scholarship Foundation (Fiatal Vezetők Ösztöndíja
Alapítvány).
1. Topic and aim of the study
In general there was not much information about those Roma students’ lives, who despite earlier
trends decided to choose secondary grammar school in the middle of the 1990’s. In the families of these
Roma students, secondary education was unknown; all the parents received less schooling. There is
even less information from the 1990’s about those initiatives, programmes and extracurricular activities
that supported Roma students.
This research aims to gain information in the field of education science and Romani studies in order
to provide more knowledge about Roma students. On the other hand, this research contains life-path
interviews, which make it possible to better understand the actual processes of their society in relation
to integration. These interviews might help recognize the problems of those Roma people who are
already working as intellectuals but raising children who still face difficulties with inclusion.
1.1. Gypsy, Roma students and Education in Hungary
Researchers have been paying attention to Roma students in education since the beginning of the
20th century when more Roma students started enrolling in schools. Before 1945, only half of Roma
children went to school and only for a few years before they would drop out (Kemény, 1996). Between
the two world wars, the Hungarian authorities made great efforts to expand four-class education and, in
parallel, to resettle migrant Gypsies. However, according to a survey conducted by István Kemény et
al. In 1971, 50% of Gypsies between the two world wars who were 35-59 years old at the time of the
survey never attended school (Kemény, Janky & Lengyel, 2004, p. 77). As a result of social research in
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the 1970s, education policy makers and education researchers paid attention to the problem of the
education of Roma students. The studies analyzed the relationship between school and social mobility
on the one hand and the causes and consequences of educational and social inequalities on the other.
The results of sociological research in education (Coleman, 1966; Gazsó, Pataki, Sántha & Várhegyi,
1970; Bernstein, 1971; Bourdieu, 1978) have revealed that certain social groups have less of a chance
of changing their social status, and their life opportunities are determined by their origin.
A 1966 study by Coleman also showed that students' school performance was determined first and
foremost by the socio-economic status of their parents, and just secondly influenced by school.
Hungarian researchers also achieved similar results. The role of the family is decisive for the chances
of social mobility, and the education and occupation of the parents greatly influence their children's
vision as well as opportunities (Gazsó, 1971; Andorka & Simkus, 1983; Andor & Liskó, 2000; Kertesi
& Kézdi, 2005; Havas & Liskó, 2006; Messing & Molnár, 2008). The social status of Roma parents is
generally characterized by low educational attainment and unskilled education. As a result of which
their labor market chances are worse than those of the majority of society. The employment crisis in the
aftermath of the regime change hit the Roma families hardest, as the unskilled and low-skilled workers
lost their jobs and became long-term unemployed (Kemény & Havas, 1996; Forray & Hegedűs,
1998; Kertesi & Kézdi, 1998). Education was the only possible way for their children to break
out of this cycle.
Research conducted at the end of the 1990s (Andor & Liskó 2000; Havas & Liskó 2006; Messing &
Molnár 2008) proved that at the time of choosing a career some Roma parents had concrete ideas about
the future of their children. The higher the educational level of the parent and the more the child
was educated, the more likely it was that the parent had a realistic idea of his or her future
occupational decision.
Promoting and supporting the success of children at school and compensating for disadvantages
became increasingly important in Hungary in the 1990s, with the aim of providing children with an
opportunity to break out of poverty. The most important legitimate ways of doing this were through the
education system and extracurricular opportunities. From the 1990s, the pursuit of integration has
emerged in the education system with children from different social backgrounds aiming to reduce
disadvantages for at-risk students, Roma students, and disabled students.
In the early and mid-1990s, support programs, scholarships (Roma Foundation, Soros Foundation,
Public Foundation for National and Ethnic Minorities), educational institutions (eg. Gandhi Grammar
School, Collegium Martineum, Roma Chance, Kalyi Jag, etc.) and educational initiatives started to
spread. By the end of the decade, education policy discourse had changed.
It is difficult to determine to what extent educational and empowerment programs and educational
policy efforts since the 1990s have contributed to compensate for the disadvantages of Gypsy students,
thereby increasing their social mobility and improving their quality of life. Various studies (Havas &
Liskó, 2005; Arató & Varga, 2005; Németh & Papp, Z., 2006; Kézdi & Surányi, 2008; Messing &
Molnár, 2008; Havas & Zolnay, 2011; Varga, 2015) have shown that after the change of regime,
especially in the period after 2000, the issue of the education of Gypsy students became central. Later
it changed with the creation of the category of disadvantage, and it became evident that the socioeconomic status of the child is significant in the school's success. In the case of Roma students, several
targeted support programs were launched during the decade following the change of regime, with the
aim of intervening to increase social and educational opportunities at the appropriate time (e.g. career
orientation). It has become evident that for society to function properly, there is a need for support
programs that increase the chances of Roma outside of the educational system to be successful.
2. Research Objectives
The study analyzes interviews with Roma/Gypsy adults from the Southern Transdanubia region of
Hungary who lived in segregated neighbourhoods or settlements. Despite socio cultural disadvantages,
all participants have completed secondary or higher education studies and attended the same career
orientation program between 1994 and 1999. The aim of this study is to contribute to research regarding
the mobility and education of the Roma population in Hungary and to examine factors that support or
hinder their employability and/or marketability.
There are two main goals of the study: firstly it aims to provide a “snapshot” of the Roma youth who
started their secondary education at the same time. Today these individuals are 35-45 years old. The
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following topics and questions are discussed in details: What are these people’s professions today? How
do they think about different questions? What kind of values do they share? What kind of life goals do
they have? How successful have they been in reaching these life goals? Did they choose an integration
or assimilation strategy during their education and social mobility? The research aims to find and
analyse the supportive factors and obstacles that affected the education, employment, labour market
prospects and social mobility of these young Roma people.
On the other hand, the study introduces the OBK Association and its programme for Roma/Gypsy
students and students from disadvantaged social backgrounds.
3. Target groups
1. 35 Roma people who were born at the beginning of the 1980’s participated in half structured
interviews. 20 individuals participated in more extensive life path interviews. These people were
member of the same supportive programme during their studies but later on continued on
different career paths. All of them have bachelor’s or university degrees.
2. During the research it turned out that the Amrita Orientációs Baráti Kör Association played an
important role in the lives of these people, so the association was analyzed as well.
3. The founders, teachers and social professionals (12 individuals) of this association participated in
half structured interviews. The aim was to get know the goals, experiences, values, motivations
and pedagogical tools, methods of this association’s extracurricular programme.
4. Hypotheses and research questions
H1: It is assumed that the Roma/Gypsy youth who participated in the Amrita OBK Association’s
school supportive programme in the 1990’s and entered into higher education have higher social
and economical status today than their parents.
H2: It is assumed that the target group (the group of those students who were member of the OBK
Association) became educated professionals in their own fields, have strong Roma/Gypsy
identity and are engaged in supporting the Roma/Gypsy population.
H3: It is assumed that the Amrita OBK Association applied such innovative pedagogical tools and
methods in its school supportive extracurricular programmes from the 1990’s, which helped
Roma/Gypsy students to succeed in school.
5. Questions relating to the qualitative (life path interviews) research
1. To what extent did intergenerational or intragenerational social mobility occur in the lives of these
Roma/Gypsy people?
2. How does education affect the labour market prospects of Roma/Gypsy youth?
3. What kind of supportive factors and obstacles could be identified in the life paths of Roma/Gypsy
adults?
4. What kind of “school life paths” (educational mobility) could be identified in the lives of
Roma/Gypsy adults?
5. What do the Roma/Gypsy adults think about Roma/Gypsy and Hungarian identity, as well as
intellectual identity?
5. How have the lives, values and norms of these youth Roma/Gypsy changed when they became
adults in higher education?
6. How do these people visualize their future?
As the part of the qualitative research the teachers and other professionals from the Amrita OBK
Association (who were members between 1994 and 1999) participated in half structured interviews.
The related research questions included the following:
1. What type of professional experiences and qualification did they have at the time of their Amrita
OBK Association work between 1994 and 1999?
2. What kind of pedagogical methods and values did they use and consider important?
3. What was the opinion of the colleagues about the integration of the Roma population?
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6. Research methodology
Quantitative and qualitative methods were used during the research. The founders and colleagues of
the Amrita OBK Association (those who worked for the association between 1994 and 1999) provided
information in the interviews. In addition, they contributed to the research with different documents,
such as letters, photos and the Csodalámpa student magazine (written by former students of the
association). Based on this information and these documents from 1994-1999, the former students of
the association could be identified (60 students). 35 students from this group participated in the research
that was implemented using the snow-ball method and with the help of the above listed information.
7. Results of the research
The first main question of the research was to what extent intergenerational or intragenerational
social mobility occurred in the lives of the Roma/Gypsy people in the study?
Based on the interviews it turned out that all of the former students reached higher education and
social status than their parents. They also had a better living standard than their parents. This means that
intergenerational mobility occurred in their lives. In addition, they reached not just secondary but postsecondary higher education as well, which means they were the first in their families to achieve this
level. However, it is important to see that the example of them was unique most of the time in their
communities. With few exceptions, their siblings, cousins and peers did not experience the same
academic success. This means that these Roma youth succeeded alone and intergenerational social
mobility did not happen. Their life style and life conditions have changed a lot compared to their parents
and families. This difference in their lifestyles resulted in physical and emotional distance as well.
Further studies and the new lifestyle provided new norms and approaches to these Roma youth. They
tried to communicate with their families, but in the end most of them accepted the distance from their
families and parents. Today, some of them are working for Roma people, but not in their hometowns.
Only two of the research participants remained in their hometowns to work for the local Roma people.
The results show that higher education decreases the determination of social disadvantage and
prevents the reproduction of poverty. Due to their higher education, their motivation and social capital,
the educated Roma people interviewed in this study have better chances in the labour market than
their parents had.
Individuals who were in child protection programmes or raised by foster parents had more
difficulties that others. In these cases the importance of social capital and assistance from peers or
teachers was even higher than for students raised by their own families.
The interviewed Roma participants said they wanted to continue their studies in vocational schools,
but Amrita OBK Association changed their decision and helped them in career selection. Only one of
the students attended vocational school, and the others entered high school. This association and its
programme changed the school selection process for these students. The Roma youth who attended high
school continued their studies even when they already had jobs and/or family. The dreams they had as
children could become true due to their studies and higher social status.
8. Educational mobility of the Roma people interviewed
The Amrita OBK Association aimed to help its students enter high school. Only one of the students
could not succeed in his high school studies, but all the others succeeded and continued on different life
paths. The research identified four main categories of these life paths:
1. University right after high school: these Roma youth went to university after they succeeded in
high school.
2. Replanning: These Roma youth also applied to university after the high school, but they were not
accepted. Some of them started other types of higher education (OKJ) or started physical work
as they could not get white-collar jobs with only a secondary education.
3. Labour market: These Roma youth did not want have a higher education after high school, so
they started to work in Hungary or abroad, mainly blue-collar physical work. However, they had
two options: Some of them continued to work as they had no other support and needed the money,
but some of them realized that without higher education they wouldn’t have the chance to earn
more money or they just didn’t want to continue as physical workers.
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4. Attending international programmes: These Roma youth attended different international
programmes after their high school studies, and after these programmes they entered into higher
education.
9. Roma/Gypsy identity
The Roma people interviewed in this study have two main ways of identifying themselves or
thinking about their Roma/Gypsy origin. One type of “strategy” is that they identify themselves as
Roma/Gypsy and try to integrate into the society together with this strong identity, accepting all the
positives and negatives that come along with it. These people think about themselves as good examples,
and by working hard they try to change the everyday stereotypes relating to Roma.
The other strategy is rather an assimilative way of living. Some of these Roma people have even
changed their names in order to avoid all the influences that could reach them based on their origin.
These people try to prove to themselves, their families, and society that they are good professionals in
their fields.
It is obvious that all of these Roma people still have difficulties in their everyday lives. Even though
they share similar difficulties, they still fight alone in their everyday lives because they haven’t
established a strong intellectual community for Roma. The personal success of these Roma people
shows that there are Roma intellectuals but they are not visible yet as a unit. Building careers is not just
the goal of men but also Roma women. They feel important and they support the educational success
of their children. Beside respected economic status, these people seek to gain cultural and social capitals
as well. Besides finding a good job and stable income, they also feel it is important to be appreciated
and respected in society. They have long-term plans, which shows they gained different values and
norms than their parents.
10. Conclusion
In the course of the research it became clear that the career orientation, chances and disadvantage
compensation program implemented by the examined association was organized from the bottom,
reflecting the problems and needs of the target group (primarily disadvantaged Roma students) in the
period following the regime change. It was a great advantage of this association that it provided services
directly and in a targeted way to the focus group. Its novelty lies in the fact that in addition to the
preparation of the subject, the students succeeded in school through extra-curricular programs aimed at
compensating for the various socio-cultural disadvantages. The founders and employees of the
organization shared similar values and agreed that one of the keys to social integration was to increase
educational opportunities for disadvantaged students, mainly Roma. The association was innovative in
its methods, as it incorporated less-known and/or applied project education, reading camps, individual
and group subject preparation and experience-based learning into its complex services and activities
following the regime change. The workshops tried to promote students' success in school through direct
and indirect educational methods, whereby personal attention (patronage) and preparing students for
the subjects were used to deal with their individual social problems.
The uniqueness of the programs of the Amrita OBK Association was in the personal services,
reflecting on the individual problems encountered by mobilizing the community's resources (e.g.
experiences, memories). The tutoring system officially meant that a professional (e.g. teacher, social
worker) or co-worker was assisting and supporting a student in solving problems because behind the
tutor there was a professional team and network helping students. In addition to their personal and
professional qualities, the implementers also created a professional community using their
social capital.
According to the research results, 20 years after the program the majority of the participants have
graduated and have university or college degrees. The members of the Amrita OBK Association went
to high school at a historic time when secondary education was less common for Gypsy students because
their chances of getting in were low.
The extracurricular program of Amrita OBK Association for School Success was a social experiment
for disadvantaged Gypsy youth, providing a solution to present social problems in education and
becoming an innovation model. It was not called a school, but there are many examples of activities
and services in the late 1990s that began in the early 2000s as civilian school initiatives. Today, the
times have changed and problems have differentiated, but there are still systemic problems in education.
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Supporting disadvantaged Gypsy students to have success in school is paramount in reducing early
school dropout rates. The program of the Amrita OBK Association focused on Gypsy youth living in
the South Transdanubian region, the number of young people enrolled in the research period was 60,
and due to its relatively small number it was able to function as a “family-like community”. If we want
to increase the number of Gypsy students in school, strengthen their chances of success and provide
equal opportunity, their access to quality education as a service and human right needs to be improved.
The AMRITA program provided the most opportunity to adapt the experiences and methods for helping
and supporting Gypsy students to develop today's school-based career guidance programs, community
and identity building initiatives and out-of-school empowerment services.
The Amrita OBK Association's empowerment program as a social innovation is not primarily
measured by the adaptability of services and activities. In the past decades, practitioners and Gypsy
youth who have previously worked at the Association have been reflecting professionally and
personally on current societal problems, launched new, innovative and equal opportunity programs (e.g.
Collegium Martineum, Wlislocki Henrik Specialist College, Roma Specialist College, etc.) inside and
outside of the education system. The Gypsy youth, the "Amritás" who used to plan the future as primary
school students, live in our everyday lives – people, women, men, professionals, gypsies, parents,
helpers and role models, and "ordinary Roma heroes".
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Összefoglaló
Ma már a tanítóképző karoktól nem csak a hallgatók oktatási-nevelési munkában betöltött szerepre
való felkészítését várják el, hanem azt is, hogy egy széleskörű tudást adjanak nekik. Egyre nagyobb
figyelmet és jelentőséget kap a tehetséges hallgatók támogatása. E célból az Újvidéki Egyetem Magyar
Tannyelvű Tanítóképző Karán 2015 őszén tíz műhely kezdte meg tevékenységét, melyekhez
óvodapedagógus és tanító szakos hallgatók is csatlakozhattak bármely évfolyamról. Munkánkban az
antropológia elnevezésű műhely elmúlt négy éves munkáját és annak néhány eredményét mutatjuk be.
Kulcsszavak: antropológia, műhely, tanítóképző
1. Bevezető
Karunk mindig is fontos szempontnak tartotta a tehetséges hallgatók felkarolását és támogatását.
Ezen ok miatt 2015 őszén különböző kutatási témákkal úgy nevezett műhely munka keretein belül
foglalkoztunk az érdeklődő egyetemistákkal.
Napjainkat a nagy mértékű elvándorlás jellemzi, így kiemelt fontosságú a vajdasági magyarságról
minél több információ begyűjtése, beleértve az antropometriai adatokat is. Ezért biológusként az
antropológiai műhely beindítását és vezetését vállaltuk el. A legutóbbi ilyen jellegű étfogó felmérés
még 1990-ben történt meg (Czékus, 1990). Vonatkozik ez az óvodás korosztálytól az egyetemi
hallgatókig. A munka végső célja a vajdasági (magyar) gyerekekre vonatkozó adatbázis létrehozása.
A műhelymunka során az egyetemi hallgatóinkat betekintést kaptak a fizikai antropológiai
kutatásokba és az antropológiai kutatások módszertanába. Elsajátították a mérési és megfigyelési
technikákat, a begyűjtött adatok feldolgozását és az eredmények ismertetését, publikáció összeállítását.
A műhelymunka során végzett embertani (antropológiai) vizsgálatokat és méréseket a követezőképpen tudjuk csoportosítani:
1. Antropogenetikai tárgyú megfigyelések (monogénes domináns-recesszív öröklésmenet)
‒ Lateralitás (jobb- és bal-oldalúság, dexteritás, szinisztritás, ambidexteritás): a kéz, a láb és a
szem esetében
‒ Nyelvgöngyölítés
‒ A középső ujjperc szőrössége
‒ Haj: hajhatár, lefutása, hajörvény
‒ Fül: fülcimpalenövés, Darwin-gumó megléte/hiánya, fülzsír típusa, a fül egyéb jellegei, méretei
‒ Ujjak: digitális index, köröm alakja, hiperextenzibilis (autóstopper) hüvelykujj
‒ Színtévesztés (daltonizmus): Ischihara-teszt
2. Színkomplexió: hajszín, szemszín.
3. Kvantitatív antropológiai jellegek
‒ testmagasság
‒ vállmagasság
‒ ujjmagasság
‒ csípőszélesség
‒ csípőmagasság
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‒ ülőmagasság
‒ comb legnagyobb kerülete
‒ lábszárkerület
‒ kézhossz
‒ felkar legnagyobb kerülete
‒ alkar legnagyobb kerülete
‒ vállszélesség
‒ medenceszélesség
‒ derékkerület
‒ haskerület
‒ medencekerület
‒ mellkaskerület normál belégzésnél és kilégzésnél
‒ fejhossz
‒ fejszélesség
‒ arcmagasság
‒ arcszélesség
‒ orrmagasság
‒ orrszélesség
‒ fejkerület
Bőrredő vastagsága (biceps, triceps, subscapula, suprailiaca, köldök)
‒ Testtömeg
5. Fiziológiai jellegek: kéz szorítóereje, tüdőkapacitás, szemüvegviselet
6. Tüdőkapacitás mérése spirométerrel
7. Hallás küszöb vizsgálat audiométerrel
2. A műhelymunka pozitív hatásai a hallgatókra (Borsos, 2018):
A műhelymunka során hallgatóink betekintést nyertek a tudományos kutatások munkafolyamatába:
‒ elméleti és gyakorlati jártasságot szereztek az antropometriai mérések során,
‒ készség szintjén elsajátították az antropometriai mérések során használatos eszközök szakszerű
használatát,
‒ megtanulták, hogyan történik a már begyűjtött adatok feldolgozása és kielemezése,
‒ megismerték a szakirodalom szakszerű kezelését,
‒ az emberekkel, gyerekekkel való kommunikációs képességük fejlődött,
‒ lehetőséget kaptak az általuk begyűjtött, kielemzett és feldolgozott adatok prezentálására,
melynek során számos sikerélménnyel lettek gazdagabbak,
‒ összemérhették tudásukat és munkájukat karunk többi hallgatójával, mely remek alapot
szolgáltat számukra a további tudományos diákköri (VMTDK, OTDK) és egyéb
konferenciákon való sikeres szerepléshez.
Tanító- és óvóképzős hallgatókról lévén szó nagyon fontos, hogy munkájuk során képesek legyenek
felmérni a gyerekek antropológiai paramétereit, és ha szükséges, akkor fel tudják hívni a szülők és a
szakemberek figyelmét az esetleges problémákra. Hiszen napjaink népbetegségeinek nagy része
(túlsúly, magas vérnyomás stb.) könnyen orvosolható, ha már kicsi gyerekkorban észreveszik. Leendő
pedagógusaink a szülőkkel összefogva nagyon sokat tehetnek ezen problémák megelőzése érdekében.
A műhelymunka során összegyűjtött és feldolgozott adatok közül a munkában néhány lateralitással
kapcsolatos eredményt mutatunk be.
Lateralitás:
Az emberi test felépítésére a kétoldali szimmetrikusság jellemző, a lateralitás: a test egyik felének
az ellenkező oldali testrészekkel szembeni előnyben részesítése. A domináns oldalra a jobb
teljesítőképesség jellemző. Ez a dominancia a kéz, a láb illetve a szem preferálásának formájában jut
kifejezésre (Anett, 2002).
A kéz dominanciája alapján az emberek három csoportra oszthatók fel: jobbkezesekre (dexteritás),
balkezesekre (sinisteritás) és kétkezesekre (ambidexteritás). A tudósok megalkottak két speciális
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kategóriát is. A „mixes” kategóriába tartozó egyének esetében nem figyelhető meg következetes oldal
preferencia.
A konvertált dominancia esetében, pedig az egyén valamilyen oknál fogva kénytelen az egyébként
nem domináns oldal használatára (pl. sérülés miatt vagy átszoktatás miatt) (Meng, 2007).
A kétkezesek mindkét kezüket egyforma gyakorisággal veszik igénybe a mindennapi életben. Ők
általában mindkét kezükkel tudnak írni. Számuk az egyes populációkban elenyészően kicsi három
egyén ezer emberből (Anett, 1998).
A jobbkezesek a jobb kezüket használják íráskor illetve tevékenységeik többségének elvégzésekor.
A legtöbb populációban ők vannak többségben (Fischer, 1991).
A balkezesek aktivitásaik esetében a bal kezüket részesítik előnyben többek között az írás során is.
Sokszor hátrányos helyzetben vannak egyes kifejezetten jobbkezesek számára készült eszközök
használatakor (papírvágó olló, konzervnyitó stb.).
Régebben az emberek számára nagyobb jelentőséggel bírt, hogy kinek melyik keze a domináns,
melyiket használja írás közben. Sok kultúrában szégyennek, alacsonyabb rendűségnek számított
balkezesnek lenni. Napjainkban ez már egyre inkább eltűnőben van, de még mindig van olyan ország
ahol a bal kézzel történő írás elítélendő. Például Kínában és Indiában kimondottan sértés, ha valaki bal
kézzel ír, mivel a bal kezet tisztátalannak tartják (Borsos, 2016).
Napjainkban ezt próbálják korrigálni és egyenrangúan kezelni a bal- és jobbkezes embereket. Jó
példa erre, hogy augusztus 13.-t a balkezesek világnapjává nyilvánították. Továbbá ma már több
eszközből
is
vásárolható
speciálisan
a
balkezesek
számára
készült
változat.
A kutatások bebizonyították, hogy a kényszerrel történő átszoktatás tanulási és pszichés zavarokat is
okozhat: emlékezet-, beszéd-, koncentrációzavarokat, olvasási és helyesírási nehézségeket (diszgráfia),
térbeli helyzetfelismerés bizonytalanságot alakíthat ki, finom mozgások is zavart szenvedhetnek
(Selikowitz, 1997). Az ilyen egyéneknél gyakran kisebbségi komplexus és antiszociális magatartás is
kialakul.
3. Anyag és módszer
Kutatásunkat 2016 áprilisában kezdtük el egyetemünkön: az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű
Tanítóképző Karán.Minden hallgatónk részt vett a mérésekben. Összesen 134 hallgatót vontunk be a
vizsgálatba, 114 lányt és 20 fiút. A hallgatók Észak-Szerbia közel 25 településéről érkeztek, ezért a
minta reprezentatívnak tekinthető. Betekintést nyújt a bal illetve a jobb oldal dominanciájának
eloszlásába ezen a területen, ezen korosztály körében.
A mintavétel során a tanulókat négy csoportba osztottuk fel, attól függően, hogy hányadik
évfolyamra járnak. A születési dátumok felvétele után ezt a felosztást módosítottuk a nemzetközileg
elfogadott korcsoportok szerint. Az adatfeldolgozás során már a korosztályok szerint kialakult nyolc
kategóriával dolgoztunk tovább.
A felmérés során egyszerre csak egy csoportot vizsgáltunk meg. Minden hallgatót külön – külön
vizsgáltunk meg mind a hárman. A vizsgált alany velünk szemben ült és pontosan követte
utasításainkat. A mintavételt a szakirodalomban lévő klasszikus módszerek szerint végeztük el.
A megfigyeléseket a klasszikus módszer alkalmazásával is elvégeztük: a kézkulcsolás–
karkulcsolás–tapsolás mozdulatsor vizsgálatával (Anett, 1985). Ezen módszer egyik nagy előnye, hogy
a megfigyelést végző személy közvetlen kapcsolatban van a vizsgált személlyel és evidens eredményt
jegyezhet fel.
A kéz dominanciájának megállapításakor az írást, a kézkulcsolást, karkulcsolást, és a tapsolást
figyeltük meg.
Megfigyeltük, hogy egy tetszőleges szöveg leírásakor melyik kezüket használják, a megfigyelt
eredményt feljegyeztük. A kézkulcsolás vizsgálatakor megkértük a vizsgált egyént, hogy spontán
módon kulcsolja össze ujjait. A felül lévő ujjhoz tartozó kezet tekintettük a dominánsnak, ezt jegyeztük
fel. A karkulcsolás esetében a vizsgált egyének a karjait kellett összekulcsolnia a mellkasa előtt. Ebben
az esetben is a felül lévő kart tekintettük dominánsnak, ezt jegyeztük fel. A tapsolás megfigyelésekor
arra kértük a hallgatókat, hogy tapsoljanak. Ebben az esetben is a felül lévő kezet tekintettük
dominánsnak, ezt jegyeztük fel.
Az eredmények leellenőrzéséhez a hallgatóknak spontán mozdulatsort kellett végrehajtaniuk: papír
zsebkendőt kellett a tokból kivenni. A vizsgálat esetében azt a kezet tekintettük dominánsnak, mellyel
a hallgató kinyitotta és kivette a papírzsebkendőt.
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A láb dominanciájának vizsgálatánál a hallgatóknak a lábukat kellett spontán keresztbe tenniük. A
felül lévő láb alapján állapítottuk meg a dominanciát. Ebben az esetben is alkalmaztunk spontán
mozdulatsort az eredmények leellenőrzéséhez: azt kértük tőlük, hogy álló helyzetből induljanak el.
Amennyiben az itt kapott eredmény nem egyezett a lábkeresztezés esetében kapottal, akkor
megismételtettük mindkét műveletet a tanulóval.
A szem dominanciájának vizsgálatakor a hallgatóknak egy kézi nagyítót kellett használniuk. A
megfigyelés során azt a szemet tekintettük dominánsnak, mellyel a hallgató belenézett a kézi nagyítóba,
ezt jegyeztük fel. Az ellenőrző spontán mozdulatsor során pedig egy mindkét oldalán kilyukasztott
karton dobozt kellett messzelátóként használniuk. A megfigyelés során szintén azt a szemet tekintettük
dominánsnak, mellyel a hallgató belenézett a papír hengerbe ezt jegyeztük fel Amennyiben az itt kapott
eredmény nem egyezett a kézi nagyító használatakor kapottal, akkor megismételtettük mindkét
műveletet a hallgatóval. Minden egyes esetben leellenőriztük, hogy a vizsgált alany jól lát-e mindkét
szemére illetve visel-e szemüveget?
4. Eredmények
A balkezesség gyakoriságát írás esetében vizsgálva egyértelműen megállapítható, hogy a
balkezesség háttérbe szorul a vizsgált mintában, a jobbkezesek aránya egyértelműen nagyobb
(1. táblázat).
Megfigyelhetőek olyan korcsoportok, ahol egyáltalán nem jelenik meg a balkezesség az írás
esetében. A legtöbb balkezest a 19,5-20,45 éves lányok csoportjánál találtuk, négy esetet. Az összes
korcsoportot tekintve, ebben a korosztályban a legnagyobb a balkezesek aránya (14,8%). A fiúk
körében a balkezesség gyakorisága 15%, míg lányok esetében ez az arány 8,7%.
1. táblázat: A balkezesség és jobbkezesség gyakorisága íráskor
a fiúk és a lányok esetében korcsoportok szerint
lány
jobb

fiú
bal

jobb

összes
bal

jobb

bal

18.5-19.49

3,5%

0

10%

0

4,8%

0

19.5-20.49

20,1%

3,5%

0

0

17,2%

2,9%

20.5-21.49

14,9%

1,8%

35%

10%

17,9%

2,9%

21.5-22.49

21,05%

0,8%

15%

0

20,1%

0,7%

22.5-23.49

27,2%

2,6%

20%

5%

26,2%

2,9%

23.5-24.49

2,6%

0

5%

0

2,9%

0

24.5-25.49

0,8%

0

0

0

0,7%

0

25.5-26.49

0,8%

0

0

0

0,7%

0

összesen

91,3%

8,7%

85%

15%

90,6%

9,4%

A kéz dominanciáját a kézkulcsolás – karkulcsolás és tapsolás esetében is megvizsgáltuk (2.
táblázat). A kontrollként használt papír zsebkendőnyitással együtt vizsgálva az eredményeket
megállapítható, hogy az írás esetében tapasztalt eredményektől egyértelműen eltérnek.
A kéz dominanciáját a kézkulcsolás – karkulcsolás és tapsolás esetében vizsgálva megállapítható,
hogy a bal kéz dominanciája e mozdulatsor esetében a leggyakoribb a 20,5-21,49 éves korosztálynál
(20%). Két korcsoportnál (18,5-19,49 éves korosztály és 23,5-24,49 éves korosztály) nem találtunk
balkezes fiút. A százalékokat tekintve a balkezes fiúk aránya 40%. Ez jóval nagyobb, majdnem
háromszoros érték az írás esetében tapasztalt 15%-nál.
A lányok 36%-a használta a bal kezét a fenti mozdulatsor elvégzésekor. A 22,5-23,46 éves
korosztálynál nagyobb volt a balkezesek aránya a jobbkezesekhez viszonyítva. Az összes korosztályt
megvizsgálva ebben a korcsoportban volt a legnagyobb a balkezesek aránya (15,8%). Két korcsoportnál
24,5-25,49 és 25,5-26,49 éves korosztályoknál egyáltalán nem fordult elő balkezesség. Ez az adat
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egyértelműen nagyobb, majdnem az ötszöröse az írás esetében kapott 8,7%-os értéknél. Összességében
elmondható, hogy a hallgatók 36,5%-a a bal kezét használja a mozdulatsor elvégzésekor, 63,5%-uk
pedig a jobbat részesíti előnyben.
2. táblázat: A balkezesség és a jobbkezesség gyakorisága a karkulcsolás – kézkulcsolás – tapsolás – papír
zsebkendő kinyitás mozdulatok során a fiúk és a lányok esetében korcsoportok szerint
lány
jobb

fiú
bal

jobb

összes
bal

jobb

bal

18.5-19.49

2,6%

0,8%

10%

0

37,3%

0,7%

19.5-20.49

16,6%

7%

0

0

14,2%

5,9%

20.5-21.49

10,5%

6,1%

25%

20%

15%

8,2%

21.5-22.49

16,6%

5,2%

10%

5%

15,6%

5,2%

22.5-23.49

14%

15,8%

15%

10%

13,4%

15,6%

23.5-24.49

1,7%

0,8%

5%

0

2,2%

0,7%

24.5-25.49

0,8%

0

0

0

0,7%

0

25.5-26.49

0,8%

0

0

0

0,7%

0

összesen

64%

36%

60%

40%

63,4%

36,6%

A balkezesség gyakoriságát nemek szerint csoportosítva is megvizsgáltuk. A lányok esetében a
balkezesség az írás esetében kisebb gyakoriságot mutat (8,7%), mint a többi mozdulat (36%) esetében
(1. ábra). A grafikon alapján egyértelműen megállapítható, hogy a jobb kezüket előnyben részesítő
hallgatók vannak többségben mind az írás, mind a többi mozdulatsor tekintetében.

1. ábra: A balkezesség és a jobbkezesség gyakorisága
írás és a többi mozdulatsor esetében a lányoknál.

A fiúk vizsgálata során megállapítottuk, hogy a balkezesség az írás esetében kisebb gyakoriságot
mutat (15%), mint a többi mozdulat (42%) esetében (2. ábra). Egyértelműen elmondható, hogy a jobb
kezüket előnyben részesítő hallgatók vannak többségben mind az írás, mind a többi mozdulatsor
tekintetében a fiúk között is.
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2. ábra: A balkezesség és a jobbkezesség gyakorisága
írás és a többi mozdulatsor esetében a fiúknál.

A lányok és a fiúk esetében is nagyobb a balkezesség aránya a többi mozdulatsor esetében, mint
írásnál, ez konvertált dominanciára utal.
A bal láb dominanciája a fiúk 10%-ánál érvényesült (3. táblázat). Minden korcsoportnál azok voltak
többségben, akik a jobb lábukat részesítik előnyben. Négy korcsoportnál egyáltalán nem figyelhető meg
a bal láb domináns volta (18,5-19,49 éves korosztály; 21,5-22,49 éves korosztály; 22,5-23,49 éves
korosztály és 23,5-24,49 éves korosztály).
A lányok esetében a „ballábasok” aránya 12,2%. Náluk is minden korcsoportnál azok voltak
többségben, akik szívesebben használják a jobb lábukat, mint a balt. Az ő esetükben is négy
korcsoportnál hiányzott a bal láb dominanciája (18,5-19,49 éves korosztály; 23,5-24,49 éves korosztály;
24,5-25,49 éves korosztály és 25,5-26,49 éves korosztály).
Összességében elmondható, hogy a hallgatók 12%-a a bal lábát preferálja a kért mozdulatok
elvégzése során, 88%-k pedig a jobbat. Egyértelműen megállapítható, hogy kevesebben vannak azok a
hallgatók, akiknél a bal láb dominanciája érvényesül.
3. táblázat: A bal és jobb láb dominanciájának megoszlása
a fiúk és a lányok esetében korcsoportok szerint.
lány
jobb

fiú
bal

jobb

összes
bal

jobb

bal

18.5-19.49

3,5%

0

10%

0

4,8%

0

19.5-20.49

21%

2,6%

0

0

18%

2,2%

20.5-21.49

14%

2,6%

7

10%

17,1%

3,7%

21.5-22.49

19,3%

2,6%

15%

0

18,6%

2,2%

22.5-23.49

25,4%

4,4%

25%

0

25,3%

3,7%

23.5-24.49

2,6%

0

5%

0

2,9%

0

24.5-25.49

0,8%

0

0

0

0,7%

0

25.5-26.49

0,8%

0

0

0

0,7%

0

összesen

87,8%

12,2%

90%

10%

88,2%

11,8%

75

Az eredményeket nemek szerint lebontva is megvizsgáltuk (4. ábra). Megállapítható, hogy mindkét
nem esetében a jobb láb dominanciája a meghatározó. A lányok esetében magasabb a bal lábukat
előnyben részesítők aránya: 12,2%. A fiúknak 10%-ánál figyelhető meg a bal láb dominanciája.

4. ábra: A bal és jobb láb dominanciájának eloszlása nemek szerint.

A fiúknál a bal szemmel a nagyítóba nézők aránya 35%. Minden korcsoport esetében a jobb szem
dominanciája érvényesült. Egy korcsoportnál nem is találtunk olyan fiút, aki a bal szemét preferálta a
jobbal szemben (18,5-19,49 éves korosztály). Egy korosztálynál (23,5-24,49 éves korcsoport) viszont
csak olyan fiúk voltak, akik a bal szemüket preferálták. Egy korcsoportnál nagyobb volt a bal szemüket
preferálók aránya, azokhoz képest, akiknél a jobb szem a domináns (21,5-22,49 éves korosztály).
A lányoknál a bal szemet előnyben részesítők aránya 23,7% (4. táblázat). Három korcsoport esetében
a bal szem dominanciája hiányzott (23,5-24,49 éves korosztály; 24,5-25,49 éves korosztály és 25,526,49 éves korosztály). A többi korcsoportnál egyértelműen a jobb szem a domináns.
Összességében megállapítható, hogy a hallgatók 25,4%-a esetében a bal szem a domináns, 74,6%uk esetében pedig a jobb.
4. táblázat: A bal és jobb szem dominanciájának eloszlása
a fiúk és a lányok esetében korcsoportok szerint
lány
jobb

fiú
bal

jobb

összes
bal

jobb

bal

18.5-19.49

2,6%

0,8%

10%

0

3,7%

0,7%

19.5-20.49

14%

9,6%

0

0

11,9%

8,2%

20.5-21.49

14%

2,6%

35%

10%

17,2%

3,7%

21.5-22.49

17,5%

4,4%

5%

10%

15,6%

5,2%

22.5-23.49

23,6%

6,1%

15%

10%

22,4%

6,7%

23.5-24.49

2,6%

0

0

5%

2,2%

0,7%

24.5-25.49

0,8%

0

0

0

0,7%

0

25.5-26.49

0,8%

0

0

0

0,7%

0

összesen

76,5%

23,5%

65%

35%

74,8%

25,2%
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A szem dominanciáját is megvizsgáltuk a nemek szerinti eloszlásban (5. ábra). A grafikonon
egyértelműen megfigyelhető, hogy ebben az esetben is a jobb oldal a domináns. A fiúk között több
olyan hallgató van, akiknél a bal szem dominanciája érvényesül (35%), mint a lányok esetében (23,7%).

5. ábra: A bal és jobb szem dominanciájának eloszlása nemek szerint

5. Következtetések
Az általunk vizsgált mintában a kéz, a láb és a szem esetében is a jobb oldal dominanciája
érvényesül. Találtunk olyan korcsoportokat is, ahol a baloldal dominanciája egyáltalán nincs jelen. A
dominanciát nemek szerint vizsgálva szintén arra a következtetésre jutottunk, hogy a jobb oldalt
preferálók aránya a nagyobb, mind a kéz, mind a láb, mind a szem esetében.
Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy a pedagógusokra nagy felelősség hárul. Fokozott figyelmet
kell fordítaniuk a diákoknál a bal illetve jobb kéz használatára, mert a nem megfelelően kialakult
dominancia is állhat a tanulási nehézségek hátterében. A balkezesek számára megfelelő eszközöket kell
biztosítani, hogy ők is el tudják végezni a feladataikat, legyen sikerélményük és ne érezzék magukat
kirekesztve. Ne érje őket negatív élmény abból kifolyólag, hogy nem tudják megfelelően használni a
jobbkezesek számára készült eszközöket. Náluk a jobb kéz finom motorikája nem fejlődött ki olyan
szinten, hogy fel tudják venni a versenyt a jobbkezesekkel. A diákok ültetését is úgy kell kialakítani a
tanteremben és az ebédlőben, hogy a balkezeseknek és a jobbkezeseknek is legyen elegendő helye. Ne
akadályozzák egymás tevékenységét például írás vagy étkezés közben.
A balkezes dominanciával rendelkező gyermekek érzelmi élete erőteljesebb, sokkal érzékenyebbek
és többet aggódnak jobbkezes társaikhoz viszonyítva. Ezért a pedagógusnak a szülővel szorosan
együttműködve oda kell figyelniük a tanulók megfelelő érzelmi fejlődésére, ők általában több egyéni
foglalkozást igényelnek (Selikowitz, 1997).
Kutatásunk nagy jelentőséggel bír, hiszen nagyon sok a tanulási nehézségekkel küzdő gyermek,
kevés a balkezes eszköz. Kis tanítói – tanári odafigyeléssel (ültetés, írástanítás, eszköz használat) és a
szülő pedagógus közti szoros együttműködéssel e problémák nagy része megoldható. Tanítóképző
karként fontosnak tartjuk hallgatóink, a leendő tanítók figyelmét felhívni ezekre a problémákra. Ezen
okok miatt nagyon fontos további Észak –Szerbiai általános iskolák tanulóinak bevonása a vizsgálatba,
a balkezesség valamint a konvertált balkezesség felmérése és a tanulók segítése.
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WORKING WITH TALENTED STUDENTS IN ANTHROPOLOGY WORKSHOP
Abstract
Nowadays from teacher training faculties is expected not only to prepare students for teaching but
to give them a widely knowledge. Helping talented students got more and more importance and
attention. Because of these reasons ten workshops began their work in the University of Novi Sad,
Teacher Training Faculty in the Hungarian Language in 2015 autumn. Every teacher student and
kindergarten teacher student can join in the work of its. In our work the work and some results of the
so called anthropology workshop is presented.
Keywords: anthropology, workshop, teacher training faculty
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AZ ÖNREFLEXIÓ ÉRTELMEZÉSEI PEDAGÓGUSHALLGATÓK
NÉZETEI ALAPJÁN
KISNÉ BERNHARDT RENÁTA, FURCSA LAURA
Eszterházy Károly Egyetem, Jászberényi Campus, Jászberény, Magyarország
bernhardt.renata@uni-eszterhazy.hu, furcsa.laura@uni-eszterhazy.hu
Összefoglaló
Az önreflexió, mint professzionális kifejezés gyakran jelent fogalmi újdonságot a
pedagógushallgatók számára, pedig a pedagógiai munka reflektív elemzése hozzájárul az elméletben
megtanultak hatékony gyakorlati alkalmazásához. A reflexió képessége által a tapasztalatból származó
tacit tudása explicitté válik (Hunya, 2014), melynek érdekében a szakmai gyakorlat során az önreflexió
kötelező elemként jelenik meg a gyakorlati naplókban. Kutatásunkban szisztematikus
tartalomelemzésnek vetettük alá végzős óvodapedagógus és csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szakos
hallgatók komplex gyakorlatának beszámolóit az önreflexió interpretálására fókuszálva. Az
eredményeink alapján megállapítható, hogy megmutatkozik a tervek alapján megfogalmazott
visszautaló értékelés, dominál a megtapasztalt érzések megnevezése. Jelen van a pedagógus
munkájának eredményességére és az egyéni erősségekre vonatkozó szempont, de kevéssé lelhető fel a
korrekciós lehetőségek felvázolása.
Kulcsszavak: önreflexió, pedagógusjelölt, pedagógiai beszámoló, dokumentumelemzés
1. Bevezetés
A pedagógusképzés egyik fontos feladata a jelöltek reflektív gondolkodásának fejlesztése a
pedagóguskompetenciák tekintetében. Szivák (2014, 13. o.) az alábbi módon konkretizálja a reflektív
tanítás ismérveit: „… a reflektív tanításon olyan, a pedagógiai tevékenységet folyamatosan és tudatosan
elemző gondolkodást és gyakorlatot, kognitív stratégiát értünk, mely biztosítja az oktató-nevelő
tevékenység folyamatos önellenőrzését és ezen alapuló fejlesztését”. A reflektív gondolkodás magában
foglalja a saját pedagógiai tevékenység objektív megfigyelését, értelmezését és elemzését. A cél a
pedagógiai munka hatékonyságának növelése a tudatos elemzésen keresztül. Lényeges, hogy a
pedagógus reflektív módon törekedjen szakmai tevékenységét fejleszteni, pedagógiai felkészültségét
magasabb szintre emelni.
Kutatásunk célja, hogy feltárjuk a végzős óvodapedagógus, illetve csecsemő- és kisgyermeknevelő
BA szakos hallgatók önreflexióját a komplex gyakorlati beszámolók alapján, s megvizsgáljuk, hogy
miként interpretálják reflektív módon a gyakorlat során végzett tevékenységeiket és tapasztalataikat.
Vizsgálatunkat kvalitatív módszerrel, szisztematikus tartalomelemzéssel végeztük.
2. A reflektivitás elmélete kerete
Kutatásunkhoz kapcsolódva először áttekintjük a reflektív gondolkodás pedagógiai aspektusait.
Ezután megvizsgáljuk az önreflexióval kapcsolatos pedagógiai kutatásokat, illetve az önreflexió
szerepét a pedagógusi munka értékelésében.
2.1 Reflektív gondolkodás a pedagógiában
A reflektivitás, reflektív gondolkodás fogalmi meghatározása már Dewey (1951) pedagógiai
szemléletében megjelent, mely szerint a lehetséges cselekvések alternatívákká szerveződhetnek és ily
módon alkalmasak lehetnek bizonyos szituációk egyértelmű és világos megoldására. A reflektív
pedagógia tulajdonképpen a tudatos pedagógia és tanítás létjogosultságát hangsúlyozta a múlt század
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közepén. A téma újszerűsége és prioritása tudományos értékűvé az 1980-as években az Egyesült
Államokban vált és kiterjedt a pedagógiai gyakorlat, majd a pedagógusképzés kutatásaira is elsősorban
Schön (1983, 1987) tanulmányai alapján. Schön (1983) nézete szerint a gyakorló szakember nem csupán
az elméleti ismereteire támaszkodhat, hanem jóval inkább a tapasztalatai által tud új megoldási módokat
alkotni és tapasztalati tudása segít reflektálni a gyakorlati problémákra, melynek köszönhetően az
eszköztára is bővül.
Hazánkban Falus (1998) Didaktika című könyvében találkozhatunk a reflektív szemlélet tág,
ugyanakkor korszerű pedagógiai meghatározásával: „A reflektív szemlélet igyekszik magába ötvözni a
pedagógiai tudásról, a pedagógiai döntésekről és gondolkodásról, valamint a pedagógusok nézeteiről
és koncepcióiról az elmúlt két évtizedben összegyűlt ismereteket” (Falus, 1998, 113.o.). A
pedagóguspálya során a reflexió képessége elengedhetetlen, hiszen ezáltal lehetséges a tapasztalatból
származó tacit tudása explicitté válása (Hunya, 2014).
Még Schön (1983) a reflektív gondolkodást fázisaiban értelmezi, addig Korthagen és Wubbels
(1996) a reflexiót egy spirális folyamatként látja. A reflektív gondolkodás során megjelenik a
„reflection on action” (a cselekvés utáni a helyzetelemzés, a lehetséges megoldási módok
feltérképezése), melyet megelőz a „reflection in action” (a helyzetet tudatos elemzése, anélkül, hogy a
cselekvést leállítanák), s még ösztönösebb megoldásként a „knowing in action” (azonnali és ösztönös
reakciók, melyek a tevékenységben valósulnak meg).
Griffiths és Tann (1992) a reflexió öt időbeli dimenzióját különböztette meg az azonnali, átgondolt,
kötetlen, szisztematikus és hosszú távú reflexiók alapján, jelölve mindazon lehetőségeket, melyek a
cselekvés során történt ösztönös reakciótól elvezethetnek egészen a tudatos és elméleti
megalapozottságú reflexióig.
Az előzőekben ismertetett reflektív gondolkodásról vallott elméletek összehasonlítását az alábbi (1.
táblázat) szemlélteti.
1. táblázat: A reflektív gondolkodásról vallott elméletek összehasonlítása
(saját készítésű táblázat)
Schön
(1983)

Korthagen és Wubbels
(1996)

 a probléma felismerése
 a probléma összevetése
hasonló esetekkel, az
adott helyzet
sajátosságainak
kiemelése
 a fentiek alapján a
probléma
újrafogalmazása,
azonosítása
 kísérletezés a
megoldásokkal
 a kívánt és nem kívánt
következmények
átgondolása

 cselekvés
 visszatekintés a
cselekvésre
 a lényeges mozzanatok
tudatosítása
 alternatív
cselekvésmódok
kialakítása
 kipróbálás

Schön (1983)
Burns and Bulman
(2000)
 „knowing in
 action”
 (azonnali és ösztönös
reakciók, melyek a
tevékenységben
valósulnak meg)
(Schön, 1983)
 ”reflection in action”
 (a helyzetet tudatos
elemzése, anélkül,
hogy a cselekvést
leállítanák) (Schön,
1983)
 „reflection on action”
 (a cselekvés utáni
lehetséges megoldási
módok feltérképezése)
(Burns and Bulman
2000, 5.o.)

Griffiths és Tann (1992)
 gyors
 (azonnali és
automatikus reflexió a
cselekvés során)
 javítás
 (átgondolt reflexió a
tevékenység során)
 áttekintés
 (kötetlen reflexió a
tevékenységről)
 kutatás
 (szisztematikus reflexió
a tevékenységről)
 elméletalkotás és
kutatás
 (hosszú távú reflexió a
tevékenységről a
tudományos elméletek
felhasználásával)

2.2 Kutatások az önreflexió gyakorlatának tükrében
A pedagógusok önreflexiójára vonatkozó kutatások főként mennyiségi adatokat szolgáltatnak, a
minőségi vizsgálatok terén kevésbé állnak rendelkezésre adekvát eredmények és szinte kizárólag
tanárok, tanítók, tanárjelöltek mintáján alapulnak. Zagyváné (2017) tanulmányából kitűnik, hogy az
önértékelési tevékenységek gyakorisága, a pedagógiai tevékenységek során megmutatkozó erősségek
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és a pedagóguspályán töltött évek száma között szignifikáns összefüggés nem mutatható ki. Csupán a
fejlesztésre váró területek és gyakorlati évek összefüggéségben mutatkozik gyenge kapcsolat, mely
szerint minél nagyobb gyakorlattal rendelkezik egy pedagógus, annál kevesebb fejlesztendő területet
nevez meg. Szintén kvantitatív módszerrel végezte kutatását Hafnerné (2016), mely szerint a
pedagógusjelöltek és pályakezdő pedagógusok még nem élnek tudatosan a tanítási gyakorlatukkal
kapcsolatos önreflexió gyakorlatával. A reflexiók tudatossága, szándékossága és a tanári munka
minősége közti összefüggések tekintetében egymásnak ellentmondó következtetések is feltárhatók.
Falus (2001) kutatásában a sikeres pedagógusok tudatosabbak az önreflexió terén, ellenben
Fűzi (2013) eredményei alapján a sikertelenebb tanárok tesznek több erőfeszítést a tudatos
reflektálás érdekében.
Kutatásunk szempontjából a kezdő és gyakorló pedagógusokra vonatkozóan hangsúlyos az az
eltérés, mely a gondolkodási folyamataikat jelzi, mivel a kezdő pedagógus sokkal inkább tud fókuszálni
az adott interaktív szakaszra - a szándék-oktatás-mérlegelés lépéseit követve - , a gyakorlottabb
pedagógus viszont képes a megelőző történések értelmezése, elemzésére, a tudásanyag megfelelő
transzformálására, az értékelő visszacsatolásra, továbbá a tanulói, tanári tevékenységre való
reflektálásra is (bővebben lásd Falus, 1998). Szivák (1999) ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy
hallgatók reflektív gondolkodása már a képzés során is funkcionál szűrőként, s bár a tanításról alkotott
elképzeléseik nem kellően definiáltak, de az aggodalom, bizonytalanság érzése nehezíti a pedagógiai
tevékenységet, így az önelemzés gyakorlatát is ritkában alkalmazzák. Berliner (2005) megállapítása
szerint a pedagógiai praxis minőségének összehasonlításában az egyik gátló tényező lehet, hogy
kevéssé áll rendelkezésre olyan szókincs, mely a képességek fejlődését foglalja magában.
Pedagógusjelöltek esetében ezért kifejezetten hangsúlyos az a fajta képesség, amivel az önelemző
gondolkodásuk felszínre juthat és a későbbi sikeres praxisuknak egyik alapját képezheti.
Pedagógus hallgatók és kezdő pedagógusok esetében az önreflexió vizsgálata mindenképp releváns,
hiszen tulajdonképpen akkor kezdődik meg a reflektív gondolkodás, amikor a gyakorlati tapasztalatok
és a tanult elméleti tételek közti ellentmondás megjelenik. Mindebből következik, hogy a
pedagógushallgatók önreflexióra való képessége fejlődő és fejlesztendő terület, nem csupán a
pedagógusképzés, de a hivatás gyakorlása során is.
2.3 Az önreflexió szerepe a pedagógusi munka értékelésében
Az önreflexió képességének megismerése és elsajátítása azért is lényeges feladata a
pedagógusképzésnek, mivel a képzések Magyarországon érvényes képzési és kimeneti követelményei
ennek a kompetenciának a fejlesztését hivatalosan is előírják. A 3/2019. (II.11.) EMMI rendelet, mely
2019. február 19-én lépett hatályba és módosítja az 18/2016. (VIII.5.) EMMI rendeletet, a felsőoktatási
szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményein keresztül meghatározza
azokat az ismereteket és képességeket, amivel a pedagógusképzés területén a végzett hallgatóknak
rendelkeznie kell. A kutatásunkban releváns óvodapedagógusnak és csecsemő- és kisgyermeknevelő
szakon végzett szakembernek az elsajátítandó szakmai kompetenciái között szerepel az autonómia és
felelősség részben, hogy reflektív pedagógusként, autonóm személyiségként szakmai fejlődésének
tudatos irányítójának kell lennie. A szakmai gyakorlat követelményeinek részletezésében megtalálható,
képessé kell válnia differenciált tevékenységek tervezésére, szervezésére és vezetésére, illetve külön
feladatként megjelenik a tevékenységek elemzése, dokumentálása, reflexiók, önreflexiók készítése
feladatkör. A meghatározott attitűdök között szerepel, hogy igényli az önreflexiót, a nevelési folyamat
és saját tevékenysége több szempontú elemzését, értékelését.
A reflexió pedagógiai értelmezése szakmai elvárásként jelenik meg a pedagógusminősítésben. A
tapasztalt pedagógusnak képesnek kell lenni az oktatási tevékenység során felmerülő pedagógiai
jelenségeket elemezni, ezekre szakmailag adekvát módon reagálni. A pedagógiai tevékenység
hatásának és következményének reflektív vizsgálat lényeges hatással van a szakmai fejlődésre. A
pedagógusminősítés folyamata során több pontos is megnézik a jelölt reflexivitását, önértékelését,
számot kell adni arról, hogyan látja saját pedagógiai munkáját, illetve számot kell adni fejlődési
céljairól, az eléréséhez szüksége útról.

81

3. A kutatás módszere és mintája
Kutatásunkat kvalitatív módszerrel, az állandó összehasonlítás módszerével (constant comparative
methods, Maykut és Morehouse, 1994) végeztük. Azért választottuk a kvalitatív dokumentumelemzés
módszerét, mert a hallgatók tapasztalatait, véleményét, szubjektív észlelését akartuk megvizsgálni.
Rendelkezésre álltak a végzős csecsemő és kisgyermeknevelő szakos, illetve óvodapedagógus szakos
hallgatók szakmai gyakorlatról készített beszámolói, melyeknek fontos tartalmi eleme a kurzusleírások
előírásai alapján az önreflexió fejezete. Így feltételeztük, hogy valamennyi beszámolóban találunk az
önreflexióra vonatkozó részeket. A hivatalos, a teljesített feladatok beszámolóin kívül arra
koncentráltunk a szövegben, hogy miként jelennek meg a kutatási szempontjainknak megfeleltethető
szövegrészletek, mondatok, kifejezések.
Az elemzés során folyamatosan összehasonlításra kerültek az önreflexiós beszámolók. A kezdeti
kategóriák tovább bővültek a ciklikus elemzés során. Ennek a lépésnek az a lényege, hogy olyan
fogalmakat, kifejezéseket is a kutatás fókuszába helyezzünk, melyek a kezdeti körben kimaradtak.
A kategóriák kialakítása a következő módon történt. A kódolás folyamatában a szövegben a kezdeti
kategóriákra utaló idézeteket kerestünk, majd a következő fázisban az idézetek további kategóriákba,
illetve alkategóriákba kerültek, melyek az adatok további finomítását tették lehetővé. A ciklikus eljárás
lehetővé tette, hogy a két elemző kódolása párhuzamos legyen, és ezáltal a kutatás koherenssé váljon.
Az elemzés segítségével felszínre kerültek többször ismétlődő, jellemző vélemények, események és
témák.
A kategóriák segítségével sikerült a viszonylag nagy adatbázist kezelhető és elemezhető egységekre
bontani. Az eredmények bemutatása ezeken a kategóriákon alapul. A felhasznált idézetek mind szó
szerinti szövegrészek az elemzett beszámolókból.
Kutatási mintánkat harmadéves (végzős) óvodapedagógus és csecsemő- és kisgyermeknevelő BA
szakos hallgatók alkották, akik az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campus pedagógusjelöltjei.
Minden hallgató levelező tagozaton végezte tanulmányait, ami azt jelenti, hogy az összefüggő
gyakorlatot egy általuk szabadon választott intézményben végezték. A kutatásban összesen 87 hallgató
munkáját vizsgáltuk meg (N=87), ebből csecsemő-és kisgyermeknevelő szakos 39 fő (CsN=39),
óvodapedagógus hallgató 48 fő (ÓN=48). A dolgozatban a csecsemő-és kisgyermeknevelő mintát Cs
rövidítéssel, az óvodapedagógus mintát Ó rövidítéssel jelöltük, a válaszadók kódja előtt. Azért tartottuk
fontosnak jelölni a válaszadók szakját, mert néhány eredménynél markáns különbségek jelentkeztek.
4. Eredmények
A pedagógus munkájának eredményessége kategória fókuszába azon reflektálások kerültek,
melyek a hallgató szakmaiságának meglétét igazolják. Az önreflexiókban megfogalmazódtak az
elméleti és gyakorlati képzés során elsajátított ismeretek, készségek, képességek és attitűdök, valamint
az összefüggő gyakorlat ideje alatt történt hatékony alkalmazásuk is (N=87, CsN=39, ÓN=48).
A pedagógus munkájának eredményessége kódolás során bonyolult és többszintű kategorizálás jelzi
a kutatásban szereplő hallgatók gondolkodási és reflektálási folyamatát, valamint a pedagógiai
tevékenység variabilitását és gazdagságát. Az alábbi fő-és alkódok kerültek kialakításra:
(1) az elmélet és gyakorlat szintézise
(2) visszautaló értékelés: a) pozitív megerősítés a gyerekek részéről, b) pozitív megerősítés a
mentor részéről, c) hivatás, d) fejlődés.
(3) kompetenciák: a) gyermekközpontú attitűd, b) tanácsadás, c) tervezés, d) motiváció, e)
módszerek és munkaformák.
Az első kategória tartalmi elemeit képezi (1) az elmélet és gyakorlat szintézisének megtapasztalása
és verbalizálása (N=10, CsN=8, ÓN=2), mely a csecsemő-és kisgyermeknevelő szakos hallgatók
esetében tekinthető dominánsnak. A kategóriába tartozó reflexiók általános értelemben hangsúlyozzák
a főiskola elméleti képzésének keretében tanultak és a gyakorlati helyen megvalósított tevékenységek
kapcsolatát, valamint alkalmazhatóságát.
Míg a csecsemő-kisgyermeknevelő minta alanyai általánosságban tekintenek a hasznosítható
„tudásra”, addig az óvodapedagógus hallgatók komplexen kevésbé emelték ki az elméleti ismeretek
napi praxisba integrálását (N=2). Esetükben jellemző módon inkább a konkrét tevékenységhez vagy
egyéb pedagógiai aspektushoz sorolható be ez a típusú összefüggés, ezért külön kategorizálás alá is
estek a vonatkozó reflexiók (lásd 3. kategória: Kompetenciák).
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A szakmai tárgyak nyújtotta tudást a bölcsődei munkám során is hasznosíthatom.
Hatékonyabban tudom segíteni a szülőket, amikor a gyermekükkel kapcsolatos problémákkal
fordulnak hozzám a bölcsődében (CsSZK)
Nagyon sok hasznos ismerettel gazdagodtam az elmúlt időszakban. Amit a szakmai tárgyak
nyújtotta tudást a bölcsődei munkám során is hasznosíthatom. (CsGA)
Rengeteg új elméleti tudás birtokába jutottam, sok új és értékes ismerettel lettem gazdagabb,
melyeket a munkám során, a gyakorlatban is kiválóan tudok hasznosítani. (CsCSM)
A főiskolai évek alatt, megtapasztaltam, hogy tanulni jó, mert a tudásunkat aktualizáljuk, új
ismereteket szerzünk. A megszerzett tudásunkat tudjuk alkalmazni a munkánkba ezáltal a
kisgyermekeket tudatosabban, tudjuk nevelni-, gondozni. (CsKE)
Sokkal szakszerűbben, pontosabban, professzionálisabban tudom majd végezni a munkámat.
(CsTST)
Azt gondolom, hogy van még mit tanulnom a hivatásomban, de az eddigi eredmények büszkén
töltenek el. (CsGI)
Az új ismeretek befogadása kellő nyitottságot igényel, mely véleményem szerint az én
esetemben sikeresen megtörtént. (CsFA)
A képzés által megszerzett, mind a bölcsődében, mind előző tanulmányaimra épített
tudásommal együtt tudatosan alkalmazni tudom és kívánom. Hasznos ismeretekkel
gazdagodtam, amiket a meglévő ismereteimhez kapcsolva mindennapok során
kamatoztatni tudok. (CsOGJ)
A főiskolai képzésben szerzett tapasztalatok, nem csak személyiségemet formálták önbizalmat
adva, új oldalról ismerve meg magamat, hanem szakmai felkészültségemet is gyarapították,
magasabb szintű elméleti alapokat adva a már jó pár éve folytatott gyakorlati munkámnak.
(CsSZOCS)
Úgy éreztem a főiskolás félévek alatt számtalan új tudással gyarapodtam, amelyeket
gyakorlatom alatt maximálisan kamatoztatni akartam (CsTL)
A gondozás során az elméleti ismereteket tudatosan alkalmaztam és önállóan részt vettem a
gondozási tevékenységekben. (ÓSzZsné)
Igyekeztem a pedagógiai munkámba a korszerű szakirodalmakat is beépíteni.(ÓCSM)
A kódolási folyamat során a pedagógus munkájának eredményességét bizonyítva jött létre a (2)
visszautaló értékelés (N=29, CsN=20, ÓN=9) kategória az alábbi öt alkategória segítségével:
pozitív megerősítés a gyerekek részéről; pozitív megerősítés a mentor és szülők részéről; hivatás;
fejlődés, tanácsadás.
Az első két szempont a partnerektől érkező pozitív megerősítést foglalja magában, egyrészt a
gyerekek, másrészt a mentor és szülők részéről. A a) pozitív megerősítés a gyerekek részéről alkategória
(N=9, CsN=1, ÓN=8) tartalma alapján a gyerekek elfogadása, szeretete és együttműködése az egyik
leghitelesebb és legőszintébb visszajelzés a pedagógusjelöltek számára, melyet dominánsan az
óvodapedagógus hallgatók fogalmaztak meg. A sikerességet többen konkrét tevékenység tartása során
tapasztalták meg (környező világ, mozgás, játék). Érdekesség a két szak tekintetében, hogy a mentor
pozitív visszajelzését a inkább csecsemő-és kisgyermeknevelő hallgatók tartották fontosnak. Ennek oka
a gyermekek életkorából is fakadhat, hiszen a 3-6 éves korosztály fejlődéslélektani sajátosságai révén
egyértelműbben és változatosabb módon képes érzéseit, gondolatait, véleményét interpretálni, mint
kisebb társaik.
Legeredményesebb eredményemnek azt tudnám elmondani, hogy nem volt sok idő arra, hogy
gyerekek elfogadjanak, mégis sikerült. (CsDKO)
A külső világ tevékeny megismerése matematika tartalommal olyan sikeres volt, hogy amikor
belekezdtünk, már láttam, hogy a gyermekek szívesen vesznek részt benne, szinte mindenki
folyamatosan ott volt körülöttem, itt semmi nehézség nem adódott. (ÓKnéBA)
A mozgás során a gyomromban volt egy kis izgalom, …de igyekeztem maximálisan teljesíteni.
A tagjai nagyon élvezték a mozgásokat, amit terveztem, mindent sikerült véghez
vinnem.(ÓBB)
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Munkám eredményességét igazolja, hogy kellemesen elfáradtak és a mozgásformák
végrehajtásánál nagyon pontosan és szabályosan igyekezett minden gyermek részt venni
benne. (ÓJLCS)
A zárótevékenység a tervezetnek megfelelő módon megvalósult, a gyermekek a tevékenység
motiváltak maradtak. A gyermekek a projektfeladatokat élvezték. (ÓCSM)
A játéktevékenységek sikeresnek mondhatóak, hiszen a gyermekek örömmel fogadták az
ötleteimet. (ÓKMe)
A játéktevékenység kezdeményezésem sikeres volt, sikerült a gyermekek számára érdekes
feladatokat, játékokat összeállítanom. (ÓKnéBA)
Ezzel úgy érzem sokban fejlődött az egész csoportra kiterjedő figyelemmegosztó képességem
is, ugyanis egyszerre több helyen is tevékenykedtek a gyerekek és szerteágazó figyelmet
igényelt, hogy mindenki el tudja végezni az általa elkezdett feladatokat, játékokat. (ÓSI)
A gyerekek szívesen vettek részt a tevékenységekben, a fegyelmezés inkább a tolakodásra
vonatkozott (ÓSA).
A b) pozitív megerősítés a mentor és szülők részéről (N=6, CsN=5, Ó=1) alkategória létjogosultsága
több szakirodalom alapján feltétezhető volt, tekintve, hogy a hallgatói önreflexió fejlesztésének egyik
forrása a mentor, mint pozitív minta, továbbá résztvevője a reflektív modellálás módszerének (Szivák,
2003). A pedagógusjelöltekről megállapítható, hogy a gyakorlat során a sikerről és a kudarcról is
leginkább a mentorokkal beszélgetnek legszívesebben (Hafnerné, 2016). Ebben az alkategóriában a
csecsemő-kisgyermeknevelők felülreprezentáltak, az óvodapedagógusok esetében nem számottevő a
mentori és szülői megerősítés említése az önreflexiókban, mint a pedagógiai munka eredményességét
jelző tényező.
Maga a szülőcsoportos beszélgetés jól sikerült, amit a szülői visszajelzések és a saját
tapasztalataim is alátámasztottak. Az elemzés rávilágított az apróbb hiányosságokra és a
jó tapasztalatokra, valamint a szülőcsoportos beszélgetések megszervezésének
szükségességére. (CsCSM)
De a szülők pozitív visszajelzései és társgondozónőm együttműködése és bíztatása megadta a
kellő magabiztosságot. (CsFE)
A szülők visszajelzéseiből, a bölcsődevezető pozitív reakciójától fellelkesedve, bölcsődei
szinten is bevezetjük (CsKK)
Több pozitív visszajelzést kaptam a munkám elvégzésekor, és azt gondoltam, hogy nekem már
nem tudnak újat mutatni ebben a szakmában (CsGI)
Úgy érzem, munkám során teljes odaadással, felelősséggel végzem a rám bízott
tevékenységeket, szeretettel, megértéssel, tisztelettel fordulok a gyermekek, és a szülők felé,
és ez viszont is így van. (CsKRR)
Az óvodapedagógus örömmel látta, hogy nem beszélő autista kisfiú a mai napon részt vesz a
közös programokon (rajzolás, mozgásos- mondókás gyakorlatok), de figyelmeztetett, hogy
ő hajlamos a kisajátításra, amit nekem kell kezelnem. De úgy érzem, ez a mai napon
sikerült, hiszen a megfigyelésemmel is haladni tudtam és részt vehettem a napi gondozási
feladatokban is. (ÓKT)
A c) hivatás kulcsszó által megjelölt reflexiók arról tanúskodnak, hogy a pedagógusjelöltek
tudatosan szemlélik a pályát és elhivatottak a szakmájuk iránt (N=6, CsN=6, ON=0). Ezt az alkategóriát
kizárólag csecsemő-és kisgyermeknevelő szakos hallgatók véleménye alapján lehetett kialakítani, az
óvodapedagógus jelöltek az önreflexióiban nem található példa ezen gondolatokra. A reflektív
beszámolók a hivatás identifikáció legmagasabb szintjének elérését, az elhivatottságot bizonyítják,
melynek eredményeként a „munka során a tevékenység és a személyiség tényleges eszményképe valósul
meg”(Bullough, 1997, 30.o. idézi Köcséné, 2009).
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Az évek hosszú során beigazolódott, hogy gyermekkori pályaválasztásom megfelelő
volt.(CsFJ)
Mindez számomra azt mutatta meg, hogy jól ítéltem meg a helyzetet és megfelelő
beavatkozásokat terveztem meg, majd valósítottam meg. (CsCSM)
Sokszor nehéz volt, mert valótlan lenne azt állítani, hogy könnyű ez a hivatás. De úgy érzem,
jól döntöttem, mert a mérleg nyelve a szakma szépsége felé billen. Ha újra kezdhetném,
újra ezt a pályát választanám. (CsTDH)
Sok tekintetben megerősítést kaptam a szakmával kapcsolatban (CsOGJ) magabiztosan
éreztem magam a saját csoportomban, (CsMB)
A gyakorlati képzés elképesztően nagy nyomot hagyott bennem, megalapozva hozzáállásomat
a szakmához, esélyt adva arra, hogy hivatássá váljék (CsPI)
A csoportot, ahol mindennap végezhetem a hivatásomat, büszkén és jószívvel mutattam be.
(CSPI)
Az előző alkategóriákhoz hasonlóan kizárólag a csecsemő-és kisgyermeknevelő mintából állt
rendelkezésre adat a d) fejlődés kód létrehozásához. A hallgatók 20%-a (N=8) megemlítette
beszámolójában a fejlődési folyamatot, melynek során egyre több tapasztalatra tett szert, tudása
gazdagodott és szélesebb látókörrel tekint leendő hivatására.
Ahogy telt az idő, szakmailag egyre több tapasztalatra tettem szert. (CsGA)
Próbáltam mindenhol a legjobbat kihozni magamból. Ami véleményem szerint nagyon is jól
sikerült, mivel itt állok a záróvizsga küszöbén, így kijelenthetem, hogy sikerült minden
vizsgám (CsKN)
Összességében minden területen sokat fejlődtem, az előző félévekkel ellentétben a
tevékenységre történő koncentrálás helyett eljutottam arra a szintre, hogy a gyermek és a
kisgyermeknevelő viszonyát, gondolkodásmódját is meglássam, átérezhessen (CsTDH)
Igaz ennyi idő elteltével, már tudom, hogy a tapasztalat, gyakorlat, és nem utolsó sorban a
főiskola nagyon sokat adott, hogy tudásom gazdagodjon, kiszélesedjen (CsNNA)
A képzésnek köszönhetően sokat szélesedett látóköröm, bővül tudásom, frissültek ismereteim,
melyeket most is nehéz részleteznem, ám úgy gondolom, itt tanultam meg összefüggésekben
látni a kisgyermekneveléssel foglalkozó intézmények napi tevékenységeit, a kitűzött célok
eléréséhez vezető utat, utakat. (CsPI)
Az idő előrehaladtával egyre több tudást kaptam, frissült fel az eddigi tudásom (CsKK)
Teltek az évek, egyre több hasznos információhoz jutottam, tudásom bővült. (CsSZK)
Bölcsődei csoportomban minden nap szeretettel neveltem és gondoztam a gyermekeket és
motiváltnak éreztem magam, hogy tudásomat tovább bővítsem. (CsTL).
Az eddig bemutatott kategóriák - jól érzékelhetően - elsősorban a csecsemő-és kisgyermeknevelő
hallgatók önreflexióit szemléltetik plasztikusan a pedagógiai munka eredményessége tekintetében. Az
elméleti-gyakorlati koherencia mellett érdemes megkülönböztetni a reflektálás azon típusát, mely a
szakmaiság megélése során bizonyos kompetenciák (ismeret, képesség, készség, attitűd) gyakorlatban
történő megvalósítására utalt (N=46, CsN=9, ÓN=37). A 2. főkód értelmezése és komplexitása miatt az
alábbi alkódok körvonalazódtak a kutatás adatainak elemzése során: a) gyermekközpontú attitűd; b)
tanácsadás; c) tervezés (motiváció, módszerek és munkaformák).
A (a) gyermekközpontú attitűd alkategóriája számosságát tekintve alulreprezentált (N=9, CsN=2,
ÓN=7), ugyanakkor talán az egyik legfontosabb elem, hiszen a jelenkor gyermekképét érzékelteti és
része az bölcsődei (A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja, 2017) és óvodai (Az óvodai
nevelés alapprogramja, 2012) nevelés alapprogramjának is. Két alkódolás során a boldogság (N=4,
CsN=2, ÓN=2) és a fejlesztés (N=5, CsN=0, ÓN=5) fogalmi köre bontakozott ki utalva az életkori
sajátosságok és az egyéni bánásmód létjogosultságára.
Célom, hogy a gyermekekkel együtt töltött idő a szakmai ismeretek alkalmazása mellett
önfeledt perceket jelentsen mindenki számára, mely tovább növeli az érzelmi biztonságot.
(CsFA)
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Tanulmányaim nagyban elősegítették, hogy megfelelő tudással álljak a családok segítésére,
és azon munkálkodom, hogy hozzájáruljak egy egyetemlegesen boldog gyermekkor
megteremtéséhez!!! (CsHIZS)
Figyeltem a játékosságra és élményszerűségre a dalok éneklése, valamint az énekes játékok
során. (ÓCSM)
Törekedtem arra, hogy mindenkinek sikerélménye legyen a tevékenység során. (ÓRA)
A fejlesztés gondolatát szintén az óvodapedagógus mintán tudtuk kategorizálni (N=5, CsN=0,
ÓN=5), ezen belül a kognitív és szociális szféra fejlődését tartották szem előtt.
A tevékenységek tervezése és szervezése során igyekeztem a gyerekek egyéni sajátosságait
figyelembe venni, differenciált feladatadással és segítségnyújtással támogatni a
fejlődésüket, ez azt gondolom problémamentesen sikerült is. (ÓBB)
A gyakorlatom során jobban megismertem az óvodás korú gyermekek személyiségeinek
fejlődési sajátosságait, ennek fejlődéséhez szükséges feltételeket. (ÓBL)
Tudatosan próbáltam olyan tevékenységtartalmakat beépíteni a gyermekek mindennapjaiba,
amelyek lehetőséget adnak nekik a szociális tanulásra. ( ÓCSM)
A gyerekek képességeinek megfelelő feladatot, tevékenységet választottam ki. (ÓBT)
A pedagógiai folyamatba, a szervezés során nagyon fontos szempontnak tartom a gyermekek
számára biztosított tapasztalatszerzési lehetőségeket és a tapasztalás útján való tanulást.
(ÓCSM)
A csecsemő-kisgyermeknevelő hallgatók (N=6) a b) tanácsadás elsajátítását és gyakorlatban történő
kipróbálását jelezték, mint elsajátított kompetencia, mely a képzés egyik domináns tanegységét képezi,
mivel magas óraszámban és több kurzus keretében tanulják. A képzés és hivatás sajátosságaiból
adódóan a szakon kevésbé hangsúlyos az írásbeli tervezés jelenléte, mint az óvodapedagógus képzés
során (lásd c) alkategória), de az egyéni tanácsadás és szülőcsoportos beszélgetés levezetése előtt
írásbeli tervezet készítenek a hallgatók pontos szakmai útmutatás és szempontrendszer alapján.
Mindezen ismeretek és készségek megléte, valamint hatékonysága egyértelművé vált több hallgató
számára is.
Az ajánlott szakirodalmakat elolvastam, melyek kiváló alapokat adtak a szülőcsoportos
beszélgetések megtervezéséhez és levezetéséhez. (CsFE)
A munkám során alkalmazni tudtam az egyéni tanácsadást. (CsKE)
Szakmai munkámra eddig is különös gondot fordítottam, de az iskolában elsajátított
tanácsadási módszerek, a csoportos foglalkozások vezetése a szülőkkel való
kapcsolataimban is előre lépést hoztak. (CsFJ)
Megalapozottnak érzek minden beszélgetést a szakmáról mind a szülőkkel és mind a
kolleganőkkel szemben. (CsBI)
A beszélgetések alatt jól éreztem magam, szeretem vezetni ezeket a szülőcsoportokat, bár
eleinte nagyon izgultam, mára viszont sokkal magabiztosabb vagyok. (CsMB)
A tanácsadási folyamat lényegét kifejezetten professzionálisan fogalmazta meg az egyik kutatási
alany, a pedagógiai munka eredményességét jelezve:
Megtanultam, hogy nem nekem kell kimondani a végső döntést, nem nekem kell megfogalmazni
az adott problémára a megoldást, nekem az a feladatom, hogy tudatosan irányítsam a
tanácsadási folyamatot és támogassam a szülőt abban, hogy saját, intrapszichés munkáján
keresztül, önállóan hozza meg a döntését. (CsCSM)
A c) tervezés-megvalósítás (N=18, CsN=0, ÓN=18) kód által reprezentált vélemények jól tükrözik
a pedagógus életpályamodell (Oktatási Hivatal, 2017) 2. kompetenciáját, mely a pedagógiai
folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók igényét támasztja
a pedagógusokkal szemben. Az óvodapedagógus hallgatók visszajelzéseiben tapasztalható főként, hogy
- szakspecifikus okokból kifolyólag - reflexióikat a saját kompetenciaérzésük értelmében szinte minden
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esetben összességében vagy speciálisan a tevékenységi formára (gondozás, játék, mese-vers, ének-zene,
rajzolás-mintázás-kézimunka, környező világ megismerése, mozgás) vonatkoztatták. Ez eredeztethető
az óvodapedagógus szak gyakorlati képzése során elvártakhoz, tekintve, hogy már az első félévtől
kezdve készíteniük kell önreflexiót a pedagógiai naplóban az aktuális tevékenységek tervezésére és
lebonyolítására vonatkozóan.
A tervezés kategóriájában a további alkódok tehát főként az óvodapedagógus reflexiók alapján jöttek
létre, mely abból adódhat, hogy az elméleti képzés az utóbbi évek során egyre inkább prioritásként
kezeli a tervezési feladatokat. Az egyéni és csoportos gyakorlati képzés során pedig megfigyelik és
egyéni tervezéssel, végrehajtással saját maguk is részt vesznek a nevelési folyamatban. A félévenkénti
tevékenységtervek készítésével a hallgatók képesek lesznek a tudatos tervezésre nevelési és fejlesztési
szempontokat követve, átlátják a végrehajtás során felmerülő eredményeket és hiátusokat, valamint
megtanulnak reflektálni a terv és megvalósítás kapcsolatára. Valószínűleg ennek köszönhető a
viszonylag nagy elemszámú (N=18) visszajelzés az óvodapedagógusi önreflexiókban.
A tervezetem írásbeli felépítése részletesen elkészült, véleményem szerint a követelményeknek
megfelel. A tevékenységem tudatosan készült, próbáltam szaknyelvet alkalmazni. (ÓJV)
A tevékenységek tervezett idejét rugalmasan kezeltem, de sikerült betartani a tervezetnek
megfelelően. (ÓSA)
Nagyon jól sikerült ez a mozgalmas hét, mindent meg tudtam valósítani, amit elterveztem.
(ÓJB)
A kitűzött feladatok megvalósultak. (ÓJV)
Úgy gondolom, sikeresen teljesítettem a mindennapos mozgást, hiszen az összes
gyermeketsikerült bevonnom a tevékenységbe, akik aktívan részt is vettek. Tervezetemben
a játék ismétlésére két alkalmat írtam, de gyermeki kérésre többször sor került rá. (ÓKME)
A tervezett ének készségfejlesztés tevékenység maximálisan megvalósult. (ÓMnéZK)
A mozgástevékenység közben nem minden úgy sikerült, ahogyan azt elterveztem, de
összességében elmondhatom, hogy jól sikerült végrehajtanom a feladatot. (ÓPE)
Az ének-zene tevékenység során, amit másképpen csinálnék, hogy aki rosszul ütötte a ritmust,
kijavítanám és megmutatnám újra, hogy mi a helyes. (ÓRA)
A mozgástevékenység során a feladatok számát tekintve nem sikerült minden játékot, versenyt
megvalósítani, de a több tervezés megerősítette, hogy a felkészülésem mértéke megfelelő
volt.( ÓSA)
A záró tevékenység során a tervezett tevékenységeket maradéktalanul elvégeztem, a
tervezetnek megfelelően megvalósítottam a fejlesztést és tevékenykedtetést. (ÓSA)
Úgy érzem, hogy a zárótevékenység során az általam kitűzött célokat és feladatokat elértem,
elláttam. A vizuális tevékenység során, …, biztonságosan mozogtam, előre jól átgondolt és
kipróbált tevékenységet végeztem a kicsikkel. A gondozási feladatokban már a korábbi
gyakorlatoknak köszönhetően el tudtam látni a gyerekeket, még a differenciálás is jól ment.
(ÓSI)
A gondozási tevékenységekben úgy éreztem, hogy maximálisat nyújtottam. (ÓMNYA)
Az irányított tevékenységim feladatait sikerült megvalósítanom. (ÓJLCS)
A munkám során egyre inkább az önállóságra törekedtem, ezt a gondozási feladatok, a munka
jellegű tevékenységek irányítása, a játék irányítása, a mindennapos testnevelés során meg
is valósítottam. (ÓBB)
Érdemes lehet külön megemlíteni azon reflexiókat, melyek - detektálva a hallgatók szakmai
kompetenciáját - a komplex tervezésre is rávilágítottak. Ez azért jelentős, mivel a komplexitás a
jelenlegi óvodapedagógia gyakorlatában elengedhetetlen, tekintettel a korszerű metodika
alkalmazására, melynek fókusza a „szerteágazó, egymásra épülő és egymással komplex módon
összefüggő tevékenységrendszerek folyamatát” (Pálfi, 2015, 69. o.) jelenti.
A tevékenységbe sikerült integrálnom a környezeti nevelést, az anyanyelvi nevelést, a
matematikát. (ÓKAÁ)
A tervezetek készítése során ügyeltem a tevékenységek komplex megjelenésére, amellett, hogy
kihangsúlyoztam az egyes tevékenységi területeket. (ÓCSM)

87

Igyekeztem komplex tevékenységet megvalósítani. (ÓJV)
Ezen a héten is maximálisan fellelhető volt minden tevékenységünkben a komplexitás. (ÓSI)
Szintén az óvodapedagógus minta alapján körvonalazódott a d) motiváció fogalmi alkód kialakítása
(N=6, CsN=0, ÓN=6), melyben a hallgatók kifejezték a gyermek érdeklődésének felkeltésére vonatkozó
igényüket és sikeres gyakorlatukat. Az óvodáskorú gyermek életkori sajátosságaiból adódó domináns
motívumok közül feltűnik többek között a tevékenység lehetősége (játék, „színház”), továbbá a
kíváncsiság („a gyerekeket beszippantotta a földgömb”). A tevékenységi formák alapján a mese-vers
és a környező világ tevékenységek hívták elő a kutatásban részt vevők motivációra vonatkozó
reflexióját.
Sikeresen levezettem a tevékenységeket, igyekeztem a gyerekek érdeklődését felkelteni mind a
motivációs eszközökkel, a tevékenység során használt eszközökkel, és a játékba való
visszavezetéssel. (ÓBL)
A tevékenységek esetében a motivációt jól választottam meg, a gyerekek érdeklődését
felkeltette. (ÓSA)
A gyermekek minden alkalommal nagy örömmel vettek részt a különböző tevékenységekben,
az eltervezett motiváció jól működött. (ÓSzZs)
A mese-vers tevékenység eredményességét mutatja, hogy napok után is felidézték élményeiket,
emlegették a „színházat” sőt maguktól is játszottak hasonlót a szabad játékidőben. (OE)
Sikerült bevonni a gyerekeket is a mesélésbe és a kisebbek is nagy figyelemmel hallgatták végig
a mesét még a második alkalommal is. (ÓSzZs)
A víz világnapja témakörhöz kapcsolódott a tevékenység, amit a matematika jegyében
zajlódott. A mennyiségek mérése, számolás volt a témája. A motiváció jól sikerült, a
gyerekeket beszippantotta a földgömb. (ÓGCS)
Az önreflexiókban az elméletben tanult (e) módszerek és munkaformák (N=9, CsN=1, ÓN=8).
megvalósítására is megjelentek utalások. Ebben a kódolásban ismét felülreprezentált az
óvodapedagógusok által szolgáltatott adatok mennyisége, bár egy csecsemő-kisgyermeknevelő
reflexiójában szerepelt utalás a módszerek kulcsfogalomra. A módszerek és munkaformák
megválasztása, tervezése szintén alapvető szakmai kompetencia a tervezési folyamat során, s az
óvodapedagógusok kicsivel több, mint 10%-a tudatosan reflektált a módszerválasztásra.
Az itt szerzett tudással, bízom benne, hogy a jövőben tudatosan odafigyelve, hatékonyabban
tudom majd használni a mindennapokban a helyes módszerek alkalmazását. (CsLJ)
A tevékenységek megszervezéséhez szükséges gyakorlati módszereket sikerült elsajátítanom,
melyeket alkalmaztam magam is az általam tartott tevékenységek során (ÓBL)
Ismerem az anyanyelvi nevelés és a játék tevékenységhez szükséges módszereket, továbbá
elkötelezett vagyok az esetleges új módszerek elsajátításában is.(ÓBL)
A vizuális nevelés, anyanyelvi nevelés és testnevelés területekkel kapcsolatban megfelelő
módszertani felkészültségem, (ÓBL)
A munkaforma megválasztását megfelelőnek találtam. (ÓKAÁ)
Nem módszerként aposztrofálható pedagógiai aspektus, de nagyon jelentős szakmai szempont a
differenciálás, ezért az erre vonatkozó reflexiók szintén ebbe a kategóriába kerültek. A kis létszámú
adat (N=2) nem azt bizonyítja, hogy a differenciálást nem tartják fontosnak a hallgatók vagy azt, hogy
nem differenciálnak, hanem jóval inkább annak a professzionális elméletnek és gyakorlatnak a
bizonyítéka, mely evidensnek tartja a nevelés-gondozás-fejlesztés terén. A bölcsődei gyakorlat során
az egyéni bánásmód és fejlesztés szintén elképzelhetetlen a differenciálás nélkül, az óvodai gyakorlat
során pedig már szintén alapvetés a három szinten történő differenciálás egy csoporton belül. Az
óvodapedagógus hallgatók az egyéni gyakorlatuk során már a második félévtől több szinten terveznek,
ezért bizonyos, hogy a differenciálásban a praxis során kompetenssé válnak.
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A tevékenységek során már jól tudtam differenciálni. (ÓBT)
A differenciálási lehetőségeket felismertem, amikor például az ebédnél már néhány gyermek
befejezte az ebédet, akkor ők hamarabb elkezdték a mosakodást, fogmosást és a készülődést
a pihenéshez. (ÓSzZsné)
Az ellenőrzés-értékelés (N=2) a pedagógusjelölt didaktikai és nevelési módszereire is reflektál, bár
az óvodapedagógus hallgatók is csupán két esetben említették meg az alapvetőnek tartott pedagógiai
eljárást. Felvetődik ismét a kérdés, hogy vajon mi az oka az alulreprezentált véleménynek, hiszen
egyrészt a hallgató pedagógiai eredményességének tükre lehet, másrészt az alapprogram által is
definiált - a tevékenységekben megvalósuló tanulás során biztosítandó - feladat: „Az óvodapedagógus
…személyre szabott, pozitív értékeléssel segíti a gyermek személyiségének kibontakozását” (Az
országos nevelés alapprogramja, 2012).
Folyamatosan ellenőrzöm, dicsérem és értékelem a csoportot. Megpróbálom ösztönözni a
gyerekeket a türelemre, kitartásra, ha nincs elegendő hely, várjuk meg még a másik végez.
(ÓJV)
Minden alkalommal törekedtem a pozitív egyéni értékelésre és megerősítésre. (ÓJLCS)
A pedagógiai munka eredményességére irányuló kódolási folyamat kvantitatív adatait az alábbi (2.)
táblázat mutatja.
2.

táblázat: A pedagógiai munka eredményessége
(saját készítésű táblázat)

A pedagógiai munka eredményessége

1. Elmélet és gyakorlat szintézise
2. Visszautaló értékelés
a) pozitív megerősítés a gyerekek
részéről
b) pozitív megerősítés a mentor és
szülők részéről
c) hivatás
d) fejlődés
3. Kompetenciák
a) gyermekközpontú attitűd
 boldogság
 fejlesztés
b) tanácsadás
c) tervezés
d) motiváció
e) módszerek és munkaformák

összesen
(N)

óvodapedagógus
(N)

87
12
29
9

csecsemő-és
kisgyermeknevelő
(N)
39
10
20
1

6

5

1

6
8
46
9
4
5
6
18
6
9

6
8
9
2
2
0
6
0
0
1

0
0
37
7
2
5
0
18
6
8

48
2
9
8

5. Következtetések
A fejezetben a kutatás következtetéseiről számolunk be. Az eredmények tükrében konklúzióként
levonható, hogy a vizsgált mintában szereplő csecsemő-és kisgyermeknevelő, valamint
óvodapedagógus jelöltek számára a bizonyos kompetencia területekre történő reflektálás képez
prioritást, mely vonatkozik az elsajátított ismeret alkalmazására (tervezés módszer), képesség-és
készség kialakítására (tanácsadás, motiváció) és attitűd (gyermekközpontúság) megformálására is. A
visszautaló értékelés hasonló módon komplexen tartalmazza a személyes és szakmai kompetenciájuk
megerősítésére utaló megállapításokat, továbbá az általánosságban megjelenő elméleti-gyakorlati
szintézis is szerepet kapott a reflektív beszámolókban. Az eltérő képzésben résztvevő hallgatók
önreflexiói jelentős különbségeket mutatnak, tekintve, hogy a csecsemő-és kisgyermeknevelői
mintában a legmagasabb arányban a visszautaló értékelés (N=20) emelkedett ki, mely a minta 51%-ára
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jellemző. Esetükben érzékelhetően kevesebb az elmélet és gyakorlat szintézis (N=10) és a konkrét
kompetenciák (N=9) szempontozása. Ezzel szemben az óvodapedagógus hallgatók 77%-a
legszívesebben az egyes kompetenciaterületekről (N=37) alkotott véleményt, esetükben visszautaló
értékelés kevésbé volt elemezhető (N=9) és elenyésző számban reflektáltak az elmélet és gyakorlat
általános értelemben vett kapcsolatára (N=2). A megjelenített adatok bizonyítják azt, hogy a
pedagógusjelöltek önreflexióiban kiemelt hangsúlyt kap a pedagógiai munka eredményessége (N=87),
ugyanakkor a szakok közti különbség felfedezhető, a tartalmi vonatkozások és hangsúlyos területek
eltérnek, melynek oka egyrészt a szakmai és metodikai különbségekből fakadnak, másrészt
eredeztethető a pedagógushallgatók önreflexióra való képességéből és gyakorlatából.
A tanulmány elkészítését az EFOP-3.6.1-16-2016-00001 „Kutatási kapacitások és szolgáltatások
komplex fejlesztése az Eszterházy Károly Egyetemen" project támogatta.
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INTERPRETATIONS OF SELF-REFLEXION BASED ON THE VIEWS OF PRESCHOOL
AND EARLY EDUCATION TEACHER STUDENTS
Abstract
Self-reflection as a professional expression often means a conceptual novelty for teacher students
although the reflective analysis of the pedagogical work contributes to the efficient practical application
of theories. Through the ability of the reflection, students’ tacit knowledge deriving from experience
becomes explicit (Hunya, 2014), that is why it is an obligatory element of practical journals. In our
research project, systematic content analysis was carried out on the reports made by last-year students
specialized in preschool and early education during their practice focusing on the interpretations of
students’ self-reflexions. Based on our findings the referral assessment of plans is expressed, in addition,
the formulation of experienced feelings dominates. The viewpoint concerning the efficiency of the
educator's efforts and his or her individual strengths are conveyed, however, the outlining of
correctional possibilities is slightly expressed.
Keywords: self-reflection, teacher students, pedagogical report, document analysis
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Abstract
In recent years, populist leaders, political parties and movements have gained upper hand in national
elections and influenced mainstream politics in their own countries. At that point, it is highly
acknowledged among scholars that media has been played important role in rise and success of
populism. Populist leaders therefore seek mass support via media in order to gain popular support. The
study examines the role of the populist leader, Recep Tayyip Erdogan, President of Turkey, who
provides good example of how populist leader use and influence media. After failed coup attempt, in
2016, Erdogan have taken over the domestic media to stifle political discourse and his populist messages
remained only version of reality. Aim of this study is to examine how Erdogan’s brand of new religious
populism launches mass mobilization, controls the media and disregards opposition candidates.
Keywords: Erdogan, Populism, Mass mobilization, Media, Turkey, Political Crises
1. Introduction
Populism in Turkey dates back to Ottoman Empire era and introduced by reformers in need for
popular sovereignty. Sultan Abdulhamid II therefore toppled by people and new regime, Committee of
Union and Progress, also known as Ittihat- Terakki, controlled empire which marked the first wave of
populism in Turkey. Afterward, foundation of republic in 1923 has created new elites based on secular
world view and republican values which is backed up by military and Republican People’s Party (CHP).
They have lost power in 1950 elections though continued to control main state apparatuses by the
judiciary, diplomatic missions and military until 2000s. When AKP has come to power in 2002 it
attempted to have good relations with the elites of Turkey however second term, started by 2007, led to
clash between military and AKP, led by Erdogan. Eventually, Erdogan upended military threat in 2011
which marked his populist rise and led him construct “people versus elites” rhetoric. Since then, he
often uses his populist rhetoric to practice his power and intimidate his enemies. Main aim of this study
is to highlight that Erdogan’s policies in recent years address populism and describe his position as
populist leader. The 1st section introduces short history of populism in Turkey and gives oversight of
populism in Turkey from late 19th century up to today. The 2nd section focuses on political crises’
reflections on Erdogan’s political life and illustrates how Erdogan exploited political, economic and
social crises for his favor. Additionally, 3rd section examines how populists worship people in order to
mobilize masses and consolidate their power. The last section illustrates that there is symbiotic
relationship between politics and media. Accordingly, demonstrates how Erdogan’s media facilitated
the crises by informing the masses with his heavy populist appeal.

2. Short History of Populism in Turkey
History of populism dates back to late 19th century and started in Russia with Narodnik Movement
and continued through other countries. As one would expect, Ottoman Empire had also been influenced
from populism and it has marked essential changes in Ottoman political life. There are several attempts
from scholars to examine emergence of populism in Ottoman Empire and a few defined it with
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economic arguments. Zafer Toprak, well-known historian, argues that "Populism must be traced in the
specific objective conditions created by the late encounter with capitalism. The intellectuals have a
specific social role in these countries. In relatively underdeveloped countries that lack of strong
bourgeoisie, the intelligentsia usually has a stronger social authority, playing an increasingly important
role in the shaping of the nation‖ (Toprak, 2013; Koroglu, 2016, p.120) Another main argument
concerning to emergence populism in Ottoman Empire is related to modernization which has started
in 19th century. As a result of it, so called intelligentsia was born and and demanded to change old
world’s political structures and replace it by “people‘s sovereignty” (Karaomerlioglu, 2006; Koroglu,
2016, p.120) According to Toprak, Ozden and Karaomerlioglu, new born intelligentsia wanted to
overthrow Abdulhamid regime and needed "people's support" which marks the first wave of populism
in Ottomans.
Moreover, second wave of populism came through 1950 Parliamentary elections which marked first
free and fair elections and characterized significant changes in Turkish political life with Democrat
Party's victory. Neziroglu and Yilmaz argue that Democrat Party's leader Adnan Menderes regarded the
election victory as a "national uprising". (2014; Aytac and Elci, 2019, p.91) and having majority in
parliament gave him legitimacy to exercise people's will. By the end of 1950s, Democrat Party became
very critical to press, academics and CHP (founding party) and blamed them to having united against
the party which represent ordinary people. (Turk, 2014; Aytac and Elci, 2019, p.91) After long period
of government, approximately 10 years, Menderes' term came to an end with coup held by 27of May
1960 and Menderes executed by 1961. However, end of Menderes government left deep scars in Turkish
political life and until today used by populist leaders in Turkey. For example, by 2014 after presidential
elections in Turkey, Erdogan stressed that “today the 27 May 1960 parenthesis is finally closed. The
particular understanding of presidency that was imposed by 27 May [coup] as an instrument of tutelage
is now over". (BBC, 2014; Aytac and Elci, p.92) By 1961 Justice Party, regarded as continuation of
Democrat Party, established and during 1965 elections Suleyman Demirel became president. Demirel
continuously stressed out of separation of powers imposed by 1961 elections and claimed that he cannot
exercise his power. In his speech by 1965, the year colonization completed in Africa, he addressed end
of colonization and said that “there were still those who wanted to treat the Turkish nation as a colonized
people” (Mert, 2007, Aytac and Elci, p.92).
By 9 September 1980, Turkish military has once again intervened political life and carried out the
coup, thus all political parties closed until 1983. Subsequently new parties emerged though they have
adopted less populist tone due to intense military conflict between Kurdistan Workers’ Party (PKK)
and government forces which upended with military upper hand. One of the those populist parties was
Milli Gorus (National Outlook) which is Islamist and anti-republican party and according to their leader,
Necmettin Erbakan, party represented "oppressed and moral Muslim community" (Erbakan, 1975;
Aytac and Elci, 2019, p.93) Party has seen Western dominance as oppress against Muslim community
and therefore, positioned itself as anti-establishment party which sees elites as collaborators with
Westerners. Recep Tayyip Erdogan who came from this Populist Party served as a mayor of Istanbul
from 1994 to 1999 however in 2001 party has been divided into “Yenilikciler (reformers) and
Gelenekciler (tradionalists)”. During 2002 parliamentary elections reformers' party AKP (Justice and
Development Party) has won and it has opened new page for intense populism practiced by current
leader of Turkey, Recep Tayyip Erdogan. (Soós, 2016, p.98)
3. Political Crises over Erdogan’s Populist Style
Justice and Development Party, in the first years of government, has demonstrated good economic
performance and respected by the authorities not only from inside but also from outside of the country.
Military pressure over political parties nevertheless has continued. During 2007, in the anniversary of
1997 “postmodern coup”, Erdogan addressed coup and stressed "It is only “the people” who can protect
the Republic – not an institution”. (Radikal, 2007; Dincsahin, 2012, p.627) Beside, in the following
months, Abdullah Gul, former Ministry of Foreign Affairs, has been nominated for presidential
elections. During the presidential campaign, Gul was represented as a candidate of people rather than
elites' and Erdogan came with an idea that parliament represent people's will and it is therefore enough
to elect president in parliament. (Dincsahin, 2012, p.630) Presidential elections nevertheless turned into
political crisis due to Gul’s wife wears a headscarf and Turkish military hence threatened to intervene
in Islamic-oriented Justice and Development Party (JDP). Gul has failed to win enough votes in the first
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round though Turkish military posted a statement regarding its commitment to secular traditions of
country. In fact, it has had an effect of backfire and JDP received popular empathy from media and
people. On this matter, from Erdogan viewpoint, political establishment of Turkey attempted to prevent
people takingover power and it has thus facilitated to adopt populist rhetoric for Erdogan. Throughout
presidential process and thereafter, anti-institutional discourse based on “elites and people” became his
main political strategy and he continuously appealed people as in populist political strategy to avoid
check and balance from other government institutions and opposition.
Moreoever, by 2011, Erdogan subdued military power and in his populist discourse military has no
longer been serving as a threat to people. He has however created new enemies against his people.
Since then, academics, CHP, intellectuals and journalists became elites of center. At that point, he
continuously blamed CHP of serving terrorist organizations and stated "If you do not give up the fight
with the people, with the people’s values, history, culture and their representatives, you will drown in
your own ugliness...What kind of men are these? Who cares if you are an artist, a professor? First you
will respect this people; you can never look down to this people”. (Sabah, 2016; Aytac and Elci, 2019,
p.99) In his viewpoint, ballot box is the supreme determiner and he therefore only receives legitimacy
from people not institutions. He pointed to a deeper explanation and said "Because our source of
legitimacy is the people but theirs is not. They are trying to take legitimacy from certain institutions.
And the people are saying ‘Don’t come to us if we are not the source of your legitimacy. Go and receive
votes from dark chambers”. (Yagci, 2009; Aytac and Elci, 2019, p.99)
As late as 2016, Erdogan increased his power and as resistance during the failed coup demonstrated
that he has enough power to mobilize people. After that he diverted attention to international elites.
Since then, he often talk about "mastermind" who intervene country and lead to some protests among
others Gezi Protests and attempts to destabilize economy. From time to time international elites become
those who recognize “Armenian Genocide” in parliaments and other times USA which gives military
aid to Kurdish forces in Syria.
4. Erdogan’s type of Populism: Mass Mobilization
Populism is the buzz word of 21st century however there is a still struggle to define it due to term is
very ambiguous. For example, Mudde defines the populism as “an ideology that considers society to be
ultimately separated into two homogeneous and antagonistic groups, ‘the pure people’ versus ‘the
corrupt elite’, and which argues that politics should be an expression of the volonté générale (general
will) of the people”. (2004, p.543) Margaret Canovan states that "Populism is not just a reaction against
power structures but an appeal to a recognized authority." Apart from these definitions, Lonescu and
Gellner points to deeper and more persuasive explanation: “populism worships the people”. (Ionescu
and Gellner, 1969, p.4)
Accordingly, this article claims that ultimate aim of populism is to embody people and hence
mobilize the masses. So, how do populist leaders mobilize the masses? Turk argues that populism
carries it out by having located in the gap between "us and "them". Political strategies therefore
reformulated by the gap which creates set of opportunities for populist leaders. Populist leaders carry
out mass mobilization by arranging demonstrations, marches and last but not least on social media.
People can therefore react to "elite" and "enemies" through these actions. (Turk, 2018, p.152-153) In
case of the moments of the crisis, so called "populist political communication" exploited by populist
leaders to “emphasizing the sovereignty to the people, advocating for the people, attacking elites,
ostracizing others, and invoking the heartland’ (Engesser et al., 2017; Turk, 2018, p.153) On the other
hand, Mergenthaler states that success of populist parties in regard to mass mobilization lies in their
capability to focus on specific issue and having ordinary citizens engaged with it. Notably, it is very
easy for populist parties to do it on social media in which "cost of participation" is low. (Mergenthaler,
2015, p.7) New anxieties among others economic crises, immigration, “loss of sovereignty” are created
by populist parties and become the main focus. Subsequently, populist parties claim to respond these
challenges and tap into ordinary citizens feelings which are claimed to have been neglected by
mainstream parties. (Mergenthaler, 2015, p.7)
Moreover, Erdogan, long standing leader of Turkey, is a populist leader and likes organic
relationship between himself and people (his voters). According to Turk, he construct this relationship
in 3 different forms; Personal, sacred and almost erotic. He claims that Erdogan have tendency to show
this relationship as a "legendary love affair" and therefore frequently communicate with people as one
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of them which is considered as one of his most famous populist style. (2018, p.158-59) During the crises
of 2007, 2013 (Gezi Protests) and 2016 (coup attempt), Erdogan successfully demonstrated how
winning personality he has to mobilize the masses. In fact, there are several strategies launched by
Erdogan for mass mobilization. On the one hand, cultural conflict is often used by him. He undoubtedly
knows that it is highly unlikely to gain all votes from social strata and therefore, in order to consolidate
his power, exercises cultural conflict among people. On the other hand, Erdogan sets big political goals
for his country. In doing so, he shares his vision with people and keeps his voters motivated for uncertain
future. For example, 2023 target, the centennial of the Turkish Republic, is very important for him and
he wants to make country in one of largest 10 economies worldwide. Recently, on the occasion of
centennial of the Turkish Independence War, he addressed the crowd and said “Despite everything, we
are sticking to our 2023 goals. We have set a special team in the presidency to this end. A wave of
attacks in the fields of security and economy has not ended yet. We are foiling a new plot every other
day.” (Hurriyet, 2019)
Besides, Erdogan is a genius leader and knows how to turn crisis into an opportunity. For example,
after 2007 crisis he launched snap elections and gained majority. Same winning mentality goes for 2013
Gezi Protests and 17/25 December incidents. He effectively tapped into people's feeling by importance
of social and economic stability" and alternative demonstrations organized in a response to these crises
which reflects his understanding populism as a "medium of mass mobilization". (Turk, 2018, p.162) In
addition, his response to coup attempt in 2016 is noteworthy that proves his ability for mass
mobilization. On his holiday in Marmaris, Turkish military attempted to coup and controlled key
positions in Ankara and Istanbul. Subsequently, military took full control of national broadcaster, TRT,
and it is believed that government does not have any possibility to appeal people. However Erdogan,
with his bold character, appealed people through internet and Face Time on phones. He urged people
to take streets for defiance against coup attempters. “There is no power higher than the power of the
people," he said by Iphone screen and added “The chain of command has been violated. This is a step
against the higher ranks by their superiors.” (Statt, 2016) Briefly, we can easily claim that Erdogan is a
mastermind of mass mobilization and even in the most desperate situations he addresses people and
accordingly consolidates his power.
5. Erdogan’s Control over Media
In the modern world, politics is dependent on media politics and they need each other and benefit
from each other. It is therefore a symbiotic relationship. Manuel Castells, Spanish sociologist, focuses
on communication and information society, argues that "Media politics leads to the personalization of
politics around leaders that can be adequately sold in the political market. This should not be trivialized
as the color of the tie or the looks of a face. It is the symbolic embodiment of a message of trust around
a person, around the character of the person, and then in terms of the image projection of this
character”.(2007, p.242) In line with this, Matthias Barner, worked as a director of Media Program
South East Europe of the Konrad-Adenauer-Foundation, notes that “Political forces turn to the public
to motivate their actions, to campaign for their ideas and to win people’s trust”. He adds, “Only those
who are familiar with the rules of media democracy and know how to apply them would survive as
politicians and win majorities. With this communication missing, the image of the political institutions
would be distorted and prejudices would be reinforced”. (2011, p.4) In the same manner, Jesper
Stromback and Frank Esser note that “Due to the importance of the media as a source of information
for citizens as well as channel of communication between policymakers and the citizenry and between
different parts of the political system, and due to fact that the media hold the key to public sphere and
can have a major influence on public opinion formation, no political actor or institution can afford not
to take the media into consideration”. (Stromback and Esser, 2014, p.4)
Apart from it, until 1980s Turkish media had handful publishing houses and national broadcaster,
TRT. However, Economic transformation adopted in 1980s not only changed social and economic
structures of the country but also changed media-government relations. Businessmen, who did not have
slight interest in journalism, come from banking, energy and construction background, has emerged as
an outcome of this economic change and taken over media outlets. Media therefore became a
playground between governments and businessmen. When JDP, emerged as outcome of economic crisis
of 2001, came to power in 2002 and followed a different path in media relations. Erdogan, victim of
poet recite and spent short period of time in prison in 1990s, did not forget the most famous headline
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by Hurriyet Newspaper "Muhtar Bile Olamaz ” (Hansen, 2019) He therefore did not choose to
compromise with media owners however created his own media from his inner circle. Consequently,
first changes of media partnership took place between 2002 and 2008 by sale of Ciner and Uzan media
groups to government friendly owners. (Akser and Hawks, 2012, p.307-8) For example, Turkuaz Group
emerged in 2008 and in short period of time owned newspapers among others Sabah, Fotomac, Daily
Sabah and Takvim and major television channels among others ATV and A News, A Spor and ATV
Europe. (T24, 2018) Another big media group, Dogan Media, largest media group until 2018, sold to
Demiroren Group in 2018 and harshly criticized by the authorities. The owner of the media groups,
Aydin Dogan, received many threats during the Erdogan incumbent and in 2008 fined approximately
500 million dollar on tax fraud.
(Tuncel, 2019) As Murat Yetkin puts it in an interview “The
Demirörens did not get into the media business on their own—they found themselves compelled to get
into it.” (Hansen, 2019)
Moreover, by 2007 high-profile trials, namely Ergenekon, led to arrest of many journalists who are
allegedly involved in a coup plot against the government. Trials marked the beginning of mass arrests
of journalists and had a chilling effect over freedom of media. For instance, arrest of nine journalists
and writers in 2011 led to harsh criticism from the authorities. Emma Sinclair-Webb, researcher at
Human Rights Watch said “In the absence of evidence that the police have credible reason to think
Ahmet Şık and Nedim Şener are responsible for wrongdoing, their arrests are a disturbing
development,” She added “It raises concerns that what is now under investigation is critical reporting
rather than coup plots." (HRW, 2011)
In addition, internet blockouts and bans became the other issue that AKP has been using for
oppressing opposite voices since 2009. Main reason behind these blockouts and bans is believed to be
increasing role of the social media. In a response to this role, government passed several amendments
among others “Law No. 5651 on Regulating the Internet were passed in February 2014, September
2014, and March 2015, "to block the contents without court order. (Freedom House, 2015) For instance,
social media giants Twitter, Facebook and Youtube were temporarily banned in 2015 until they
complied with government demands. On this matter, it is worth noting that by the first half of 2015,
Turkey came first to demand remove content by court order across the world. (Freedom House, 2015)
Beside, several Twitter users charged for criticizing government or public officials and Erdogan alone
filed 67 complaints against Twitter users who are allegedly insulted him. And many Turkish citizens
have been either detained or prosecuted for their activities online.
On the other hand, by 2010, government proposed set of constitutional amendments which is claimed
to reject military regime's legacy. As a result, 58 % of voters favored government's proposal and JDP
won the referendum. In his victory speech, Erdogan notified supporters “Our nation has said from now
on, we go forward," He added "Yes to freedom. Yes to rule of law. No to the law of the rulers. The
tutelage of the coup regime is over.” (CNN, 2010) During the referendum campaign, opposition
criticized Erdogan to seize control of judiciary however Erdogan dismissed the blames and called the
opposition as “in favour of army coups” and wanted that them to be eliminated. (The Economist, 2010)
To sum up, transformation of economic and political structures started by early 1980s caused the
change of media relations and media outlets consequently have been taken over by businessmen.
Erdogan, victim of coverage initiated by elite’s newspapers, would not forgive the headline therefore
he did not compromise with media owners. Consequently new media bosses, chosen from his inner
circle, owned various media outlets and created an atmosphere in which his authoritarian policies are
justified. In addition, during Erdogan’s long incumbency JDP had been subject of suspicion even
hostility from the elites of Turkey. The party however did not give up political arena and used the crises
for its favor and confronted elites by referendum and elections. (Aytac and Elci, p.96-7) It goes without
saying that, throughout the period, Erdogan’s media facilitated the crises by informing the masses with
his heavy populist appeal.
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Összefoglaló
A dolgozat az empátia jelenségét, fejlődésének folyamatát mutatja be az első részben. Az empátia
egy olyan humánspecifikus képesség, melyen belül megkülönböztetünk kognitív és affektív empátiát,
mindkettő az altruista viselkedés alapja.
A második részben specifikusabb területtel foglalkozunk, az empátia és az iskola kapcsolatával. A
mai napig kevés kutatás foglalkozott az empátia iskolai jelentőségével, viszont a szórványos kutatások
alapján megállapítható, hogy az empátiafejlesztés relevanciája megkerülhetetlen.
Kulcsszavak: kognitív empátia, affektív empátia, fejlődés, iskola
1. Az empátia meghatározásának aspektusai
A különféle tudományterületekkel foglalkozó kutatók két kérdésre keresik a választ, ha empátiáról
van szó. Az egyik, hogy hogyan tudja valaki, hogy a másik ember mit gondol vagy érez; a másik pedig,
hogy miért vagyunk érzékenyek a másik egyén érzéseire, érzelmeire, állapotára? Az első kérdést azok
válaszolják meg, akiknek a tudatelmélet az érdeklődési köre, míg a másodikat azok, akik a proszociális
viselkedést tanulmányozzák. És a válaszuk az empátia (Batson, 2009).
Az együttműködésben fontos szerepet tölt be az önzetlenség és a segítségnyújtás, ami pedig ezt
lehetővé teszi, az az empátia (Nichols, 2001; Stocks, 2012). Segítséget nem csak akkor nyújtunk, ha az
növeli a tekintélyünket más emberek előtt, vagy ha jutalmat remélünk, vannak ennek más pszichológiai
forrásai is. A valódi altruista egyedüli célja az, hogy segítsen egy szükséget szenvedő egyénen. Tehát
az emberek bizonyos esetekben képesek egyéni érdekeiket elhagyni és segíteni egy rászorulónak csak
csupán azért, mert annak szüksége van segítségre. Ilyenkor felerősödik az emberben az empátiás
törődés, át tudja venni a másik nézőpontját, és beleélni magát a helyzetébe, érzelmeibe, és ennek
segítségével tud támogatást nyújtani. De nem csak a törődés és segítségnyújtás erősödik fel. Az empátia
csökkenti az agresszió megjelenését, és a morál fejlődésében is fontos szerepet tölt be, és mindez az
ember életében igen fontos, hiszen komplex szociális élettereink vannak, állandóan szociális
kontextusokba kerülünk, ahol fel kell ismernünk a másik ember érzelmeit, szándékát, gondolkodását és
ezekre a kontextusnak megfelelően reagálnunk kell.
Batson (2009) felsorol néhány szituációt, amikor empátiáról beszélhetünk:
1. Felismerjük a „másik” belső állapotát: Preston és de Waal (2002) szerint empátiáról beszélünk
akkor, amikor „a megfigyelt tárgy állapota az emberben olyan állapotot hoz létre, ami jobban
illeszkedik a tárgy állapotához, mint a szemlélő eredeti állapotához”, és ha ez nem jön létre, ha
az egyén nem él át ugyanolyan érzelmeket, mint a látott személy, akkor csak szimpátiáról vagy
kognitív empátiáról beszélhetünk, empátiáról viszont nem (Preston és de Waal, 2002).
2. Lemásoljuk a „másik” fizikai állapotát: ezt vagy motoros mimikrinek (Hoffmann, 2000) vagy
imitációnak (Meltzoff és Moore, 1997) nevezik. Preston és de Waal (2002) ezt az akció-percepció
modellel magyarázza, mi szerint az akció és a percepció részben ugyanazon neurális területekhez
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köthető, így a közös neurális reprezentáció lehetővé teszi, hogy a „másik” akciója és a saját
percepciónk összekapcsolódjon, és átéljük a „másik” helyzetét (Preston és de Waal, 2002).
Érezzük, amit a „másik” érez: akik ezt a definíciót használják, azt állítják, hogy empátiáról akkor
beszélhetünk, ha a megfigyelő hasonló érzelmeket él meg, mint a megfigyelt, nem csak akkor,
ha az érzelmek teljesen megegyeznek. Nevezik ezt még megosztott fiziológiának is (Hoffmann,
2000). Bár az nincs meghatározva, hogy a két érzelmi reakciónak mennyire kell hasonlítania és
miben ahhoz, hogy empátiáról beszélhessünk (Batson, 2009).
Beleképzeljük magunkat a „másik” szituációjába (projekció): ez segíthet abban, hogy felismerjük
a „másik” belső állapotát, viszont, ha a „másik” elmondja ezt, feleslegessé válik maga a
„beleképzelés”, ha viszont nem identifikálja saját állapotát, a „beleképzelés” akár hamis
interpretációt is eredményezhet (Batson, 2009).
Elképzeljük, mi hogyan éreznénk magunkat a „másik” helyzetében (szimuláció): empátia jelenik
meg ilyen esetekben is, ami azonban ugyanúgy hamis is lehet. Átélhetünk saját distresszt is, ami
nem konkrétan a „másikra” irányul, és az egyéni különbségek miatt inkább szelf-orientált
érzelmek jelennek meg, nem pedig a „másikra” orientálódó állapot (Batson, 2009).
Átérezzük a „másik” szenvedését (empátiás törődés): a „másik-orientált” (other-oriented)
érzelmeket hangsúlyozzák, akik ezt a magyarázatot követik. E szerint empátia akkor jelenik meg,
ha az érzelmeinket a másik ember váltja ki, és kongruens az ő állapotával. Ez nem azt jelenti,
hogy hasonló érzelmi állapot alakul ki a megfigyelőben, hanem azt, hogy ha negatív a „másik”
állapota, a sajátunk is az lesz, ha pozitív, akkor pedig ahhoz idomul (pl., ha valaki csalódott, nem
ugyanazt a csalódottságot fogjuk érezni, hanem sajnálatot, szomorúságot) (Batson, 2009).
Ehhez hasonlóan érezhetünk distresszt is, ha a „másikat” szenvedni látjuk (empátiás fertőzés): az
utóbbi kettő nem maga a tudás a „másik” állapotáról, hanem az arra adott reakció. Ez a kialakult
distressz vezethet a segítő magatartás motiválásához, habár ez a magatartás nem a „másikra”
irányul, és az ő negatív állapotának megszüntetésére, hanem elsősorban a saját distressz
csökkentésére (Batson, 2009).

Davis (1980) szerint az empátia a megfigyelt személy által kiváltott érzelmi, kognitív és viselkedési
mechanizmusok összessége. A kognitív empátia során megismeri és megérti a másik érzéseit, az
érzelmi empátia során létrehozza magában az ehhez kapcsolódó érzelmeket és mindez viselkedési
reakciókban fog megnyilvánulni.
Megkülönböztetünk hideg (kognitív) és meleg (affektív) empátiát. A hideg empátia a kognitív
folyamatokra támaszkodik. Ennek a segítségével felismerjük a másik személy állapotát, megértjük,
hogyan érez, de nem osztozunk benne. Ez a jelenség a vizuális perspektíva átvétele, ami nem is
feltétlenül vezet segítségnyújtáshoz. A meleg empátia pedig azt jelenti, hogy a megfigyelt érzelmi
állapot a megfigyelőnél is hasonló állapotot idéz elő és így segítséget tudunk nyújtani a másik embernek
(McIllwain, 2003; Decety és Jackson, 2004). A kétféle empátiában közös az, hogy a másik ember
helyzetét csak úgy tudjuk felmérni, ha az ő szemszögéből nézzük a szituációt, de megtartjuk saját
individualitásunkat. Mindehhez szükséges a tudatelmélet, főleg a vizuális perspektíva átvételére való
képesség, az, hogy a másik ember szemszögéből tekintsünk az eseményekre, de emellett fontos az is,
hogy az egyén le tudja választani saját érzelmeit a másik féllel közösen átélt érzelmeitől. Az egyén és a
másik fél teljes érzelmi egybeolvadása gátolná az empatikus törődés kialakulását, mivel az empatikus
személy nem tekintené magát különálló individuumnak, érzelmi fertőzés alakulna ki. Ezen kívül a teljes
azonosulás distresszhez vezethet, ilyenkor pedig már a saját negatív állapottól akar szabadulni az ember,
ami önző motivációt alakít ki (Preston és de Waal, 2002). Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a
tudatelmélet és a hideg empátia jelensége nagyfokú hasonlóságot mutat, olyannyira, hogy vannak
kutatók, akik szinonimaként kezelik őket, és a hideg empátia mérésére a Kindermann-féle tudatelmélettesztet használják. A két jelenséget azonban mégis el kell különítenünk egymástól, hiszen a közös
érzések és érzelmek olyan érzelmi válaszok egy másik ember lelkiállapotára, amelyek tudatelmélet
nélküli empátiát alakítanak ki (Baron-Cohen, 2009), a mentalizáció pedig egy kognitív következtetés a
mentális állapotra, ami empátia nélküli tudatelmélet (Singer, 2006). Az empátia és a tudatelmélet tehát
nem ugyanazt a képességet fedi le, noha vannak olyan idegrendszeri leképeződéseik, amelyek
interakcióban vannak egymással, nem tudjuk őket szeparálni, de jelentkezhet egyik a másik nélkül.
Valószínűnek tartják, hogy a fejlett tudatelmélet együtt jár az együttműködéssel és a magas fokú
empátiával. A szükséghelyzetben lévő személyek mentális állapotára vonatkozó reprezentációk
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kialakulása gyakran együtt jár a nézőpontfelvétel kidolgozottabbá válásával, ami az altruizmus
megjelenéséhez vezet. Tehát azok a személyek, akik az átlagosnál jobb tudatelméleti képességgel
rendelkeznek, inkább hajlandók mások megsegítésére (McIllwain, 2003).
2. Az empátia fejlődése
Egyes tudósok, mint Piaget, úgy gondolták, hogy a kisgyermekeknél még nem mutatható ki empátia
az egocentrikus világképükből adódóan, azonban később több kutatás is cáfolta ezt, hiszen megjelennek
már fiatal korban is empátiához köthető viselkedésmintázatok. A gyermekek már 12-18 hónapos
korukban birtokában vannak azoknak a képességeknek, amelyek a proszociális viselkedés alapját
képezik (Warneken, 2015). Ez − a kisgyermekek verbális hátrányai miatt − legkönnyebben a másik
egyén distresszére adott reakciókkal vizsgálható: pl., ha 18-72 órával születés után a csecsemők másik
csecsemő sírását hallják, gyakran hasonló viselkedéssel reagálnak, míg más „zajok” (fehér zaj, a sírás
nem emberi hangon stb.) nem váltanak ki ilyen reakciókat, ezért úgy vélik, ez lehet az empátia korai
prekurzora (McDonald és Messinger, 2011). Ezt nevezhetjük akár érzelmi fertőzésnek is, ami már
magában foglalja az érzelem kölcsönösségét, de ez még nem tekinthető igazi pro-szociális
viselkedésnek, mert ekkor még nem különült el az én és a másik fogalma a gyermekek
reprezentációiban (Eisenberg és Fabes, 1991).
A gyermekek tíz hónapos korban képesek értelmezni a másik személy szándékait, és egy éves
korban képesek erre empátiához köthető válasszal reagálni (Roth-Hanania, Davidov és Zahn-Waxler,
2011). Később a gyermeknél fokozatosan megjelenik a képesség, hogy a másik nézőpontjából
szemlélje a világot, és már nyílt érzelmi jelzések nélkül is képes lesz felmérni egy szituációt, így képessé
válik arra, hogy különböző segítségnyújtó viselkedésekkel reagáljon a másik személy distresszére
(Brownell, 2013).
A valódi empátiás viselkedés először kétéves kor körül jelenik meg. Ebben a korban a gyerekek már
megfelelő fejlettségű kognitív és szociális képességekkel és tapasztalatokkal rendelkeznek, elkülönült
az én és a másik, de még nem tudják teljesen megkülönböztetni saját belső állapotukat a másikétól.
Hoffman (1976) szerint erre a gyermekek a harmadik évben válnak képessé, így lehetővé válik az igazi
empátiás viselkedés elsajátítása, mivel érzékenyek lesznek a másik egyén érzelmeire, érzéseire. Négyöt éves korra kialakul a perspektíva-váltás, a tudatelmélet képessége, ami a még hatékonyabb
ráhangolódást és segítségnyújtást teszi majd lehetővé (McDonald és Messinger, 2011; lásd fent:
McIllwain, 2003).
Mindehhez azonban egy adott neurális háló innát léte szükséges, és ezt a tükörneuronok hozzák
létre. Ez a rendszer biztosítja az akció-percepció fejlődését, a tükörneuronok fontosak lehetnek más
emberek cselekedeteinek értelmezésében és új képességek elsajátításában utánzás révén, hozzájárulnak
a tudatelmélet és a nyelvi képességek kialakulásához.
3. Empátia és iskola
Az elméleti bevezető után az empátia megjelenési formáira térünk rá egy olyan, a mindennapi életre
és a fejlődésre nézve igen lényeges közegben, mint amilyen az iskola. Iskolai környezetben az empátiás
folyamatoknak két területe lelhető fel, az egyik a tanár-diák, a másik a diák-diák kapcsolatokban.
Az iskolára koncentrálva, Feshbach és Feshbach (2009) az empátia következő megjelenési
formáinak fontosságát emeli ki:
1. a tanár empatikus érzékenységét,
2. a diákok empátiaszintjének kapcsolatát két másik jelenséggel, az iskolai társas kapcsolatok
minőségével és a tanulási teljesítménnyel,
3. az oktatási folyamat „empatikussá” tételének lényegességét.
A tanár empatikus érzékenysége nagy hatással lehet a diákok közérzetére és iskolai viselkedésére.
A kliensközpontú terápia atyja, Carl Rogers (2003: 354.) így ír az empátiáról, mint a sikeres terápia
egyik feltételéről: fontos, hogy „a terapeuta képes legyen pontosan és empatikusan megérteni a kliens
világát úgy, ahogy az a kliensnek belülről látszik.” Ugyanez igaz a tanári munkára is mint vezetői,
nevelői és segítői szerepre, azzal, hogy Rogersnek (2003: 354.) igaza van abban, hogy a másik világának
átélésekor létezik egy lényeges határvonal is, csak úgy érezzük/érezhetjük a másik világát át, „mintha
az a sajátunk lenne”, de egyúttal tudatában vagyunk annak, hogy ténylegesen nem a mienk.
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Buda (1986: 142.) szerint: „...alsó tagozatban a megfigyeléses (obszervációs) modellkövetéses
tanulás és az azonosulás életkori szerepe miatt a tanár személyisége, elsősorban a tanári viselkedés
hitelessége, motivációs töltése, empátiás képessége jelenthet nagy nevelő erőt, ez a tantárgyak iránti
érdeklődést is fokozza.” A szerző szerint a fiatalabb gyerekekre való tanári „ráhangolódás” a gyerekek
szabályozásában és ösztökélésében is pozitív szereppel bírhat. Teutsch (1980: 88.) szerint „A nevelők
és a jellegzetesen segítő foglalkozások (helping professions) más képviselői egyre inkább felismerik,
hogy a személyiség fejlesztésének és a pedagógiai munkának az empatikus eleme jelentősebb, mint
bármilyen speciális metodológia...”, viszont aggasztó körülményként említi, hogy kutatási
eredményeikben a tanári empátia egy ötfokú skálával mérve csak a kettes szintet érte el.
Buda (2004: 20.) szerint nem egyszerű feladat áll a tanárok előtt sem, mert a tanítói, tanári munka
nehézsége egyrészt abban rejlik, hogy az empátiás folyamatokhoz minimalizálni kell az énre való
fókuszálást, viszont a tanításhoz ezzel ellentétben a pedagógusnak „a saját teljesítményét kell belül
monitorizálnia” (és ebből kifolyólag gyakori, hogy a tanárok csak a tananyag átadására törekszenek, és
nem figyelnek a diákok nemverbális jeleire).
Buda (1978) az empátia és az oktatás kapcsolatát taglalva a következő mozzanatra is felhívja a
figyelmet: az empátia segítségével a tanár felismerheti, hogy a diák nem érti a tananyagot és ez a
felfogásbéli sikertelenség, zavaros értelmezés a későbbiekben a tantárgy iránti attitűdöt és a tanulási
motivációt is alakítja. Véleménye szerint az empátia a fejlődés során mindenütt szükséges: a családban
és intézményes közegekben is, az óvodában és az iskolában. Az iskola a többi helyszíntől abban tér el,
hogy a mindennapi életet és érzelmeket nagyban meghatározza a csoportdinamika és az egyes diákok
szerepe, helyzete a csoportban (Buda, 1978). A szerző hangsúlyozza azt is, hogy a tanár a diákkal való
kommunikációját alakíthatja úgy, hogy az objektív igazságok mellett személyes véleményét és
érzelmeit is megosztja és így a diák közelebbinek érezheti a tanárt és akár azonosulhat is vele. Nagyon
érdekes meglátás, hogy „azzal az emberrel, akivel fogalmaink egyek, érzelmileg is közel tudunk kerülni
egymáshoz” (Buda, 1978: 230). Ez annyit jelent, hogy az iskolában az absztrakt fogalmak azonos
jelentése és értelmezése közelebb viheti egymáshoz a kommunikációban résztvevő személyeket.
Barr (2011) az iskolai közeg és kultúra, valamint a tanári empátia kapcsolatát vizsgálta. Az iskolai
szervezeti kultúrát mérő kérdőívben a magasabb osztályzatok a pozitívabb kultúrára utaltak, a tanári
empátiát pedig nézőpontfelvétel/váltás, empátiás törődés, személyes distressz alskálákkal mérték.
Eredményei szerint minél sikeresebb a tanár a nézőpontfelvételben/váltásban (a mások
perspektívájának átvételében), annál pozitívabbnak ítéli a diákok egymás közötti kapcsolatait. A tanári
érzelmi distressz ezzel szemben negatív korrelációt mutatott a kortársak közötti viszonyok tanári
értékelésével, tehát minél rosszabbul érezte magát a tanár a saját bőrében, annál negatívabbnak ítélte a
kortárskapcsolatokat is. A tanári nézőpontfelvétel/váltás szintje emellett pozitív kapcsolatot mutatott az
oktatási lehetőségekkel, valamint az iskolai normákkal (az első arra vonatkozik, hogy milyen a tanár
szerint az oktatás minősége, a második pedig az iskolai szabályokra). Összegezve: a magas
perspektívaváltással rendelkező tanár pozitívabbnak értékeli az iskolai környezetet, interakciókat és
lehetőségeket.
Vannak olyan kutatások és vélemények is, amelyek a diákok empátiájának hatását taglalják. Az
iskolai teljesítmény és a magasabb empátiaszint Feshbach és Feshbach (2009) szerint úgy kapcsolódik
össze, hogy az empatikus tanuló emlékezeti folyamatait elősegíti az empatikus beleélés olyan tartalmak
tanulásakor, melyek eseményeket, történeteket foglalnak magukba. A tanári empátia előnyös hatásaival
kapcsolatban e szerzők kiemelik, hogy a leglényegesebb az, hogy a tanár empátiáját érzékeljék a diákok:
így növekszik az önbizalmuk, az elfogadottság érzése és a kötődés az iskolához. Ezek a vélemények
arra utalnak, hogy az empátia fejlesztése oktatási közeg(ek)ben is nélkülözhetetlen és pozitív
következményekkel jár több szinten is.
Kutatásában Zsolnai (1998) a szociális kompetencia és az iskolai sikeresség vizsgálata során kitért
az empátia és az iskolai teljesítmény kapcsolatára. Eredményei közül csak az empátiára vonatkozókat
mutatjuk be: az empátia (a barátságosságon keresztül mérve) a belső tanulási motivációval erősebb, a
jó osztályzatokkal viszont valamivel gyengébb kapcsolatban áll, ami azt jelenti, hogy az empatikusabb
diákok érdeklődőbbek, azért tanulnak és foglalkoznak a különböző tantárgyakkal, mert kíváncsiak és a
teljesítményük is jó az osztályzatok tükrében.
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4. Következtetés
A dolgozat az empátia fogalmát járta körül az empátia meghatározásán, fajtáin és fejlődési vonalán
keresztül, valamint egy specifikusabb területre is kitért, történetesen arra, hogy az iskolában miért igen
fontos az empátia, mint képesség.
Sajnos megállapíthatjuk, hogy egy nem kikutatott területről van szó, a mai napig kevés olyan kutatás
van, amely az empátia szerepét vizsgálja az iskolai közegben, akár a tanár, akár a diák oldaláról. Az
elméleti meglátások és kutatási eredmények alapján azonban elmondható, hogy az empátiának pozitív
és előremutató, fejlődésre ösztökélő szerepe van mind a társas, mind az iskolai, intézményes
környezetben.
Az empátia jelenléte vagy hiánya a vezetőknél, pedagógusoknál és a diákoknál több szinten fejt(het)i
ki hatását.
A tanár viszonyulása, vezetési stílusa meghatározza a gyermek közérzetét az iskolában, a tanárral
való azonosulás valószínűségét és ez a tantárgy iránti attitűdre is hatással lehet.
A diák empátiája alakítja a gyermekek közötti kapcsolatokat, magát az osztályt, mint a gyermek
számára fontos életteret a csoport érzelmi klímáján keresztül és a bemutatott kutatások szerint akár a
gyermek iskolai teljesítményét is.
Az eddig elmondottak arra engednek következtetni, hogy az empátia szerepének vizsgálatára az
iskolában és oktatási környezetben nagyobb hangsúlyt kellene fektetni, az oktatási folyamat javítása, az
interperszonális kapcsolatok minőségének emelése és pozitív irányba terelése végett is.
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THE RELEVANCE OF EMPATHY AND ITS BENEFITS IN SCHOOL SURROUNDINGS
Abstract
In the first part of the work we deal with the phenomenon of empathy and its development. Empathy
is a capability specific to humans and we can differentiate between cognitive and affective empathy,
which are the roots of altruistic behavior.
In the second part we work on a more specific field, the relationship of empathy and school. There
are few studies conducted so far, which worked on the importance of empathy in school, and based on
these scarce studies we can conclude that the relevance of developing empathy is unavoidable.
Keywords: cognitive empathy, affective empathy, development, school
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A munka a bajai Eötvös József Főiskola és a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar
hallgatóinak ökolábnyomát vizsgálja. A kutatásra 2019 februárjában és márciusában került sor. A
kutatásban összesen 94 hallgató vett részt, mind óvodapedagógusok illetve tanítók. A kutatást online,
anoním kérdőívek segítségével végeztük el.
A kutatás eredményeinek feldolgozása után megállapítottuk, hogy nincs statisztikailag jelentős
eltérés a bajai Eötvös József Főiskola és a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar hallgatóinak
ökolábnyoma között. Mindkét esetben ez az érték 4-6 ha között alakult.
Kulcsszavak: ökológiai lábnyom, tanítók, óvodapedagógusok
1. Bevezető
A környezetvédelem napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kap a mindennapi életben, azonban
magának a ténynek a felismerése, hogy a bioszféra állapota romlik, s ezért jórészt antropogén hatások
a felelősek, nem elegendő ahhoz, hogy az emberiséget, az emberiség környezethez való viszonyulását
és viselkedését megváltoztassa. Kerényi Attila (2003) szerint a környezetvédelem egy „társadalmi
tevékenységi rendszer” melynek szavatolnia kell a bioszféra megőrzését úgy, hogy közben a társadalmi
fejlődést is támogatja, de közben meg kell védenie az élővilágot a káros antropogén hatásoktól.
Az utóbbi időben megszületett a felismerés, hogy a környezettel kapcsolatos pozitív attitüdőket még
kisgyermekkorban kell kialakítani, amíg a gyerekek fogékonyak az őket körülvelő természtre, ebből
pedig az következik, hogy az oktatásban egyre nagyobb teret kell, hogy kapjon a környezetvédelem és
a környezettvédelmi tudat kialakítása is. Ma a szerbiai és magyarországi tantervek illetve a tankönyvek
is részben arra törekszenek, hogy a környezetvédelemmel kapcsolatos tartalmakat minnél több
téma/egység részeként becsempésszék, azonban még mindig nagyon sok múlik a tanító hozzáállásán,
szokásain és természetesen a példamutatásán is, hogy a munkája ezen a területen is sikeres legyen
(Cekuš – Horak, 2011, 2012, 2014, Službeni glasnik Republike Srbije Posvetni glasnik). A témával
Fűzné Kószó (2002) részletesen foglalkozott, kiemeli, hogy nagyon fontos, hogy megfelelő
képzettséggel és környezeti ismeretekkel rendelkezzenek a jövendő pedagógusok. Weiland és
Morrison (2013) is szorgalmazza, hogy a környezeti nevelés nagyobb teret kapjon az oktatásban és a
tantervekben is.
Az ökológiai lábnyom fogalma Rees és Wackernagel (1996) ökológusok nevéhez fűződik.
Valójában ez egy olyan érték, amely hektárban (ha) kifejezve adja meg, hogy az emberi társadalomnak
(személynek, országnak vagy régiónak) mennyi földre és vízre van szüksége önmaga fenntartásához és
a megtermelt hulladék elnyeléséhez.
Hogy a jövő generációi a környezettudatosság jegyében tudjanak majd élni, fontos, hogy megfelelő
ilyen irányú oktatásban és nevelésben részesüljenek. Hasonlóan vélekedik Schrót (2015) is, aki szerint
megfelelő készségfejlesztő pedagógiai módszerekkel lehet ezt elérni az oktatásban. A környezeti
nevelés fontosságáról a környezettudatos cselekvés megvalósulásának és a környezeti attitűdök
kialakításának érdekében számos kutatásban beszámoltak már be (Major, 2012).
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2. Célkitűzés
A kutatás célja az volt, hogy meghatározza a bajai Eötvös József Főiskola (EJF) és a szabadkai
Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar (MTTK) hallgatóinak ökolábnyomát és következtetéseket vonjon
le a pedagógus jelöltek környezettudatos magatartásának szintjéről illetve, hogy megállapítsa
összefüggésbe hozható-e a környezetvédelmi kurzusok hallgatása a környezetvédelmi szokásokkal.
3. Minta és módszer
A kutatásban a Eötvös József Főiskola (EJF) 52 és a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar
(MTTK) 42 tanító és óvodapedagógus szakok elsős, másodikos, harmadikos és negyedikes hallgatói
vettek részt (1., 2., 3., 4. ábra). A kutatásra 2019 februárjában és márciusában került sor. Az adatok
online, de anoním kérdőív segítségével gyűjtöttük be a két intézményben. A kérdőív elfogadott,
standardizált Ökológiai lábnyom-mérő kérdőív (Eric Krause, KÖVET-INEM Hungária), minek
kérdései 5 terület köré csoportosulnak (lakás, étkezés, közlekedés, beszerzés és vásárlás, valamint
hulladék).

1. ábra: A szabadkai egyetemisták évfolyamonkénti eloszlása

2. ábra: A bajai egyetemisták évfolyamonkénti eloszlása
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3. ábra: A szabadkai egyetemisták szakonkénti eloszlása

4. ábra: A bajai főiskolások szakonkénti eloszlása

A kutatásban használt ökolábnyom teszt kérdéseit és az értékelés módját az 1. melléklet tartalmazza.
4. Eredmények és következtetések
A tesztek kielemzése után a megkérdezett a szabadkai egyetemisták ökolábnyoma két csoportba
sorolható be (5. ábra). A hallgatók több mint felének (56%) az ökolábnyoma 4-6 ha között alkult.
Valamivel kevesebben voltak azok akik a 6-7.8 ha nagységrendbe estek. Ezek az adatok igen magasak
tekintettel a szerbia átlagra, amely 2,7 ha a legfrisebb hivatalos felmérések szerint (National Footprint
Accounts 2018 edition (Data Year, 2014)).
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5. ábra: A szabadkai hallgatók ökolábnyoma

A legtöbb bajai főiskolásnak, hasonlóan a szabadkai egyetemistákhoz, 4-6 ha területre van szüksége
élettevékenységeik elvégzéséhez (6. ábra). Ebben az esetében is 40% közül mozog azok száma, akiknél
ez a szám 6-7.8 ha között alakul. Ezek az adtok is valamivel magasabbak a hivtalaos 2016-ban
megjelent adatoknál, ahol 3.9 ha-t állapítottak meg (Natiolnal Footprint Accounts 2018 edition (Data
Year, 2016).

6. ábra: A bajai főiskolások ökolábnyoma

Fontos kitérni arra is, hogy a megkérdezettek közül a bajai főiskolán csak 10-en a szabadkai
tanítóképzőn 31-en választottak ill. hallgatnak le eddig környezetvédelemmel kapcsolatos tárgyat.
Ennek oka, hogy a hallgatók egyrészének még nem volt alkalma ilyen jellegű tárgyakkal találkozni,
ami abból adódik, hogy képzésük eleljén vannak, azonban sokan más kurzusokat vettek fel, ez utóbbi
esetben tehát nem beszélhetünk arról, hogy nem volt rá lehetőségük. Itt érdekes megjegyezni, hogy a
kurzus választható jellegéből eredően, a hallgatók környezetvédelmi ismeretei hiányosak lehetnek.

107

Szintén fontos megfigyelni (7. ábra, 8. ábra), hogy nem mutatozik jelentős különbség az ökolábnyom
tekintetében a két csoport (azok akik választottak környezetvédelemmel kapcsolatos kurzusokat és azok
akik nem) között. Ez is bizonyítja azt, hogy a környezetvédelmi szokásaink elsősorban
kisgyeremekkorban alakulnak ki, később ez már sokkal kevésbé formálható, azonban az
óvodapedagógusok és tanítók ilyen jellegű sikeres munkájához fontosnak tartjuk, hogy felsőoktatási
képzésük során megfelelő ismeretkere tegyenek szert.

7. ábra: A bajai főiskolások ökolábnyoma a választható tárgyak függvényének tükrében

8. ábra: A szabadkai egyetemisták ökolábnyoma a választható tárgyak függvényének tükrében

Ha összehasonlítjuk a két intézmény hallgatóinak ökolábnyomát, akkor megállapíthatjuk, hogy
többségében vannak azok, akik ökológiai lábnyoma 4-6 hektár között alakul, azonban 40% körül
mozgott azoknak az aránya akik ökolábnyoma 6-7.8 ha között alakul (9. ábra).
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9. ábra: Az MTTK és az EJF hallgatóinka ökolábnyoma

A szabadkai Magyar Tannyelvű Tantóképző Karon már az előző években is foglalkoztak kisebb
pilóta kutatások a hallgatók ökolábnyomával, ezek bár másik tesztet (ingyenes olnine kérdőívet
használtak: KÖTHÁLÓ, Huszka 2019), jóval alacsonyabb értékeket állapítottak meg (3.5-4 ha), ami
valószínűleg a teszt és a minta nagyságából ered. Közismert, hogy az ökolábnyom mérésére számos
kérdőív létezik és ezek gyakran eltérő adatokat adnak.
5. Összegzés
Megállapíthatjuk a kielemzett adatok alapján, hogy nincs jelentős külünbsége a szabadkai Magyar
Tannyelvű Tanítóképző Kar és a bajai Eötvös József Főiskola hallgatóinak ökolábnyoma között. Az
átlagos érték mindkét esetben 4-6 hektár között alkaul. Ez az érték mindkét ország átlagánál magasabb,
ezt a kérőívvel illetve a minta nagyságával tudjuk megmagyarázni. Szintén megállapítottuk, hogy nincs
összefüggés az ökolábnyom alakulása és a környezetvédelmi kurzusok lehallgatása között, ebből arra
következtetünk, hogy a környezettudatos viselkedés korábban alalkul ki és erre felnőtt korban sokkal
nehezebb hatni. Azonban fontosnak tartjuk, hogy a tanítóképzős és az óvodapedagógus hallgatók ilyen
jellegű ismereteket szerezzek a felsőoktatási képzésük során, hogy alapvető ismereteik pontosak
legyenek és, hogy ötleteket illetve támaszt kapjnak a jövendőbeli pedagógusi munkájuk ilyen értelembe
vett sikerességéhez, hiszen úgy véljük maga a tanterv és a tankönyvek nem biztos, hogy elegendő
útmutatót adnak nekik.
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ECOLOGICAL FOOTPRINT
Abstract
The study aims to compare the ecological footprint of the students studying at the Eötvös József
College and the Hungarian Language Teacher Training Faculty in Subotica. The research was
conducted in February and March, 2019. In total, 94 pre-service teacher and pre-school teachers
participated in the survey that was conducted online and anonymously.
Following data processing, it can be observed that there is no statistical deviance between the
ecological footprints of the two higher education institutions’ students. In both cases, their values altered
from 4 to 6 hectares.
Keywords: ecological footprint, pre-school teacher, pre-serviced teacher
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1. Melléklet
Ökológiai Lábnyom-nemzeti mérőszám
I. Lakás
a.) Hány fő él a háztartásban?
Pontszám
Pontszám
30
25
20
15
10

1
2
3
4
5 vagy több
b.) Mivel fűti a házat/lakást?
Földgáz
Villamos áram
Olaj
Megújuló energiaforrás

30
40
50
0

c.) Hány vízcsap van a házban/lakásban? (konyha, fürdő, WC, kert, stb.)
kevesebb, mint 3
3-5
6-8
8-10
több, mint 10
d.) Hol él?
Lakásban
Családi házban

5
10
15
20
25
20
40

II. Étkezés
a.) Egy héten hányszor eszik húst vagy halat ?
0
1-3
4-6
7-10
10-nél többször

0
10
20
35
50

b.) Egy héten hányszor eszik otthon készített ételt ? (azt is számítsa ide, amit munkába visz!)
10-nél kevesebbszer
25
10-14
20
14-18
15
18-nál többször
10
c.) Ha ételt vásárol, igyekszik hazai/helyi terméket venni ?
Igen
Nem
Általában
Ritkán
Nem tudom
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25
125
50
100
75

III. Közlekedés
a.) Milyen saját járművet használ? (ha semmilyet, akkor 0 pont)
motorkerékpár
kisautó
középkategóriás
nagy családi autó
sportkocsi vagy kisteher
teherautó

15
35
60
75
100
130

b.) Mivel jár iskolába/munkába ?
Autóval
Tömegközlekedési eszközzel
Iskolabusszal/vállalati busszal
Gyalog, kerékpárral, görkorival

50
25
20
0

c.) Hetente hányszor használ tömegközlekedési eszközt autó helyett? (ha mindig, akkor 0 pont)
0
1-5
6-10
11-15
15-nél többször

50
40
30
20
10

d.) Hol volt nyaralni ez évben?
Nem voltam
Belföldön
Európában
Európán kívül
A világ másik végén

0
10
30
40
70

e.) Évente hányszor kirándul autóval ?
Egyszer sem
1-3
4-6
7-9
9-nél többször

0
10
20
30
40

IV. Beszerzés, vásárlás
a.) Hány nagyobb háztartási beruházása volt az elmúlt évben ?
(TV, videó, számítógép, autó, szekrénysor, hűtő, tűzhely, stb.)
Egy sem
1-3
4-6
6-nál több

0
15
30
45

b.) Vásárlásai során választott energiatakarékos berendezést ?
Igen
Nem

0
25

V. Hulladék
a.) Igyekeznek a háztartásban csökkenteni a keletkező hulladékot ?
(vásárlás nagy kiszerelésben, szórólapok elutasítása, stb.)
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Mindig
Sokszor
Ritkán
Soha
b.) Alkalmaznak komposztálást otthon ?
Igen, mindig
Sokszor
Ritkán
Soha
c.) Újrahasznosítják az újságpapírt, papírdobozt, műanyag és
üvegpalackokat vagy bármi más hulladékot ?
Igen, mindig
Sokszor
Ritkán
Soha
d.) Hetente hány zsák/kuka szemetet termelnek?
0
Fél zsákkal
Egy zsákkal
Két zsákkal
Több, mint két zsákkal
Értékelés:

0
10
20
30
0
10
15
20

0
10
15
20

0
5
10
20
30

Az Ön lábnyoma a Földön

I. Kevesebb, mint 150 pont

kisebb, mint 4
hektár

II. 150-350

4-6 hektár

III. 350-550

6-7,8 hektár

IV. 550-750

7,8-10 hektár

V. Több, mint 750

nagyobb, mint 10

hektár

hektár

Értékek országonként:
http://www.footprintnetwork.org/gfn_sub.php?content=footprint_hectares
http://www.earthday.net/goals/footprint.stm
http://www.ecouncil.ac.cr/rio/focus/report/english/footprint/ranking.htm
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PEDAGÓGIAI SZAKSZÓKINCS-GYŰJTEMÉNY
A DEBRECENI EGYETEMEN
JENEI TAMÁS
Debreceni Egyetem, Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar, Hajdúböszörmény, Magyarország
jeneitamas@hotmail.com
Mentor: Dr. Nemes Magdolna
Összefoglaló
A Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjának keretében célunk egy olyan angol-magyar
nyelvű szakszókincs-gyűjtemény összeállítása, melyet a Kar óvodapedagógia, szociálpedagógia és
gyógypedagógia szakos hallgatói és oktatói, és a téma iránt érdeklődők egyaránt tudnak használni. A
szakszókincs-gyűjteményhez kapcsolódhat a fordítási nehézségek magyarázata is, a fordítások elméleti
problémáinak taglalása. A szakfordítási munka során kialakulhat egy önálló szakfordítási műhely a
Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Karán. A szakszókincs-gyűjtemény 2020ban a Kar honlapján közvetlenül elérhetővé válik, a látogatók egyszerűen kereshetnek az adatbázisban.
Az újabb fordítások készítése során az adatbázis folyamatosan bővíthető és bővítendő lesz az új
terminusokkal. Lehetővé válik a szakkifejezések keresése, ami a célratörő használatot és annak
gyorsaságát támogatja. Az elektromos forma lehetővé teszi a rugalmasságot, az értelmezések
változásainak a további követését, azaz a szószedet rendszeres és időszakos karbantartását is.
Kulcsszavak: tehetséggondozás, szakszókincs-gyűjtemény, adatbázis, pedagógia, gyógypedagógia
1. Bevezetés
A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógia Karán 1972-től folyik óvodapedagógia
alapképzés, több mint 25 évre tekint vissza a szociálpedagógia alapképzés, melyhez kapcsolódik a
2018-ban indult szociálpedagógia mesterképzés is. A karon több mint tíz éve folyik a csecsemő- és
kisgyermeknevelő alapképzés. A legújabb szak, a gyógypedagógia alapképzés 2017-ben indult.
A szaknyelvi órák hosszú ideg szabadon választható kurzusként jelentek meg, és előfordult, hogy
valójában nyelvvizsga-előkészítő óraként működtek. A szabadon választott órák továbbra is
megmaradtak, pl. Reading about Social Pedagogy in English, Reading about Early Childhood
Education in English és Reading about Special Education in English. Az órára jelentkezés feltétele a
középfokú (B2) nyelvtudás. A szabadon választott órák keretében 5-6 érdeklődő, jó nyelvtudású
hallgatóval valódi szakfordítási műhely alakulhat ki a közös munka során. A 2017/18-as tanévtől, az új
tantervi hálókban bevezetésre került minden szakon az idegen nyelvi szakirodalom-feldolgozás kurzus.
Nappali és levelező tagozatos hallgatók egyaránt felvehetik a tárgyat. Az idegen nyelvi szakirodalomfeldolgozás tárgy angolból és németből is meghirdetésre kerül, a hallgatók dönthetnek arról, hogy
melyiket szeretnék teljesíteni. A szaknyelvek és szaknyelv-oktatás helyzetét nagy mértékben
módosítani fogja a 2020-ban életbe lépő szabályozás, melynek értelmében a felsőoktatásba kizárólag
középfokú nyelvvizsgával nyerhetnek felvételt a jelentkezők.
2. Az idegen nyelvi szakirodalom-feldolgozás
Az Idegen nyelvi szakirodalom-feldolgozás egy féléves kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék
a szakterületük angol/német nyelvű irodalmának olvasásához szükséges alapvető szókincset, és képessé
váljanak szakirodalmi szövegek, tanulmányok önálló feldolgozására. A félév során a hallgatók önállóan
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is keresnek a szakmai érdeklődésükhöz, a szakdolgozatukhoz kapcsolódó tanulmányokat, melyekről a
csoportban beszámolnak.
A kötelező félév során a hallgatók általános tájékoztatást kapnak a tudományos szövegek
sajátosságairól (olvasási stratégiák, kritikus olvasás, tanulmányok felépítése, absztrakt írása stb.), majd
az adott szakterület szövegeinek közös feldolgozása zajlik. Az egyre hosszabb és terjedelmesebb írások
feldolgozása során a hallgatók szókincse folyamatosan bővül, nyelvi kompetenciájuk fejlődik.
A szövegválasztás elsődleges szempontja a fokozatosság, hiszen nagyon eltérő nyelvtudású
hallgatóknak kerülnek egy csoportba.
A félév elején a feldolgozásra kerülő szövegek a szülőknek, nagyközönségnek szánt tájékoztatók,
ezeket váltják fel a szaktudományos munkák. A szövegek olvasásával és fordításával párhuzamosan a
diákok excel formátumban glosszáriumot is készítenek.
Az órák során külön figyelmet igényel az alaktan, a szóképzés gyakorlása, hiszen a prefixumok és a
szuffixumok ismerete nagyban megkönnyíti az olvasást (pl. unidentifiable reasons ’azonosíthatatlan
okok’, unwanted movements ’akaratlan mozgások’, illegible handwriting ’olvashatatlan kézírás’,
predisposition ’hajlam’, mispronounce ’helytelenül ejteni a beszédhangot’, voiced ’zöngés (hang)’ ~
voiceless ’zöngétlen (hang)’). A szóösszetételek áttekintése és gyakorlása épít a hallgatók előzetes
ismereteire (pl. well-trained ’jól képzett”, hand-eye coordination ’kéz-szem koordináció’, in-class
essay ’órai dolgozat’, similar-sounding words ’hasonló hangzású szavak’, short-term memory
’rövidtávú memória’, on-going support ’folyamatos támogatás’, social security system
’társadalombiztosítási rendszer’, books on tape ’hangoskönyv’, in-class essay ’tanórai dolgozat’). A
hallgatók nem elégedhetnek meg azzal, ha ismerik a szót, hiszen a szakmai szövegben más jelentésben
használhatják pl. paper ’tanulmány, szöveg’, book report ’olvasónapló’ vagy az attachment, nem
emailhez kapcsolódó csatolmány, hanem ’kötődés’ jelentésben használatos pszichológiában.
A szókincs fokozatosan előtérbe kerül, például a csecsemő- és kisgyermeknevelő és óvodapedagógia
szakos hallgatóknál a toddler ’tipegő gyerek’, trust ’bizalom’, sibling ’testvér’, adolescence
’serdülőkor’, child of pre-school age ’óvodás korú gyermek’. A caregiver jelenti a gyermek elsődleges
gondozóját, aki lehet szülő (anya/apa), nagyszülő, nevelőszülő, örökbefogadó szülő is. Az ’óvoda’ szóra
több kifejezést is találunk az angolszász irodalomban: preschool, kindergarten, nursery school,
daycare. A szociálpedagógia szakos hallgatók szakmai ismereteire építve kerülnek feldolgozásra a
szavak, pl. domestic violence ’családon belüli erőszak’, child abuse ’gyermekbántalmazás’, social
worker ’szociális munkás’, life management ’életvezetés’, human dignity ’emberi méltóság’,
disadvantaged children ’hátrányos helyzetű gyermekek’, low-educated family ’alacsony iskolázottságú
család’. A gyógypedagógia szakon gyakran használt kifejezés az observation ’megfigyelés’, special
educational needs ’sajátos nevelési igény (SNI)’, wheelchair ’kerekesszék’, outgrow his condition
’kinövi az állapotát, elmúlik’, spelling ’helyesírás’, mild / severe intellectual disability ’enyhe/súlyos
értelmi fogyatékosság’, cognitive development ’kognitív fejlődés’, sessions ’terápiás ülés’, sound
production ’hangképzés’, syllable ’szótag’, pencil grip ’ceruzafogó’. A logopédiai terápában szükséges
lehet a fonológiai tudatosság (phonological awareness skills) fejlesztése.
A szóképzés gyakorlásához jó alapot nyújtanak a nyelvtani áttekintő munkák (pl. Redman 1997). A
szókincs bővítéséhez is találhatunk hasznos források, például olyan munkákat, melyek a gyakori
társadalmi problémák szóanyagát dolgozzák fel (pl. Gough 2001) vagy szókincsfejlesztő céllal
készültek (pl. Gairns–Redman 2012, BBC World Service Learning English oldalak).
A szókincs sajátos szeletét jelentik a rövidítések, melyek ismerete az olvasás-feldolgozást segíti, pl.
GP (general practitioner; háziorvos), SLT (speech and language therapist; logopédus), TA (teaching
assistant, pedagógiai asszisztens), SEN (special educational needs; sajátos nevelési igény), ECEC
(early childhood education and care; kora gyerekkori gondozás és nevelés), ADHD (attention deficit
hyperactivity disorder; figyelemhiányos hiperaktivitás zavar), APD (auditory processing disorder;
auditív feldolgozási zavar), LPD (language processing disorder; nyelvi feldolgozási zavar), ENT (Ear,
Nose and Throat Specialist; fül-orr-gége szakorvos), IPA (International Phonetic Alphabet,
Nemzetközi Fonetikai Ábécé). Az órákat videók és külföldi vendégoktatók előadásai teszik
változatossá.
A lexikai és szintaktikai egységek fordítása is nehézséget okozhat a hallgatóknak. A children with
dyslexia kifejezést fordíthatják ’gyerekek diszlexiával’ formában, bár a magyar kifejezés ’diszlexiás
gyerekek’. Hasonló ehhez a child with SEN ’gyermekek SNI-vel’, pontosabban SNI-s gyermekek,
valamint a child with a learning disability ’tanulásban akadályozott gyermek’. A facial tension
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kifejezést körülírással fordíthatjuk: a feszültség kiül az arcára; arcfeszülés; a to run in family jelentése
’öröklődik’, míg a phonetic in nature arra utal, hogy a jelenség fonetikai természetű. A child in effect
’érintett gyermek’-ként fordítandó.
A szövegrészlet fordítását önállóan, tanórán kívül készítik el, miközben glosszáriumot is készítenek
a szövegben szereplő szakkifejezésekből. A hallgatók egyénileg fordítanak, de együtt kell működniük
társaikkal, a határidőket be kell tartaniuk. A gyakorlatközpontú órák olyan kompetenciákat fejlesztenek,
melyek más területre is átvihetők (team-munka, pontosság, önállóság stb.).
Az elkészült fordításokat a kar oktatói, mint szakmai lektorok ellenőrzik, és a legjobb munkák a
karon működő Különleges bánásmód online, interdiszciplináris szakmai folyóiratban jelennek meg.
3. Előzmények – Pedagógiai szótárak
A pedagógiai szakszógyűjtemények nem előzmény nélküliek a magyar szakirodalomban. 1998-ban
jelent meg Gosztonyi Géza és Pik Katalin által írt és szerkesztett A szociális munka szótára című munka,
azonban a szótár napjainkban nehezen hozzáférhető és a szavak keresése is nehézséget jelent. A
szótárban a magyar nyelvű forma mellett áll az angol megfelelő, majd egy rövid magyarázat, pl. acting
out (acting out): Erőteljes érzelmek kifejezése viselkedéssel, szavak helyett. Ha az egyén belső érzéseire
adandó külső válasza nem fedhető fel közvetlenül, a viselkedés gyakran romboló, az alkalmazkodást
nem szolgálja. Az afónia (aphonia): Pszichológiai vagy érzelmi zavarok eredményeként bekövetkező
beszédképtelenség.
Szabolcs Éva, Peter Gavora és Larry Loesch állította össze az Angol-magyar-szlovák pedagógiai
terminológiai szótárat, mely 2004-ben jelent meg. Az angol nyelvű címszót angol nyelvű magyarázat
követi, majd a magyar és szlovák fordítás következik, ahogy a következő példában is látható:
INTELLIGENCE QUOTIENT (IQ) – a way to indicate a person’s relative level of general cognitive
functioning, it is the result of dividing a person’s mental age by the person’s chronologial age;
intelligenciahányados, inteligenčný kvocient.
Az óvodai megfigyelések közben, elsősorban óvodapedagógiai szóanyagot gyűjtött Vargáné Nagy
Anikó. A szószedetben olyan kifejezések találhatók, melyekre az angol óvodában megfigyelést végző
vagy szakmai gyakorlatot teljesítő hallgatóknak szükségük lehet, pl. sandbox ’homokozó’, smooth
transition ’zökkenőmentes átmenet’, apron ’köpeny’, core programme ’alapprogram’, specialist
intervention/support ’különleges bánásmód’, enrolment support ’beiratkozási támogatás’, Carrier
Progressive Model ’életpálya modell’ (Vargáné 2018).
Budapesten, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán 2009 óta folynak szaknyelvi
képzések. A kar honlapján hozzáférhető egy szószedet, amely az angol címszó magyar megfelelője
mellett értelmező szótárként magyarázatot is hoz (http://szotar.barczi.elte.hu/index.html). Ezt követően
besorolja, hogy a gyógypedagógia mely szakterületéhez vagy szakterületeihez sorolható az adott
kifejezés: autizmus spektrum pedagógiája szakirány (AU), értelmileg akadályozottak pedagógiája
szakirány (ÉA), hallássérültek pedagógiája szakirány (HA), látássérültek pedagógiája szakirány (LÁ),
logopédia szakirány (LO), pszichopedagógia szakirány (PSZ), szomatopedagógia szakirány (SZO),
tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány (TA). Végül a releváns gyógypedagógia területeket
és a társtudományokat sorolja fel (fogyatékosságtudomány, orvostudomány, gyógypedagógiatudomány, kutatásmódszertan) jelezve, hogy a címszó hová kapcsolódik (1. ábra). A szószedet excel
táblában készült, így lehetővé válik az adatok frissítése. A szószedet az oldalról ingyenesen letölthető.
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1. ábra: ELTE-BGGYK online szószedet

4. Szakszókincs-gyűjtemény összeállítása
2018 őszén történt az az elhatározás, hogy a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és
Gyógypedagógiai Karán folyó képzésekhez kapcsolódóan elektronikus szótári adatbázis készüljön. Az
excel táblázatban a három fő szak három füllel lesz jelen. Az első fül a gyógypedagógia szakhoz
kapcsolódik, a második a szociálpedagógiához, a harmadik fül az óvodapedagógia, valamint a
csecsemő- és kisgyermeknevelő szak területét öleli fel. A szótári adatbázis három fontos szómező
(pedagógia, szociálpedagógia és gyógypedagógia) minél teljesebb körű bemutatására törekszik.
Az adatbázisra azért van szükség, mert a korábban bemutatott pedagógiai és szociálpedagógiai
szógyűjtemények könyv alakban jelentek meg, ma már nehezen férhetőek hozzá, valamint a két terület
szókincse jelentős változáson ment át az elmúlt húsz évben. A gyógypedagógiai szakszókincsgyűjtemény a kar új, gyógypedagógiai profilját kívánja megerősíteni. Tapasztalataink szerint a
gyógypedagógia területén sokkal több korszerű idegen nyelvű, elsősorban angol nyelvű szakirodalom
érhető el az interneten, mint magyar nyelven pl. Gad Elbheri –Gavin Reid–John Everatt: A Teacher’s
Pratical Guide Motivating Children with Specific Learning Difficulties (Routledge, 2017), Bonnie
Keilty: The Early Intervention Guidebook for Families and Professionals (Teachers College Press,
2016). Mindkét említett szerző a mai gyógypedagógia elismert alakja, munkáik azonban magyarul
nem érhetők el.
Az adatbázis legfőbb feladata az lesz, hogy a hallgatót, kutatót és oktatót segítse az angol nyelvű
szakirodalom feldolgozásában. Az egymás mellett levő három fül célzott, gyors és könnyű keresést tesz
lehetővé. A három terület között jelentős az átfedés, így, ha az egyik fülön nem található meg a keresett
szó vagy kifejezés, a felhasználó azonnal próbálkozhat a másuk fülön (pl. mindhárom szakterület
használja a (dis)ability, adaptation, sibling, diversity, assessment szavakat). Az adatbázisban angol és
magyar kifejezésekre is lehet keresni, és tervben van még a német nyelvi kiegészítés is.
2018 ősze és 2019 tavasza között mintegy félszáz forrás került feldolgozásra, melyek pedagógiai,
szociálpedagógiai és gyógypedagógiai munkák. A szövegek olvasása közben glosszáriumok készültek,
melyeket egyesítve szólistákat kaptunk. Az így elkészült adatbázisokat alapos ellenőrzésnek vetettük
alá, és nem minden adatot vettünk figyelembe, mivel pedagógiai, szociálpedagógiai és gyógypedagógiai
szakkifejezések szótárát kívánjuk megszerkeszteni, így az adatbázisba főnévi, igei és melléknévi
szófajú adatokat emeltünk be.
Az elektronikus forma lehetővé teszi a rugalmasságot, az értelmezések változásainak a további
követését, azaz a szószedet rendszeres és időszakos karbantartását is.
Az egyes forrásoknak az így megszűrt szóállományát a három elkülönített fülön került rögzítésre.
Az adatbázisban jelenleg kb. 1.200 gyógypedagógiai, kb. 780 szociálpedagógiai és kb. 520
óvodapedagógiai szó, kifejezés található (2. ábra).
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2. ábra: DE-GYGYK szószedet

5. Felmerülő fordítási nehézségek
Mivel sok a határterület a gyógypedagógia, szociálpedagógia és az óvodapedagógia között, így
biztosan lesznek átfedések közöttük, például az ability ’képesség’ megtalálható mind a három
szószedetben. Ilyen még a disability ’fogyatékosság’, melyet újabban képességzavarként említenek
(Lányiné dr. Engelmayer Ágnes is a képességzavar kifejezést használja az Intellektuális képességzavar
és pszichés fejlődés című könyvében). A gyógypedagógiai irodalomban előforduló szavak még:
achievement ’eredmény, teljesítmény’, anxiety ’szorongás, aggodalom’, obey ’engedelmeskedik, szót
fogad’, obedient ’engedelmes, szófogadó’, disobidient ’engedetlen’, residential school ’bentlakásos
iskola’, residential care centre ’bentlakásos ellátóközpont’, positive reinforcement ’pozitív
megerősítés’, shaky hand-movement ’remegés’.
Fordítási nehézséget okozhat még az is, hogy nem nyelvszakos hallgatókról beszélünk. Nekik is
nagyon fontos az idegen nyelvű szakirodalom a szakdolgozatukhoz és ehhez kíván segítséget nyújtani
ez az adatbázis, a folyamatosan bővülő szószedet.
6. Terminológiai problémák
A terminológiai problémák külön figyelmet igényelnek. Mind a három területnél előfordulnak olyan
összetett, több jelentéssel is bíró szavak, melyeket körülményes lefordítani. Ilyenek például a
mainstream school, mental junk food, electronic entertainment time, key document, generation gap,
human dignity, life management, impairment, children from alcoholic home, external environment
kifejezések is. A mainstream school jelentheti a többségi iskolát vagy a normál tantervű általános
iskolát. A mental junk food kifejezés utalhat a szellemi képességekre is – mental ’szellemi, elme’ junk
food ’egészségtelen étel’. A mental junk food olyan tartalom fogyasztását (videó, film stb.) jelenti,
amely rossz hatással van a kognitív képességekre. Az electronic entertainment time kifejezést eleinte
„kütyüidőnek” fordítottuk, de talán jobban illik rá a „kockulási idő”, ami utalhat arra, hogy egy személy
naponta mennyi idő tölt el egy bizonyos elektronikus készülék használatával. A key document szó
szerint fordítva kulcsdokumentum, azaz nagyon fontos irat, dokumentum. A generation gap kifejezés
magyarra fordítva „generációs szakadék”. Ehhez kapcsolódhat a „Bezzeg az én időmben!” kifejezés is.
Ez a mondat általában idősebb emberek száját hagyja el abban az esetben, ha valami általuk
elfogadhatatlan dolgot vélnek felfedezni a fiatalabb korosztály körében. A human dignity szó jelentése
emberi méltóság; azon értékek összessége, amelyek az embernek származásától, fejlettségi szintjétől,
műveltségétől, tulajdonától stb. függetlenül a sajátja. A life management kifejezés jelentése
’életvezetés’, alapvetően döntéseket és azok végrehajtását fedi le. Az impair ’károsít’ jelentésű igéből
képzett impairment kifejezésnek sokféle jelentése lehet: zavar, károsodás, betegség, gyengülés. A visual
impairment azt jelöli, hogy a személy kisebb-nagyobb mértékben látáscsökkent. A hearing impairment
halláskárosodást, míg a sensory impairment érzékszevi károsodást jelent. A children from alcoholic
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home szóösszetétel körülírva annyit jelent, hogy olyan családból érkező/származó gyermekek, ahol a
szülők sűrűn alkoholos befolyás alatt vannak. Az external environment élettani fogalom jelentése külső
környezet, mely Claude Bernard 19. századi francia fiziológus nevéhez fűződik. A school environment
iskolai, míg a learning environment bármilyen tanulási környezet lehet. A free flow environment olyan
óvodai csoportszoba, amelynek közvetlen kapcsolata van a környezettel, azaz egyik ajtaja az
udvarra vezet.
7. A jövőbeni tervek
A szótár véglegesítéséhez elengedhetetlen a szakmai lektorok bevonása a szógyűjtemények
ellenőrzéséhez (gyógypedagógia – Mező Katalin, pedagógia – Vargáné Nagy Anikó, szociálpedagógia–
Galán Anita). A terveink között szerepel hallgatói csoport kialakítása, valamint szakfordítási műhely
kialakítása a DE Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Karán. A félévek során folyamatosan készülnek
az újabb fordítások, ezáltal időről időre bővül a szakszókincs-gyűjtemény is. A gyógypedagógiai,
pedagógiai és szociálpedagógiai szakszókincs online glosszárium a tervek szerint 2020-ban a Kar
honlapján közvetlenül elérhetővé válik, így a hallgatók, az oktatók és a látogatók egyszerűen
kereshetnek az adatbázisban. Az újabb fordítások készítése során az adatbázis folyamatosan bővíthető
és bővítendő lesz az új terminusokkal. A glosszáriumban lehetővé válik a szakkifejezések keresése, ami
a célratörő használatot és annak gyorsaságát támogatja. Az elektromos forma lehetővé teszi a
rugalmasságot, az értelmezések változásainak a további követését, azaz a szószedet rendszeres és
időszakos karbantartását is. Az elkészített fordítások publikálására a Különleges Bánásmód, online
interdiszciplináris szakmai lapban kerülhet sor (http://old.gyfk.unideb.hu/kulonlegesbanasmod).
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PEDAGOGICAL GLOSSARY AT THE UNIVERSITY OF DEBRECEN
Abstract
Being involved in the Talent Development Program our goal is to compile a Hungarian-English glossary
that can be useful for the students studying Early Childhood Education, Social Pedagogy and/or Special
Education. Moreover, lecturers and researchers of these fields can use it as well. Explanation of translation
difficulties and theoretical background of the translations can be connected to the glossary. While translating
scientific papers, a translation group can be formed at the Faculty of Education for Children and Special
Educational Needs. The glossary will be available on the website of the Faculty in 2020, the users will be
able to look for a word or a specific term in the database. The database can be and should be expanded with
new terms regularly due to new translations. The electronic format provides flexibility, easy modification of
interpretations, in other words, the regular maintenance of the online database seems to be necessary.
Keywords: talent development, glossary, database, pedagogy, Special Education
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Sažetak
Rano djetinjstvo jedno je od najznačajnijih razvojnih razdoblja djeteta. To je vrijeme intenzivnog
tjelesnog, intelektualnog, moralnog, emocionalnog i socijalnog rasta i razvoja. Ono predstavlja temelj
za budući razvoj djeteta.
Rano djetinjstvo je životni period u kojem dijete nema formalnih obveza. To je vrijeme igre,
najučestalije i najomiljenije dječje aktivnosti. Treba ju shvatiti vrlo ozbiljno. Ona djeci pruža neslućene
mogućnosti: u igri se mašta, pretvara, eksperimentira, upoznaje svijet u sebi i oko sebe. Igra je poligon
za usvajanje i vježbanje brojnih životnih vještina: pregovaranja, dogovaranja, surađivanja, rješavanja
problema. U igri se razvija sposobnost usmjeravanja i održavanja pažnje, razmišljanja, upoznaju se novi
objekti i njihove funkcije, uspostavljaju uzročno-posljedične veze, analizira, klasificira, sintetizira kako
bi se stekli brojni koncepti poput vremena, prostora, boje, oblika, volumena. Igrajući se djeca uče i
zaista uživaju u tome.
Prijelaz iz vrtića u školu iznimno je značajan trenutak u životu djeteta, ali i njemu bliskih osoba.
Popraćen je burnim emocijama, koje mogu biti pozitivne, gotovo euforične, ali i negativnog predznaka.
Polaskom u školu dijete poprima novu ulogu i postaje učenik te ga se promatra kroz prizmu novih
obveza koje pred njega postavlja školsko okruženje.
Odgojno-obrazovni sustav trebao bi pružiti mogućnost kontinuiranog prelaska iz jednog dijela
sustava u drugi, no zbog diskrepancije u funkcioniranju, zahtjevima i očekivanjima vrtića i škole često
nije tako. Upravo stoga postoji potreba znatnog iskoraka ka kvalitetnijim rješenjima.
Ključne riječi: dijete, odgojno-obrazovni sustav, škola, učenik, vrtić
1. Dijete i djetinjstvo
Rano djetinjstvo jedno je od najznačajnijih razvojnih razdoblja djeteta. Tijekom tog perioda dešavaju
se velike promjene u kognitivnom, psihomotoričkom i afektivnom području koje predstavljaju osnovu
za daljnji kvalitetan život. Upravo stoga, tendencije suvremenih pedagoških promišljanja u svijetu
usmjerene su osiguravanju optimalnih uvjeta za svako dijete. Brojni projekti, programi i akcije na
lokalnoj, ali i globalnoj razini promoviraju i djeluju s ciljem osiguravanja čim boljih uvjeta postizanja
cjelovitog razvoja i dobrobiti djeteta.
Uključenost djece u institucije ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja sve više se priznaje kao
temelj za cjeloživotno učenje i razvoj (EurydiceReport, 2019). Zbog toga se što veći broj djece želi
obuhvatiti, a i vrijeme provedeno u predškolskim odgojno-obrazovnim institucijama želi se produljiti.
U ovom radu naglasak će biti na igri – jednoj od aktivnosti koja snažno determinira rano djetinjstvo
te prelasku iz vrtića u škole, procesu koji se ne odnosi samo na zadnji dan polaženja vrtića ili prvi dan
škole, nego promatrano znatno šire. Prijelaz iz vrtića u školu bit će promatran kroz Bronfenbrennerovu
ekološku teoriju. Gladak prijelaz, popraćen snažnim kvalitetnim vezama taj proces može učiniti
pozitivnim i ugodnim, a kontinuum u korištenju igre kao dominantne aktivnosti jedan je od načina da
se takav prijelaz realizira.
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2. Igra – glavni čimbenik razvoja djece predškolske dobi
Igra je najučestalija i najvažnija aktivnost djece. Ona je vrlo složen fenomen koji je lako prepoznati
no teško definirati zbog njezinih višestrukih značajki (Fesseha i Pyle, 2016). Stoga, u znanstvenoj
literaturi uglavnom se navode njezine karakteristike (Eberle, 2014; Johnson, Christie i Wardle, 2005;
Rogers i Sawyers, 1988):
‒ intrinzično je motivirana,
‒ odvija se spontano,
‒ igrači u njoj sudjeluju dobrovoljno,
‒ sama je sebi svrhom i nema nekakav cilj,
‒ provodi se kao da je stvarna aktivnost,
‒ važan je proces, a ne proizvod,
‒ zahtijeva aktivno sudjelovanje igrača,
‒ pruža osjećaj zadovoljstva i užitka.
Igra djeci pruža neslućene mogućnosti: u igri se mašta, pretvara, sanjari, eksperimentira, upoznaje
svijet u sebi i oko sebe. Igra je poligon za usvajanje i vježbanje brojnih životnih vještina: razgovaranja,
pregovaranja, dogovaranja, surađivanja, rješavanja problema. Ona je ogledalo onoga što je djetetu
važno. Dijete u igri uživa, zabavlja se, druži se s prijateljima, bira aktivnosti (Klarin, 2017, str. 5). U
igri se razvija sposobnost usmjeravanja i održavanja pažnje, razmišljanja, upoznaju se novi objekti i
njihove funkcije, uspostavljaju uzročno-posljedične veze, analizira, klasificira, sintetizira kako bi se
stekli brojni koncepti poput vremena, prostora, boje, oblika, volumena (MoNE, 2009, prema Bayrak,
2019). Igrajući se, djeca spontano i nesvjesno uče i pri tome uživaju. Djeca se rađaju s urođenim
impulsom za igru. Ona čini temelj zdravog i cjelovitog razvoja djeteta (Lester i Maudsley, 2007). Igra
pozitivno utječe na sva područja dječjeg razvoja: tjelesno, intelektualno, moralno, emocionalno i
socijalno (Bodrova i Leong, 2003;Elkind, 2008; Lazar, 2007; Miller i Almon, 2009).
1. Tjelesni razvoj – kroz igru dijete razvija tjelesnu snagu i motoriku. Gruba motorika razvija se kroz
fizičku (lokomotornu) igru koja uključuje skakanje, puzanje, penjanje, održavanje ravnoteže,
vožnju romobila i slično. Fina motorika razvija se kroz igru sitnim predmetima, slaganjem lego
kockica, slagalica i slično.
2. Intelektualni razvoj – igrajući se djeca broje, zbrajaju, oduzimaju, mjere, uspoređuju te tako
usvajaju važne matematičke koncepte. U konstruktivnim igrama djeca istražuju, otkrivaju,
razmišljaju, zaključuju, pronalaze rješenja. Igrajući se djeca razgovaraju, pregovaraju,
dogovaraju se i na taj način razvijaju svoje govorne sposobnost. U igri djeca maštaju i razvijaju
svoju kreativnost.
3. Moralni razvoj – kroz igru djeca usvajaju pojmove kao što su pravednost, istinitost, iskrenost,
poštovanje, pristojnost, odgovornost.
4. Emocionalni razvoj – u igri djeca bez straha izražavaju sve svoje emocije: ljutnju, tugu, strah,
bijes, sreću, zadovoljstvo, uzbuđenje. Igrajući se djeca surađuju, uče kontrolirati emocije,
pokazati suosjećanje, nositi se s doživljenim porazom.
5. Socijalni razvoj – igrajući se djeca uče komunicirati s drugima, uspostavljati i održavati
prijateljstva, uvažavati određena društvena pravila i norme te na taj način razvijaju svoju
socijalnu kompetenciju.
Dječje igre se mogu klasificirati na različite načine. Suvremena klasifikacija predlaže podjelu u 5
velikih grupa (Klarin, 2017):
‒ fizičke igre (u ovu skupinu spadaju istraživačke igre, manipulativne igre i konstruktivne igre),
‒ igre pretvaranja (ova skupina obuhvaća dramske igre, igranje uloga, igre fantazije, sociodramske
igre),
‒ jezik (igre koje uključuju zvuk i riječi),
‒ igre s pravilima (u ovim igrama značajnu ulogu ima dogovaranje, pregovaranje, samokontrola),
‒ kreativne igre (igre u kojima dijete istražuje i koristi se tijelom i materijalima kako bi izrazilo
svoje osjećaje, ideje i misli).
Svako dijete raste s igrama, a igre rastu s njim (Rajić i Petrović-Sočo, 2015, str. 605). Ovisno o
životnoj dobi u dječjim životima dominiraju različite vrste igara.
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Starc i suradnici (2004) navode dječje igre prema pojedinim razvojnim razdobljima djeteta. U dobi
od tri do šest mjeseci dominira funkcionalna igra u obliku ponavljanja motoričkih shema. Ova igra
važna je i za dob djece od šest do dvanaest mjeseci jer djeca u igri opipavaju, razgledavaju, okreću i
stavljaju predmete u usta. Isto tako, funkcionalna igra prisutna je i u dobi od jedne do dvije godine s
težištem na uvježbavanju hodanja, bacanja, ponavljanja zvukova i slično. U ovoj dobi pojavljuje se i
konstruktivna igra u kojoj djeca različitim predmetima žele nešto stvoriti. U dobi od dvije do tri godine
djeca povezuju redoslijed realnih aktivnosti, dok u igri pretvaranja preuzimaju samo elemente radnje.
Nakon treće godine zbog kognitivnog razvoja djeteta igre postaju složenije, sadržajnije, zahtjevnije i
kreativnije. Djeca u igrama dijele uloge, postavljaju pravila, improviziraju događaje i razgovore iz
svakodnevnog života. U igri se povećava suradnja, ali dolazi i do konflikata jer pojedina djeca iznenada
mijenjaju plan i karakter igre. Djeca sve više vole igre u kojima sudjeluje veći broj djece, ali i odraslih
osoba. Igre traju satima, a nerijetko se ponavljaju i danima.
3. U vrtiću
Obitelj i vrtić dva su temeljna sustava u kojima se dijete rane i predškolske dobi razvija i raste,
zadovoljava svoje osnovne potrebe, stječe prve spoznaje o sebi i svijetu koji ga okružuje, uči o
komunikaciji i odnosima, suživotu, zajedništvu, toleranciji, razvija svoje potencijale i stječe spoznaje i
vještine koje će mu biti potrebne cijeli život (Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i
obrazovanje, 2014).
Dječji vrtić je predškolska ustanova u kojoj se provode organizirani oblici izvanobiteljskog odgojnoobrazovnog rada, njege i skrbi o djeci predškolske dobi. Dijete može polaziti vrtić od navršenih šest
mjeseci života do polaska u školu (Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe, 2008).
Djeca u vrtiću provode veliki dio vremena stoga njegovo okruženje mora biti kvalitetno i poticajno.
Miljak (1996, 2009) vrtićko okruženje opisuje kao cjelokupnost svih aspekata koji čine dječji vrtić te
ga dijeli na socijalno i fizičko, odnosno prostorno-materijalno. Pod socijalnim okruženjem
podrazumijevaju se svi ljudski i stručni potencijali – odnosni i komunikacijski. Fizičko okruženje
odnosi se na uređenje i raspored prostora, materijala, sredstava i igračaka. To mora biti okruženje koje
će omogućiti, ali i poticati učenje djece, koje će obilovati različitim materijalima, alatima, sredstvima i
knjigama. To će djetetu omogućiti izbor aktivnosti prema njegovim sklonostima i sposobnostima,
omogućit će mu neposredno učenje ili učenje činjenjem. Slunjski (2008) ističe kako prostornomaterijalno okruženje predstavlja odgajateljevu percepciju djeteta. Ako odgajatelj dijete percipira kao
kompetentnu i inteligentnu osobu pripremit će mu poticajno okruženje, tj. okruženje koje promovira
samoinicirane i samoorganizirane aktivnosti djece i potiče ih na stupanje u raznolike socijalne
interakcije. U takvom okruženju djeca će biti aktivni sudionici vlastitog učenja i razvoja.
Petrović-Sočo (2009) naglašava kako je dijete dio vrtićkog okruženja (socijalnog i fizičkog) te je u
stalnoj interakciji s njim. Između djeteta i okruženja ostvaruju se dinamični, složeni i recipročni odnosi
– dijete djeluje na okruženje i okruženje na nj. Upravo u tom aktivnom suodnosu s fizičkim i socijalnim
okruženjem dijete otkriva značenja, ispituje i provjerava svoje hipoteze, razvija nove mentalne
strukture, uči o svijetu koji ga okružuje i postupno prihvaća njegove vrijednosti, izgrađuje stavove i
načine življenja u kulturi kojoj pripada. Djeca svoja znanja stječu aktivno, a ne pasivno izravnim
poučavanjem.
Budući da djeca uče aktivnim istraživanjem pri čemu angažiraju sva svoja osjetila i samo okruženje
u kojem uče treba biti multisenzorično te omogućavati:
‒ istraživanje logičkih, matematičkih i fizikalnih fenomena (svjetlosti i sjene, različitih svojstava
materijala poput vlažnosti, težine, količine i slično),
‒ istraživanje različitih mogućnosti organizacije prostora i rješavanje fizikalnih problema
(materijali poput kutija, plastičnih boca, štapića poslužit će za proučavanje statike, konstrukcije
i slično),
‒ istraživanje zvukova, tonova, melodije i glazbe (glazbeni i izrađeni instrumenti, šuškalice,
zvukovi iz prirode…),
‒ istraživanje prirode i prirodnih fenomena (sama priroda, tj. vanjsko okruženje, ali i osmišljeni
poticaji i materijali za učenje, knjige, plakati…),
‒ istraživanje govorno-komunikacijskog okruženja (govorom, slušanjem, pričanjem priča, igrama
riječima, igrama slovima…),
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‒

likovno i drugo kreativno izražavanje (različitim likovnim tehnikama, materijalima pogodnim
za kreiranje kompozicija, poput kamenčića, gumbića i slično) (Slunjski, 2008).

Prostor vrtića treba omogućiti djeci slobodu kretanja, međusobnu komunikaciju i interakciju. Taj
prostor je danas u velikom broju vrtića organiziran u vidu različitih centara aktivnosti, odnosno malih
radionica bogato opremljenih materijalima specifičnim za određeni centar. Djeca u njima uče istražujući
i kroz igru, a motivacija za učenje je intrinzična. Prema Hansen, Kaufmann i Burke Walsh (2006)
najčešći su sljedeći centri:
‒ centar za likovno izražavanje,
‒ centar za obiteljske i dramske igre,
‒ centar za matematiku i manipulativne igre,
‒ centar za građenje,
‒ centar za glazbu,
‒ centar za istraživanje prirode,
‒ centar za početno čitanje i pisanje,
‒ centar za igre pijeskom i vodom.
U vrtiću se organiziraju različite aktivnosti, a jedna od njih (koja se može provlačiti i kroz različite
centre aktivnosti) je i rad na projektu. Pod pojmom projekta i rada na projektu podrazumijeva se
dubinsko istraživanje neke teme ili problema koje provodi jedno ili više djece uz primjerenu podršku
odgajatelja (HarrisHelm i Beneke, 2003; Slunjski, 2012). Kriterij za odabir teme rada na projektu treba
biti dječji interes. Radeći na projektu djeca istražuju, prikupljaju različite materijale i manipuliraju
njima, promatraju, opisuju, rade na različitim izvorima što rezultira poticanjem dječjeg razmišljanja,
zaključivanja, rješavanja problema, novim idejama i originalnim rješenjima. Projekt se obično sastoji
od niza aktivnosti koje potiču suradnju među djecom i razvijaju njihove komunikacijske i socijalne
vještine. To je jedan od oblika prirodnog, integriranog učenja djece. Harte (2010) ističe kako ovaj oblik
rada i učenja svojom fleksibilnošću i pružanjem osjećaja pripadanja zajednici ima brojne elemente
inkluzivne prakse. U projektnim aktivnostima zajedno sudjeluju sva djeca – i ona s teškoćama i bez
teškoća te se između njih uspostavljaju pozitivne interakcije.
Profesionalni razvoj odgajatelja važan je čimbenik održavanja visokog standarda odgoja i
obrazovanja djece predškolske dobi (Royster, Reglin i Losike-Sodimo, 2014). Zbog brojnih promjena
koje se događaju u današnjem suvremenom društvu mijenja se i uloga odgajatelja u vrtiću. Od njega se
očekuje da bude kritički refleksivni praktičar, aktivni istraživač i inovator odgojno-obrazovne prakse u
vrtiću s ciljem njezinog unapređivanja (Maksimović, Osmanović i Đekić, 2018). Za refleksivnog
praktičara važno je aktivno djelovanje kada se pojavi određeni problem u praksi, odnosno njegovo
rješavanje na nov i kreativan način (Vaughan i Burnaford, 2016). Uz opće obrazovanje odgajatelja
danas se sve više stavlja naglasak i na njihovo cjeloživotno obrazovanje i stjecanje specifičnih
kompetencija potrebnih za rad s djecom s teškoćama u razvoju (Royster, Reglin i Losike-Sodimo,
2014).
Jedno od najvažnijih načela kurikuluma u vrtiću je fleksibilnost. Fleksibilno strukturiran odgojnoobrazovni proces pretpostavka je tvorbe otvorenoga, razvojnoga, humanistički i sukonstruktivistički
orijentiranoga kurikuluma ranog i predškolskog odgoja. Načelo fleksibilnosti polazi od uvjerenja da je
učenje aktivni, subjektivni proces konstruiranja znanja pojedinca, koje se izvana može samo pokrenuti,
ali se njime ne može izravno upravljati te da se ono u različitim subjektima učenja (djece i odraslih) ne
događa ni jednakim redoslijedom ni jednakom brzinom. Fleksibilan kurikulum omogućuje cjelovito
učenje djece i odraslih (Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, 2014).
Dijete u ranoj dobi uči kroz praksu, čineći i sudjelujući u različitim aktivnostima, individualnim ili
grupnim, prirodnim putem i (trebalo bi biti) u poticajnom okruženju te stoga takvo učenje djetetu nije
napor, nego ugoda. To što mi kasnije učinimo da učenje bude mučenje jest stvar naše kulture i
pedagoške tradicije, što se najbolje vidi u odgojnoj praksi (Miljak, 2009). Ta neprilagođenost nastavnog
procesa djetetovim prirodnim načinima učenja osobito je vidljiva polaskom djeteta u školu, odnosno
organizacijom školskog sustava.
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4. Na putu ka školi
Europske države na dva načina određuju obveznost predškolskog odgoja i obrazovanja. Dio zemalja
daje mogućnost uključivanja djeteta u institucije predškolskog odgoja i obrazovanja, dok dio zemalja
sudjelovanje određuje kao obvezno. Nadalje, većina zemalja izričito naglašava potrebu pripreme djece
za osnovno obrazovanje te ga stoga određuje kao obvezu prije polaska u školu. Svrha tih priprema je
pružanje usluge s intencionalnom obrazovnom komponentom kojom se pruža podrška razvoju djeteta
te ga se priprema za osnovno obrazovanje (EurydiceReport, 2019).
Što se tiče normativnog okvira, u Republici Hrvatskoj Zakonom o predškolskom odgoju i
obrazovanju (NN 94/13) navodi se da se u dječjem vrtiću ostvaruje, uz ostale programe, program
predškole koji se realizira u godini prije polaska u osnovnu školu.Za djecu koja pohađaju vrtić integriran
je u redoviti program predškolskog odgoja dječjeg vrtića, dok obveznik predškole koji ne pohađa dječji
vrtić upisuje program predškole u dječjem vrtiću ili osnovnoj školi najbližima njegovom mjestu
stanovanja. Od 2014. godine pohađanje ovog programa postaje obvezno (Pravilnik o sadržaju i trajanju
programa predškole, NN 107/2014).
Za neku djecu, polazak u predškolu predstavlja, po prvi puta, izlazak iz zaštićenog i
poznatog obiteljskog okruženja. Upoznaju se novi vršnjaci i odrasle osobe, postavljaju se nova
pravila, očekivanja i obveze. Gledano očima djeteta to je velika promjena, a očekuje ih još
veća - polazak u školu.
Osim toga, roditelji i odgajatelji kao odrasle osobe koje su uključene u prijelaz iz vrtića u školu, s
jedne strane, i djeca koja prelaze u školu, s druge strane, značajno se razlikuju po tome što smatraju
važnim prilikom prelaska iz jedne institucije u drugu. Pokazalo se da se djeca uglavnom usredotočuju
na pravila koja trebaju znati kako bi funkcionirala u školi, dok roditelji i odgajatelji naglašavaju važnost
prilagodbe djece u školskom okruženju (Dockett i Perry, 2014).
U gotovo svim europskim državama, dob djeteta je kriterij upisa u prvu godinu obveznog osnovnog
obrazovanja (ovaj podatak se ne odnosi na djecu koja imaju zdravstvene probleme, posebne potrebe ili
ako se radi o djeci migranata) te se kreće u rasponu od 4 do 7 godina (Slika 1). U otprilike polovini
država pristup je nešto fleksibilniji i moguća je odgoda na prijedlog roditelja ili predškolske ustanove
(EurydiceReport, 2019). Hrvatska je jedna od zemalja u kojoj se pripremljenost djeteta za školu uzima
u obzir prilikom upisa.

- samo dob, bez
mogućnosti odgode
- samo dob, mogućnost
odgode
- dob i zrelost/
spremnost za školu

Slika 1.: Kriteriji za upis u prvu godinu osnovnog obrazovanja, 2018/19.
Izvor: EurydiceReport, 2019; 105.

Vrtići promoviraju brojne pedagoške pristupe u radu s djecom predškolske dobi, a istaknut ćemo
dva. U prvom redu to je učenje kroz igru (slobodnu i/ili strukturiranu) jer je ona ključni element u ranoj
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fazi razvoja osobe dok se kao drugi princip prema važnosti ističe slušanje djece od strane odraslih i
poticanje njihovog razmišljanja (EurydiceReport, 2019).
Struktura školskog rada, prostorno i materijalno uređenje učionice, odnosi među vršnjacima i odnosi
s odraslim osobama u školi ne nastavljaju tradiciju funkcioniranja vrtića. Strogo strukturirano vrijeme
rada uklopljeno u kalendar školske godine, dnevne aktivnosti određene zvonjavom školskog zvona,
izmjena nastavnih predmeta u skladu s dnevnim rasporedom sati, djeci nisu bliski. Učionice u kojima
(i danas, svakodnevno!) djeca najčešće sjede, organizacija nastave na kojoj slušaju učitelje/učiteljice i
po mogućnosti pozorno prate upute ne zadovoljavaju potrebe i ne potiču cjelokupni razvoj dječje
osobnosti. Komunikacija među suučenicima tijekom nastavnog sata nije dovoljno zastupljena, a
ponegdje je nepoželjna ili čak zabranjena. I oslovljavanje odraslih osoba u vrtiću i školi ukazuje na
promjene u odnosima. Odgajatelje u vrtićima oslovljavali su s TI, a u školi se očekuje obraćanje s VI.
Jednom dijelu učenika zasigurno je iznimno stresno snaći se u moru novih pravila kojima ne mogu
udovoljiti.
Postoji niz mjera kojima se može osigurati nesmetaniji prijelaz iz vrtića u škole (Eurydice
Report, 2019):
‒ upoznati dijete s fizičkim i društvenim okruženjem škole dok još pohađa vrtić (to se može postići
organiziranjem posjeta osnovnoj školi ili provođenjem zajedničkih projekata koji uključuju
djecu iz vrtića i djecu iz škole),
‒ suradnja djelatnika vrtića i škole (kako bi se razmijenile informacije o postignućima djeteta,
upoznala okolina vrtića/škole, koordiniralo permanentno stručno usavršavanje te surađivalo u
razvoju kurikuluma za obje razine obrazovanja),
‒ aktivnosti usmjerene na roditelje kako bi ih se upoznalo s novim okruženjem i pružile
informacije o funkcioniranju škole.
Strategijom obrazovanja, znanosti i tehnologije (2014) predvidjelo se produljenje cjelovitog općeg
obveznog odgoja i obrazovanja s 8 na 9 godina čime bi se dob ulaska djece u formalni sustav
obrazovanja spustila. Kao posljedica takve promjene u strukturi obrazovanja očekivalo se smanjivanje
utjecaja socioekonomskih razlika te osiguravanje mogućnosti ranijeg stjecanja temeljnih kompetencija.
Smatralo se da bi navedene promjene mogle pozitivno utjecati na kvalitetu odgojno-obrazovnih ishoda
te razinu konkurentnosti društva i gospodarstva. Planirane promjene nisu do danas realizirane, iako su
se ponovile u projektu provedbe Strategije nazvanom Nove boje znanja (2015).
5. Ekološka teorija sustava i prijelaz iz vrtića u školu
Ekološka teorija sustava objašnjava da se razvoj čovjeka odvija kroz interakciju s njegovim
cjelokupnim okruženjem (Bronfenbrenner, 1979). Prema Bronfenbrennerovoj teoriji osoba se nalazi u
središtu sustava, u interakciji je s okruženjem što rezultira promjenama pojedinca, ali i okruženja.
Ekološkom teorijom naglašava se aktivan razvoj osobe koji je pod utjecajem okruženja, ali i intrinzične
motivacije. Pri tome i osoba djeluje na okruženje te taj proces promatramo kao recipročnu aktivnost.
Osim međusobnog djelovanja osobe i okruženja, prisutno je djelovanje vanjskih utjecaja na samo
okruženje.
Dječji vrtić i škola predstavljaju mikrosustave te dijete, u određenom vremenu, iz jednog
mikrosustava prelazi u drugi. Prijelaz iz jednog okruženja u drugo nije trenutan, radi se o procesu koje
zahtijeva vrijeme te se postojeća ekološka teorija nadograđuje pa se danas govori o modelu PPCT (engl.
Process-Person-Context-Time) (Bronfenbrenner, 1999). Prilikom prijelaza unutar ekološkog sustava
mijenja se uloga osobe. Prijelazom djeteta iz vrtića u školu dolazi upravo do takve promjene, od
bezbrižne uloge predškolca, dijete postaje učenik. Ekološka perspektive naglašava da postojanje većeg
broja kvalitetnih veza između sustava olakšava prijelaz. Djetetu će zasigurno biti lakše krenuti u školu
ako je nekad bio u njoj, ako mu starija braća ili sestre polaze tu školu, ako će ići u razred s djetetom s
kojim je polazilo vrtić i slično. Promatrajući igru kao aktivnost koja upečatljivo karakterizira djelovanje
vrtića, u okvirima ekološke teorije sustava, očekivalo bi se da će se nastaviti i u mikrosustavu škole i
tako poduprijeti kontinuirani razvoj djeteta.
Nažalost, čini se da igra, koja bi mogla biti poveznica ova dva mikrosustava nije prepoznata kao
takva. Naravno, djeca se igraju i u školi. Ipak, svi smo svjesni da je igra zanemarena u školskom
okruženju, te roditelji (još uvijek) plaše djecu riječima: Igraj se dok još možeš, kad kreneš u školu,
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gotovo je! U Hrvatskoj ne postoji istraživanje koje je ponudilo odgovore o učestalosti korištenja i
komparativne razlike u vrstama igara u vrtiću i školi.
I rad na projektu djeci je poznat kao aktivnost koju su provodili u dječjem vrtiću te nema razloga da
se ne primjenjuje u školi. Štoviše, zajednički projekti vrtića i škole stvaraju kvalitetno polazište za
prijelaz u drugi mikrosustav. Fleksibilan kurikulum također ide ususret potrebama djece, poticanju
aktivnog i cjelovitog razvoja osobnosti te je angažman znanstvenih i stručnih djelatnika u tom smjeru
vidljiv, a očekuju se i daljnji pomaci.
6. Prema zaključku
Danas se sve više ističe činjenica da su početne godine života krucijalne za učenje tijekom cijelog
života. To ne iznenađuje jer dobri temelji predstavljaju osnovu gradnje. Usvoje li djeca potrebna znanja,
vještine i sposobnosti u najranijem djetinjstvu zasigurno će se lakše snaći na poslu, biti produktivniji i
inovativniji, bolje funkcionirati u obitelji i susjedstvu. Ako znamo da je tako, postavlja se pitanje činimo
li dovoljno kako bismo situaciju promijenili nabolje?
Djelovanje vrtića i škole treba biti u sinergiji. Napori jednog od aktera mogu osigurati minimalne
pozitivne pomake, uglavnom nedovoljne. Osmišljeno djelovanje oba aktera, vrtića i škole, uz
nezaobilazno uključivanje roditelja u proces pripreme i prelaska, postavlja optimalne uvjete za gladak
prijelaz iz jednog dijela sustava u drugi.
U svjetskim razmjerima, što se tiče prelaska iz predškolskog u primarni odgoj i obrazovanje, ističe
se nužnost nesmetanog i usklađenog kretanja u viši sustav, potreba uvažavanja pedagoškog i razvojnog
kontinuiteta. Upravo stoga, postoji tendencija napuštanja sintagme spremnosti djeteta za školu kojom
se djecu već u vrtiću školarizirapokušavajući ih pripremiti za izazove koje donosi novo školsko
okruženje nego se traži i da škole budu pripremljene za djecu (OECD, 2017). Možda najlogičnije
rješenje predstavlja pedagogija sukonstrukcije koja ističe potrebu ispreplitanja i povezivanja
kurikuluma predškole i kurikuluma osnovne škole kao jednakovrijednih elemenata koji u sukusu svojih
nastojanja uvijek imaju dobrobit djeteta. Autorica Somolanji Tokić (2016, str. 427) ističe da je za
ostvarivanje odnosa u kojem se dijete pozicionira kao središte kurikuluma koji se sukonstruira nužno
objediniti posebna znanja o samoj prirodi kurikuluma, zatim o razvojnim specifičnostima djece rane i
predškolske i rane osnovnoškolske dobi te o implicitnoj pedagogiji kao pokretaču kvalitetne promjene.
Jedna od mogućnosti lakšeg prelaska djeteta iz vrtića u školu je uvođenje pripremnog razreda,
jednogodišnjeg perioda tijekom kojeg dijete boravi u školi. U Hrvatskoj je takva mogućnost bila
razmatrana kroz uvođenje nultog razreda čime bi se obvezno osnovnoškolsko obrazovanje produljilo
na devet godina, ali eksperimentalni program „Škola za život” takvu mogućnost nije predvidio.
Igra se spominje u brojnim preporukama vezanim za rad s djecom ranog i predškolskog odgoja i
obrazovanje, ali se rijetko spominje (ili uopće ne spominje) u dokumentima vezanim za osnovnoškolski
odgoj i obrazovanje. Ako je čovjek homoludens, zašto se djeca u školi gotovo prestaju igrati? Znatnije
korištenje različitih igara, pedagoški, didaktički i metodički osmišljenih, mogao bi biti premosnica
između dva, za sada nedovoljno usuglašena i povezana dijela odgojno-obrazovnog sustava.
Gdje je nestala igra?
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CHALLENGES OF TRANSITION FROM KINDERGARTEN TO SCHOOL – CAN WE DO
BETTER?
Abstract
Early childhood is one of the most significant developmental periods of a child. It is a time of intense
physical, intellectual, moral, emotional and social growth and development. It is a cornerstone for the
future child's development.
Early childhood is a life period in which a child has no formal obligations. It is a time of play, the
most frequent and most favourite children's activity. It should be taken seriously. It gives children
countless possibilities: in play they fantasise, pretend, experiment, perceive the world in and around
themselves. Play is a training ground for acquiring and practicing numerous life skills: negotiating,
agreement, cooperation, and problem solving. Play develops the ability to direct and maintain attention
and the ability of thinking. In it, new objects and their functions are recognised and causal links
established. Furthermore, analysis, classification and synthesis are applied in order to gain numerous
concepts such as time, space, colour, shape and volume. In play, children learn and they really enjoy it.
Transition from kindergarten to school is an exceptional moment in a child's life, and in the lives of
those close to him/her. It is accompanied with turbulent emotions that can be positive, euphoric almost,
but also of a negative omen. When starting school, a child takes on a new role and becomes a student.
He/she is perceived through the prism of new obligations set by the school environment.
The educational system should provide the opportunity of continuous transition from one part of the
system to the other. However, due to the discrepancies in the functioning, demands and expectations of
kindergarten and school, it is often not the case. For this reason, the need for significant push toward
more quality solutions emerges.
Keywords:child, educational system, kindergarten, school, student
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TANULÁSI CÉLÚ MOBILITÁS
AZ OSZTRÁK-MAGYAR HATÁR MENTÉN
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Pedagógiai és Pszichológiai Intézet, Szombathely, Magyarország
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Összefoglaló
A mobilitás, a külföldön folytatott tanulmányok a felsőoktatásban jellemzőek, míg a közoktatásban
nem. Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozása óta megfigyelhető jelenség, hogy az osztrákmagyar határ mentén a szülők nem magyar, hanem ausztriai iskolába íratják gyermekeiket. Számuk
jelenleg kb. 2000 főre tehető és többségük ún. ingázó diák, azaz Magyarországon lakik, de Ausztriában
jár iskolába. Jelen tanulmányban a tanulási célú ingázás motívumainak és a nyelvi és nemzeti identitásra
gyakorolt hatásainak bemutatására vállalkozunk.
Kulcsszavak: közoktatás, mobilitás, külföldi tanulás, tanulási célú ingázás
1. Bevezetés
Magyarország 2004-es Európai Unióhoz való csatlakozása óta megfigyelhető a nyugatmagyarországi régióban, hogy a szülők nem helyi, magyarországi óvodába és iskolába járatják
gyermekeiket, hanem az osztrák-magyar határ túloldalán lévő ausztriai óvodákba és iskolákba. A
jelenség a magyar szakirodalomban először az Oktatás a határok mentén c. kötetben kerül említésre,
ahol a nyugat-magyarországi határmenti oktatási kapcsolatok bemutatása kapcsán utalnak arra, hogy
magyar gyerekek a tankötelezettség ideje alatt Ausztriába járnak iskolába (Imre 1996, idézi Andl –
Dominek. Molnár-Kovács 2011) Az osztrák iskolába járó magyar anyanyelvű gyerekek számáról a
2012/2013-as tanévtől kezdődően statisztikai adatok állnak rendelkezésünkre, amelyek alapján az
ausztriai iskoláztatást választók számának folyamatos növekedése látszik és jelenleg kb. 2000 magyar
anyanyelvű diák tanul az osztrák közoktatás valamely iskolatípusában (Statistik Burgenland 20122015). Az ausztriai óvodába járó magyar gyerekek számáról nincs pontos adatunk, azonban magas
számukra enged következtetni az a tény, hogy a határmenti óvodákban maximalizálni kellett felvehető
magyar gyerekek számát, ami jelenleg csoportonként 4-5 főt jelent.
A jelenség bemutatásához és értelmezéséhez a szociológiához tartozó vándorlás és ingázás
fogalmakat vettük kölcsön, némi kiegészítéssel. A migráció szociológiai értelemben a népesség
városok, községek, települések, országok közötti megoszlásának dinamikáját jelenti, olyan lakóhely
változtatás, ami belső vándorlás esetében településhatár átlépésével, míg nemzetközi vándorlás
esetében országhatár átlépésével jár. A migráció témaköréhez tartozik az ingázás, ami azt jelenti, hogy
egy aktív keresőnek más településen van a lakóhelye és a munkahelye, tehát a munkába járás során
településhatárt lép át, jellegét tekintve lehet, napi, heti vagy annál ritkább. Az ingázással kapcsolatban
feltételezik, hogy a közlekedési viszonyok javulásának köszönhetően növekedni fog az ingázás
mértéke. (Andorka 2003) Az ingázás esetében a szociológiai szakirodalom nem említi az országhatár
átlépését, ami annak tudható be, hogy jelentős mértékben csak a határ menti településeken, elsősorban
az osztrák határ mentén tapasztalható, és ott is Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozása után
nőtt meg az Ausztriában munkát vállalók aránya. Kutatásunk szempontjából tehát szükséges az ingázás
meghatározásának országhatár átlépéssel történő kiegészítése.
A nyugati országhatár menti iskoláztatás és óvodáztatás esetében kimutatható mind a migráció mind
pedig az ingázás, azzal a kitétellel, hogy az óvodások és tanulók esetében mindkettő tanulási céllal
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történik és nem kereső tevékenység folyatása miatt. Legnagyobb mértékben a tanulási célú mindennapi
ingázás jellemző az osztrák óvodába járó és az osztrák iskolákban tanuló magyar diákok esetében. A
kezdeti időszakban elsősorban a szülők vitték-hozták minden nap a gyerekeket az osztrák iskolába, a
későbbiekben osztrák iskolabuszok, jelenleg menetrendszerű buszjáratok szállítják Magyarországról a
gyerekeket Ausztriába, ami nagymértékben megkönnyítette az iskolába járást, és ezzel hozzájárult
ahhoz, hogy nőtt a magyar állampolgárságú gyerekek száma az ausztriai határ menti iskolákban. Az
óvodába járás esetében a szülők gondoskodnak minden esetben a gyermekek szállításáról. Kis számban
azonban vannak olyan magyar családok, akik többek között azért választottak ausztriai lakhelyet, hogy
gyermekeik gond nélkül osztrák óvodába, iskolába járhassanak, így ebben az esetben tanulási célú
migrációról beszélhetünk.
2. A kutatás célja és módszerei
Nyíri Pál Nemzetállam, közoktatás és a migráció logikája című tanulmányában felhívja már a
figyelmet arra, hogy az oktatás nemzetközivé válása folytán az egyes országok oktatási rendszerei
globálisan versengő termékké válnak (Nyíri 2004), amit az előzőekben bemutatott helyzetkép is
alátámaszt azzal, hogy Magyarország nyugati határa mentén az osztrák oktatás a magyar oktatás
konkurenciájává vált. Ez azonban több kérdést is felvet: vajon milyen okok húzódnak meg a jelenség
hátterében és milyen rövid- és hosszú távú következményei lehetnek az egyén és a társadalom számára?
Jelen tanulmány keretében a tanulási célú ingázás hátterében húzódó okok közül a szülők
iskolaválasztási motivációinak és a külföldi tanulásnyelvi és nemzeti identitásra gyakorolt hatásának
vizsgálatára irányuló kutatás eredményeit szeretnénk részletesen ismertetni.
2.1. A szülők iskolaválasztási motívumainak vizsgálata
A kutatás során interjút készítettünk hatvan olyan családdal – szülőkkel és gyermekekkel – ahol a
gyermekek Ausztriában járnak óvodába vagy iskolába. Az iskolaválasztási motiváció vonatkozásában
a szülőkkel készített félig strukturált interjút keretében tártuk fel az ausztriai iskoláztatás melletti
döntésük okait. A vizsgálati minta összetétele pedig a szülők tekintetében a következőképpen alakult:
Az életkort tekintve leginkább középkorú szülők voltak: a legfiatalabb 30 éves, a legidősebb 63. A
szülők iskolai végzettségét tekintve a legalacsonyabb iskolai végzettség a szakközépiskola volt, a
legmagasabb az egyetem, tehát érettségivel minden szülő rendelkezik. A munkahelyet tekintve a szülők
között vannak alkalmazottak és vállalkozók egyaránt. A munkavégzés helyét tekintve – tehát
Ausztriában vagy Magyarországon dolgoznak – vannak olyanok, akik Magyarországon dolgoznak és
vannak olyanok is, akik Ausztriában, illetve olyanok is, akik mindkét országban folytatnak kereső
tevékenységet. A lakóhelyet nézve az ausztriai lakóhely nem jelenti feltétlenül az ausztriai
munkavállalást is, hiszen vannak olyan családok, akik osztrák településen élnek, de Magyarországon
dolgoznak a szülők, vagy itt van vállalkozásuk. A magyarországi lakóhely pedig nem jelenti az itteni
munkavállalást, mivel sokan ingáznak minden nap Ausztriába dolgozni, vagy van mindkét országban
is vállalkozásuk. A családok szociális helyzetéről pedig elmondható, hogy jó anyagi helyzetben élnek,
a gyerekek jó szociális háttérrel rendelkeznek.
2.2. Az ingázó magyar diákok nyelvi fejlődésének alakulása
Az ingázó magyar diákok nyelvi fejlődésének vizsgálatára félig strukturált interjút készítettünk
Ausztriában tanuló 10 év feletti magyar gyermekekkel, mivel az interjú kérdéseire ez az életkor alattiak
a kérdéssor kipróbálása során nem tudtak értékelhető választ adni. Ebből kifolyólag a vizsgálatban részt
vevő gyerekek életkora 11 és 20 év között volt. A gyerekekmagyar oktatási-nevelési rendszerben
eltöltött idejét figyelembe véve a diákok egy része már óvodába is Ausztriában járt, ezt követően pedig
az elemi oktatást nyújtó Volksschule-t is ott végezték, jelenleg pedig valamelyik középiskola (Neue
Mittelschule, allgemeinbildendehöhereSchule vagy berufsbildendehöhereSchule) tanulói vagy a
2015/2016-os tanévben érettségiztek. A gyermekek egy másik csoportja óvodába Magyarországon járt.
Ezen a csoporton belül vannak olyanok, akik csak azután kezdték meg ausztriai tanulmányaikat, hogy
az alsó tagozatot (1-4 osztály) szintén Magyarországon befejezték. Az óvoda utáni osztrák iskolai
tanulmányok megkezdése és csak az alsó tagozat elvégzése után megkezdett ausztriai iskola között
változatos képet mutat a minta: van, aki második osztály, van, aki harmadik osztály befejezése után
ment csak ki osztrák iskolába.
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2.3. Az ingázó magyar diákok nemzeti identitásstruktúrájának vizsgálata
Az Ausztriában tanuló magyar diákok nemzeti hovatartozásának és identitásstruktúrájának
vizsgálata több elemből épült fel. A gyerekeknek egyrészt válaszolniuk kellett arra a kérdésre, hogy
milyen nemzetiségűnek vallják magukat, és ezt mi alapján gondolják így, másrészt arra kértük őket,
hogy a sportesemények kapcsán döntsék el, hogy melyik csapatnak szurkolnak nemzeti szinten, a
magyar csapatnak vagy az osztráknak, valamint lokális szinten, osztrák iskolájuk csapatának vagy egy
hasonló magyar iskola csapatának.
A kérdések megválaszolása mellett a gyerekek spontán nemzeti identitásának további vizsgálatára
egy olyan, a nemzeti tudáskészlet változásának feltárására alkalmazott mérési modellt adaptáltunk,
melynek segítségével 1995 és 2003 közötti időszakban Európa három régiójában végeztek kutatást a
reflektálatlan, magától értetődő spontán nemzeti azonosulás vizsgálatára. Ennek során a „távolságközelség érzés belső, érzelmileg reflektálatlan élményét vették alapul, amelyet a közelség szó
használatával tettek érthetővé a megkérdezettek számára”. A nemzeti azonosulás csak egy az
azonosulás lehetőségei közül, ezért a vizsgálatban a lokalitásból indultak ki, és koncentrikusan bővítve
az identitást haladtak az európai identitás irányába. A táguló identitás köröket öt kérdéssel jelenítették
meg, melyekben a közvetlen lakókörnyezetből indultak ki, amit a település, a régió az ország, majd
Európa követett. A kérdés mindegyik esetben arra vonatkozott, hogy a megkérdezettek az adott
azonosulási kört milyen mértékben érzik lelkileg közel magukhoz. A közelség érzésének kifejezésére
egy négy fokozatú skálát használtak (a négy jelentette azt, hogy a válaszadó a legközelebbinek érzi
magához az adott régiót, az egy pedig azt, hogy a legkevésbé), és a válaszadó választhatta az adott
közelség-dimenzió elutasítását is a nulla érték adásával. (Örkény – Székely – Csepeli 2007)
Az ingázó magyar tanulók spontán nemzeti identitásának vizsgálatánál ezt a mérési modellt
egészítettük ki, melynek alapja az a feltételezés volt, hogy az ausztriai iskolában tanuló magyar
gyerekek esetében meg fog jelenni valamilyen mértékben az ahhoz az ausztriai településhez való
kötődés, ahol az iskola van, hiszen a gyerekek napjaik nagy részét ott töltik, baráti kapcsolataik is
nagyrészt ott vannak; továbbá, hogy a koncentrikusan táguló identitáskörök az ő esetükben az iskola
helyétől, mint lokális identitásból kiindulva a régión – Burgenland tartományon – keresztül Ausztriáig
is megjelennek. Ennek alapján a kérdéssort kiegészítettük három kérdéssel, amiben a közelségérzésre
kérdeztünk rá annak a településnek a vonatkozásában, ahol az iskola található, valamint attól távolodva
Burgenland tartomány és Ausztria vonatkozásában is.
Feltételeztük azt is, hogy az ausztriai iskolába ingázó gyerekek identitáskonstrukciója eltérést fog
mutatni azoknak a diákoknak az azonosulási szerkezetéhez képest, akik a határ menti régióban laknak,
de Magyarországon járnak iskolába, azaz az ő esetükben az Ausztriához, Burgenland tartományhoz
vagy bármely határmenti településhez való kötődés nem, vagy csak csekély mértékben lesz
azonosítható.
A vizsgálati mintába 14 és 19 év közötti 45 fő Ausztriába ingázó és 45 fő Magyarországon tanuló
diák került be. Attól függetlenül, hogy 14 év alatti gyerekek is járnak osztrák iskolába, az életkori
elhatárolás azért volt szükséges, mert a kutatás során abból indultunk ki, hogy ebben az életkorban már
kialakult annyira a gyerekek identitása – bár tisztában vagyunk azzal, hogy ez a fiatalabbak esetében
még változhat – hogy vizsgálható legyen, és képesek arra, hogy az egy adott régióhoz való közelség
belső reflektálatlan érzését ki tudják fejezni skálaérték adásával.
A tanulók a vizsgálat időpontjában a középfokú oktatás alsó vagy felső szintjéhez tartozó valamely
oktatási intézményben tanultak, mely között Neue Mittelschule, allgemeinbildendehöhereSchule
(gimnázium) és berufsbildendehöhereSchule (szakközépiskola) egyaránt megtalálható. Bár kifejezetten
nem tartozott a vizsgált tényezők közé, a gyerekek kivétel nélkül jó szociális háttérrel rendelkeznek.
A kontrollcsoport összetételét az ingázók csoportjának jellemzői szerint alakítottuk ki, tehát, a
válaszadók az osztrák-magyar határ mentén élnek ugyanúgy, mint az ingázó diákok, deMagyarországon
járnak iskolábaÍgy van kapcsolatuk Ausztriával, mert a határ közelsége miatt gyakran járnak
Ausztriában vásárlás vagy üdülés céljából. Hasonlóan jó szociális háttérrel rendelkeznek, és hasonló
iskolatípusba járnak, mint az ingázó diákok csoportja.
Az ingázó tanulók spontán nemzeti identitás vizsgálatának eredményét tovább szerettük volna
árnyalni azzal, hogy feltárjuk azokat a tényezőket, amelyek befolyásolhatják az identitás szerkezetének
alakulását, ezért félig strukturált interjút készítettünk velük szociális, baráti kapcsolataik alakulására, az
osztályközösség nemzeti hovatartozás szerinti összetételére, közösségi integrációjukra és
jövőorientációjukra vonatkozóan, melynek célja az volt, hogy képet kapjunk arról, hogy a vizsgálatba
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bevont tanulók baráti kapcsolatokat elsősorban magyar vagy osztrák gyerekekkel alakítottak-e ki,
sikerült-eintegrálódniuk az osztályközösségbe, milyen az ingázó magyar gyerekek aránya az
osztályban, valamint, hogy hol képzelik el jövőjüket a munkavállalás és a letelepedés szempontjából,
Ausztriában vagy Magyarországon. és kíváncsiak voltunk arra, hogy kimutatható-e összefüggés az
interjúk során vizsgált tényezők és a tanulók identitásstruktúrája között.
2. A tanulási célú ingázás motívumai – a szülők iskolaválasztási motivációi
A tanulási célú ingázással kapcsolatos kutatás során arra kerestük tehát a választ, hogy milyen
motívumok határozzák meg a szülők iskolaválasztással kapcsolatos döntését, milyen kritika
fogalmazódik meg a szülőkben a magyar intézmények oktatással, neveléssel kapcsolatban, az
oktatás nevelés mely területén tartják jobbnak és miért az osztrák közoktatási intézményekben folyó
pedagógiai munkát.
A szülők iskolaválasztásának és az iskolaválasztás motivációjának már abban az időszakban is volt
szerepe a gyermekek jövőjének alakulásában, amikor Magyarországon még látszólag egységes
iskolarendszer volt, hiszen az egyes iskolák között voltak különbségek és a differenciálódás – bár
rejtetten – már az általános iskolák esetében megjelent. Azóta az iskolarendszer is differenciáltabbá bá
vált, és a szülők számos iskolatípus közül választhatnak, de változatlan az a szülői szándék, hogy a
legjobb oktatást nyújtó iskolába szeretnék járatni gyermekeiket, és továbbra is úgy gondolják, hogy az
iskolai végzettségnek és az iskolai oktatás színvonalának jelenős szerepe van gyermekük sikeres
életpályája szempontjából. (Andor – Liskó 1999)
Az iskolaválasztás esetében kimutatható továbbá, hogy a társadalomban betöltött pozíciótól
függetlenül érvényes az a szülői törekvés is, hogy azt szeretnék, hogy gyermekük legalább olyan vagy
jobb helyzetbe kerüljön felnőttként a társadalomban, mint amilyenben ők maguk vannak. Természetes
tehát a szülőknek az szándéka, hogy minél jobb életesélyt adjanak gyermekeiknek, aminek a
megvalósítása pedig elsődlegesen az iskoláztatáson keresztül lehetséges, mert az iskolában elsajátított
képességek és tudás meghatározó szerepű a majdani társadalmi pozíció szempontjából. A családok az
előnyös társadalmi helyzet továbbörökítésnek céljából pedig minden rendelkezésre álló eszközt igénybe
vesznek: alkalmazkodnak az aktuális szelekciós mechanizmusokhoz, vagy pedig alakítják azokat, ha
lehetőségük van rá (uo.).
Az iskolaválasztással kapcsolatos döntést a szülők pályaaspirációja határozza meg, azaz, már korán
eldöntik, hogy milyen pályán szeretnék látni gyermekeiket, és ennek megfelelően választanak iskolát
számukra, amit pedig saját iskolázottságuk és az életben való boldogulásra vonatkozó tapasztalataik
alapján tesznek. A gyermek pályaorientációja tehát nagymértékben a szülőtől függ, és minél előbb kell
döntést hozni az iskolaválasztással kapcsolatban, annál inkább a szülői elképzelés jut érvényre, hiszen
a gyermeknek még nincs elég tapasztalata ahhoz, hogy egy ilyen jellegű döntést meghozzon. (uo.)
A választás szabadsága – mint ahogyan az az előzőekben felvázoltak alapján is látszik – azonban
csak egy lehetőség, mivel számos tényező befolyásolja azt, hogy kinek van ténylegesen módja is arra,
hogy ausztriai iskolába járassa a gyermekét. Feltétele egyrészt az, hogy a család a határhoz, illetve az
osztrák iskolához olyan közelségben lakjon, hogy a mindennapi ingázás ne jelentsen indokolatlanul
nagy terhet sem a család, sem pedig a gyermek számára, másrészt pedig az ausztriai iskoláztatatás
nagyobb anyagi ráfordítást igényel, mint a magyarországi, így a család anyagi helyzete is befolyásolja
a döntést. Solymosi Katalin az iskolaválasztás hátterében meghúzódó motivációk vizsgálata során utal
arra, hogy a döntést közvetlenül befolyásoló tényezők közé tartozik az előbbieken kívül, hogy a szülők
milyen ismeretekkel rendelkeznek az iskola alternatívákról, magáról az iskolákban folyó oktatásról és
nevelésről, mennyire ismerik az iskola környékét, az épületet, az ott tanító tanárokat, illetve milyen
információt kapnak azoktól a szülőtársaktól, akiknek a gyerekeik iskolába járnak. Az iskolaválasztást
befolyásoló távlati célok közé sorolható, hogy milyen terveik vannak gyermekük jövőjét illetően, ami
befolyásolja a jelen döntést az iskolaválasztást illetően. (Solymosi 2013)
Az előbbiek alapján az osztrák-magyar határ menti régióban alakuló iskolaválasztási tendenciákra
vonatkozóan megfogalmazhatjuk, hogy ebben az esetben nem csak arról van szó, hogy a szülők egyre
magasabb iskolai végzettséget szeretnének gyermekeiknek a jobb élethelyzet reményében, hanem
kihasználva a földrajzi helyzet adta előnyöket az iskolaválasztás „határa” kitolódott az országon túlra.
A szülők önreprodukciós törekvése külföldre tevődött át a nagyobb lehetőségek és a jobb élet
reményében.
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Az ausztriai iskoláztatás választása azonban egy kicsit eltér az előbbiekben felvázolt iskolaválasztási
motivációktól abban, hogy ebben az esetben a szülők döntési motivációja nem a magasabb iskolai
végzettség elérése, hanem az, hogy azzal, hogy nem magyarországi, hanem ausztriai iskolába járatják
gyermekeiket, úgy gondolják, hogy az osztrák iskolában folyó oktató-nevelő munka színvonala jobb,
az ott megszerzett tudás magasabb szintű, nagyobb és jobb esélyt biztosít gyermekeik számára a
majdani életben és munkában. Az ausztriai iskolaválasztás alapján pedig feltételezhető, hogy a jobb
élethelyzetet gyermekeik számára Ausztriában, esetleg külföldön látják, valamint hogy az ausztriai
iskolában megszerzett tudás és a magyar munkaerőpiacon is előnyökhöz juttatja a gyermekeiket,
amennyiben úgy gondolják, hogy a majdani magyarországi munkavállalás nem kizárt.
Azt, hogy a szülők az ausztriai iskoláztatást jobbnak, magasabb színvonalúnak tartják a magyarnál,
az abból is látszik, hogy vannak olyan családok, akik azért költöztek az osztrák határ menti településre,
esetenként tovább a határ túlsó oldalára, hogy így a gyermekeik Ausztriában járhassanak iskolába. A
szülők válaszaiból egyértelműen kiderült, hogy az ausztriai iskoláztatás melletti döntés legfontosabb
okaként a német nyelv anyanyelvi szintű elsajátításának biztosítottságát határozták meg, mivel úgy
gondolják, hogy erre csak anyanyelvi környezetben van lehetőség. Egy szülő úgy fogalmazott, hogy ők
„a gyermeket kétnyelvűnek nevelik, így lehetősége van arra, hogy majd végigkalandozza a világot”. Az
anyanyelvi szintű német nyelvtudás birtokában pedig úgy látják, hogy gyermekeiknek jobb lehetőségük
lesz az elhelyezkedésre majd a munkaerőpiacon, de főként az ausztriai munkavállalást könnyíti meg az
Ausztriában végzett iskolai tanulmányok és az ott megszerzett nyelvtudás, melynek birtokában
alkalmazásuk az osztrák munkaerőpicon egyrészt biztosított, másrészt magasabban kvalifikált
munkakörök betöltésére is alkalmassá teszi őket.
A német nyelv elsajátítása mellett az idegen nyelvek – az angol és plusz egy választható idegen
nyelv– magas szintű megtanulásának a lehetőségét is megnevezték motivációként, mivel úgy vélik,
hogy az idegen nyelv oktatása magas színvonalon, intenzívebben zajlik az ausztriai iskolákban. A
nyelvtanítás jellemzően beszédcentrikus, projekthetek formájában lehetőség van napi hat órában angol
anyanyelvűekkel történő kommunikációra, nyelvgyakorlásra. Az eredményességet nézve – a szülőktől
kapott információk szerint – 8. osztály végére a kiváló teljesítményt nyújtó tanulók nyelvtudása közel
felsőfokú, de a közepes teljesítményű gyerek nyelvtudása is jó közepes szintű és anyanyelvi
környezetben is használható angol nyelvtudással rendelkeznek.
A szülők iskolaválasztási motívumai alapján egyértelmű kritika fogalmazódik meg a szülőkben a
magyarországi idegen-nyelv oktatással kapcsolatban, ugyanis nem látják biztosítottnak a magyar
iskolában azt, hogy használható, magas szintű nyelvtudást szerezhetnek a gyermekeik az iskolás évek
alatt különórák és tanfolyamok nélkül. Az egyik szülő úgy fogalmazott, hogy „bár az ausztriai iskolába
járás többletköltséget jelent a család számára, mégis jobban megéri annál, mint ha különóráért vagy
nyelvtanfolyamokért kellene fizetnie azért, hogy jól megtanuljon a gyermek egy vagy több idegen
nyelvet”.
Az osztrák oktatást szabályozó törvények és tantervek vizsgálata is alátámasztotta azt, hogy a szülők
elvárása az idegen-nyelv tanulással kapcsolatban meglapozott. A német nyelvet egyrészt anyanyelvi
környezetben tudják elsajátítani a gyermekek mind az óvodában, mind pedig az iskolában, és ez a
folyamat minél előbb megkezdődik, tehát minél hamarabb kerülnek a magyar gyermekek az osztrák
óvodába és iskolába, annál gyorsabban és eredményesebben tanulnak meg németül. Emellett az osztrák
oktatási törvény külön tantervvel segíti a nem német anyanyelvű tanulók nyelvtanulását az elemi
oktatástól kezdve, később pedig a német nyelvórák keretében kapnak megfelelő támogatást a
nyelvtanuláshoz. Ha az idegen-nyelv tanulásra vonatkozó tantervi előírásokat nézzük, egyértelműen
látható, hogy mind időtartamban, mind óraszámban több időt szánnak Ausztriában a nyelvtanulásra,
mint Magyarországon, valamin az előírt nyelvtudás szint esetében is magasabb, középfokú szintű
nyelvtudást kell szerezniük a tanulóknak 8 év nyelvtanulás alatt, míg nálunk 9 év alatt is csak alapfokú
nyelvtudásra kell szert tenni a diákoknak a nem tagozatos oktatás keretei között.
3. Az ingázó magyar diákok kétnyelvűvé válása
A hétköznapi felfogás szerint csak azok a kétnyelvűek, akik két nyelvet tanultak egyszerre
születésüktől fogva és mindkét nyelvet egyaránt tökéletesen beszélik. A kétnyelvűséggel foglakozó
szakirodalom azonban a kétnyelvűség kérdését ennél jóval árnyaltabban és megengedőbben határozza
meg. Nem feltétel a két vagy több nyelv tökéletes ismerete, és az sem kizáró ok, ha az egyén nem
születésétől kezdve tanulta, sajátította el a nyelveket. Jelenleg a legelfogadottabb meghatározás szerint
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azt a személyt tekintik kétnyelvűnek, aki két vagy több nyelvet rendszeresen váltakozva használ a
mindennapi életben. (Grosjean 1992, idézi Navracsics 2010: 11)
A kétnyelvűség meghatározásánál tehát nem játszik szerepet az életkor abban, hogy kétnyelvűnek
tekinthető-e egy személy attól függően, hogy mikortól kezdi a második nyelv elsajátítását az egyén,
mivel a jelenlegi felfogás szerint bármely életkorban elsajátítható egy másik nyelv, ha erre a tanuló
megfelelően motivált, és nem kényszerített a tanulás. A kétnyelvűek esetében azonban
megkülönböztetik a korai kétnyelvűeket és a késői kétnyelvűeket, amely elhatárolásban természetesen
a második nyelv elsajátításának kezdő időpontja a meghatározó, mivel a nyelvelsajátítás folyamata
életkortól függően eltérő. Ez alapján korai kétnyelvűnek számítanak azok a személyek, akik a
prepubertás korig megkezdik a második idegen nyelv elsajátítását, és a késői kétnyelvűek azok, akik e
kor után. Ennek az elhatárolásnak a hátterében az a nézet áll, hogy létezik egy kritikus periódus a
nyelvtanulás szempontjából, amely szerint a pubertás kor előtt a gyerekek könnyebben sajátítanak el
nyelveket, utána az agy elveszti addigi formálhatóságát és fogékonyságát, így nehezebbé válik a
nyelvtanulás. Más felfogás szerint az életkor csak akkor van jelentősége a második nyelv
elsajátításában, ha az természetes körülmények között történik, ha az irányított, és iskolai vagy
szervezett keretek között történik akkor az életkor csak befolyásoló tényezőként hat, a tapasztalat
ugyanis az, hogy a felnőttek nehezebben tanulnak nyelveket, mint a gyerekek. Amit egyértelműen
kijelenthetünk a nyelvelsajátítás időpontját illetően, hogy a minél hamarabb megkezdett spontán
nyelvelsajátítás és irányított nyelvtanulás csak pozitív hatással van a sikerességre, de sem a későn
megkezdett spontán nyelvtanulás, sem az instrukcionált nyelvtanulás nem zárja ki a kétnyelvűvé válást.
(Navracsics 2010)
Az ausztriai óvodába járást és iskoláztatást választó szülők deklarált célja, hogy kétnyelvűvé
neveljék gyermekeiket, ami az előzőekben vázolt kétnyelvűségi meghatározás értelmében meg is
valósul. Ausztriában másfél éves kortól járhatnak óvodába a gyerekek, a magyar szülők pedig másfél
és három éves kor között kezdik el óvodába járatni a gyerekeket, így az ő esetükben mindenképpen
korai kétnyelvűvé válásról beszélhetünk. A korai kétnyelvűségen belül az első három életévben
megkezdett második nyelvelsajátítás esetében három kategóriát különböztetnek meg. Kétnyelvű első
nyelvelsajátításról beszélünk abban az esetben, ha a gyermek az első hónap végéig már találkozik a
második nyelvvel, kétnyelvű második nyelvelsajátítás esetében az első hónap és az egyéves kor között
kezdődik a második nyelv elsajátítása, és korai második nyelvelsajátításnak nevezzük azt, amikor a
második nyelv elsajátítása az első és a harmadik életév között kezdődik meg. Ezt figyelembe véve az
óvodába járó gyerekeknél egyértelműen korai második nyelvelsajátításról beszélhetünk. Az óvodások
esetében a szülők beszámolói alapján rövid időn belül megkezdődik óvodai keretek között a német
nyelv rendszeres használata, míg otthon továbbra is magyarul beszélnek.
Az iskoláskorú gyerekek esetében változó, hogy a szülők mely életkorban döntenek úgy, hogy
osztrák iskolába járatják gyermekeiket. A legkorábbi kezdés esetében a gyerekek óvodába
Magyarországon jártak, az alapfokú oktatást pedig már Ausztriában kezdték meg. Ez az egyik jellemző
szülői választás. A másik leggyakoribb kezdési időpont, hogy az alapfokú iskolát Magyarországon
végzik el a gyerekek, és azt követően 5. osztálytól, 11-12 éves kortól kezdve járnak osztrák iskolába. A
többi gyermek esetében az osztrák iskola megkezdése e két szélső időpont közé esik. A korai vagy késői
kétnyelvűség szempontjából vizsgáljuk a helyzetet, és a prepubertás kor kezdetének a tízedik életévet
tekintjük, akkor azoknak a gyerekeknek az esetében, akik az alapfokú oktatás első négy osztályát
magyar iskolában végzik és ez idő alatt nem tanulnak németül szervezett keretek között, késői
kétnyelvűségről beszélhetünk, de ha az iskolában vagy magánórán már ezt megelőzően is tanulták a
nyelvet – mivel az instrukcionált nyelvtanulás nem kizáró ok – már korai kétnyelvűségnek kell
tekinteni, mint ahogyan azokat a gyerekeket is, akik a 4. évfolyamot megelőzően már osztrák
iskolábajárnak.
A szülők és a gyerekek beszámoló alapján a német nyelv elsajátításának gyorsasága nagy mértékben
függött attól, hogy hány éves kortól kezdtek osztrák iskolába járni, és csak kis mértékben volt
jelentősége annak, hogy előtte már tanultak-e iskolai keretek között vagy magánórán németül. Olyan
családoknál, ahol több gyermek is van, az első gyermekkel szerzett tapasztalatok alapján a következőket
már hamarabb, harmadik vagy negyedik évfolyamtól, osztrák iskolába járatták, valamint a gyerekek
nem tanultak sem előtte németül, sem az ausztriai iskolában megkezdett tanulással párhuzamosan
németül, mivel a két nyelvtanulás nagy mértékben különbözik egymástól és a tanár által irányított,
jellemzően nyelvtan központú nyelvtanulás nem támogatta olyan mértékben a nyelvelsajátítást, hogy
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megérte volna időt és pénzt fordítani rá. Sokkal hatékonyabbnak bizonyult a spontán, természetes
körülmények között zajló nyelvtanulás. A tanár által irányított nyelvtanulás jellemzőbb azoknál a
gyerekeknél, akik csak 5. évfolyamtól járnak osztrák iskolába.
A nyelvtanulás gyorsaságát tekintve leghamarabb egy év, de legkésőbb két év alatt a gyerekek elérik
azt a nyelvi szintet, hogy már minden helyzetben tudnak németül kommunikálni, gond nélkül tudják
követni a tananyagot és nyelvtudásuk nem befolyásolja iskolai eredményeiket.
A kétnyelvűvé válás egyik leggyakoribb formája, ha az egyén azért válik kétnyelvűvé, mert
valamely nemzeti-nyelvi kisebbséghez tartozik, és a közösségén belül a nemzeti kisebbség nyelvét
használja, de ezzel párhuzamosan beszéli a többségi nyelvet is. A gyermek ebben az esetben a
kisebbségi nyelvet elsősorban a családban sajátítja el, az iskolában pedig lehetősége van mind a
kisebbségi, mind pedig a többségi nyelv tanulására. A családi kétnyelvűség egy másik fajtája, amikor
az egyik szülő a többségi nyelvet beszéli, a másik szülő pedig egy idegen nyelvet. Ilyenkor a gyermek
két módon válhat kétnyelvűvé: vagy egy személy-egy nyelv elvet követik, azaz az mindegyik szülővel
a saját anyanyelvén beszél. A másik mód, amikor szituációhoz kötött a nyelvhasználat, tehát a családon
belül az idegen nyelvet beszélik, a családon kívül pedig az adott ország többségi nyelvét. A territoriális
kétnyelvűség esetében az egyazon nyelvet beszélők földrajzilag egy helyen élnek, de vannak
többnemzetiségű és többnyelvű államok is anélkül, hogy ezek földrajzilag élesen elhatárolódnának
egymástól.
A kétnyelvűvé válás egy további gyakori formája a migráció, ami lehet végleges vagy ideiglenes. A
végleges migráció esetében a család egy másik országban telepedik le véglegesen. Ebben az esetben a
gyermekek az anyanyelvüket a családban sajátítják el, a befogadó ország nyelvét pedig a családon kívüli
környezetükben tanulják meg, elsősorban az iskolában. A nyelvtanuláshoz különösebb segítséget nem
kapnak, elvárják tőlük a teljes nyelvi és kulturális asszimilálódást. Az ideiglenes migráció abban
különbözik a véglegestől, hogy a családnak szándékában áll a visszatérés az anyaországba, ezért fontos
számukra, hogy az anyanyelvüket és származási kultúrájukat megőrizzék, nem céljuk a teljes
integrálódás, de a befogadó országnak sem érdeke, hogy a nyelvi és kulturális beilleszkedést elősegítse,
támogassa. Az ő esetükben nem biztos a kétnyelvűvé válás, mert az idegen nyelvet csak az
elengedhetetlenül szükséges mértékben tanulják meg. Ebbe a csoportba tartoznak az ún. elit
kétnyelvűek, akik önszántukból tanulnak meg egy vagy több idegen nyelvet azért, hogy külföldön
tanulhassanak vagy dolgozhassanak. Ilyenkor nagy a motiváció a kétnyelvűvé válásra, ami történhet
tanulás vagy elsajátítás útján egyaránt. Ezekben az esetekben mindkét nyelv elsajátítása akadálytalanul
zajlik, és társadalmilag támogatott.
A kétnyelvűvé válás történhet az iskoláztatáson keresztül is. Sok országban jellemző, hogy az
iskolákban biztosítanak a nemzeti-nyelvi kisebbség számára oktatási programokat, amikor az oktatás a
kisebbség nyelvén folyik, vagy a kisebbség nyelvén van lehetőség különböző kurzusok teljesítésére.
Ezen kívül nagy számú migráns lakossággal rendelkező országok azzal is segítik a bevándorlók
gyermekeinek társadalmi integrációját, hogy a többségi nyelven biztosítanak nyelvi kurzusokat a
számukra az iskolában. A kétnyelvűvé válás szintén megvalósulhat iskolai keretek között a nemzetközi
iskolákon keresztül, ahol általában angol nyelven folyik az oktatás, illetve akkor is, ha a szülők olyan
iskolába íratják gyermekeiket, amelyet más ország működtet egy adott országban, mint pl. az Osztrák
Iskola Budapesten. Ezen kívül a külföldi bentlakásos iskolákban van még lehetőség az iskolai keretek
közötti kétnyelvűvé válásra. (Navracsics 2010)
Ha az osztrák-magyar határ menti tanulási és/vagy nyelvtanulási célú migrációt és ingázást nézzük
a kétnyelvűvé válás módjának szemszögéből, akkor megállapíthatjuk, hogy a tanulási és/vagy
nyelvtanulási célú migráció megfelel a vándorlás során kétnyelvűvé válásnak. Ebben az esetben sem a
szülőknek, sem a gyerekeknek nem célja a visszaköltözés Magyarországra, és annak ellenére, hogy a
határtól nem messze telepednek le Ausztriában, a magyar nyelv és kultúra megőrzése csak a családon
belül zajlik. A családok beszámolói szerint a magyar nyelvet csak otthon, illetve családi körben
használják. A családon kívül a szülők is a többségi nyelvet, esetünkben a németet használják a
mindennapi életben. A gyerekek a német nyelvet az óvodába vagy az iskolába kerülve sajátítják el a
mindennapi használat során. Az iskolában, ha feltételek adottak, van lehetőség arra, hogy a német
nyelvet idegen nyelvként tanulják, hasonlóan a többi migráns hátterű tanulóhoz Ausztriában. Az
óvodában és az iskolában elvárt a teljes alkalmazkodás mind a nyelvhasználat, mind pedig a kultúra
területén. A nyelvi nehézségek leküzdésében a szülők és a gyerekek csak magukra számíthatnak.
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Más a helyzet az ingázó óvodások és iskolások esetében, ami nem azonosítható egyértelműen egyik
kétnyelvűvé válási úttal sem, hanem a többféle út egy-egy eleme azonosítható benne. Az ingázás
esetében a kétnyelvűvé válás egyértelműen az óvoda és az iskola kereti között történik és szituációhoz,
illetve részben helyhez is kötött. A gyerekek otthon a családban, illetve Magyarországon anyanyelvüket
használják, míg az óvodában vagy az iskolában, illetve Ausztriában a németet. A nyelvelsajátítás
támogatására a migráció esetében leírtak érvényesek, hiszen az intézmények sok esetben ugyanazok,
illetve az óvodai nevelés és az oktatás centralizált szabályozása miatt nagy eltérések nem mutatkoznak
az egyes intézmények között. Emellett elit kétnyelvűeknek is tekinthetjük őket, mivel a családokkal
készített interjú alapján egyértelművé vált, hogy a családok jó anyagi háttérrel rendelkeznek, tudják
vállalni az ausztriai iskoláztatással járó többlet költségeket, amik nem jelentősek, de mégis léteznek.
Az elit kétnyelvűektől azonban ez a fajta kétnyelvűvé válás különbözik abban, hogy itt a gyerekek
motiváltak arra, hogy a német nyelvet megtanulják, mivel az iskolai előmenetelük és a szociális
kapcsolataik fenntartásához elengedhetetlen, hogy minél gyorsabban megtanulják a nyelvet, és ebben
minden támogatást meg is kapnak mind a család, mind az iskola részéről, és azt is kijelenthetjük, hogy
az idegen nyelv elsajátítása társadalmilag is támogatott.
Ha a német nyelv ausztriai nevelési-oktatási intézményben történő elsajátításának, megtanulásának
módját nézzük, akkor megállapíthatjuk, hogy a családok két út közül választanak. A kiinduló
nyelvtudást tekintve a gyerekek minden esetben vagy semmilyen vagy minimális német nyelvtudással
kerülnek ki német nyelvi környezetbe, ahol a mindennapi interakciók során spontán módon
megkezdődik a nyelvelsajátítás. A megkérdezett családok egy részénél a szülők azt az utat választják a
kétnyelvűvé nevelésre, hogy ezt a spontán módon zajló nyelvelsajátítást nem egészítették ki semmilyen
irányított nyelvtanulással, azaz a gyerekek nem tanultak sem az intézményben, sem magánórán németet
mint idegen nyelvet tanári irányítással. Ebbe a csoportba tartoznak az óvodás korú gyerekek, illetve az
iskolások közül is többen választották ezt az utat a kétnyelvűvé válásra. A másik út esetében a célnyelvi
környezetben zajló spontán nyelvelsajátítást kiegészíti egy nyelvtanár által irányított nyelvtanulási
folyamat, amely vagy Magyarországon magánóra keretében történik, vagy ha az adott iskolában erre
adott a lehetőség, akkor a nem német anyanyelvű tanulók számára szervezett német mint idegen nyelv
órák keretében. Ennek a párhuzamosan zajló spontán nyelvelsajátításnak és irányított nyelvtanulásnak
az időtartama a válaszok alapján minimum egy maximum két év, ezt követően a gyerekek már
megtanulnak annyira németül, hogy nem szükséges a nyelvtanári segítség. Az iskolába járó gyerekek
esetében azonban minden tanulónál kimutatható az ausztriai iskolában megkezdett tanulás kezdeti
időszakában, hogy a tananyag értelmezése otthon szülői, illetve tanári segítséggel történik, azaz mindig
lefordítják a tanulnivalót a gyerekek számára és csak azután tanultatják meg velük szükség esetén. Ez
a fordítás a nyelvi képességek fejlődésével elmarad.
4. Kétnyelvűség és az identitás kérdése
A kétnyelvűséggel foglakozó irodalomban találkozhatunk a kétkultúrájúság fogalmával mit a
kétnyelvűség lehetséges kísérőjelenségével. Gorsjean (2008) szerint az ember soha nem egy kultúrához
tartozik, hanem egyszerre több fő és több szubkultúrához is, ami meghatározza a személy identitását.
A fő kultúrához tartoznak többek között a nyelvi, nemzeti, vallási jellegzetességek, a szubkultúrához
pedig a foglakozás, a hobbi. A szubkultúrák egymás mellett léteznek egy személy esetében, a fő
kultúrák azonban kizárják egymást, tehát az ember identitását tekintve egyszerre egy nemzethez, egy
valláshoz tartozónak vallhatja magát. Ez azonban vitatható, ha azokra a kétnyelvű emberekre
gondolunk, akik nem csak két nyelvet beszélnek, hanem az adott nyelvhez tartozó kultúrát is elsajátítják,
bár nem ugyanolyan mértékben. (Navracsics 2010)
A kulturális identitás alakulásban pedig vitathatatlanul kiemelt szerep jut a családi szocializáció
mellett az intézményes oktatásnak és nevelésnek, hiszen itt zajlik az egységes nemzeti kultúra
közvetítése a gyermekek számára, itt sajátítják el az adott nemzethez tartozó kulturális tartalmakat,
történelmet és hagyományokat, ami meghatározza egy ember kulturális identitását. Az állam által
szabályozott és irányított intézményes oktatás és nevelés keretei között természetesen mindig az adott
nemzet kultúrájának átszármaztatása történik. Ennek kapcsán pedig vetődik fel a kérdés, hogy hogyan
alakulhat azoknak az előzőekben felvázolt módon kétnyelvűvé váló gyermekeknek a kulturális
identitása, akik az ausztriai óvodákba járnak és iskolákban tanulnak, hiszen az osztrák közoktatási
intézményekben egyértelműen az osztrák nemzeti kultúra közvetítése valósul meg, tehát a magyar
gyerekek németet (osztrák irodalmat, német nyelvtant), osztrák történelmet tanulnak és az osztrák
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kultúra egyéb elemeit sajátítják el. Az identitás alakulásával foglakozó eddigi kutatási eredmények
alapján feltételezhetjük, hogy ezeknek a gyerekeknek az esetében nem csak a kétnyelvűség alakul ki,
hanem várhatóan a kétkultúrájúság is, hiszen Magyarországon élnek, itt zajlik a családi szocializáció,
de Ausztriában járnak iskolába, ahol pedig az egységes nemzeti kultúrába való bevezetés történik. A
két kultúrához való tartozás erősségében azonban eltérések fognak mutatkozni annak függvényében,
hogy az osztrák nemzeti kultúra iskolai elsajátítása mellett milyen intenzitású a magyar kultúrával való
találkozás. Ebben pedig döntő szerepe van annak, hogy a családon belül mennyire tartják fontosnak a
magyar nemzeti identitásra nevelést, azaz azt, hogy a gyermekek megismerkedjenek a magyar
kultúrával, történelemmel és hagyományokkal. A vizsgálat eredménye alapján négy eltérő utat lehet
azonosítani arra nézve, hogy milyen formában ismerkednek meg a magyar gyermekek a magyar
kultúrával, és a magyar kultúra tanulásának módja egyben azt is jelenti, hogy milyen mélységben
történik meg az.
A megkérdezett családok egy nagyon kis hányada választja azt az utat, hogy a gyermek az osztrák
iskolával párhuzamosan a magyar iskolát is „kijárja” magántanulóként. Ebben az esetben a magyar
kultúra elsajátítása ugyanolyan mértékben megtörténik, mintha a tanuló Magyarországon végezte volna
iskoláit, így a két kultúra egyrészt egyenlő szerepet kap az identitás alakulásában, másrészt pedig a
családban is fontos szerepet kap a magyar nemzeti identitásra nevelés. Az osztrák és a magyar iskola
párhuzamos teljesítéséről azonban a családok többsége lemond, melynek hátterében elsősorban az áll,
hogy ezzel nem akarják túlterhelni a gyermekeket, hiszen a magyar iskolai végzettség megszerzése nem
cél, mivel mind a továbbtanulást mind pedig a munkába állást Ausztriában képzelik el. A magyar
nemzeti identitásra nevelés fontossága a családban azonban független attól, hogy a gyermekek
tanuknak-e Magyarországon magántanulóként, és azoknak a családoknak az esetében, akik csak osztrák
iskolába járatják gyermekeiket eltérő mértékben fontos a magyar kultúra és a magyar nemzeti
identitásra nevelés. Vannak olyan szülők, akik annak érdekében, hogy a gyermekük megismerje a
magyar irodalmat és történelmet olyan iskolát választanak, ahol van lehetőség a magyar nyelv
tanulására, ezen belül pedig a magyar kultúra megismerésére, melynek a lehetősége Burgenland
tartományban az ott élő magyar kisebbség számára biztosított jogok miatt adott. A szülők egy másik
része azonban azért, hogy a német nyelv elsajátítása minél gyorsabban és zökkenőmentesebben
megtörténjen, olyan iskolát választ, ahol nincs magyar oktatás. Ebben az esetben teljes mértékben a
szülőre van bízva, hogy gyermeke megismerkedik-e egyáltalában a magyar kultúrával, és ha igen,
milyen mértékben. Egy részük fontosnak tartja a magyar nemzeti identitásra nevelést, és gyermekével
megismerteti otthon a magyar kultúrát, történelmet és hagyományokat, ezen kívül megünnepli és
megbeszélik a magyar nemzeti ünnepeket, másik részük azonban nem tulajdonít ennek semmilyen
jelentőséget, teljes mértékben a gyermek érdeklődésére bízza a magyar kultúrával és történelemmel
való megismerkedést. Így valószínűsíthető, hogy bár a magyarországi családi szocializáció miatt a
kétkultúrájúság kialakul, a magyar nemzeti identitás erőssége gyengébb lesz, mint azoknál a
gyermekeknél, akiknek a szülei hangsúlyt fektettek a magyar kultúra és történelem megismerésére és
várható, hogy az ő esetükben az ausztriai letelepedés esetében a magyar identitás háttérbe szorul az
osztrákkal szemben, továbbörökítésének esélye a következő generációkra pedig gyengül.
5. Az ingázó magyar diákok nemzeti identitásának alakulása
Mint ahogyan arra az előzőekben is utaltunk, a külföldi tanulás szorosan összefügg egyrészt a
kétnyelvűvé válással, másrészt hatással van a kulturális és a nemzeti identitás alakulására is. A spontán
nemzeti identitás alakulásának vizsgálatára irányuló kérdésekre összesen 90 tanuló válaszolt. 45 fő
Ausztriába ingázó magyar diák és 45 fő magyarországi iskolában tanul. A kapott válaszokat két
szempontból elemeztük: egyrészt azt vizsgáltuk, hogy hogyan alakul az Ausztriába ingázó diákok
természetes nemzeti identitása és milyen tényezők határozzák meg az azonosulásuk szerkezetét.
Másrészt összehasonlítottuk az ingázó és a nem ingázó tanulók identitáskonstrukcióját. A nem ingázó
tanulók spontán nemzeti identitásának jellemzőit nem elemeztük részletesen, mivel vizsgálatukkal az
volt a célunk, hogy kimutassuk az esetleges eltéréseket az ausztriai és a magyar iskolában tanulók
spontán identitásának szerkezete között.
A nemzeti hovatartozás tekintetében, mint ahogyan az várható volt, minden ingázó és nem ingázó
tanuló magyarnak vallotta magát, a nemzeti identitást meghatározó elemként pedig a születési helyet
(Magyarország), a szülők nemzeti hovatartozását (magyarok) és az anyanyelvet adták meg mindkét
csoportban.
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A spontán nemzeti identitást alkotó elemek esetében az Ausztriába ingázó magyar diákoknál, mint
ahogyan azt feltételeztük, az azonosulási régiók között a lakóhely, a magyarországi régió és
Magyarország mellett megjelenik az identitást alkotó elemek között az az osztrák település, ahol az
iskolájuk található, valamint kimutatható Burgenland tartományhoz való kötődés regionális, és az
Ausztriához való kötődés az ország szintjén.

1. ábra: Az ingázó magyar tanulók spontán nemzeti identitásának alakulása

A spontán nemzeti identitás vizsgálatára 1995-ben és 2003-ban végzett kutatás eredménye azt
mutatta, hogy az identitás koncentrikus körei, amelyek a lakóhelyhez való kötődéstől indulnak, és az
európai identitással zárulnak, hierarchiába rendezettek, tehát ha valaki kötődik a régióhoz, annak
kötődnie kell a kisebb koncentrikus kör által jelölt lakóhelyéhez is, illetve ha Európához kötődik, akkor
szükségeképpen kötődni fog az országhoz, a régióhoz és a lakóhelyéhez is.
A spontán nemzeti azonosulás koncentrikus köreit tekintve az ingázó tanulók esetében nem
beszélhetünk sem a lokális, sem a regionális, sem a nemzeti azonosulás szintjén egy dimenziójú táguló
körökről, hanem egymás mellett párhuzamosan, hasonló erősséggel létező kétdimenziójú identitás
azonosítható.
A magyarországi és az ausztriai lokális, regionális identitás és az országhoz való kötődés alakulását
tanulónként is elemeztük arra vonatkozóan, hogy milyen tényezők befolyásolhatják a magyar és az
ausztriai régiókhoz való kötődés mértékét. Az interjúk során elhangzottakat is összevetettük a közelség
érzésnek értékeivel és arra a megállapításra jutottunk, hogy azoknál a diákoknál, akik már hosszú ideje
kint tanulnak, baráti kapcsolataik Ausztriához kötik őket, a közvetlen iskolai és osztályközösségükben
nincs, vagy kevés magyar gyerek van, ott megfordul a kötődés erőssége a lakóhelyhez és a régióhoz
való kötődés valamint az iskola településéhez és Burgenlandhoz való kötődés között, és az utóbbi
erősebb. Az ő esetükben az országhoz való kötődést tekintve is erősebb már az Ausztriához való
kötődés, mint Magyarországhoz. Ennek hátterében valószínűleg az előző három tényező mellett még
az is állhat, hogy ezekből kifolyólag már több időt töltenek kint, mint Magyarországon és a
jövőorientációjuk is egyértelműen Ausztria felé mutat.
Az iskola településéhez való kötődés azoknál a tanulóknál volt alacsony, akik nem régóta járnak
abba az iskolába, illetve akik nem érzik magukat jól abban az iskolában. Azoknak a diákoknak az
esetében, akik nem érzik magukat jól az iskolában, a Burgenlandhoz tartományhoz és az Ausztriához
való kötődés is kisebb volt, míg azoknál, akik csak nem régóta járnak új iskolába, ez nem mutatható ki.
Az esetükben nagyobb a kötődés az osztrák régióhoz és Ausztriához, mint az iskola településéhez.
Ha a Magyarországhoz és Ausztriához való közelségérzést egymáshoz viszonyítva vizsgáljuk, akkor
arra a megállapításra juthatunk, hogy a tanulók valamivel több, mint egyharmada ugyanolyan
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mértékben viszonyul a két országhoz, mindkettőhöz magas értékkel. A megkérdezettek majdnem fele
erősebben kötődik Magyarországhoz, de a különbség értéke a többségnél csak egy. A válaszadók alig
10 %-a azonban már közelebb érzi magához Ausztriát, mint Magyarországot, a két érték közötti
különbség ebben az esetben is egy, illetve kettő. Az eredmények alapján biztosan kijelenthetjük, hogy
az ausztriai óvodáztatás és iskoláztatás nem hagyja érintetlenül a gyerekek spontán nemzeti
identitásának alakulását, mert szemben a Magyarországon iskolába járó gyerekekkel az Ausztriához
való közelség érzés sokkal erősebben megjelenik. Még inkább figyelemre méltó jelenség, hogy az
Ausztriához való kötődés egyenlő mértékű a válaszadók jelentős részénél, illetve, hogy olyan tanulók
is akadnak, bár nem olyan nagy számban, akiknél Ausztria előbbre került Magyarországnál.
Az ingázó és nem ingázó magyar tanulók spontán identitásának szerkezetét összehasonlítva jól
láthatóan különböznek egymástól:

2. ábra: Az Ausztriába ingázó és a nem ingázó magyar diákok azonosulásának alakulása

A két csoport adatait nézve az első szembeötlő eltérés, hogy a magyar iskolába járó tanulók esetében
– mint ahogyan az várható is volt – Burgenland tartomány és Ausztria jelentősen kisebb értékkel jelenik
meg, aminek hátterében az a nyilvánvaló ok áll, hogy azáltal, hogy Burgenlandba, illetve Ausztriába
legfeljebb vásárlás és síelés céljából utaznak, erősebb lelki, érzelmi kötődés nem alakul ki e két
területhez. Ennél azonban érdekesebb, hogy az Európához való kötődés sokkal erősebb az Ausztriába
ingázó gyerekek körében, mint a Magyarországon tanulóknál. Ennek hátterében két okot is
feltételezhetünk: egyrészt azáltal, hogy a gyerekek nem hazájukban járnak iskolába, már fiatalon
megismernek egy más országot, régiót és kultúrát, és nyitottabbakká válnak Európa irányába. Másrészt
az osztrák iskolákban a hangsúly nem a nemzeti identitásra nevelésen van, hanem az interkulturális
nevelésen, az interkulturális kompetencia fejlesztésén, ami szintén a nyitottságot, az elfogadást és a
toleranciát erősíti. (Unterrichtsprinzip „Interkulturelles Lernen”; Lehrplanbestimmungen für Deutsch
als Zweitsprache (DaZ) Fachlehrpläne für den muttersprachlichen Unterricht Unterrichtsprinzip
„Interkulturelles Lernen“) Ezen kívül az ingázó tanulók jövőjüket nem Magyarországon képzelik el,
így ez is azt erősíti, hogy közelebb érzik magukhoz Európát azoknál a kortársaiknál, akik nem tervezik,
hogy elhagyják az országot, vagy még nem döntötték el.
Bár nem jelentős az eltérés, mégis érdemes megemlíteni, hogy a Magyarországhoz és a közvetlen
régióhoz való kötődés is erősebb az osztrák iskolában tanulóknál, holott elképzelhető lett volna, hogy
az Ausztriához, Burgenlandhoz és az osztrák iskola környékéhez való kötődés gyengíti a
Magyarországhoz és a lakóhely régiójához való kötődést. Ennek háttere szintén az osztrák iskolai
nevelésben keresendő, ahol az interkulturális nevelés keretében nem cél a származási nemzeti identitás
háttérbe szorítása, hanem ellenkezőleg, az arra, illetve az abból való építkezés áll a középpontban.
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(Lehrplanbestimmungenfür
Deutsch
alsZweitsprache
(DaZ)
Fachlehrplänefür
den
muttersprachlichenUnterrichtUnterrichtsprinzip „InterkulturellesLernen“) Ez hozzájárul a nemzeti és
lokális identitás erősödéséhez is amellett, hogy ezeknek a tanulóknak a spontán identitásszerkezete
egymás mellett, azonos súllyal szereplő identitáselemekből álló többdimenziójú identitás.
A sporteseményekkel kapcsolatos nemzeti identitás kifejezésének vizsgálatánál a kapott
eredmények a nemzeti azonosulás szintjén megegyeztek a két csoportban. Az ingázó és a nem ingázó
magyar gyerekek kivétel nélkül a magyar csapatnak szurkolnak egy mérkőzés során. A lokális identitás
szintjén az ingázó magyar gyerekek azonban már nem a számukra ismeretlen vagy alig ismert magyar
iskola csapatának szurkolnának, hanem osztrák iskolájuk csapatának, míg a nem ingázó diákok
természetesen saját, magyar iskolájuk csapatának. Az ingázók esetében tehát látható, hogy lokális
kötődésük erősebb saját iskolájukhoz, és háttérbe szorítja a nemzeti hovatartozás érzését, melynek
hátterében az iskolához és az ottani közösséghez való kötődés áll. A döntést a személyes kötődés is
befolyásolta, hiszen azoknál a diákoknál, akik jártak Magyarországon iskolába, valamint van
kapcsolatuk régi osztálytársaikkal és barátaikkal, nehezebb volt a döntés (de minden esetben az osztrák
iskolát választották). Közülük az egyik nagyon szemléletesen fogalmazta meg a dilemmát: „Fú, hát ez
nagyon nehéz! Az arcom egyik felét magyar színekre festeném, a másikat osztrákra.”
6. Összegzés
A tanulási célú mobilitás, a külföldön történő tanulás az iskolakötelezettség ideje alatt új keletű
jelenségnek számít Magyarországon, ezen belül is kifejezetten az osztrák-magyar határ mentén
tapasztalható. A jelenség egyénre gyakorolt hatása egyértelműen pozitívnak tekinthető, hiszen az
előzőekben bemutatott kutatási eredmények igazolják, hogy egy más oktatási rendszerben, pedagógiai
kultúrában valamint nyelvi és kulturális közegben végzett tanulmányok az egyén nyelvi és kulturális
identitásának gazdagodásához vezetnek. A szülők iskolaválasztási motivációjának hátterében
meghúzódó mélyebb okokat, azaz az ausztriai munkavállalás biztosítását, a munkavállalói mobilitás
elősegítését figyelembe véve a társadalomra és a gazdaságra gyakorolt rövid- és
hosszútávúhatásaazonban egyértelműen negatív. A rövidtávú következmények között talán a
legjelentősebb, hogy az ausztriai óvodákba és iskolákba járó gyerekek úgymond hiányoznak a magyar
óvodák és iskolák csoport- és osztálylétszámaiból, tehát a határ menti magyar köznevelési
intézményekben csökken a tanulók száma. Hosszú távú következményként a korai „agyelszívást”
említhetjük. A jó képességű fiatalok külföldi tanulása már nem csak a felsőoktatást érinti, már nem csak
főiskolai, egyetemi tanulmányaikat kívánják külföldön folytatni a fiatalok, hanem az óvodába is
külföldön, jelen esetben Ausztriában járnak, és általános és középiskolát is ott végzik, és mint ahogyan
ezt az ingázó gyermekek jövőjére vonatkozó elképzelései is mutatták, azok a gyerekek, akik osztrák
óvodába, iskolába járnak, 3+12 évig az osztrák közoktatás intézményeiben szocializálódnak, nem
jönnek vissza Magyarországra dolgozni, tehát ezeket a jövendőbeli fiatalokat az ország már most
elveszíti.
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EDUCATION BASED MOBILITY ON THE AUSTRIAN-HUNGARIAN BORDER.
Abstract
Mobility, or studying abroad, is common in higher education, but not inpublic education. After
Hungary joined the European Union, a not able phenomenon emerged, of hungarian parents living near
the austrian-hungarian borders ending their children to austrian schools. Their numbers currently are
around 2000, and the majority of them commute to school, meaning they live in hungary, but go to
school in austria. In our presentation, we plan to show the motivation behind, and the effects of
education-based commuting.
Keywords: public education, mobility, learning abroad, education-based commuting
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A HUMÁN ÖKOLÓGIAI RENDSZER ELEMEI KÖZÖTTI
MOBILITÁS: A SZOCIÁLIS ÉRZÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A
TANÍTÓKÉPZÉS SORÁN
MAJOR LENKE
Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, Szerb Köztársaság
lenkemttk@gmail.com

Összefoglaló
A humán ökológiai rendszer egyre bővülő, koncentrikus körként ábrázolható szintekből tevődik
össze. Az egyes szintek közötti interakciók nyomán jöhet létre a szociális munka, a segítés.
A szociális munka egyik alapvető eleme a humán területek szakembereivel való együttműködés.
A szakmai kapcsolatok főként a szociális foglalkozások és segítő szakemberek, intézmények között
jönnek létre. Ma az iskolák, a pedagógusok, segítség nélkül nem tudnak megfelelni annak a kihívásnak,
amit a felmerülő sokszor halmozottan megjelenő szociális problémák jelentenek.
A pedagógusok és az iskolai szociális munkások kooperációja elengedhetetlen, és ennek előkészítése is
kiemelt szereppel bír.
A tanulmányban bemutatásra kerülnek az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karán
megvalósuló, a tanító-és óvóképzős hallgatók szociális érzékenységének fejlesztését célzó
tevékenységek, amelyek felkészítik a leendő pedagógusokat a humán ökológiai rendszer oktatáson
kívüli elemeivel való együttműködésre is.
Kulcsszavak: szociális munka, együttműködés, szociálpedagógia, segítő tevékenységek
1. A szociális munka és a szociálpedagógia kapcsolata
1.1. A szociális munka fogalma
A szociális munka, mely kifejezés világszerte az embereknek más emberek felé irányuló szeretetéből
származik, több száz éves személyes jóakaratban és vallási kötelességteljesítésben találja meg a
gyökereit. A szociális munka elmélete a szakmai gyakorlaton alapulva fejlődött ki. A szociális munka
tehát nem valamilyen tudományon alapuló elméleti diszciplína gyakorlati megvalósulása, hanem az
elmélettől függetlenül létező, konkrét szociális tevékenység (Lüssi, 2004).
A szociális munka a társadalompolitika, szociálpolitika elvi állásfoglalásának, koncepciójának
gyakorlati megvalósítása. Kettős hatású professzionális segítségnyújtás, az egyén, család, közösség
problémamegoldásához. A segítség a rászoruló felé irányul, viszont a társadalom felé is hat, mert
hozzájárul, hogy mérséklődjenek azok a strukturális, társadalmi okok, amelyek a problémát előidézik
(Szili-Darók, 2008).
A szociális munka, mint szakma nem más, mint a társadalmi igazságosság védelmére, fenntartására
és, ahol szükséges, annak visszaállítására irányuló segítői tevékenység, a közvetlen személyközi
kapcsolatok és közösségek hálózatában. Ellentétben a szociálpolitikával, a szociális munka egy alulról
felfelé építkező tevékenység, és nem egy felülről lefelé intézkedő társadalom-rendészeti munka,
amely lényeges különbség többször elmosódik mind a szakemberek, mind a laikusok köztudatában
(Baráth, 2001).
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1.2. A szociális munka hivatásként való értelmezése
Az emberek közötti segítségnyújtás csak a 19. században jelent meg önálló tudományként. Az
általános szociális munka koncepciójából, illetve a szociálpolitikához fűződő lényegi kapcsolatából a
következő definíció fogalmazható meg a szociális munkával kapcsolatban: a szociális munka olyan
kettős természetű szolgáltatás, amely
‒ egyrészt a konkrét helyzetekben egyéneknek, családoknak, csoportoknak nyújt segítséget
problémáik megoldásában,
‒ másrészt ‒ első sorban szociálpolitikai és jogi eszközökkel ‒ hozzájárul a problémák
megelőzéséhez.
A szociális munkát 1951 óta ismerik el hivatásként, az ENSZ Bizottság a Szociális Fejlődésért
elnevezésű szervezetének javaslata alapján. A bizottság egyrészt javasolta, hogy a szociális munka
olyan hivatás legyen, amelyre a megfelelő oktatási intézményekben a szociális munka elméletéből és
gyakorlatából szakmai képzést biztosítanak. Másrészt javasolták, hogy az ilyen jellegű képzés a lehető
legmagasabb szakmai szintet képviselje, és megfelelően átfogó legyen, hogy szemléltesse a szociális
munka változatosságát és egységét (Hegyesi és Talyigás, szerk., 2006).
1.3. A szociális munka tevékenysége, tárgya, céljai
A szociális munkások szociális környezetben élő és egymásra hatással lévő emberekkel
foglalkoznak. A szociális munka az a szakmai, amely a leginkább összpontosít az ember és
környezetének kölcsönhatására (Hegyesi és Talyigás szerk., 2006).
A szociális munka végzése közben, az egyén, család, közösség gondjának megoldása, komplex
szemlélet alapján történik. A problémát, nem a környezetéből kiragadva oldjuk meg, hanem a helyi,
vagy tágabb környezetében (Szili-Darók, 2008). Hegyesi és Talyigás (szerk., 2006) a környezetnek
összesen hét szintjét különbözteti meg, amelyen belül az egyén aktívan alakítja viselkedésmódját. A
humán ökológiai rendszer hét szintje egyre bővülő, koncentrikus körként képzelhető el, amelynek
fokozatai a következők: (1) az ember testileg, (2) intraperszonális szint, gondolkodás és érzelmek
szintje, (3) interperszonális szint, az egyes emberek közötti interakciók szintje, (4) a család és más
kiscsoportok, (5) helyi közösség, (6) adott kultúra, (7) nemzet, állam, társadalom.
Az interakciók az egyén és a szociális környezet szintjei között kétfélék. Az egyén belép a szociális
környezet szintjeibe és ott cselekszik, valamint a környezet is összeütközésbe kerül az egyénnel. Ez a
kétirányú cselekvés a szociális munka szakterülete, ahol legtöbbször a két szektor közötti interakcióra
irányul a szociális munka lényege.
A szociális munkának négy összehangolt célját különböztethetjük meg:

‒
‒
‒
‒

az egyén problémamegoldó- és kezelő képességeinek erősítése;
az egyén és az őt forrásokkal, szolgálatokkal és lehetőségekkel ellátó rendszerek közötti
összeköttetés erősítése és biztosítása;
az egyént forrásokkal, szolgáltatásokkal és lehetőségekkel ellátó rendszerek hatékony és
emberközpontú működésének biztosítása;
pozitív hozzájárulás az állandóan változó szociálpolitikához.

1.4. A szociális munka és a szociálpedagógia kapcsolata
A szociálpedagógia a szociális munkával nagyjából egy időben keletkezett, a szegénygondozás
igényéből alakultak ki. A szociálpedagógia kifejezést az 1800-as évek közepén használták először
(Hadnagy, 2012). A kezdeti szociálpedagógia elmélete egy működőképes társadalomból indult ki,
amelyet egyes veszélyeztetett, elhanyagolt fiataloktól kellett megóvni. Csak később terjedt el az
meggyőződés, hogy nem a fiatalok veszélyeztetik a társadalmat, hanem éppen fordítva: számos fiatal
szorul segítésre a modern társadalom anomáliáival szemben. Ezért a szociálpedagógia legfőbb feladata
a hagyományos iskolai rendszerből kiszorult fiatalok társadalmi beilleszkedésének elősegítése kell,
hogy legyen. A szociálpedagógia alatt tehát olyan fajta nevelést értünk, amely „nem az iskolában és
nem a szülői házban történik” (Tomasz, 1997).
A szociálpedagógia a neveléstudományok és a társadalomtudományok körébe sorolható tudomány,
a szakmai intézmények sajátos elmélete. Az egyén és a társadalom viszonyával foglalkozik, ahol
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elsősorban a szociális konfliktusokra, azok kezelésére összpontosít, segítséget kínál különböző
életkorok megküzdési és integrációs problémái esetén (Sárkány, 2011).
A szociálpedagógia és a szociális munka között a legfontosabb különbség, hogy a szociálpedagógia
egyfelől a szegénygondozásnak a gyermek-és ifjúkorra koncentráló ágából, másrészt a felvilágosodás
eszmerendszeréhez kapcsolódó polgárnevelés felfogásából fejlődött ki. Elsősorban a sorsukra hagyott
fiatalok helyzetén kívánt javítani. Hagyományának alapja az óvodai munka, az iskola pedagógia és az
ifjúságsegítés. Ehhez képest a szociális munka elsősorban a materiális értelemben vett felnőttekre
vonatkozó szegénygondozásból eredeztethető. Ugyanakkor minden szociális munka pedagógiai
funkciókat is ellát, a szociálpedagógiai tevékenység viszont nem korlátozható kizárólag a gyermek-és
ifjúságkorra.
A két terület összefüggéseivel kapcsolatban a szakirodalom nem képvisel egységes álláspontot.
Alapvetően három irányzat terjedt el. A különbségelmélet képviselői egyértelműen elkülönítik
egymástól a szociálpedagógiát és a szociális munkát, a legújabb elméletek szerint nem csak elméleti,
de gyakorlati megközelítésben is. A konvergenciaelmélet képviselői szerint a két terület fejlődése során
közelít egymáshoz, és a társadalmi segítségnyújtás egységes működési rendszerének két részterületét
képezik. A két diszciplína elsősorban a munkaterületük alapján tér el egymástól. Az azonosságelmélet
módszertani azonosságot feltételez a két terület között. Ez az elmélet hosszú távon nem
működőképes, hiszen a szociális munka és a szociálpedagógia fogalma nem használható szinonimaként
(Sárkány, 2011).
Lüssi (2004) a különbségelméletet képviseli, amikor kimondja, hogy a szociális munkavégzés
fogalma két különböző szakterületet ölel fel, a szociális munkát és a szociálpedagógiát. A
szociálpedagógus (részlegesen) részt vesz kliensei életvilágában, hétköznapjaiban, és a célja, hogy a
részvétel során befolyásolja klienseit, és úgy alakítsa életvilágukat, hogy szociális szempontból a lehető
legjobban fejlődjenek. Ennek egyes esetekben (pl. gyerekeknél) túlnyomó részt nevelői, máskor (pl.
értelmileg akadályozott felnőtteknél) inkább gondozói jellege van. A szociális munkás ellenben
ambuláns módon tevékenykedik. Kliensei bejönnek hozzá, vagy ő keresi fel őket, de mindennapjaikban
nem osztozik, hanem valamely problémájukat (az életvilágukból negatív módon kiemelkedő jelenséget)
kezeli.
1.5. A szociális munkás és a pedagógus együttműködésének szükségessége
A rendszerszemléletű szociális munka azt kívánja, hogy egy problémához ne lineárisan, hanem
minden oldalról közelítsünk. Ez sok esetben azt jelenti, hogy a szociális munkás mások szolgáltatásait
is igénybe veszi a problémában érintettek érdekében (Lüssi, 2004).
A szociális munka egyik alapvető eleme ‒ saját elméleti rendszerének ismerete mellett ‒ a humán
területek szakembereivel (egészségügy, igazságügy, szociálpolitika stb.) való csapatmunka. A humán
ökológiai rendszer minden szintjéhez kötődő ismeretek mély elméleti szintű elsajátítása nem lehetséges,
éppen ezért van szükség a különböző szakterületeken működő szakemberekkel való együttműködésre
(CroCooS, online). A szakmai kapcsolatok főként a szociális foglalkozások és segítő szakemberek,
intézmények között jönnek létre. Ilyen intézmények lehetnek: szociálpedagógiai intézmények,
önsegélyező csoportok, egészségügyi intézmények, pszichoterápiás intézmények, egyházak és vallási
közösségek, iskolák, jogi tanácsadók, hatóságok stb. (Lüssi, 2004).
A szociális munka területe hat fő területre terjed ki: (1) gyerekek, fiatalok és a családok jóléte; (2)
idősekről való gondoskodás; (3) fogyatékosokról való gondoskodás; (4) szenvedélybetegekről való
gondoskodás; (5) bűnmegelőzés, büntetett előéletűek rehabilitációja; (6) az élet minőségével
kapcsolatos szolgáltatások (lakás vagy munkanélküliség, szegénység).
Az oktatásügy szociológiája a humán ökológiai rendszer ötödik szintjén, a helyi közösségek szintjén
kapcsolódik a szociális munkához, a gyerekekről és a fiatalokról való gondoskodás, az ő jólétük
biztosítása által.
Az óvodai-iskolai szociális munka legfontosabb funkciója, hogy jelzőrendszerként működik a
gyerekek és a szociális szervezetek (gyermekjóléti központ) között. A pedagógusok gyakran
találkoznak munkájuk során szociális problémákkal. A pedagógus legfontosabb feladata ebben az
esetben a hatékony és gyors információáramlás biztosítása, valamint az együttműködés a gyerekek és
családjuk érdekében a problémák észlelésétől az együttműködésen át, a lehetséges megoldásokig. Az
iskolai szociális munka azonban nem csak a már felismert problémák kezelésében merül ki. A
szolgáltatásnak az iskola valamennyi tanulóját meg kell céloznia. A problémás tanulóknak nyújtott
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szolgáltatások mellett a szociális munkának ki kell terjednie a veszélyeztetettnek tűnő tanulók
felismerésére és segítésére, de ezen kívül minden tanuló számára megelőző, preventív, proaktív
szolgáltatásokat kell nyújtania (CroCooS, online). Ebben a folyamatban a szociális munkások és a
tanárok együttműködése elengedhetetlen fontosságú.
2. A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon megvalósuló segítő tevékenységek
Ma az iskolák, a pedagógusok, segítség nélkül nem tudnak megfelelni annak a kihívásnak, amit a
felmerülő sokszor halmozottan megjelenő szociális problémák jelentenek. A két szakma, azaz a
pedagógusok és az iskolai szociális munkások kooperációja elengedhetetlen, és ennek előkészítése is
kiemelt szereppel bír (Jankó, 2017).
A pedagógusok számára nagyon hasznos lenne, ha több ismerettel rendelkeznének a szociális
problémák felismerésével kapcsolatban, illetve ismernék az együttműködési lehetőségeket, és azokat a
szakembereket vagy szervezeteket, akikhez fordulni tudnak, amikor problémát észlelnek. Fontos lenne
bevezetni a pedagógus-alapképzés során az önismereti tréningek látogatását, táboroztatást, szociálismentális programok feltárását célzó esettanulmányok készítését mint önálló kötelező kurzust (OJBH,
online).
2.1. Az MTTK HÖK segítő tevékenysége
Az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara az egyetlen olyan felsőoktatási
intézmény Szerbia területén, ahol teljes egészében magyar nyelven folyik az óvó- és tanítóképzős
hallgatók oktatása. A magyar nyelvű, megfelelő szakképesítéssel rendelkező oktatók száma korlátozott.
Ez lehet az egyik magyarázata annak, hogy a Kar tantervéből szinte teljes egészében hiányoznak a
szociálpedagógiai ismereteket feldolgozó, önálló tantárgyak.
A kar hallgatói, elsősorban a Hallgatói Önkormányzat (HÖK) tagjai ugyanakkor számos alkalommal
bizonyították, hogy rendelkeznek szociális érzékenységgel. Állandó programjuk szerves részét képezik
a jótékonysági rendezvények, gyűjtések, akciók. Az alábbiakban azon segítő tevékenységek
összefoglalója következik, amelyeket a Kar jelenlegi HÖK csapatának tagjai végeztek csak az elmúlt
néhány tanév során:
‒ 2015. decemberében annak a szabadkai családnak gyűjtöttek adományokat, főként játékokat,
ahol az apuka egyedül neveli három gyermekét alkalmi idénymunkákból, és a gyerekek még
sohasem kaptak karácsonyi ajándékot.
‒ 2016. novemberében jótékonysági bulit szerveztek, melynek befolyt összegét a magyarkanizsai
Fészek napközinek adományozták. A hátrányos helyzetben és mély szegénységben élő családok
gyermekeit, illetve a családi erőszaknak kitett gyermekeket befogadó napközi önkormányzati,
civil szervezeti és polgári adományokból, valamint pályázati pénzekből tartja fenn magát.
‒ 2016. decemberében egy oromhegyesi családnak szerveztek jótékonysági gyűjtést, ahol több
zsák ruha, játék és édesség gyűlt össze.
‒ 2017. februárjában a Segíts, hogy segíthessünk! elnevezésű rendezvény keretein belül egy
Szeghegyen élő, egyedülálló édesanyának gyűjtöttek.
‒ 2017. novemberében a jótékonysági Haloloween bulin befolyt összeget egy szabadkai kisfiú
műtétjének költségeire ajánlották fel.
‒ 2018. áprilisában a Több lett? Maradhat! elnevezésű akció során élelmiszert gyűjtöttek egy helyi
szervezetnek, majd később segítettek szétosztani a csomagokat a rászorulóknak.
‒ 2018. májusában a The Ball Connects Us After Party-n befolyt összeggel az Olvassunk együtt
rendezvényt támogatták, amelyet a horgosi és magyarkanizsai hátrányos helyzetű gyerekeket
részére szerveztek.
‒ 2018. májusában a jótékonysági Slam Poetry Este során egy szabadkai szívbeteg kisfiú számára
gyűjtöttek. Sajnos a kisfiú minden igyekezet ellenére egy hónappal később elveszítette azt a
küzdelmet, amelyben nagyon sokan próbálták támogatni Őt.
‒ 2018. december 13: Jótékonysági Összművészeti Est elnevezéssel került sor az egy rákbeteg
fiatal lány segítését célzó verses-zenés esemény megrendezésére.
‒ 2019. február: A Segíts, hogy segíthessünk idei rendezvényét a bácsfeketehegyi Józsa család
segítésére ajánlották fel.

145

‒

‒

2019. április: Ebben az évben is sor került a Több lett? Maradhat! elnevezésű jótékonysági
program megszervezésére. Az összegyűlt adományokat a szabadkai Caritas igazgatója, Ric
Gábor vette át. A szervezet osztja szét az összegyűlt élelmiszereket, tisztálkodószereket,
játékokat és tanszereket a rászoruló családok között.
2019. április: Ebben a hónapban egy másik jótékonysági rendezvényre is sor került. A Slam
Poetry Vajdaság és a The Spark zenekar közreműködésével megszervezett jótékonysági esten a
rákbetegségben szenvedő Rozsumberszki Lorel, 22 éves, szabadkai művészlány megsegítéséért
fogott össze az MTTK HÖK csapata.

2.2. „Segítő foglalkozások, segítő pedagógia” című rendezvény a Magyar Tannyelvű Tanítóképző
Karon
A 2018. november 20-én megrendezett, két előadásból álló program a „Segítő foglalkozások, segítő
pedagógia” címet kapta. A program fő ihletője az a gondolat volt, hogy a pedagógus ma már sokkal
inkább segítő funkciót tölt be az oktatási folyamatban, nem a tudás átadása az egyedüli feladata. Egyre
sokrétűbb, szerteágazóbb tevékenységgé válik a mai társadalomban a pedagógus hivatás. Az iskola
közreműködése a gyerekek szocializációja szempontjából alapvető.
Egyre sürgetőbb az igény az olyan képesítéssel rendelkező szakemberek jelenlétére az iskolákban,
akik a gyermeket veszélyeztető, hátrányos helyzetbe sodró problémákat korán felismerik, és jelezni
tudják a problémát más segítő intézmények, szakemberek felé, adott esetben kezelni is képesek azokat.
A leendő tanítók és óvodapedagógusok számára elsődleges fontosságú, hogy megismerjék a segítő
szakmák szerepét, a gyerekek szociális igényeit, és mindazokat a társadalmi problémákat, amelyek
közvetve, a gyerekek révén az osztályterembe, csoportszobába is óhatatlanul bekerülnek.
A beszélgetésen két előadó vett részt:
‒ Ric Gábor, a szabadkai Caritas igazgatója a szervezet munkásságáról, valamint a szociális
munka fontosságáról tartott előadást a hallgatóknak.
‒ Pap Ágota pszichológus, a szabadkai ProAktiva Pszichológiai Központ munkatársa
iskolapszichológusként szerzett tapasztalatairól, a gyerekek szociális igényeiről, problémáiról
beszélt. Sajnos Szerbiában még nem működik az a kezdeményezés, hogy az oktatási
intézményekben megfelelő képesítéssel rendelkező szociális munkás álljon rendelkezésre. Így
ezt a feladatot az iskolapszichológus és az iskolapedagógus végzi.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karának oktatójaként szeretném
köszönetemet és nagyrabecsülésemet kifejezni az MTTK HÖK mindenkori csapatának, amiért
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MOBILITY AMONG THE ELEMENTS OF HUMAN ECOLOGICAL SYSTEM:
THE DEVELOPMENT OF SOCIAL SENSITIVITY DURING TEACHER TRAINING
Abstract
The human ecological system consists of levels which can be described as expanding, concentric
circles. Social work, i.e. assistance comes into existence via interaction among various levels. One of
the basic elements of social work is co-operation among the experts of human fields. Professional
relations are mostly realized among experts and institutions that engage with social work and assistance.
Today, neither schools, nor teachers can live up to the cumulated social challenges that occur, thus the
co-operation of teachers and school social workers is inevitable.
The present study introduces all the activities realized at the University of Novi Sad Hungarian
Language Teacher Training Faculty which aim to develop the social sensitivity of primary school and
pre-school teachers in order to enable them for future co-operation with the external elements of the
human ecological system.
Keywords: social work, co-operation, social pedagogy, assisting activities
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Abstract
In this paper, the concept of virtual mobility, with its characteristics and its accessible opportunities
for students and teachers/researchers in higher education, is presented. The main goal of this paper is to
through the theoretical research explore in what ways the virtual mobility can influence formal or nonformal learning, research and professional development activities. Virtual mobility offers new
perspectives on international communication and development of communication skills, connecting
people from different cultures through networking, bridging the mobility gap. It is re-shaping and
changing the pace, space and timing of educational interactions, thus, contributing to the
internationalisation, innovation and inclusion in HE (higher education) learning and development
activities.
Keywords: interactive learning, online professional development, open credentials, virtual mobility
skills, virtual mobility activities.
1. Introduction
Society and education are currently facing the main challenges of digitalisation. The main
limitations or barriers of physical academic exchange mobility programmes (the high costs, socioeconomic, political, health-related issues, etc.) can be reduced by adding the virtual component to the
academic exchange mobility.
Recently influenced very much by the development of information and communications
technologies (ICT), Virtual Exchange Mobility (VEM)1, although not a new phenomenon and defined
two decades ago, as noted by Tereseviciene, Volungeviciene & Dauksiene (2013), has remained
“relatively unknown” both in theory and practice for many educators and students in Europe. Back in
2005, group of authors Schreurs, Verjans and Van Petegem (2005: 8), acknowledged that “Virtual
Mobility is in the centre of the attention among e-learning and ODL professionals but academic staff
members are still not very well aware of such opportunities applicable for them”.
The main goal of this paper is to through the theoretical research explore what forms of virtual
exchange mobility are available and in what ways the virtual exchange and open virtual exchange
mobility may influence studies, research and professional development activities in higher education,
as part of formal or non-formal education. Therefore, this paper will offer a theoretical review of the
concept of academic virtual exchange mobility and the existing virtual mobility practices in higher
education, from a broader perspective, beyond the borders of a particular project, aiming for general
conclusions and future focus points regarding virtual exchange mobility.

1

In research literature also regarded as Telecollaborative Exchanges.
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2. Mobility in the 21st Century
The internet opens new possibilities for open science, virtual mobility and open virtual mobility and
the establishment of virtual multidisciplinary network research centres that are no longer in one physical
geographical location. Networks with databases and registries accessible online, “stimulating a more
effective use of human and financial resources” (Hynes, 2013: 2).
The concept of mobility in higher education can be defined as a form of learning, communication,
or international collaboration – learning from and with each other, and “international research
collaboration across fields and sectors” (Hynes, 2013: 2), through physical, mixed or virtual exchange
mobility of learning, teaching and research environments. Mobility has an aim to offer new or different
approaches to different cultures, the content of learning and development in one or more languages. In
addition, “the core goal of mobility is always the same: creating an international academic experience
in
a
framework
of
collaboration
between
universities”
(Henderikx
&
Ubachs, 2019: 10).
Physical and virtual exchange mobility “serve different objectives and are organised at different
stages in a curriculum” (Ubachs and Henderikx, 2018: 7). Virtual exchange mobility is defined in
literature as “a substitute”, “a possible alternative and addition to physical mobility, in view of realizing
the needed learning mobility” (Caldirola, Fuente, Gutierrez & Ferreira, 2014: 202), but also as a type
of “independent” mobility that offers broader opportunities for an international
academic experience.
Virtual mobility is about teaching and learning (pedagogical aspect) and all the activities that support
it, e.g. administrative, organisational, logistical issues. Furthermore, it is defined through emphasising
different notions, such as distance/location, duration, media, type of mobility exchange, learning and
knowledge, and intercultural aspects:
1. “an exchange that allows collaboration with foreign students and teachers that are no longer
location-dependent” (Schreurs, Verjans & Van Petegem, 2006: 5);
2. “a type of independent mobility which builds on the specific potentials of on-line learning and
network communication” (Glossary of the Lifelong Learning Programme 2007-2013, as cited in
Daukšienė, Teresevičienė & Volungevičienė, 2010: 32);
3. “an activity or a form of learning” (Tereseviciene, Volungeviciene & Dauksiene, 2013);
4. “a meaningful strategy for intercultural learning by studying an undergraduate or postgraduate
degree program at the local/national/international level, in relation to the student’s own studies,
utilizing virtual or distance methodology” (Aguado, Monge & Del Olmo, 2014);
5. “a way of learning, teaching, research, communication, or collaboration” (Daukšienė, 2013)
6. “innovative teaching and learning approach” (Daukšienė, 2015);
7. “a short-term or a long-term international learning academic experience through online courses
or other learning activities”. Individual exchange on the basis of a course or a curriculum or a
learning activity (found in an online course catalogue on the internet) that develops intercultural
competencies and international digital communication skills (EADTU Mobility Matrix, Ubachs
& Henderikx, 2018: 16/17);
8. “a set of activities supported by Information and Communication Technologies, including elearning, that facilitate international, collaborative experiences in a context of teaching, training
or learning” (Erasmus+ programme guide, 2019: 327).
The simple categorisation of virtual mobility activities as following: 1) a virtual course (as part of a
programme) or seminar (series); 2) virtual study programme; 3) virtual student placements; and 4)
virtual support activities to physical exchange (Bijnens et al. 2006; Daukšienė, Teresevičienė &
Volungevičienė, 2010). In practice, virtual mobility at DOBA Faculty was implemented in three forms,
as a “virtual summer school”, “an international week”, and “within the framework of joint
implementation of courses with the international higher education institutions” (Maček &
Ritonija, 2016: 101).
Virtual mobility (course), compared to a distance learning (course), aims at learning and teaching in
a multicultural environment, where international groups of students or teachers use technology to access
learning content and focus on collaboration and cooperation in a common (English) language, through
which they develop intercultural competence. Furthermore, distance learning is more focused on
learning in a selected pace, time and way of learning (Daukšienė, 2015).
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As summarised by Tereseviciene, Volungeviciene & Dauksiene (2013: 4), virtual mobility is “an
activity or a form of learning, research, communication and collaboration”, based on characteristics,
such as, cooperation of at least two higher education institutions using virtual components or ICT
supported learning environment for collaboration of people from different background and cultures
working and studying together, creating a virtual community, with a clear goal and clearly defined
learning outcomes, or the main purpose of exchange of knowledge and improvement of intercultural
competences. The result of virtual mobility, according to the authors, is that the participants as students
may obtain ECTS credits, or as professors receive academic recognition by the home university. Other
characteristics include the “visibility of university in higher education area” and “integration of ICT
into their mainstream academic and business processes” (2013: 4).
Virtual mobility can offer new perspectives on international communication and development of
communication skills, as it “creates opportunities for intercultural exchange and for the development of
online international communication and collaboration skills” (EADTU Mobility Matrix, 2018: 9),
connecting people from different cultures through networking bridging the mobility gap (without the
need to physically travel – not leaving the home institution and place of residence). It is re-shaping
and/or changing the pace, space and timing of educational interactions, thus, contributing to the
internationalisation, innovation and inclusion in HE (higher education) learning and
development activities.
The most recent definition of virtual mobility exchange is stated in EVOLVE document entitled
“Virtual Exchange as Innovative Practice across Europe Awareness and Use in Higher Education”, and
internet presentation of EVOLVE (Evidence-Validated Online Learning through Virtual Exchange)
(Jager, et al. 2019):
“Virtual Exchange (VE) is a practice, supported by research, that consists of sustained,
technology-enabled, people-to-people education programmes or activities in which constructive
communication and interaction take place between individuals or groups who are
geographically separated and/or from different cultural backgrounds, with the support of
educators or facilitators. Virtual Exchange combines the deep impact of intercultural dialogue
and exchange with the broad reach of digital technology”.
A group of authors Schreurs, Verjans and Van Petegem (2005), investigated the problems that
occurred when implementing virtual mobility in higher education institutions within European Projects
several e-learning programs, such as, e-LERU, Being Mobile, REVE, and VICTORIOUS. The
platforms used included Blackboard and WebCT, and applications included ePortfolios, Wikis,
weblogs. In addition, some of the tools for delivery of the virtual mobility according to previous
research case studies were:
1. “Moodle”, in a course delivery of “Virtual Mobility in Higher Education” (Tereseviciene,
Volungeviciene & Dauksiene, 2013),
2. “Blackboard” virtual learning environment, for virtual mobility at DOBA Faculty (Maček &
Ritonija, 2016), or
3. “Moodle”, for course content delivery and an innovative mobile gaming platform “ARLearn” for
creating mobile educational games as course assignments in a joint online course of three
European universities entitled “Instructional Design - Creating an educational media product”,
implemented as a pilot course in winter semester 2018/2019 (Vogel, Diegel, Firssova, Kananen
& Brouns, 2019).
Researching 16 examples of Virtual Mobility activities and 19 Virtual Mobility projects with the
aim of creating a categorisation of advantages and challenges of Virtual Mobility, group of authors
Bijnens et al. (Eds.) (2006) in a publication manual entitled “European Cooperation in Education
Through Virtual Mobility: A Best-Practice Manual” describe the experiences of students. The programs
were divided into the following groups:
1. European Commission - Directorate-General for Education and Culture, Training and Youth - elearning initiative: VENUS - Virtual and E-Mobility for Networking Universities in Society;
EVICAB - European Virtual Campus for Biomedical Engineering; REVE – Real Virtual
Erasmus; MASSIVE - Modelling Advice and Support Services to Integrate Virtual Component
in Higher Education; VICTORIOUS - Virtual Curricula Through Reliable Interoperating
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University Systems; EVENE - Erasmus Virtual Economics & Management Studies Exchange;
E-MOVE – An Operational Conception of Virtual Mobility; PLATO – ICT Platform for Online
Learning and Experiences Accreditation in the Mobility Programme;
2. European Commission - Directorate-General for Education and Culture, Training and Youth –
Socrates/Minerva: VM-BASE - Virtual Mobility Before and After Student Exchanges;
ESMOS – Enhancing Student Mobility through Online Support; iCOLL 80; VEBS - Virtual
European Banking school, etc.
Their conclusions were that students in general “require more guidance and communication from
and with their teachers”. Furthermore, assessment procedures need to be designed before the course and
thoroughly – “activities should be well thought through”, while the technological infrastructure “should
be adapted to the level of IT skills of learners and teachers” with “appropriate training
and support”.
Who are the leaders in VEM and OVEM? Currently open virtual mobility is involving universities
with open online course catalogues or European open and distance teaching universities, providing large
scale and high-quality online programmes in all study domains. With the aim of developing skills,
confidence and readiness to initiate, implement and engage in virtual mobility actions, in the context of
the European Higher Education Area, different platforms for initiatives and projects were developed to
uptake the virtual mobility in higher education, such as “Erasmus+ Open Virtual Mobility (OpenVM)
project (2017-2020))”, that has developed and validated a virtual mobility competence framework as a
step towards designing and implementing a “Learning Hub” (https://hub.openvirtualmobility.eu/) for
developing these competencies.
The content in the “Erasmus+ Open Virtual Mobility (OpenVM) Learning Hub” is divided into four
parts: 1) OpenVM Online Courses (MOOCs), 2) OpenVM OERs, 3) OpenVM Skills and Credentials,
and 4) OpenVM Market. The MOOCs, led by three to five VM teachers, are aimed for students, but also
for teachers to find useful sources for themselves and their educational practices. Each course is
structured in three levels - foundational, intermediate or advanced level. Duration of courses is
estimated to 80 minutes for activities to be completed. By the end of July 2019, the following courses
were available for enrolment:
1. Media and Digital Literacy
2. Intercultural skills
3. Autonomy-driven Learning
4. Active Self-regulated Learning
5. Collaborative Learning
6. Networked Learning
7. Open Mindedness.
For every MOOC there is a pre-assessment of knowledge and skills through a quiz, and the results
then suggest the level of course as foundational, intermediate or advanced. Materials in courses are
presented as reading texts, e-books or portable document files (PDFs), videos and discussion forums.
Each level covers three main learning objectives, and the amount of materials is between one to four of
selected materials, e.g. in the “Intercultural skills”:
‒ foundational level: 4 textual, 1 video
‒ intermediate level: 2 textual, 1 video
‒ advance level course: 1 textual resource, 1 video, and 1 forum. Upon completion of all tasks, the
participant needs to complete the “e-assessment” stage to obtain an open badge that certifies his
skills.
The two sections of “The Learning Hub” are not accessible for some reason, they are either not
published or not opened for users - “OpenVM Market” and “OpenVM OERs” (learners can see the
titles of subsections, but are not able to explore them, e.g. Open Educational Resources – Toolkit; Open
Educational Resources; Good Practice Examples; VM Guidelines; Useful Documents; OER
in German).
In “EADTU Mobility Matrix”, Ubachs and Henderikx (2018), clearly state the differences between
the physical exchange mobility, virtual exchange mobility, open virtual exchange mobility and
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transnational online distance education. In the following part, we will focus only on the main
differences proposed between the virtual exchange mobility (VEM) and open virtual exchange mobility
(OVEM). Firstly, VEM is based on an institutional agreement (bilateral or multilateral agreement),
while OVEM is based on online learning courses or activities retrieved from universities outside of a
previous institutional agreement. Secondly, the learning agreement in VEM guarantees a diploma
supplement for students. In terms of objectives, there are no differences, as both are defined as “short
or long term international learning academic experience through online courses or other learning
activities” that develops intercultural competencies and international digital communication skills
(EADTU Mobility Matrix, 2018: 16). In terms of “Unit of mobility”, VEM can be referred as
“embedded mobility in joint programs”, and in terms of the course catalogue, it is “restricted to
programs/courses in the institutional/network/consortium agreement”. The main characteristic of
OVEM is the “open course catalogues or online programs/learning activities of other universities”
accessible outside of a previous institutional agreement. Furthermore, the virtual exchange (VEM) long
courses, can be supported by “physical exchange periods”, while OVEM online courses can include
“some face to face activities at a host university”. In terms of duration, both VEM and OVEM are based
on learning activities in an online course, a virtual seminar, a virtual lab, in learning games, a MOOC,
a project, a virtual internship, etc. In addition, three more differences are that in OVEM, as there is no
institutional agreement: 1) there is no networked curriculum, 2) the joint curricula is not applicable, and
3) the placement is based on the available number of places and on academic criteria. Finally, the
OVEM provides open access to online courses upon registration and free of charge.
3. Assesment and Credentials in Virtual Mobility
The essential elements of virtual mobility include an international institutional agreement and a
course catalogue with pre-assessed and recognised learning objectives and activities in an online course
and awarded transcript of records usually through an open badge certification platform.
In the research study Tovar and Lesko (2014) the findings revealed that more institutional case
studies and studies of best practices on implementing Open Course Ware (OCW)/Open Educational
Resources (OER) initiatives at HE institutions with the aim of facilitating student virtual mobility are
needed in future, focusing their future work on creating “quality framework oriented towards HE
institutions, including guidelines and recommendations for the implementation of OCW”.
4. Researcher Mobility – types, concepts, challenges and recommendations in the context of
(O)VEM
According to the authors Hans Borchgrevink and Beate Scholz of the European Science Forum - 49
Science Policy Briefing (2013: 4) virtual mobility in the context of science research is as “an
international, interdisciplinary and intersectoral research” or “a cross-border cooperation based on
verifiable signs of collaboration and participation, without the need of physical mobility” where
“assessment should be based on elements such as co-publications, co-patenting, cross-border grants,
conference papers, organising boards; international peer-review panels, appointments based on merit
by an official third party, e.g., invited in on expert groups”.
5. Possible exchange mobility benefits
According to research done by Maček and Ritonija (2016) „virtual mobility of students is gaining in
importance in higher education because it enables mobility to students who are unable to engage in
traditional mobility programmes”. Their findings reveal that students’ expectations from international
virtual mobility in the terms of competencies that students expect are closely connected with factors
that motivated students to join virtual mobility:
1. “improvement of intercultural competencies”
2. “an improved knowledge of English” - improved knowledge of a foreign language,
3. “the opportunities arising from participation in an international team” and
4. “improved knowledge of online learning” (Maček & Ritonija, 2016: 102).
Benefits from virtual mobility for teachers may be the following:
1. new opportunities for teachers to collaborate on the design, development and delivery of courses,
online-based education materials and curricula,
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2. new opportunities to “reconsider their routine practice and to add innovative and quality elements
in their courses to match the requests of a trans-national collaboration and of increased usability
of teaching activity” (Bijnens, et al. 2006: 98).
Some benefits for individuals or groups of learners and teachers in the VEM and OVEM activities
include, firstly, different forms of learning and different methods of delivery of learning content
(alternative or new course or a learning activity). Secondly, they include the widening of approaches to
different cultures, and finally, gaining experience and improvement of virtual mobility competences
(linguistical, intercultural, digital media skills, educational, personal and social skills). Furthermore,
(O)VEM benefits for institutions are that they can enhance the quality of courses and curricula, and as
host universities and academic staff increase their academic visibility and reputation by the quality of
the online learning activities offered, attracting foreign students and academics contribute to the
internalization and modernization of higher education, enabling and fostering multi-institutional
collaboration between institutions, but also, enhancing sound competition between institutions
(Dauskiene, 2015; EADTU Mobility Matrix, 2018: 18).
6. Possible exchange mobility challenges
Several types of barriers are usually classified into three categories: pedagogical, technological and
organizational issues (Ferreira, Fuente & Pérez, 2017: 27). Taking into account the multiple social
positions of individuals and institutions, Bilecen & Van Mol (2017: 1245) argue that “mobility itself
can create new inequalities or reinforce existing ones” and that “it is essential to understand the
processes through which values are being assigned by whom, and where, and under which conditions
they lead to inequalities” in the mobility exchange processes.
Challenges to exchange mobility, in general, include the organisational, financial and funding issues
for institutions and individuals as learners or lecturers, time-management - alignment of academic
calendars, availability of programs, language issues, evaluation issues or differing assessment
procedures, etc. The main implementation issues of virtual mobility are based on the fact that VM is
still not the mainstream of exchange mobility programmes and offers of virtual mobility courses are
relatively unknown to wider audiences in educational contexts.
In terms of teaching, the main implementation issues of (O)VEM include lack of courses in teacher
training, the workload in VEM, lack of digital and virtual mobility skills, quality, and to some extent
academic recognition. In terms of students (O)VEM, the main implementation issues can be language
and digital skills, but also the lack of quality courses or specific or interdisciplinary courses that will
increase the course completion and proper recognition for non-formal or self-regulated learning
activities outside the program curricula.
Although as main challenges to physical exchange mobility (PEM) forefront the cost to participants,
especially when grants are not available, this issue may also be applicable to VEM and OVEM, as they
both implicate the use of electrical power, digital media equipment (computer or other media device)
with proper knowledge in the use of needed technologies, reliable internet connection, availability and
management of time. The second issue inherited from the PEM, is the notion of “delivering a truly
intercultural experience for learners in a host university”. In VEM and OVEM, participants may not be
entirely exposed to or immersed in other cultures, as they will lack the opportunities to interact with
others apart from the learning context in a different language during travelling, to taste different food,
to visit historical places and hear the sounds of the living community as part of a specific culture.
However, intercultural experiences can be present in other forms in VEM and OVEM, such as through
literature, reading and listening about cultures, watching videos that have a theme about culture,
participating in communication in other languages online, participating in intercultural projects and
discussions, etc.
One of the main challenges of VEM is the cost of building a community by designing courses
accordingly - difficulty in finding partner institutions and maintaining sustainable partnerships,
integrating VM into existing course curricula. In terms of OVEM the problems are associated with the
costs associated with online assessments and examinations. The number of OVEM programs is still
very minimal and the credentials awarded to participants (students/teachers/educators/researchers) for
achievements in OVEM programmes, in most cases do not meet the requirements of many academic
host institutions in terms of certification and course/learning or development recognitions.
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In a research by Maček and Ritonija (2016: 103), about ten years of implementation of “DOBA
Virtual mobility programme” (since 2005 to 2015), reaching a total number of over 2200 students from
36 different countries, students reported being aware that “they have to have specific knowledge and
skills in order to be able to take a course in the virtual environment”, and those included the following:
1. online learning skills including the ability of good time and information management, with selfdiscipline,
2. language skills – “the knowledge of English language”,
3. digital media literacy or “the knowledge of information technologies, especially browsing the
Internet and testing different technologies (forums, blogs, chat, etc.)”
4. communication (ability to agree/disagree/summarise) and intercultural skills,
5. motivation for ending the course.
Current programs, such as “Erasmus + Open Virtual Mobility”, are focusing their attention to
providing the pedagogical training in online platforms for educators, and developing new skills or
competencies needed to successfully design, implement and participate in virtual mobility actions.
7. Final Remarks
In this paper, the concept of virtual mobility (VM), with its characteristics and its accessible
opportunities for students and teachers/researchers in higher education, was presented. The main goal
of this paper was to, through the theoretical research, explore in what ways the virtual mobility can
influences studies, research and professional development activities in higher education, as part of
formal or non-formal education programmes.
Virtual mobility offers new perspectives on international communication and development of
communication skills, connecting people from different cultures through networking bridging the
mobility gap (without the need to physically travel – not leaving the home institution and place of
residence). Through participation in virtual mobility programmes, learners can obtain or develop
additional skills for international online interactions, collaboration and/or cooperations in English or
other languages, and enhance their digital literacy by working in latest educational multimedia online
learning environments.
When comparing physical mobility exchange and virtual mobility exchange, in in-person mobility,
“it is the journey, the change of place which provides learners with a richer learning experience”, while
in virtual mobility exchange, “what travels is the knowledge - put to the test in very
different social and cultural contexts” (Weber & Hemming, 2012 as cited in Aguado, Monge and
Del Olmo, 2014).
The impact of virtual mobility on the institutional level may include the new academic cooperation
models between institutions for research and expertise building, enrichment of course programs, and
increased accessibility of learning programs offered in campus and online learning environments to
wider groups of learners searching for academic enrichment in specific fields. In conclusion, virtual
mobility as VEM and OVEM, has the potential for re-shaping, or changing the pace, space and timing
of educational interactions, thus, contributing to the internationalisation, innovation and inclusion in
HE (higher education) learning and development activities.
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Autor za cilj ima da prikaže ideju i razvoja univerziteta. Takav pristup navedenoj temi omogućiće
nam da uvidimo odsnose univerziteta i studenata. Ideju univerziteta autor želi da prikaže ne samo
prikazom perioda od osnivanja bolonjskog univerziteta do današnjih dana, već će prikazati period od
predsokratske epohe do današnjih dana. Takvim prikazom autor će pokazati način na koji se univerzitet
formirao i menjao u razičitim periodima istorije obrazovanja. Počeci o kojima će autor govoriti
pokazuju uslove formiranja univerziteta. Pored toga što obrazovnje u antičkoj Gečkoj nije u onom
obliku koje danas smatramo univerzitetskim, njegov prikaz je veoma značajan iz razloga što je u njemu
sadržana ideja današnjeg univerziteta. Pored toga razvoj univerziteta donosi nam prikaz odnosa između
univerziteta i države. Autor u radu ne zauzima striktno kritički stav, već za cilj ima da prikaže uslove i
načine na koje se univerzitet obrazovao i menjao. Samim tim on prikazuje samu ideju univerziteta, kao
i način na koji se ona formirala i menjala.
Ključne reči: Humbolt, Kant, Sofisti, Sokrat, Univerzitet
1. Uvod
Univerzitet u Bolonji koji je osnovan 1088-e godine najstariji je univerzitet na svetom. Međutim,
sama ideja univerziteta i obrazovnog sistema koji je sličan univerzitetskom svoje korene ima još u
petom veka pre nove ere. Ovaj vek značajan je zbog nastanka prvih škola u antičkoj Grčkoj. Sa
pravom se možemo zapitati kakva je je veza ideje i utemeljenja univerziteta sa osnivanjem prvih škola
u antičkoj Grčkoj? Preciznije rečeno koja je veza između dva perioda koja su vremenski značajno
udaljena. Najznačajnija sličnost između ova dva perioda je ideja kojom su se vodili prvi filozofiji. Ta
ideja je postizanje istine kroz istraživanje. Ovakav pristup kao što ćemo videte najuočljiviji je kod
Sokrata, ali o tome više u nastavku rada. Druga sličnost, koja nije zanemarljiva jeste način organizacije.
Da bismo na najbolji način spoznali istoriju nastanka univerzteta moramo u razmatranje uzeti sve
značajnije epohe razvoja “obrazovnog sistema”. Na samom početku ističe se već pomenuta antičko
Grčka, zatim slede srednjovekovna, epoha mislilaca nemačke klasične filozofije, a zatim sledi moderna
epoha. Navedene epohe možemo uslovno tako nazvati. Razlog za njihovo navođenje jeste grupisanje
svih misliaca kao i određenih značajnih momenata u istori razvoja ideje obrazovanja i ideje univerzitea.
Epoha ili period koji je prvi naveden jeste antičko Grčki. Ova epoha obuhvata govor o uslovima za
nastanak obrazovanja i njegovog omasovljavanja, govor o pitagorejskom bratstvu, govor o sofistima i
Sokratu kao i govor o Platonovoj Akademiji i Aristotelovom Likeju. Zatim, sledi govor o
srednjovekovnom univerztetu i njegovom vezom sa crkvom i državom. Kao što naziv treće epohe sam
kaže nju su obeležili mislioci nemačke klasiče filozofije.U modernu epohu možemo svrstati
Šlajmaherov i Humboltov govor o univerzitetu i današnji pogled na isti.
Na kraju uvodnog dela neophodno je napomenuti koji su razlozi za omasovljavanje obrazovanje.
Preciznije rečeno potrebno je odgovoriti na pitanja, šta je razlog za za podučavanje u većim grupama i
koji su razlozi promene pogleda na obrazovanje u njegovim ranim počecima. Odgovore na ova pitanja
možemo pronaći kod Dimić (2013) koji kaže U okolnostima sve veće “gladi”za znanjem i obrazovnjem,
kojima su sada težili svi slobodni ljudi, stara obrazovna infrastruktura individualnog poučavanja postala
je prevaziđenja. Nosioci dotadašnjeg obrazovanja, malobrojni tutori i mentori, nisu više mogli da
odgovore na zahteve sve većeg broja dece koje je neprestano rastući broj građana slao na podučavanje.
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Postojeći obrazovni sistem više nije mogao da funkcioniše. Jasno je, dakle, da je novi vaspitnoobrazovni sistem morao imati masovniji karakter, odnosno da je novi sistem podučavanja morao biti
kolektivan. Iz navedenog je sasvim jasna težnja da obrazovanje postane dostupno širokim narodnim
masama. Oni se svojim težnjama suprotstavlaju dota važećem principu po kome su samo pojedinici bili
u mogućnosti da stiču nova saznanja. Na tom temelju sasvim je jasno da danas postoje sve obrazovne
institucije. Dakle, danas kao i u petom veku pre nove težimo ka tome da obrazovanje bude dostupno
svima. Takav pogled na obrazovanje značajno je doprineo stavu da univerzitetsko obrazovanje bude
dostupno većem broju ljudi, kao i da njihovo istraživanje bude slobodno.
2. Počeci obrazovanja u antičkoj Grčkoj
2.1 Rani počeci
Kao što je u uvodnom delu bilo reči do kolektivizacije obrazovanja došlo je u petom veku pre nove
ere. Međutim, pored koletivizacije koja je donela napredak, u obrazovanju postojao je još jedan važan
faktor koji je uticao na taj napredak, a to je uvođenje više predmeta u obrazovni sistem. na samom
početku razvoja obrazovanja postojala su dva predmeta, kako Dimić (2013) kaže Sve negde do klasične
ere , deo osnovnog, elementarnog obrazovanja plemićke dece činila su samo dva predmeta: gimnastika
i muzika. Na časove gimnastike učenici su odlazili kod učitelja gimnastike (paidotribes), koji im je
svoje znanje prenosio na vežbalištu (palaistra). Učitelj muzike, koji je decu učio sviranju kitare (lira),
aule (svirala, frula) i pavanju, decu je primao u svojoj kući. međutim tokom određenog vremena
pridodat je još jedan predmet koji je obuhvatao veštinu čitanja i pisanja.
Smisao ovako uređenog obrazovanja bilo je da se učenici osposobe za život, a ne tako zanemarljiv
motiv bio je i statusni simbol roditelja. Međutim, iz današnje perspektive najveći problemi takvog
sistema jesu status profesora, kao i njihova kompetencija za posao koji obavljaju. Status profesora
odnosi se na novčanu naknadu koju profesori treba da dobiju. Ta naknada nije bila obezbeđena od strane
države, već su nju morali da stiču kroz dogovor sa roditeljima čiju decu podučavaju. Međutim, sličan
odnos prema predavačima nije bio prisutan samo u antičkoj Grčkoj. Sličan odnos prema predavačima
možemo primetiti i na univerzitetima u Nemačkoj do devetnaestog veka. Na navedenim univerzitetima
profesori su svoje zarade sticali tako što bi studenti plaćali profesore prilikom prisustva na
predavanjima. Iz toga proističe da bi profesor sa više studenata na predavanjima bio bolje materijalno
situiran. Sa druge strane, kompetencija profesora koji podučavaju decu nije bila proveravana. Tačnije,
svako od stanovnika ukoiko je znao da čita i piše ili je lepo svirao mogao je biti profesor.
Sa druge strane ovaj period istorije doneo nam je bolje razumevanje zanimanja koje danas nazivamo
pedagog. Koreni ovog zanimanja leže u odnosu građana, robova i dece unutar Grčkog polisa. Dimić
(2013) navodi, Bukvalni opis posla koji je obavljao, odredio je njegovo ime, paidagogos (onaj koji vodi
decu). Zanimanje koje danas nazivamo pedagog moguće je dovesti u vezu za antičkim padagogosom
jedino prema poslu koji obavlja. Posao paidagogosa pripadao je robovima. svrha njihovog posla jeste
učenje dece lepom ponašanju i manirima kao i posmatranje dece u kolektivu. U određenom smislu
sličan odnos prema deci možemo primetiti i kod današnjih pedagoga.
2.2 Pitagorejska škola
Vremenom oskudan broj predmeta kojima su deca podučavan kao i politička situacija u polisu
uslovila je nastanak određenih škola, bratstava i udruženja. Jedano od poznatijih udruženja, ako ga tako
možemo nazvati je Pitagorejsko. Kada je reč o Pitagori za njega možemosa sigurnošću reći da je sebe
prvi nazvao filozofom. Sa druge strane Pitagora je zaslužan za forimiranje škole. Kao što smo do sada
videli škole su u određenom obliku formirane i pre Pitagore, međutim škola koju je on osnovao bila je
prepoznatljiva po svojoj tajanstvenosti i religijskom karakteru. Koplston (1988) to i potvrđuje, U
Grčkom svetu u vreme Pitagore verovatno nije bila novost osnivati školu. Iako to ne može sasvim da
se dokaže, vrlo je verovatno da su rani miletski filozofi okupljali oko sebe učenike kao u školama.
Međutim, Pitagorina škola je imala neke nove odlike, naime, asketski i religiozni karakter. Posmatrajući
Pitagorejsku školu kao takvu ona je donela određene promene u obrazovanju. Unutar navedene škole
došlo je do objedinjavanja profesorskog zanimanja i zanimanja paidagogos koje su obavljali robovi.
Dakle, navedene škole je pored cilja da učenici usvoje znanja iz matematike, muzike ili gimnastike
imala i cilj da poduči učenike o određenom načinu života. Kao što je već pomenuto Pitagorejska škola
imala je i religijski karakter. Iz toga možemo zaključiti da je način života koji su učenici usvajali u školi
usko povezan sa religijskim pogledima unutar same škole.
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Pitagorejska škola nije značajna samo zbog prenošenje znanja. Kao što je već napominjano prve
škole ako ih tako možemo nazvati slabo su organizovane. Unutar njih profesori su predavali samo
telesno obrazovanje i muziku kao i veštinu čitanja i pisanja. Međutim, Pitagorejska škole bolje je
organizovana. Unutar nje i učenici sprovode određna istraživanja, učenici se pored muzike bave i
matematikom kao i njihovom vezom. Koplston (1988), navodi još jednu značajnu činjenicu vezanu za
Pitagorejsku školu Pitagorovci nisu za nas samo interesantni samo zbog muzičkih i matematičkih
istraživanja; niti su zanimljivi samo zbog toga što su predstavljali religiozno udruženje, niti samo zbog
toga što što su kroz svoje učenje o seobi duša i svoju matematičku metafiziku – bar u onoj meri u kojoj
nisu materijalizovali brojeve - težili ka tome da se otrgnu od de facto materijalizma miletskih
kosmologa. Dakle, akcenat njihovog delovanja stavljan je na istraživanje i promišljanje. Takav odnos
prema materiji koja se izučava možemo primetiti i danas na univerzitetu. Cilj studija nije samo puko
usvajanje velike količine informacija. Takođe na današnjem univerzitetu sprovode se razna istraživanja
koje dovode do progresa u nauci i kulturi.
2.3 Sokrat i sofisti
Kada je reč o počecima obrazovanja neizostavan je govor o Sokratu i sofistima. Razlog za dovođenje
u vezu Sokrata i sofista jeste njihov odnos prema slušaocima (učenicima) i prema onome što izučavaju.
Sa jedne strane sofisti se interesuju samo za profesiju profesora koju su obavljali. Dakle suština
njihovog delanja bilo je predavanje. Pored takvogo dnosa prema slušaocima i materiji za njih možemo
slobodno da kažemo da su doprineli širenju znanja. Njihov doprinos odnosi se na kolektivizaciji
obrazovanja. Takođe, svako ko je mogao da priušti njihova predavanja mogao je postati njihov učenik.
Pored toga važno je napomenuti da oni nisu bez ikakvih dokaza govorili o onome što podučavaju.
Koplston (1988) o sofističkom istraživanju kaže Sofista je išao za tim da prikupi gomilu pojedinačnih
zapažanja i činjenica; sofisti su bili enciklopedisti, polimathi. Oni su, zatim, iz tih nagomilanih činjenica
izvlačili zaključke, delom teorijske, delom praktične. Tako bi iz obilja sakupljenih činjenica o razlikama
u mnenjima i verovanjima zaključivali da nije moguće imati neko sigurno saznanje. Ili bi, na osnovu
svog poznavanja raznih naroda i načina života, stvarali teoriju o poreklu civilizacije ili počecima jezika.
Ili bi, opetm, izvodili praktične zaključke, na primer, da bi društvo bilo najdelotvornije organizovano u
slučaju da je organizovano na ovaj ili na onaj način. Metoda sofista je, dakle, bila empirijsko induktivna.
Stav sofista stoga možemo reći nije bio proizvoljan, već je uporište imao u određenom istraživanjnu.
Manjkavost njihovog rada je nedostatak kritike i potvrde da je njihovo istraživanje istinito. Dakle, svoj
profesorki rad bazirali su na tome da ubede slušaoca u verodostojnost njihovih razmatranja i
istraživanja. kao što ćemo videti Sokrat svojim filozofskim delanjem suprotstavlja se sofistima i
pokušava da u spoznajni proces unese kritički aspekt.
Sokratov pristup podučavanju je drugačiji od sofističkog. Jaspers (2003) kada govori o Sokratovom
odnosu učenika i nastavnika kaže da Nastavnik i učenik se po smislu, nalaze na istom nivou. Obojica
su, po ideji, slobodni. Ne postoji nikakvo čvrsto učenje, nego vlada bezgranično postavljanje pitanja i
ne–znjanje u apsolutu.time se lična odgovornost dovodi do kraja i nigde ne olakšava. Vaspitanje je
“majeutičko”, tj pomaže se snagama u učeniku da se rode, u njemu se pobuđuju postojeće mogućnosti,
a ne nameću spolja. Sokrat iz navedenog možemo zaključiti želi da probudi potencijal učenika, kao i da
podstakne njihovo kritičko razmišljanje. Pored toga na njegovom primeru možemo da primetimo
sličnosti sa današnjim univerzitetom. Uloga profesora na današnjem univerzitetu sličana je položaju
koji je imao Sokrat. Uloga profesora jeste usmeravanje učenika na istraživanje. Današnji studenti poput
Sokratovih slušalaca do znanja dolaze u korelaciji sa profesorom. Profesor je tu da usmeri studenta dok
student istraživajući dolazi do spoznaje istine.
Sa druge strane glavna razlika između Sokrata i sofista je potraga za istinom. Sokrat u svojim
razgovorima nije imao za cilj da omalovažava slušaoca tako što će dovoditi u pitanje njegovu tezu. Već,
da nastavi i usmeri razgovor u smeru u kom bi razgovor rezultovao otkriće istinitog saznanja. Način na
koji je Sokrat filozofski delovao možemo videti u Platonovim dijalozima. Sofisti kao što smo videli taj
kritički i samokritički stav nisu imali. Iz navedenog proističe cilj današnjeg postojanja univerziteta, a to
je potraga za istinom. Bez obzira na to ko finansira, poseduje ili uređuje univerzitet cilj svakog
univerziteta je otkriće istine.
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2.4 Platon i Aristotel
U prethodnom delu bilo je reči o sličnosti između Platona i Pitagore. Ta sličnost ogleda se u
Platovom govoru o duši. Kao i Pitagora i Platon je govorio o osobinama duše. Međutim, za samu ideju
univerziteta kao i za samo izvođenje nastave govor o duši nije toliko značajn. Sa druge strane izvođenje
nastave im je slično. Poput pitagorejaca i u Platonovoj Akademiji su izvođena istraživanja. Dimić
(2013) o izvođenju predavanja u Akademiji kaže Ovde dolazimo do jednog od dva ključna pitanja
organizacije znanstveno–nastavnog rada u Akademiji. Naime, sama nastava se odvijala u obliku
predavanja i neke vrste seminara, koji je, zapravo, imao formu dijaloga, diskusije, a čija je polazna
osnova bio citirani tekst. Predavanja i seminari su obavljani oko eksedre, kamene klupe u obliku
polukruga. Sličnost pristupa predavanjima u Platonovoj akademiji sa predavanjima na današnim
fakultetima očigledna je. Poput Akademije i na većini fakulteta danas možemo reći da je cilj predavanja
dostizanje (pronalaženje) istine kroz saradnju između profesora i studenata. O karakteru tog
pronalaženja Dimić (2013) kaže, Methodos, dakle, istraživanje, tj. istraživački, teorijski način života,
jeste ono po čemu su svi u Platonovoj školi jednaki, to je ono što ih sve zajedno dovodi u ravan i,
ujedno, objedinjuje. Istraživanje važan je aspekt Platonove Akademije. Kao i kod Sokrat i Platon smatra
da je pronalaženje istine ključno. Ali, kod Platona vidimo da istraživanje i ispitivanje omogućava
pronalaženje istine.
Pored načina na koji se predavanja odvijaju veoma važna odlika Platonove Akademije, a i
Aristotelovog Likeja je mesto na kome su se predavanja održavala. Dimić (2013) napominje jos jednu
bitnu razliku između škola koje su postojale pre Akademije i Akademije i Likeja. Za razliku od heterosa,
pripadnika orfičkog kulta, pitagorejaca, odnosno sofista i Sokrata, koji nisu imali tačno određenu
lokaciju na kojoj su se stalno sastajali, razgovarali i naučavali, već se ovo mesto često menjalo ili su se
sastajali u privatnim kućama, Akademija je imala svoje tačno specifično mesto. Položaj Akademije bio
je izolovan od gradske gužve, ali ne toliko udaljen od grada da se do njega ne može doći relativno brzo.
Navedene sličnosti i razlike iziskuju govor o političkom učenju u Akademiji i Likeju. Proučavajući
rad navedenih škola možemo primetiti da su određeni državnici tog vremena bili učenici jedne od dve
škole. Među najpoznatijim svakako je Aleksandar Makedonski. Međutim, pogrešno je tumačenje po
kom su Platon,a i Aristotel imali afinitete da uređuju državu ili da sami postanu državnici. Način na koji
su oni zajedno sa svojim učenicima izučavali politiku teorijske je prirode.
3. Univerzitet u srednjem veku
Period srednjeg veka najznačajniji je kada govorimo o formiranju univerziteta. U tom periodu prvi
put se taj naziv dovodi u vezu sa obrazovanjem. Kada govorimo o načinu na koji se znanje prenosi u
ovom periodu on je drastično različit u odnosu na antički pristup. Kraj Grčkog polisa doveo je do
umanjenog interesovanja za retoriku i za javne političke i sudske rasprave. Takav odnos prema retorici
doveo je do drugačijeg pogleda na obrazovanje. Ako uzmemo u obzir da je sa sofistima retorika postala
značajna metoda kojom se dolazilo do istine. Onda je njeno zanemarivanje označavao drugačiji pogled
i pristup saznanju. naručito u srednjem veku to je rezultovalo zanemarivanjem značaja znanja kao
takvog. Iz toga proističe značaj veštine za državu.
Kada je reč o velikoj promeni u odnosu na antički polis, ona se odnosi na finansiranje profesorskog
kadra. Dimić (2013) navodi da, Za razliku od grčkih klasičnih škola koje su bile isključivo stvar privatne
inicijative i u kojima su učitelji svoje eventualne honorare naplaćivali neposredno od učenika, veliki
broj rimskih retoričara dobijao je platu od države. Po prvi put u istoriji evropske civilizacije i kulture
nailazimo na fenomen opšte državne brige za školu, tj. nastavnike i učenike. Takav odnos prema
nastavnicima i učenicima održao se i u srednjem veku.
Dimić (2013) navodi razlog za nastanak univerziteta u srednjem veku, Sami neposredni uzroci
nastanka univerziteta potpuno su trivijalne prirode i izvorno nemaju nikakve veze sa znanjem. Naime,
u kontekstu jakog klasnog raslojavanja, kakvo nalazimo tokom čitavog srednjeg veka, a naručito krajem
XI i početkom XII veka, kada usled gore navedenih razloga kreće naglo bogaćenje pojedinih društvenih
slojeva, istovremeno, gotovo u svim oblastima ljudski delatnosti, dolazi do sve čeće potrebe za
udruživanjem, tj. potrebe za zaštitu vlastitih interesa. Kada je reč o zaštiti prava studenata ona se mahom
odnosila na udruženje studenata koji nisu bili iz mesta na kome studiraju. Potreba za njihovim
udruživanjem nastaje je radi olakšavanja života u drugoj sredini. Olakšavanje života podrazumeva
korigovanje cena stanarina i sredstava za život. Sa druge strane, i profesori su se organizovali, njihove
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privilegije odnosile su se na mogućnost biranja rektora, mogućnost formiranja novih katedri i biranja
profesora.
Materija koja se izučavala na univezitetima u srednjem veku uslovljena je potrebama države. Za
razliku od antičke Grčke gde je obrazovanje možemo slobodno reći predstavljalo prestiž u srednjem
veku ono je vezano za potrebe države. Znanje i diploma koja se sticala na srednjovekovnim
univerzitetima označavala je kompetenciju za određeno radno mesto u državnoj službi. Iz toga proističe
da se na univerzitetima sticala neka veština. Veliki broj stanovnika evrope rezultovao je da samo
pojedini gradovi imaju univezitete koji podučavaju studente razičitim veštinama. Iz toga proističe
povećan broj studenata koji su prinuđeni da napuste mesto boravka radi studija.
Pored promene mesta boravka i položaj studenata na srednjeovekovnom univerzitetu se menja.
Uslovi studija postaju strožiji. Studentima se ograničavaju određena prava i mogućnosti. Takođe
nameću im se određene obaveze. Obaveze koje univerzitet nameće odnose se na vreme učenja i odmora,
a ograničenja se odnose na nastavne i vannastavne aktivnosti.
4. Kantova kritika uređenja univerziteta
Kada je reč o Kantovoj kritici uređenja univerziteta u obzir moramo uzeti njegovo najznačajnije delo
koje se tiče navedene teme, a nosi naziv Spor Fakulteta. Govor o problemima univezitea javio se kao
potreba za kritikom srednjovekovnog univerziteta. Prilikom formiranja univerziteta krajem jedanaestog
veka crkva nije ispoljavala interesovanje za uticaj na rad univeziteta. Međutim, kako je vreme odmicalo
taj interes se povećavao. Veoma značajan momenat pogotovo za Kantovu kritiku o kojoj će biti više
reči dalje u tekstu jeste svojevrsna podela univerziteta na više i niže fakultete. Podela koja se pravi kao
kriterijum koristi značaj koji su određeni fakulteti imali za državu i crkvu. U više spadaju medicina,
pravo i teologija, dok u niže spada filozofija. glavni problem pogotovo za Kanta jeste nedostatak
slobode u u radu univerziteta kao i odnos među fakultetima.
Kantovu kritiku univerziteta možemo podvesti pod dve tačke. Prva se odnosi na način na koji se
predaje na univerzitetima. Razlozi zbog kojih su studenti počinjali svoje studije uslovio je promenu
načina na koji će se nastava odvijati. Antičke škole o kojima je bilo više reči ranije u tekstu proizvele
su kao smisao pohađanja predavanja kolektivno rešavanje određenog problema. Takav odnos prema
materiji iznalazio je kritičke stavove kod učenika. Dimić (2013) pravi razlikku u sprovođenju nastave
na srednjovekovnom i novovekovnom univerzitetu, Nemački profesori i studenti počeli su da
doživljavaju svoj rad na instituciji ne više kao puki trening za profesionalnu karijeru, kako je to
najvećim delom važilo na u srednjem veku, već kao pokušaj sticanja znanja radi samog znanja, odnosno
kao izgrađivanje i unapređivanje svojih intelektualnih i moralnih vrlina. Kant kritikom želi da ukaže na
nedostatke koje ima pristup koji više pretenduje da obuči studente umesto da u njima razvije želju za
istinskim i razumskim saznanjem.
Druga tačka kritike odnosi se na već pomenutu podelu fakulteta. Samom kritikom Kant želi da ukaže
na loše odnose između fakulteta, a u prvi plan ističe loš odnos prema Filozofskom fakultetu.
Nezadovoljan činjenicom da Filozofski fakultet nema mogućnost javnog istupanja i kritike Kant
napominje da je neophodno preispitati odnos između viših i nižih fakulteta. Dimić (2013) tumačeći
Kantove razloge za preispitivanje odnosa izđeu fakulteta kaže da Nastava na višim fakultetima se
zasniva na Svetom pismu. Otuda se i hrišćanska teologija ne temelji na umnim saznanjima, već na
Bibliji. Ako uzmemo u obzir da se znanje i nauka po Kantu moraju bazirati na umu, a ne na veri, sasvim
nam je jasna kritika koju iznosi. sa druge strane Kant nastoji da filozofiji omogući da javno kritikuje
više nauke iz raloga što se vodi umskim saznanjem.
5. Humboltova ideja univerziteta
Humboltov rad na uređenju i obnovi univerziteta ostavio je veliki trag u moderenom promišljanju
univerziteta. Dimić (2013) to i potvrđuje Krunu celokupnog intelektualnog napora među filozofima i
naučnicima u Nemačkoj, krajem XVIII i početkom XIX veka, u pogledu modernog promišljanja ideje
univerziteta, predstavlja osnivanje prvog slobodnog univerziteta u Berlinu 1809 godine.
Humboltova ideja univerziteta u svojoj biti nastoji da se univerzitet oslobodi spoljnih uticaja. U
prvom planu Humbolt nastoji na oslobađanju univerziteta od uticaja države. Oskudne donacije
univerzitetu od strane države navele su Humbolta na govor o osnivanju univerzitetskih zadužbina koje
bi univerzitetu omogućile kofinansiranje iz sopstvenih sredstava. Država bi i dalje finansirala
univerzitet, ali sredstva koja je dodatno potrebno obezbediti univeritet bi sam iznalazio.
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Pored finansija Humbolt je govorio i o uticaju države na univerzitet. Humbolt je smatrao da je
neophodno suzdržavanje od uticaja Države u rad univerziteta. Međutim, iz današnje perspektive takav
stav je pomalo naivan. Naivnost se ogleda u sagledavanju modernog odnosa države i univerziteta.
Pozicija koju svršeni studenti dobijaju u državnoj službi jedan je od razloga da državi obezbedi uticaj
na rad univerziteta. Shvativši da je gotovo nemoguće promeniti funkcionisanje univerziteta Humbolt
odustaje od uređenja Berlinskog univerziteta samo godinu dana od postavljanja na tu funkciju.
6. Zaključak
Na kraju rada potrebno je napraviti kratku retrospektivu. Cilj autora je bio da prikaže ključne
momente razovoja ideje univerziteta. U prvom delu rada koji se ticao antičkog perioda autor je prikazao
početak zasnivanja ideje obrazovanja. U prvi mah može delovati da taj period ljudske istorije nije toliko
značajan za nastank univerziteta, međutim razlozi i ideja sa kojom se formiraju prve škole demantuju
tu sumnju. Glavna ideja i značaj tog perioda je stav da je potrebno posedovati znanje radi njega samog.
Takođe način na koji su organizovane značajnije škole tog vrema od velike su koristi za organizaciju
univerziteta koja će uslediti.
Srednjovekovni unierziteti koji se smatraju prvim u istoriji evrope od velikog su značaja za razvoj i
funkcionisanje današnjeg univerziteta. Određene ideje koje su uticale na formiranje srednjovekovnog
univerziteta primenjuju se i danas. Srednjovekovni univerzitet daje smisao diplomi. Diploma svršenom
studentu služi kao potvrda za posedovanje određenih kompetencija. Takođe, studentima koji su iz
udaljenih regija unutar određene države omogućeno je da stiču znanje i da isto primenjju u državnoj
službi. Međutim, srednjovekovni univerzitet i pored značajnih ideja doneo je i one koje su
problematične i vekovima koji će uslediti. Mešanje države u rad univerziteta kao i uplitanje u način
izvođenja nastave problemi su koje će pokušati rešiti modernih mislioci.
Moderni misioci osamnaestog i devetnaestog veka pokušali su da prevaziću problematične ideje
univerziteta koje su formirane u srednjem veku. Kao što je primetno Kantove primedbe su velikim
delom usvojene. Razvoj nauka koji je posle Kanta usledio, kao i slabljenje uticaja crkve omogućili su
da izučavanje na univerzitetu postane slobodnije. Međutim, Humboltova ideja ideja univerziteta zbog
načina na koji država postoji kao i zbog njenih dodirnih i interesnih tačaka sa univerzitetom nije do
kraja izvodljiva. Na kraju govora o modernom uspostavljanju ideje univerziteta potrebno je istaći da
ona podrazumeva ponovno uvođenje razumevanja antičkog shvatanja znanja.
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THE IDEA OF A UNIVERSITY
Abstract
Author have for goal to show idea of a university. Such an approach to the thema will give us the opportunity
to see relation students and University. Author have wish to show idea of University not just from Bologna
university to this days, already he have idea to show idea of a University from before Socrates period to this days.
With that kind of representation, author will show way how is University formed and changed of different period
of time. The beginnings the author talking about,show stipulation of formed a university. Beside of that, education
in antic Greece is not in model of today university, representation of antic Greece education is important because
he contain idea of todays University in himself. Beside of that, development of University show us relations
between University and state. Author in work do not have strict criticism attitude, he aims to show conditions and
ways of changing and forming university. With that he show idea of university, and ways of her forming and
changing.
Keyword: Humboldt, Kant, Sophist, Socrates, University
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Abstract
In Hungary, many positions remain vacant despite the fact that holding one or two diplomas or
university degrees for a person became more common than ever before. It results in that interpersonal
and professional competences are more valuable by the employers who heavily support daily contact
with their colleagues, the team atmosphere and the accomplishment of the organizational goals.
Nowadays suitable competences such as language skills, leadership, communication and flexibility are
inevitable at the job interviews and mobility programs of the European Union are aiming to provide
students with the opportunity to improve these kind of essential competences as the labour market is
full of with overqualified professionals who lack real-life experience and professional job-related skills.
In my research, I am going to compare the effectiveness of different types of mobility (learning and
internship) programs provided by the European Union and the member states, I am going to highlight
similarities and differences of the opportunities abroad, so I am going to analyse the main areas:
learning, training and gaining professional experience.
Keywords: European Union, employment, education, professional skills, mobility programs
1. Introduction
The single market within the European Union creates a direct connection between citizens and
member states in order to fulfil their individual rights and responsibilities. The essential element of the
single market is the institution of the ‘four freedoms’ – the movement of people, goods, services and
capital – that has existed since the Schengen Convention (1985) and the Treaty of Maastricht (1992).
The institution of the ‘four freedoms’ has reduced the internal borders such as physical, technical
and taxation.
In the research, under the mobility part, the freedom of people (the right to live, work, study or retire
in another EU country) will be in focus because the aim of the youth policy of the European Union is
to increase and support volunteering activities, structured dialogues, political participation, formal, thus
informal learning methods and the cross-border mobility activities while taking a part-time job or
internship. ERASMUS+ is one of the concrete programs that have been created in order to fulfil the
previously mentioned goals by ensuring the free movement and residence of the youth within the
European Union. In the past years the ERASMUS+ has been merged into a comprehensive mobility
program which offers opportunities for secondary school-, university students and fresh-graduates.
2. The European Union and the Youth
As a result of the fact that educational-, youth- and cultural policies belong to the national policies,
the harmonization of the member states’ regulations is impossible. The European Committee has the
right to make proposals on certain topics, then the European Council and the Parliament make
recommendations and set goals that replies to social problems. The legal foundation of the European
Union Youth policy is based on Article 165 and 166 of the Treaty on the functioning of the European
Union. It represents the main goal of Youth Policy, which is to create programs that enhance the
participation of the young generation in social engagement.
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Another perspective of the core values of the European Union is a balanced mix of human rights,
solidarity, the rule of law, democracy, economic growth, cultural variety, traditions and progress. In
order to meet these values and to increase the presence of young generations in the field of social
engagement, the member states have established the so-called Strategic Cooperation Framework in
2001. The Youth Policy of the European Union has four main principles which are the following:
information, participation, volunteering and understanding the situation of the young generations. The
European Union Youth Strategy has been established to support and to develop the four basic and
fundamental elements previously mentioned. It focuses on eleven specific European Youth Goals
(European Commission, 2018) that were created by collecting voices from young people and is relevant
for the 2019-2027 period:
1. Connecting EU with Youth
7. Quality Employment for All
2. Equality of All Genders
8. Quality Learning
3. Inclusive Societies
9. Space and Participation for All
4. Information & Constructive Dialogue
10. Sustainable Green Europe
5. Mental Health & Wellbeing
11. Youth Organizations & European
6. Moving Rural Youth Forward
Programmes
In this research the main focus will be the seventh and the eighth points which are: quality
employment for All and quality learning (European Youth Goals, 2018).
2.1. Quality Employment for All
First of all, the ‘quality employment for All’ goal is based on the fact that the young generation’s
education system is still based on the old methodologies, topics and the thematic does not focus on the
skills that are currently necessary in the labour market. Nowadays suitable professional skills, such as
language skills, leadership, entrepreneurship, communication, flexibility, managing own career path are
inevitable when it comes to a job interview as many people have at least one diploma. The labour market
is full of overqualified professionals who are lack of real-life experience and professional job-related
skills (Kardos and Vilimi, 2014). Workplaces need to ensure that all young employees have the chance
to gain practical experience in order to support the professional shift from the educational system to the
actual labour market. Based on Moxon and Barta (2018) young job-seekers need access to information
about the labour market such as to career centres, companies and career counselling as they cannot keep
up with the new trends, positions and expectations (Dorkó, 2015). Through the European Youth
Strategy programs students must be prepared to participate in internships, learning programs,
volunteering and non-formal education as they create the opportunities to gain quality professional
skills. Afterwards these skills build on the basis of recognition and validation of the holder of the
relevant position. Last but not least, workplaces and the European Union (through the European Youth
Strategy) must provide equal access to quality information and proper supporting systems to prepare
young jobseekers and employees for the expectations of the changing labour market (Youth Conference
- Quality Employment 2018).

Figure 1: Priorities for Young People in the Area of Work Preparation (Moxon and Barta, 2018)

164

2.2. Quality Learning
Second of all, goal of quality learning is based on the fact that the current education system must be
changed in the sense of teaching relevant technical competencies for the students so they will be more
prepared for the future labour market and gain useful practical skills, such as critical thinking or conflict
management which will be inevitable in everyday work-life. Students, young jobseekers and employees
think that educational thematic should reflect on the necessary job-related skills and competencies more
by creating an environment where students have the chance to be creative, independent and to
experience working conditions before the real workplace. Transferable skills and student-centeredness
must be the key elements of reforming the educational systems so the European Union will be able to
achieve truly equal access to quality learning. Professional soft skills are essential such as openmindedness, interpersonal and intercultural skills which must be taught and developed constantly.
Create and implement more personalized, participative, and cooperative learner-centric methods in
every step of the education process. Students should connect with organizations, companies and other
institutions where they can experience the real working culture. They must be committed to have the
equal opportunity to participate in volunteering, international exchange and extracurricular activities
(Youth Conference – Quality Learning 2018).

Figure 2: Priorities for Young People in the Area of Education (Moxon and Barta, 2018)

3. Labor market and the different mobility programs
Nowadays, young jobseekers face a lot of challenges and one of them is finding a job and entering
the labour market. On the one hand, many young people study at universities so the learning period
takes more time and they are not able to work while studying. On the other hand, companies prefer
fresh graduates with actual professional experience.
Based on the findings of the ERASMUS+ Impact study (European Commission, 2014) delivered by
the European Commission and with the assistance of independent experts, students who have received
any types of ERASMUS+ scholarships are in a better position by 50% on the labour market than those
who have never participated in any exchange programs abroad. They are also more likely to be able to
meet the requirements of the labour market and they have better job and career opportunities too (Aktan,
Sari and Kaymak, 2010).
The Youth Guarantee Program tries to provide a financial solution for the situation described above
(in the first paragraph) by providing the opportunity to participate in further educational programs. In
other cases, the program offers solutions to start over after the graduation or after termination by
professionally supporting their job-seeking process.
The ERASMUS+ mobility program ahead of the problem of unemployment is aimed at helping
students before their graduation to gain professional experience, skills and competencies. Based on The
Professional Value of ERASMUS+ Mobility survey (European Commission - Janson, Schomburg and
Teichler, 2009) shows that students who have participated in the ERASMUS+ mobility program, are
more likely to receive a job offer sooner than their classmates (who did not gain international
experience). They also tend to receive a better offer with a higher salary and to find the right position
sooner. Many employers, academic teachers and professionals conclude that students who have
participated in any mobility programs, are higher qualified and more experienced than those who have
not gained experience abroad (Cushner and Mahon 2002).
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ERASMUS+ has been shaped several times since the creation of the mobility program and today it
offers different opportunities for different applicants. In the next paragraphs the different mobility
programs that are available in Hungary will be demonstrated by different levels (starting with the high
school, continuing with the university and finishing with the internships) (Európai Bizottság, 2014).
I. Opportunities for high school students
Students, who are not 18 years old yet, are already able to gain educational and professional
experience abroad for a short period of time (usually 1-2 weeks). Schools have the chance to participate
in international collaborations with other educational institutions so they can organize project works for
students. They provide the opportunity for students to travel, to experience group work, to network, to
practice languages and to try themselves individually (Európai Bizottság, 2009).
Another ERASMUS+ mobility opportunity for undergraduate students is the Youth Exchange
Program, which is organized by non-governmental but non-profit organizations. The thematic is similar
to the previous one, students work together on a specific project and they can meet other students with
other nationalities for 1-2 weeks.
High school students even have the opportunity to gain professional experience at a given company,
institution or organization for a couple of weeks abroad in case their schools have applied for this
specific ERASMUS+ mobility program. This program is very popular in vocational schools as their
curriculum includes practical experience and by this program, they are able to fulfil these requirements
abroad. In this case, a mentor is responsible for the students from their arrival until their leave and this
person helps the students along their stay (Erasmus+ diákoknak leporello, 2019).
Another program which is based on the high school application is the so-called Long-term Student
Mobility Strategic Partnerships for Education. This program provides the opportunity for students to
live abroad for at least two months or for a maximum of one year, so their travel and living costs are
supported by the national government.
As it was highlighted in the introduction section, enhancing social engagement and volunteering are
the key elements of the European Union’s mobility programs. This is why the European Solidarity
Corps is organizing a charity work for students who are already 18 years old and would like to
experience volunteering. Students can choose from various institutions from animal protection-related
organizations to nursery schools. Travel, accommodation, meals, everyday expenses and insurance are
all included in the financial support (Cairns, 2017).
II. Opportunities for university students
Probably the learning ERASMUS+ program is the most widely known activity among the university
students in Europe. The goal of the program is to provide the opportunity for university students to gain
cultural, language and educational experience at universities which are located in other member states
of the European Union. It lasts from a minimum of 3 months to a maximum of 12 months and aims to
develop the personal and educational skills of the relevant applicants.
The other opportunity for university students is the ERASMUS+ internship which lasts for 2 or 12
months. This can be combined with the previously mentioned learning program or can be fulfilled
individually. It means that students can work at a small business, multinational company or non-profit
organization (except national and European Union institutions) in order to gain professional work
experience abroad. They are able to gain professional and necessary job-related skills and to understand
other countries’ economy, social aspects and cultural features (Csernovitz and Szegedi, 2012).
III. Opportunities for fresh graduates
Fortunately, fresh graduates can participate in the ERASMUS+ internship however their
applications must be submitted during their last semester. Otherwise the same conditions apply for them
as for the non-fresh-graduate students.
3.1. Comparison of different mobility programs and the accessible competencies
ERASMUS+ was created as a result of a massive merge of different mobility and experience-gaining
programs. It is based on the fundamental elements of youth, education and international co-operational
dimensions. The following programs are the ancestors of the global mobility ERASMUS+ program:
1. ERASMUS Individual part-time learning program and internship (higher education)
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2. ERASMUS Educational mobility (only for teachers)
3. ERASMUS Mundus Common Master trainings
4. European Voluntary Service
5. Youth in Action (Informal learning)
6. Comenius (Public education)
7. Leonardo da Vinci (Professional training)
8. Jean Monnet (European Union-related trainings)
9. Grundtvig (Training for adults)
10. Sport activities
This shows that the previously various programs have been merged as one mobility institution and
similar goals have been set for the three main levels of the ERASMUS+ program. This ‘umbrella’
institution (the ERASMUS+ mobility program) reflects on the targets of the Europe 2020 Strategy,
more precisely the participants gain relevant professional job-related experience that they will be able
to use in the actual labour market so sustainable and adaptive growth can be measured. Another common
goal of the currently existing mobility programs is the maintenance and modernization of education and
employment. New methods and equipments are used such as digital learning tools and flexible learning
programs. Based on the official statement of the European Committee all of the ERASMUS+ mobility
programs are more and more popular among the students: in the last 30 years already 9 million
participants were registered whilst at the very beginning only 32000 and 94% of them concluded that
the project was useful, so it was positively effective in their professional career. Currently 33 official
member states accept students from other European Union countries completed with for example
Lichtenstein, Iceland and Turkey (Európai Bizottság, 2017).

ERAMUS + mobility program

1. International collaboration
2. Youth Exchange
3. ERASMUS+ mobility
4. Long-term Student Mobility Strategic
Partnerships for Education
5. European Solidarity Corps – charity
work
6. Learning ERASMUS+
7. Internship

Soft skills
(e.g.: communication,
team work, conflict
management, critical
thinking, leadership)
X
X

Professional (or
hard) skills
(e.g.: waiter)

Both

X
X
X
X
X

Table 1: Comparison of the skills that students can gain during the different mobility programs

Table 1 shows a comparison of different mobility programs grouped by the different types of
competences that students can gain during their time spent abroad. As it is showed, the fundamental
elements of the comparison are the soft, the professional (or hard) and both types of skills. Soft skills
such as communication, teamwork, cooperativeness, innovative-, creative- and strategic way of
thinking are inevitable already during a job interview and later on during the actual workdays and
project works too. Already the fact that students need to use another language on a daily basis rather
than their mother-tongue, extremely enhances the level of their language knowledge and the level of
their confidence, as they are improving themselves by practicing that chosen language day by day. Also,
their problem-solving competences are highly experimented and improved by facing situations when
the students must thrive alone. Problems and situations will appear that must be solved by themselves
without any physical help of their families, friends or teachers. The programs, besides the language
skills, enhance some types of personal skills too, such as tolerance, self-esteem,
problem-solving, curiosity, decisiveness, awareness of ones’ own strengths and weaknesses
(Európai Bizottság, 2014).
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Referring to the research about the hidden competences (Centre for International Mobility survey
2014 – Figure 3) many necessary skills that could have been acquired through mobility programs abroad
are not highlighted during the theoretical part of the different levels of the (secondary and university)
studies despite of the fact that these are necessary assets on the labour market. International mobility
programs provide the opportunity for students to develop and improve the previously referred
competences that the employers are actually seeking during the job interviews (such as tolerance,
individuality or language skills). For students participating in any kind of international mobility
programs are an effective way of developing themselves personally and professionally while improving
their employability (Kocs, 2015).

Figure 3: Competences developed through international experiences (CIMO 2014)

It is clear that learning-related programs (International collaboration, Youth Exchange and Learning
ERASMUS+) are highly supporting the improvement of soft skills however it does not mean that in the
meantime students cannot gain hard skills too. Projects and group works can also effectively challenge
students by taking examples from their academic and practical studies so that they can develop the
necessary skills by working together (Vörös, 2015).
Many professions require practical experience before students complete their studies. ERASMUS+
Mobility, European Solidarity Corps – charity work and Internship programs tend to fulfil the students’
needs by providing them the opportunity to gain professional experience abroad while meeting their
studies’ requirements too (Bryła, 2015). Charity works level up these professional experience gaining
periods by offering the opportunity to give back something to the society, to support regions and the
people who need it the most. As one the goal of the European Youth Strategy mobility program is to
‘Moving Rural Youth Forward’, charity and social works are highly supported and developed by the
mobility (especially by the ERASMUS+) programs in the 2019-2027 period Arevalo, Pelkonen and
Tahvanainen, 2008).
It is also clear that both of the skills types (soft and hard) can be improved during the experience
gaining period abroad however students should decide which one is more important for them. There are
several ways of self-knowledge such as carrying out individually or with the help of a professional

168

expert (Nyári, 2017). Also, many ERASMUS+ institutions and researchers, who are involved in any
types of mobility programs, have already developed tests and exercises that can help students know
their (improvable) capabilities better (but this topic is not part of this research). If they cannot decide
whether their soft or hard skills must be developed, they still have the chance to apply for the Longterm Student Mobility Strategic Partnerships for Education program which aims to fulfil both (Európai
Bizottság, without a date).
4. Employers expectations towards the candidates
Based on the findings of the ERASMUS+ Impact study (European Commission 2014) 95% of the
employers highly appreciate these types of skills and abilities during a job interview. In addition, in
case of the ERASMUS+ internship participants, they tend to receive more responsible tasks at their
workplaces since day one already. Also, the foundations for the future occupational career are laid based
on the professional experiences gained abroad. Referring to the findings of the Maastricht University
survey (Employability of Higher Education Graduates from the Employers’ Perspective’ 2014) about
the fresh-graduates competitiveness on the labour market, an ideal candidate for an employer is
someone who (besides the high professional knowledge) has high level of interpersonal skills such as
communication, team work and cooperativeness. Unfortunately, these skills cannot be compensated as
they support the daily contact with the colleagues and the accomplishment of organizational goals. Also,
the innovative, the creative and the strategic way of thinking are all inevitable in the case of candidates
who are applying to any companies (Teichler and Janson 2007). It is clear that the employers value the
competencies that the applicants have gained during the time abroad and not the fact of the international
experience as itself (Kardos and Vilimi, 2013).
5. Summary
Since the foundation of the European Union, cross-border mobility activities are not a dream
anymore for the citizens of the European Union. One of the main goals of the youth policy of the
European Union is to increase students’ participation in volunteering activities through taking a parttime job or internship abroad, to enhance and develop formal and informal learning methods through
studying in another country. This ‘umbrella’ institution (the ERASMUS+ mobility program) reflects
on the targets of the Europe 2020 Strategy, more precisely the participants gain relevant professional
job-related experience that they will be able to use at the actual labour market. In the past years the
program has been merged into a comprehensive mobility program which offers opportunities for
secondary school, university students and fresh graduates. Not only theoretical and language knowledge
but also professional skills and soft skills can be improved through the program abroad. Mainly
employers tend to value the different types of skills that applicants have gained abroad rather than the
exact fact that candidates have international experience as itself. ERASMUS+ internship participants
tend to receive more responsible tasks, higher salaries, better positions and opportunities at their
workplaces already since day one than the students who have never participated in any mobility
programs abroad.
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Sažetak
Sudjelovanjem u različitim Europskim projektima i mobilnostima u svrhu učenja pruža se
mogućnost djeljenja znanja, razmjene informacija i implementacije novih pedagoških metoda, pristupa
i strategija rada kolega partnera projekta u vlastitu odgojno-obrazovnu praksu i razvoj ustanove u
cjelosti. Istovremeno dionicima mobilnosti pruža se mogućnost razvoja osobnih i profesionalnih
kompetencija te jačanje suradničkih odnosa kojeg karakterizira istraživački proces, otvorenost i
fleksibilnost za novo i drugačije. Kao najveća dobrobit mobilnosti istaknula se internacionalizacija
ustanove, razvoj kurikuluma prema idejama europske prakse te razvoj programa ranog i predškolskog
odgoja i obrazovanja vrtića. Ovim radom želja nam je prikazati kako se razvijala ta strategija suradnje
unutar i izvan vrtića te prednosti sudjelovanja na mobilnostima.
Ključne riječi: Erasmus+, eTwinning, mobilnost u svrhu učenja (ključna aktivnost 1), organizacijsko
učenje, strateška partnerstva (ključna aktivnost 2)
1. Uvod
Suvremeni mediji, ujedinjene zemlje pod EU nebom te opća globalizacija svijeta doprinijela je bržim
promjenama u društvu, tj. tehnološkoj, gospodarskoj, političkoj, društvenoj i znanstvenoj vidljivosti
dostignuća i napretka. Shodno tome, mijenja se paradigma djetinjstva koja daje sasvim drugačiju sliku
o djetetu i djetinjstvu, načinu i stilovima učenja te pristupu u kojem djeca i odrasli zajednički
ravnopravno uče i razvijaju se. Razumijevanje tog procesa traži stalnu refleksiju, istraživanje i učenje
svih dionika uključenih u taj proces. Tako se stvara zajednica koja uči te se potiče organizacijsko učenje
i diskurs ravnopravnih susutručnjaka, čime se nameće pitanje, treba li izaći izvan okvira ustanove i kako
to činiti, te odigrati ključnu ulogu u suočavanju s tim izazovima kroz sudjelovanje u mobilnostima i
programima EU. Stoga da bi stručni djelatnik postigao i ostvarivao napredak u svom odgojnoobrazovnom radu i djelovanju kroz EU projekte te da bi bio aktivan građanin društva u kojem živi i
djeluje, on treba iskoristiti sve potencijale koje pruža EU obrazovanje uključujući i mrežne platforme i
edukacije.
2. Cjeloživotno učenje u odgojno-obrazovnoj ustanovi: novi izazovi
Budući da današnje doba karakterizira potreba za brzom tranzicijom društva u „društvo znanja” sve
se više govori o potrebi odnosno nužnosti pojedinca za cjeloživotnim učenjem, tj. za aktivnosti učenja
tijekom života, s ciljem unapređivanja znanja, vještina i sposobnosti unutar osobne, građanske,
društvene i profesionalne perspektive. U zaključcima predsjedništva Europskog vijeća u Lisabonu i
Santa Marii de Feira, iz 2000. stoji da se sustavi obrazovanja i učenja moraju prilagoditi novoj stvarnosti
21. stoljeća koja podržava cjeloživotno učenje smatrajući ga glavnim ''oruđem za razvoj građanstva,
društvene povezanosti i zapošljivosti''. Uz mogućnost primjene metoda učenja i poučavanja
prilagođenih specifičnim interesima u multikulturalnim europskim državama cjeloživotno učenje
obuhvaća: „sve vrste učenja tijekom odrasle dobi s ciljem unapređenja znanja, vještina i kompetencija
u okviru osobnog, građanskog, društvenog ili profesionalnog djelovanja pojedinca“ (Memorandum
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Europske komisije,2000). Budući da je cjeloživotno učenje i kontinuirani profesionalni razvoj
odgojitelja nedvojbeno jedno od središnjih pitanja važnih za realizaciju, kvalitetu, širenje i inoviranje
odgojno-obrazovne prakse, tako je i ulaganje odgojitelja u profesionalni razvoj važan segment kvalitete
istog. Prema mišljenu Čepić, Kalin, Šteh (2017) profesionalni razvoj se razumijeva kao cjeloživotni
proces učenja, osobnog, društvenog i stručnog razvoja. Obzirom da je „kvalitetan profesionalni razvoj
ključni dio našeg svakodnevnog rada, sastavnica našeg profesionalnog i osobnog identiteta odnosno
(…) trajan proces koji istodobno služi osiguranju kvalitete odgojno-obrazovne prakse i jačanju
profesionalnih kompetencija odgajatelja“ može se reći da je itekako važno znati kako odgojitelj
sagledava svoju osposobljenost te kako procjenjuje mogućnosti za svoje profesionalno djelovanje u
smjeru kritičkoga, neovisnog te odgovornog odlučivanja i djelovanja (Rinaldi, 1994, prema Slunjski,
2012:25).
2.1. Organizacija koja uči i organizacijsko učenje
Obzirom da se cjeloživotno učenje smatra nužnim odgovorom na promjene koje se događaju u
društvu te da je ono usko povezano s konceptom društva znanja i konceptom društva koje uči odnosno
s konceptom organizacije koja uči i promjenama koje se događaju u odgojno-obrazovnim ustanovama
ne začuđuje činjenica da se učenje smatra nužnim individualnom procesom i aktivnošću svakog
pojedinca. Podršku takvom promišljanju iskazuje Senge (2003) stavom o organizaciji koja uči,
smatrajući je organizacijom koja kontinuirano ljudima pruža mogućnost da prošire svoje kapacitete i
postignu željene rezultate kontinuiranim učenjem kako učiti zajedno. Prema Europskoj komunikaciji
(2001; prema Čepić, 2017:27) organizacije koje uče su mjesta gdje svi uče i razvijaju se u radnom
kontekstu, za vlastitu korist, međunarodnu korist te korist cijele organizacije. Iako razlikujemo četri
dominantna pristupa/diskursa organizacijama koje uče: organizacijsko učenje, učenje na radnom
mjestu, organizacijsko ozračje i kultura, organizacijska struktura ono što je zajedničko svim
organizacijama koje uče je da:
‒ koriste učenje proaktivno i na integriran način kako bi pružile potporu i djelovale kao
katalizator razvojaa pojedinca, timova i ostalih skupina, cijelih organizacija te ponekad
institucija i zajednica kojima su povezane;
‒ imaju sposobnost integriranja ljudi i struktura što omogućuje razvoj prema stalnom učenju i
promjeni;
‒ imaju sposobnost rješavanja problema, svladavanja izazova ili stvaranja vrijednih proizvoda,
organizacijska inteligencija predstavlja tu sposobnost, koja se pojavljuje u zamršenoj igri ljudi
i odnosa i kulture i uloga u organizaciji;
‒ Vizija i misija, Organizacijska kultura, Organizacijska struktura, Strategije, Politika i resursi
(Čepić, 2017:28)
Shodno navedenome, cjeloživotno učenje, također je u pitanje dovelo bit obrazovanja i učenja, kako
u sadržajno-koncepcijskom, inovacijsko-tehnološkom, didaktičko-metodičkom, tako i u
institucionalnom obliku ukazujući na nužnost prilagodbe odgojno-obrazovnim ustanovama društvu
koje uči kroz uvažavanje značajki cjeloživotnog učenja, potrebnih strategija i novih uloga odgojitelja
radi lakšeg suočavanja s izazovima i konkretnošću primjene novih znanja, tehnologija, poboljšanja
društvene povezanosti, jednakih mogućnosti i kvalitete života za sve.
2.2. Odgojitelj profesionalac u organizaciji koja uči i osobna paradigma
Obzirom na današnje društvo znanja i redefiniranu koncepciju učenja kojom se učenje shvaća i
razumijeva kao aktivni individualni proces svakog pojedinca, tako se i od odgojitelja očekuje
kompetentnost i profesionalnost u radu odnosno zahtjeva se nova uloga odgojitelja - odgojitelja
profesionalca. Prema suvremenim istraživanjima teorije o učenju i razvoju te znanjima i iskustvima iz
prakse Tankersley (2012) je mišljenja da se uloga odgojitelja profesionalca treba temeljiti na
unapređenju kvalitete vlastitog rada i zagovaranju prava svakog djeteta na kvalitetan odgoj i
obrazovanje odnosno kroz njegov pristup profesionalnom razvoju (interaktivna pedagogija),
promoviranje inovacija u odgoju i obrazovanju, samorefleksiju, kritičko promišljanje vlastite prakse te
kroz promicanje i uvažavanje različitosti u otvorenom i demokratskom društvu aktivnim uključivanjem
u dijalog o kvalitetnoj pedagoškoj praksi s nadležnim institucijama, sustručnjacima, roditeljima,
nevladinim organizacijama, akademskom zajednicom, međunarodnim institucijama na javnim
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forumima i konferencijama. Prema Krameru (1994,prema Šagud,2006:10-11) kvalitetan odgojitelj
profesionalac treba posjedovati i biti:
1. osoba koja kontinuirano uči i želi pronalaziti i provjeravati različite modele bez pretenzije da
unaprijed ima odgovor na sva pitanja, želi istražiti ono što ne zna
2. osoba sa izraženom potrebom napredovanja u osobnom i profesionalnom smislu
3. dobar promatrač i slušatelj djece
4. poznavatelj sredine u kojoj radi sa svim socijalnim, kulturnim i ekonomskim različitostima
5. poznavatelj zakonitosti djetetova rasta i razvoja uz prihvaćanje individualnih različitosti i
kvaliteta
6. poznavatelj procesa učenja predškolskog djeteta - različitih načina i intenziteta
7. sklon postavljanju pitanja o motivima djece - zaključak ostavlja otvoren, ne žuri istražuje, uzima
u obzir mišljenje drugih, otvoren za riskantne ideje, za postavljanje pitanja, za istraživanja
8. sposoban preuzeti rizik i ne opterećivati se unaprijed postavljenim planom
9. spreman na kompromis, omogućuje improvizacije i kreativno izražavanje
10. fleksibilan - sredinu organizira prema konkretnim potrebama i kontekst doživljava
nepredvidivim dijelom toga, odgajatelj mora kontinuirani razvijati svoj profesionalni i osobni
identitet.“
Uz ranije navedene kvalitete odgojitelja profesionalca spremnog na permanentno učenje i
usavršavanje Korthangen (2004,prema Vizek - Vidović,2005:41) naglašava važnost shvaćanja i
razumijevanja sljedećih komponenti odgojitelja profesionalaca (Slika 1.):

Okolina
Što utječe na nas?
(S čime se moramo
suočavati/nositi?)
Ponašanje
Što činimo?

Kompete
ncije

Što možemo/znamo
učiniti?

Uvjerenja
Identite
t

U što vjerujemo?

Misija
Tko smo mi i kako
vidimo našu ulogu?
Koja je svrha našeg
rada? (Čemu smo
predani?)
(

Slika 1.: Model komponenti „dobrog odgojitelja“ (Korthangen, 2004)
Izvor: modificirano prema Korthangen, 2004, prema Vizek - Vidović, 2005:41

Prema mišljenju Korthangena dobar odgojitelj svakako treba znati svrhu vlastitog rada da bi mogao
predano zagovarati prava djece stvarajući time mogućnosti svakom dijetetu da proširi svoj vlastiti
potencijal i zadovolji potrebe za istraživanjem, igrom i učenjem. Ujedno on treba biti svjestan sebe i
svoje uloge kako u odnosu spram djeteta tako i u odnosu spram ostalih odgojitelja, roditelja i ostalih
sustručnjaka s kojom surađuje. Temeljem svakodnevne suradnje, dijaloga o kvalitetnoj pedagoškoj
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praksi te kroz samorefleksiju i kritičko promišljanje vlastite prakse odgojitelj treba kontinuirano
gradititi i svoj profesionalni identitet. Budući da je on u korelaciji sa osobnim stavovima i uvjerenjima
od iznimne je važnosti za odgajatelja osvještavanje istih s ciljem unapređenja kvalitete vlastitog rada
odnosno cjelokupnog odgojno-obrazovnog procesa. Zagovarajući suvremeni pristup odgoju i
obrazovanju kroz organizaciju sredine prema konkretnim potrebama djece odnosno doživljavajući
kontekst nepredvidivim dijelom toga odgojitelj treba razvijati profesionalne kompetencije kontinuriano
istražujući, propitujući i revidirajući svoju praksu. Nadalje, on mora biti svjestan činjenice da njegove
kompetencije, stavovi i uvjerenja tj. njegova osobna paradigma posredno i neposredno utječu na njegov
pristup radu unutar skupine u kojoj radi tj. unutar cjelokupne odgojno-obrazovne ustanove. Stoga da bi
se uspješno znao nositi sa izazovima i stalnim promjenama te da bi iste razumio, odgojitelj se treba
odmaknuti od ustaljenih putova i osvijestiti svoju osobnu paradigmu ili kako je još nazivaju različiti
autori „implicitnu pedagogiju“ (Bruner,2000), implicitnu teoriju ili mentalne modele (Senge,2003) koji
utječu na njegov profesionalni razvoj i kvalitetu odgojno-obrazovnog rada (Šporčić Škrobonja, 2014).
2.3. Profesionalne kompetencije
Budući da suvremeni odgojitelj radi u inkluzivnom obrazovnom okruženju koje čine djeca različitih
odgojno-obrazovnih potreba od njega se zahtijeva nova razina odgovornosti, profesionalnosti i
kompetencija. Kako su profesionalne kompetencije odgojitelja kompleksna kombinacija znanja,
vještina, razumijevanja, vrijednosti i stavova, usmjerenih na kvalitetno djelovanje govore tumačenja
brojnih autora. Prema Mijatoviću (2000:158) kompetencija se definira kao „osobna sposobnost da se
čini, izvodi, upravlja ili djeluje na razini određenog znanja, umijeća i sposobnosti što osoba može
dokazati na formalni i neformalni način“. Strugar (2012:41) je mišljenja da su “kompetencije
konstrukcija koju treba tržište rada“ te da je pedagoška interpretacija nužna s obzirom na organizacijske
i izvedbene korake u odgojno-obrazovnom procesu. Šire određenje značenja pojma kompetencija
iznose Puljiz i Živković (2009,prema Strugar,2012:41) općenito navodeći kompetenciju kao
„sposobnost djelovanja u određenoj sredini. U preporukama Parlamenta i Vijeća (Europe) kompetencije
su definirane kao kombinacija znanja, vještina i stavova primjereno kontekstu. Ključne su kompetencije
one koje pojedincu trebaju za osobno ispunjenje i razvoj, aktivno građanstvo, socijalnu inkluziju i
zapošljavanje. Kompetencija označava pomak od znanja o nekim tehničkim i tehnološkim aspektima
važnima za neka područja k sposobnosti primjene znanja i vještina u radnim kontekstima“. Shodno
navedenom, prema koncepciji cjeloživotnog učenja Međunarodnog povjerenstva za obrazovanje 21.
stoljeća (1998,UNESCO) navode se četiri ključna potpornja cjeloživotnog obrazovanja: „naučiti živjeti
zajedno“, „učiti znati“, „učiti činiti“ i „učiti biti“ temeljem kojih je Europska Unija (Recommendation
of the European Parliament and of the Council of 18 December for lifelong learning (2006/962/EC)
odredila osam ključnih kompetencija potrebnih za društvo znanja i svjetsko tržište rada. U susret
Europskim trendovima i potrebama društva za cjeloživotnim učenjem i obrazovanjem iste 2010. godine
prihvaća Obrazovna politika Republike Hrvatske uvodeći ih u Nacionalni okvirni kurikulum
(komunikacija na materinskomu jeziku, komunikacija na stranim jezicima, matematička kompetencija
i osnovne kompetencije u prirodoslovlju i tehnologiji, digitalna kompetencija, učiti kako učiti, socijalna
i građanska kompetencija, inicijativnost i poduzetnost, kulturna svijest i izražavanje).
Nadalje, proi tumačenju odgojiteljskih i učiteljskih kompetencija Perrenoud (2002,prema
Vujičić,2007:157) kompetencije definira kao „osposobljavanje pojedinca za mobilizaciju, upotrebu i
integraciju stečenog znanja u kompleksnim, različitim i nepredvidivim situacijama“, dok kompetentnost
definira kao: „sposobnost učinkovitog djelovanja u brojnim situacijama“ temeljenih na stečenom znanju
koje istim nisu ograničene. Slično shvaćanje profesionalnih kompetencija odgojitelja iskazali su
Cheetham i Chivers (1996,prema Kostović-Vranješ i Ljubetić,2008:148) prikazom holističkog modela
profesionalne kompetencije. Model „meta-kompetencija“ temelji se na četiri osnovne komponente
profesionalne kompetentnosti: funkcionalna kompetencija, osobna ili ponašajna kompetencija,
spoznajna/kognitivna kompetencija te vrijednosti/etička kompetencija (Tablica 1.)
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Tablica 1.: Odnos između meta kompetencija, njenih osnovnih odrednica te njihovih sastavnica
META - KOMPETENCIJE
Komunikacija, samorazvoj, kreativnost, analiziranje, rješavanje problema
spoznajna/kognitivna
kompetencija

funkcionalna
kompetencija

osobna ili ponašajna
kompetencija

tacitna / praktična

osobitosti profesije

društvena/profesionalna

vrijednosti/
etička
kompetencija
osobna

tehnička / teorijska

organizacija /proces

intraprofesionalna

profesionalna

proceduralna
kontekstualna

cerebralna
psihomotorna

Izvor: modificirano prema Cheetham i Chivers, 1996, prema Kostović-Vranješ i Ljubetić, 2008: 148.

Holističkim modelom profesionalne kompetencije (Tablica 1.) prikazan je odnos između meta
kompetencija i njenih osnovnih odrednica. Što znači, da ukoliko odgojitelj želi doprinijeti kvaliteti svog
odgojno-obrazovnog rada, on treba posjedovati kognitivnu kompetenciju, tj. mora posjedovati
ogovarajuća znanja i imati mogućnost obavljanja radnih aktivnosti u cilju ispunjavanja određenih
zahtjeva posla. Zatim mora posjedovati funkcionalnu kompetenciju koja obuhvaća sposobnosti
efektivnog izvršenja niza profesionalnih zadataka koji vode specifičnim ishodima (sposobnosti "znati
kako"). Ujedno svoja ponašanja treba znati prilagoditi konkretnim zahtjevima prakse i situacije što
iziskuje njegovu personalnu kompetenciju. Nadalje, kao zadnju ali ne manje važnu kompetenciju
odgojitelj treba posjedovati etičku kompetenciju koja se odnosi na uvažavanje osobnih i društvenih
vrijednosti u odgojno-obrazovnoj ustanovi (Šporčić Škrobonja,2014). U prilog navedenom, Čepić
(2017:29) navodi ključne kompetencije odgojitelja profesionalca u organizaciji koja uči i njegov tijek
profesionalnog razvoja:
‒ rapravljanje o vrijednostima - razvijanje svijesti o društvenim uvjetima svakodnevene prakse;
‒ realiziranje projekta i rješavanje problema;
‒ analiziranje složenih situacija, raspravljanje o etičkim dilemama, suočavanje s nepredviđenim,
pobjeđivanje suprotnosti;
‒ efikasna suradnja, prevladavanje sukoba i uspostavljanje partnerstva;
‒ upravljnje profesionalnim situacijama i autentično samoevaluiranje;
‒ razvijanje čvrstoga profesionalnoga identiteta i osjećaja moći nad evolucijom izbora
(opunomoćenost);
‒ naučiti učiti, posebno pomoću individualne i kolektivne realizacije projekta.
Temeljem svega iskazanog možemo uočiti da međusobna povezanost kompetencija ukazuje na
važnost svake kompetencije ponaosob pri čemu nedostatak slabije razvijene zahtjeva potrebu
odgojitelja za jačanjem i nadogradnjom tj. obrazovnu potrebu za jačanjem vlastite profesionalnosti i
uloge odgajatelja kao profesionalca. Aktivno sudjelovanje odgojitelja u različitim interakcijama
produbljuje njihovo vlastito znanje i razumijevanje koje kasnije doprinosi unapređenju cjelokupnog
razvoja odgojno-obrazovne ustanove, zajednice i društva.
3. Cjeloživotno učenje u kontekstu EU - programi i ključne aktivnosti
U cilju unaprjeđenja horizontalnih politika EU promicanjem svijesti o važnosti cjeloživotnog učenja
te razmjene, suradnje i mobilnosti između sustava obrazovanja i osposobljavanja unutar EU osmišljeni
su programi za Programi za aktivnosti Europske unije u području cjeloživotnog učenja (Program za
cjeloživotno učenje - LLP). U nastojanju da pristupe modernizaciji i prilagodbi sustava obrazovanja i
osposobljavanja zemalja sudionica, posebice u kontekstu ciljeva iz “Strategije EU 2020”. u sklopu
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Agencije za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU1) razvija se Erasmus+ program2. Isti
zamjenjuje sedam prethodnih programa iz generacije 2007. - 2013. Programa za cjeloživotno učenje3,
uključujući Comenius4 program koji je obuhvaćao predškolski odgoj, osnovno i srednje obrazovanje.
Za razliku od prijašnjih programa, Erasmus+ ističe, podupire potrebe i nastojanja zemelja sudionica
programa da učinkovito koriste mogućnosti europskog talenta i društvene imovine iz perspektive
cjeloživotnog učenja kroz povezivanje obrazovanja (formalnog, neformalnog, informalnog),
osposobljavanja i mladih. Shodno tomu, navedenim programom pružaju se veće prilike za suradnju i
mobilnost s parnerskim zemljama pri čemu u konačnosti svaki pojedinac ulaganjem u svoje znanje,
vještine i kompetencije pridonosi rastu i osiguranju jednakosti, blagostanja i socijalnog uključivanja
ustanove, organizaciji i društvu u cjelini u Europi i izvan nje5.
Obzirom na ranije navedene programske prethodnike i novine programa ciljevi Erasmus+
odnose se na:
‒ povezanost politika EU-a s programima dodjeljivanja financijske potpore
‒ pojednostavljivanje strukture i provedbe: aktivnosti sistematizirane po područjima,
jednostavniji izračuni financijske potpore (paušalni iznosi)
‒ naglasak na kvaliteti projekta (sadržaju mobilnosti, proizvodu/rezultatu)
‒ jača diseminacija i bolja iskorištenost rezultata projekta
‒ održivost rezultata nakon završetka projekta
‒ bolja povezanost s potrebama tržišta rada
‒ veća EU dodana vrijednost.6
Temeljem postavljenih ciljeva, program Erasmus+ strukturiran je prema sljedećim aktivnostima
(Ključne mjere):
‒ Ključna aktivnost 1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince
‒ Ključna aktivnost 2 - Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse
‒ Ključna aktivnost 3 - Podrška reformi politika
‒ Program Jean Monnet
‒ Sport

AMPEU - Agencije za mobilnost i programe Europske unije provodi programe Europske unije i druge međunarodne
programe u području znanosti, obrazovanja, osposobljavanja
2 Erasmus+ program - je program EU-a za potporu obrazovanju, osposobljavanju, mladima i sportu u Europi; Program
Erasmus+ nastavlja se na postignuća ostvarena tijekom više od 25 godina provedbe europskih programa u područjima
obrazovanja, osposobljavanja i mladih te obuhvaća dimenziju suradnje unutar Europe i međunarodne suradnje. Cilj programa
Erasmus+ jest doprinos strategiji Europa 2020. za rast, radna mjesta i socijalnu uključenost, kao i ciljevima okvira ET2020,
strateškog okvira EU-a za obrazovanje i osposobljavanje. Programom se želi i promicati održivi razvoj partnera programa u
području visokog obrazovanja te pridonijeti postizanju ciljeva strategije EU-a za mlade. Specifična pitanja kojima se program
bavi odnose se na: smanjenje nezaposlenosti (posebno među mladima), promicanje učenja odraslih (posebno u svrhu stjecanja
novih vještina i vještina koje se traže na tržištu rada), ohrabrivanje mladih na sudjelovanje u europskoj demokraciji, potporu
inovaciji, suradnji i reformi, smanjenje broja slučajeva ranog prekida školovanja, promicanje suradnje i mobilnosti s
partnerskim državama EU-a.
3 Programi za cjeloživotno učenje bili su usmjereni na četiri sektorska programa: predškolsko, osnovnoškolsko i
srednjoškolsko obrazovanje (Comenius), visoko obrazovanje (Erasmus), strukovno obrazovanje i osposobljavanje (Leonardo
da Vinci) i obrazovanje odraslih (Grundtvig). Transverzalni program namijenjen je bio intersektorskim područjima (suradnja
na javnoj politici i inovacijama u cjeloživotnom učenju, jezici, razvoj inovativnih informacijskih i komunikacijskih
tehnologija, širenje i korištenje rezultata), a Program Jean Monnet bio je namijenjen za potporu nastavi, istraživanju i
promišljanju o europskim integracijama i ključnim europskim institucijama i udruženjima.
4 Comenius - potprogram programa za cjeloživotno učenje; obuhvaća predškolski odgoj, osnovno i srednje obrazovanje. Ciljevi
potprograma Comenius jesu promicanje svijesti o raznolikosti europskih kultura suradnjom škola i vrtića država koje sudjeluju
u Programu za cjeloživotno učenje, poticanje osobnog razvoja sudionika, razvoj i usavršavanje vještina i kompetencija te
njegovanje ideje o europskom građanstvu.
5 Erasmus+ (2019): Vodič kroz program. Preuzeto sa:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-programme-guide-2019_en_0.pdf
(16.07.2019.)
6 Erasmus+ - opće informacije. Preuzeto sa: http://www.mobilnost.hr/hr/sadrzaj/programi/erasmus-/ (16.07.2019.)
1
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Ključna aktivnost 1 - Mobilnost u svrhu učenja za pojedince podupire:
‒ projekte mobilnosti u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih;
‒ združene diplomske studije Erasmus Mundus;
‒ zajmove za diplomske studije Erasmus+.
Očekuje se da će aktivnosti koje se podupiru u okviru Ključne mjere 1 imati pozitivne i dugoročne
učinke na sudionike i organizacije sudionice te na sustave politika u kojima su takve aktivnosti
oblikovane (razvoj većeg osjećaja za inicijativu i poduzetništvo, veća osnaženost i samopouzdanje,
bolje znanje stranih jezika, veća međukulturalna osviještenost, aktivnije sudjelovanje u društvu, veća
svijest o europskom projektu i vrijednostima EU-a, veća motiviranost za sudjelovanje u budućem
(formalnom/neformalnom) obrazovanju ili osposobljavanju nakon razdoblja mobilnosti u inozemstvu).
Ključna aktivnost 2 - Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse podupire:
‒ transnacionalna strateška partnerstva - razvijanje inicijative posvećene jednom ili više područja
obrazovanja, osposobljavanja i mladih te promicanje inovacije, razmjene iskustava i praktičnog
znanja između različitih vrsta organizacija koje se bave obrazovanjem, osposobljavanjem i
mladima ili drugim relevantnim područjima.
‒ udruženja znanja između ustanova visokog obrazovanja i poduzeća - poticanje inovacija,
poduzetništvo, kreativnost, zapošljivost, razmjena znanja i/ili multidisciplinarno poučavanje i
učenje;
‒ udruženja sektorskih vještina - osmišljavanje i isporuka zajedničkih kurikuluma, programa i
metodologija za poučavanje i osposobljavanje u sklopu strukovnog osposobljavanja
‒ projekti za jačanje sposobnosti - suradnja s partnerskim državama u područjima visokog
obrazovanja i mladih. Cilj je projekata jačanje sposobnosti i podrške organizacijma/ustanovma
i sustavima u njihovom postupku modernizacije i internacionalizacije.
‒ platforme za informatičku podršku (eTwinning, Portal za školsko obrazovanje, Europska
platforma za obrazovanje odraslih - EPALE i Europski portal za mlade) - podrška kroz virtualne
prostore za suradnju, bazu podataka o prilikama, strukovnoj zajednici i drugim internetskim
uslugama za nastavnike, voditelje osposobljavanja i osobe koje rade u području školskog
obrazovanja i obrazovanja odraslih, kao i za mlade, volontere i osobe koje rade s mladima
diljem Europe i šire.
Ključna aktivnost 3 - Potpora za reformu politike podupire:
‒ znanje u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih za donošenje politika koje se temelje
na dokazima i za praćenje;
‒ suradničko učenje i suradničke revizije otvorenom metodom koordinacije u području
obrazovanja, osposobljavanja i mladih;
‒ inicijative za inovacije politika - poticanje inovativnog razvoja politika te ispitivanje
učinkovitosti inovativnih politika terenskim pokusima koji se temelje na dobrim
metodologijama ocjenjivanja;
‒ potpora europskim alatima za politike - olakšanje transparentnosti i priznavana vještina i
kvalifikacija te prijenos bodova, osiguranje kvalitete, podrška vrednovanju neformalnog i
informalnog učenja, upravljanje vještinama i usmjeravanje;
‒ suradnja s međunarodnim organizacijama općepriznate stručnosti i analitičkih sposobnosti
(OECD, Vijeće Europe)
‒ dijalog s dionicima te promicanje politika i programa koji uključuju javna tijela, pružatelje i
dionike u područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih (Europa 2020., Obrazovanje i
osposobljavanje 2020., Europska strategija za mlade te vanjska dimenzija europskih politika za
obrazovanje, osposobljavanje i mlade)
U cilju osiguranja dubinskog poučavanja o pitanjima europskih integracija budućih stručnjaka u
područjima za koje postoji potražnja na tržištu rada kroz akademski module, katedre, centre izvrsnosti
poticanjem, savjetovanja i vođenja mladih generacija učitelja i istraživača u područjima projekata
europskih integracija bavi se Program Jean Monnet. Na području Sporta aktivnosti podupiru
suradnička partnerstva koja promiču integritet sporta, podržavaju inovativne pristupe za provedbu
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načela EU-a o dobrom upravljanju u sportu te strategija EU-a u području socijalne uključenosti i
jednakih mogućnosti. Uključene aktivnosti obuhvaćaju organizaciju aktivnosti osposobljavanja za
sportaše i volontere tijekom priprema za događanje, svečanosti otvaranja i zatvaranja, popratne
aktivnosti uz sportsko događanje (konferencije, seminare) te provedbu aktivnosti koje slijede nakon
toga, kao što su ocjenjivanje ili naknadne aktivnosti kao i dijalog s relevantnim europskim dionicima7.
3.1. Primjeri dobre prakse u Dječjem vrtiću Medveščak
U cilju poticanja razmjene, suradnje i mobilnosti između sustava obrazovanja i osposobljavanja
odgojitelja unutar EU te stvaranja europskog prostora cjeloživotnog učenja u DV Medveščak razvijali
smo različite strategije suradnje unutar i izvan vrtića. Primjerice, tako smo od kolovoza 2013. do rujna
2015. sudjelovali u projektu Multilateralnog školskog partnerstva u okviru Programa za cjeloživotno
učenje - Comenius pod nazivom "Improving pedagogical continuity between indoor and outdoor spaces
in preschools". Projekt „Unaprjeđivanje pedagoškog kontinuiteta između unutarnjeg i vanjskog prostora
u dječjem vrtiću“ temeljio se na suvremenim spoznajama o važnosti kontinuiranog učenja i holističkog
pristupa te povezivanja ta dva konteksta u učenju djece. Aktivnosti su uključivale pet međudržavnih
susreta (jedan koordinacijski sastanak, dva tematska seminara, jedan evaluacijski seminar te završni
sastanak) te stažiranje u aktivnostima diljem partnerstva („job-shadowing8“). Tijekom projekta
osviještena je važnost uspostavljanja kontinuiteta učenja u između ta dva konteksta, no završetkom
projekta i daljnjim usmjerenjima prema vanjskom kontekstu u pokušavanju stvaranja iskustvenog
učenja djece pri boravku na zraku, primijećeno je da postoji potreba za daljnjim usavršavanjem
odgajatelja o metodama, pristupu i aktivnostima za učenje djece u vanjskom prostoru (outdoor
pedagogija). Naime, u formalnom obrazovanju odgojitelja (Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
ne postoji kolegij koji istražuje problematiku outdoor pedagogije niti se odgojitelji ne opremaju
pedagoškim "alatima" za sustavno promišljanje o kvaliteti organiziranja boravka djece na zraku kao što
to imaju neke članice EU. Pojam "outdoor pedagogije" u hrvatskoj odgojno-obrazovnoj praksi ne
postoji, za razliku od europske prakse gdje postoje kolegiji na fakultetima i kurikulumi koji se bave
samo tim područjem. Također, Agencija za odgoj i obrazovanje, kao krovna institucija zadužena za
edukaciju odgojno-obrazovnih djelatnika, ne nudi teme koje se bave BNZ odnosno "outdoor
pedagogijom". Shodno navedenome, budući da boravak djece na zraku na našim prostorima (u kasnijem
tekstu BNZ) podrazumijeva slobodnu igru djece na otvorenom prostoru (dvorištu vrtića) te da djeca
svakodnevno rado odlaze i koriste BNZ anketnim upitnikom proveli smo istraživanje o stavovma i
mišljenjima odgojitelja i roditelja o istom. Rezultati su pokazali da 53 % roditelja i odgojitelja smatra
da djeca trebaju svakodnevno boraviti na zraku dva do tri sata ovisno o vremenskim uvjetima. Roditelji
nadalje smatraju da bi boravak djece na zraku trebao sadržavati učenje o prirodi i događanjima u njoj
(26%), sportske aktivnosti i aktivnosti s rekvizitima (45%), brigu o biljkama (16%) te slobodnu igru na
zraku (13%), dok odgojitelji smatraju da 70% aktivnosti BNZ treba biti slobodna igra djece. Upravo
taj podatak pokazuje važnost usmjerenja prema stvaranju novih strategija usavršavanja, razmjeni
primjera dobre prakse, proširivanju i produbljivanju spoznaja dobivenih prethodnim projektom kako bi
odgajatelji stekli nove kompetencije i imali dostatna znanja za strukturiranje i organiziranje aktivnosti
BNZ, a što bi posredno utjecalo na poboljšano učenje djece u vanjskom kontekstu. Također taj podatak
možemo povezati sa rezultatom u kojem 43% odgojitelja smatra da ne posjeduju dostatna znanja o
organiziranom BNZ, te ga ne koriste u svrhu ciljanog učenja djece. Paralelno s propitivanjem stavova
odraslih (roditelja i odgojitelja) osmišljeni su protokoli za praćenje dječje igre prilikom BNZ ne bi li
saznali koje materijale i aktivnosti djeca koriste i kako ih upotrebljavaju za osmišljavanje vlastite igre.
Rezultati su pokazali da 35% djece prilikom BNZ bira sportske aktivnosti i aktivnosti s rekvizitima,
47% djece istražuje prirodne materijale dok 18% djece bira neke druge aktivnosti. Upravo ti rezultati
bili su poticaj za dublje promišljanje problematike o BNZ jer proučavajući outdoor pedagogiju i

Erasmus+ (2019): Vodič kroz program. Preuzeto sa: https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-programme-guide-2019_en_0.pdf (16.07.2019.)
8 Job-shadowing - je oblik stručnog usavršavanja kada odgojitelj promatra i prati rad drugog odgojitelja iz neke europske
ustanove na njegovom ili njezinom radnom mjestu. Na taj se način može iz prve ruke proučavati svakodnevni posao, radno
okruženje, metode i načine rada u praksi. Mogu se vidjeti primjeri dobre prakse na djelu koje kasnije možemo upotrijebiti u
vlastitom radu. Ustanova u kojoj se odvija ova aktivnost mora biti smještena u državi članici EU i mora imati iskustva u praksi
o kojoj sudionik želi naučiti nešto više. Preuzeto sa: http://arhiva.mobilnost.hr/index.php?id=202 (24.07.2019.)
7
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kurikulume drugih zemalja uvidjeli smo da oni imaju strategije, vještine i znanja koje koriste u svom
radu kako bi djeca kvalitetnije učila u vanjskom kontekstu u kojem se nalaze odnosno kako bi vanjski
prostor koristili za poticanje iskustvenog učenja djece. Boraveći u prirodnom okruženju djeca stječu
neposredna iskustva, imaju mogućnost vlastitog istraživanja i zaključivanja o prirodi i zbivanjima u
njoj, imaju mogućnost za dodatno učenje.
3.1.1. KA 1 - Mobilnost u svrhu učenja za pojedince - „iskustva iz prve ruke“
U pedagoškoj godini 2016./2017. Dječji vrtić Medveščak aplicirao je u Agenciji za mobilnost i
programe EU na natječaju za dobivanje bespovrtanih sredstava za KA1 mobilnosti u svrhu učenja. U tu
svrhu kreiran je projekt "Živjeti u skladu s prirodom u urbanoj sredini" koji se nadovezivao na rezultate
prijašnjeg EU projekta „Improving pedagogical continuity between indoor and outdoor spaces in
preschools“. Vrijednost i važnost novog projekta za unaprjeđivanje odgojno-obrazovnog rada na
području outdoor pedagogije prepoznala je i Agencija za mobilnost i programe EU koja je odobrila
financiranje istog. Cilj projekta "Živjeti u skladu s prirodom u urbanoj sredini" bio je podići svijest
odgojitelja, roditelja i djece o važnosti maksimalnog iskorištavanja potencijala vanjskog okruženja u
urbanoj sredini. Istovremeno projektom su se željeli ohrabriti i potaknuti odgojitelji i roditelji da
istražuju mogućnosti urbanog okruženja u aktivnostima svakodnevnog dječjeg života te da se promovira
i unaprijedi kvaliteta obrazovanja stručnjaka (profesionalaca) s područja ranog i predškolskog odgoja i
obrazovanja te da se izgradi kurikulum outdoor pedagogije koji će se moći implementirati u
svakodnevnu odgojno-obrazovnu praksu.
Shodno postavljnom cilju i mobilnostima u svrhu učenja za pojedince (iskustva iz prve ruke) kako
bi unaprijedili svoja znanja i vještine u području planiranja i korištenja vanjskih prostora u svrhu
osiguravanja dodatnih prilika učenja djece u periodu od rujna 2017. do svibnja 2018. godine u zemljama
članicama EU (Finske,Italije,Češke,Portugala,Francuske,Grčke,Španjolske) realizirano je devet
edukacijskih seminara9 na kojima je prisustvovalo četrnaest odgojno-obrazovnih djelatnika DV
Medveščak. Obzirom na iskustva i saznanja stečena u mobilnostima te potrebu za utjecajem na proces
promjena kako u vlastitoj odgojno-obrazovnoj praksi tako i u lokalnoj sredini stručni djelatnici su
prezentirali nove metode i strategije rada putem različitih radionica i predavanja u vrtiću, te izvan vrtića
(strukovne udruge, lokalni, regionalni i državni skupovi i konferencije). Nadalje, stručni djelatni su
nakon provedene mobilnosti u svrhu učenja anketnim upitnikom ocjenili istu pri čemu su rezulati
također pokazali višestruku dobrobit korisnost mobilnosti za sve. Prema podacima iz Grafikona 1.
možemo uočiti da stručni djelatnici na skali od 1 do 7 (1-nedovoljno;2;3-minimalno;4;5-dobro;6;7izvrsno) najvećom frekvencijom i postotkom odgovora (f=14;M=7) procjenju podršku vrtića prije
odlaska na mobilnost (organizacija i priprema) osiguranje kvalitetnog smještaja i prijevoza u zemlji
mobilnosti od strane vrtića te dostatnost financijskih sredstava dodijeljenih za odlazak na mobilnost i
kontinuranu podršku vrtića tijekom trajanja mobilnosti. Isto tako najveća frekvencija i postotak
odgovora (f=14;M=7) vidljivi su pri procjeni aktivne uključenosti stručnih djelatnika tijekom
održavanja mobilnosti, te pri utjecaju na unaprjeđenje osobnih i profesionalnih kompetencija odnosno
pri podršci motivacije za rad i napredovanje. Nešto slabije je procjenjeno generalno zadovoljstvo
iskustvom mobilnosti (f=14;M=6,93) te provedba mobilnosti, tj.organizacija voditelja edukacije u
stranoj zemlji (f=14;M=6,86), ponuđeni sadržaj mobilnosti za potrebe projektnim ciljevima ustanove
(f=14;M=6,79) i sadržaji vezani za unaprjeđenje vlastite odgojno-obrazovne prakse (f=14;M=6,86).

Realizirane mobilnosti u svrhu učenja (KA1) u DV Medveščak: Seeking excellence in teaching, learning and studying,
Innovation, communication and outdoor education, Creative and critical mind, Project based learninig in the classroom: setuo,
integration and reflection, Art as theraphy self-expression and special needs in art education, taking groups out of doors, New
ways of learning developing creativity, motivation and curiosity, Enrich your teaching process with indoor and outdoor games,
Outdoors educational for all.
Preuzeto sa: http://www.vrtic-medvescak.zagreb.hr/default.aspx?id=168 (23.07.2019.)
9
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Grafikon 1.: Procjena sudjelovanja u mobilnosti

Obzirom na načine implementacije stečenih znanja u svom radu te širenja novih spoznaja unutar i
van matične ustanove stručni djelatnici su najčešće navodili kako će iste koristiti u radu s djecom
(učenje kroz igru-djeca s teškoćama, razne aktivnosti-izrada plakata, duži boravci s djecom u prirodi u
svim vremenskim uvjetima, izleti, razvoj kreativnog i kritičkog mišljenja), roditeljima (savjetodavni
rad-individualni, grupni, plakati, prezentacije, letci), odgojiteljima i stručnim suradnicima (razmjena
iskustva, inkluzivna suradnja s odgojiteljima vezana uz važnost spoznajnog učenja na otvorenom
prostoru, refleksivni praktikum, podrška osmišljavanju eTwinning projekata, ISA; OV; TP; web) te kao
sustavnost i promjenu osobne paradigme te uvođenje novih ideja, pristupa i načina rokuvođenja
ustanovom (interni kontekst). Podršku širenja spoznaja u odnosu na eksterni kontekst stručni su
djelatnici vidjeli kroz razne oblike diseminacije na državnim skupovima (za odgojitelje, stručne
suradnike, ravnatelje), pisanje i objavljivanje stručnih članaka, nove eTwinnig projekte, javne izložbe,
radionice, TV reportaže). Temeljem dobivenih rezultata, može se zaključiti kako je sve navedeno
doprinijelo internacionalizaciji ustanove, modernizaciji kurikuluma po uzoru na europsku praksu te
razvoju kvalitetnih programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Shodno tome, i stručni
djelatnici su razvili i poboljšali svoje profesionalne kompetencije vezane uz outdoor pedagogiju te
poboljšali znanje engleskog jezika, komunikacijske i prezentacijske vještine, dok nova teorijska znanja
svakodnevno su u mogućnosti implementirati u praksu.
3.1.2. KA 2 - Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse - „iskustva iz prve ruke“
DV Medveščak koordinator je i nositelj projekta KA2 " Listen, talk, spell, act" koji je započeo od
1. listopada 2017. a završiti će 30. rujna 2019. godine. Projekt "Listen, talk, spell, act" (LTSA) ima za
cilj podizanje svijesti odgojitelja i roditelja o važnosti čitanja djece u vrtiću. Projekt treba omogućiti
odgojiteljima predškolskih ustanova da postignu visokokvalitetne vještine i kompetencije u području
ranog čitanja i da djeca poboljšaju svoje sposobnosti u području pismenosti i kritičkog mišljenja. Zbog
loše statistike o čitateljskim dostignućima diljem Europe, veliki dio ovog projekta je razmjena dobrih
praksi i iskustava među različitim međunarodnim partnerima, što može rezultirati novim i inovativnim
metodama čitanja i strategijama za poboljšanje ranog čitanja. Istovremeno projekt potiče vertikalnu
suradnju između različitih obrazovnih institucija i institucija civilnog društva, što znači da pri je DV
Medveščak povezao tri glavna dijela poticanja čitanja - nacionalne strategije, znanost i praksu. Izabrane
su dvije nevladine organizacije - Divlja Misel (Slovenia) i Blaberon (Hrvatska) da bi razmijenili svoje
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metode poticanja čitanja temeljem njihovog praktičnog iskustva, koje dolazi izravno iz strategija čitanja
te iz akademskog svijeta Filozofski fakultet kao podrška i pomoć u izgradnji znanstvenog dijela projekta
(podaci o projektu i analize potrebne za precizne buduće strategije čitanja za djecu). Uloga turskih,
talijanskih i litvanskih dječjih vrtića sudionika projekta je dvojaka: provodit će znanstvene podatke
projekta i iskoristiti ih za promišljanje svakodnevne prakse i uobičajenih strategija, ali će vrtići također
iskoristiti svoje dugogodišnje iskustvo u čitanju djece kako bi povezali akademski svijet - fakultet i
nevladone organizacije (Blaberon, Divlja Misel) sa svakodnevnom praksu kojom će promovirati nove
teorije razvijene iz njihove prakse. Takvim načinom vertikalno će partnerstvo omogućiti recipročni
odnos svih partnera - teorija će se razviti u nove prakse i prakse u nove teorije. Obzirom na ciljane
skupine, može se reći da će koristi od ovog projekta, imati: odgojitelji predškolske dobi, koji će dobiti
nova znanja i kompetencije kojima će poboljšati svoje profesionalne vještine u području ranog čitanja;
roditelji koji će sudjelovati u raznim radionicama i predavanjima o njihovoj nezamjenjivoj ulozi u
čitanju svojoj djeci; i djeca iz vrtića, koji će imati koristi od svijesnosti svojih odgojitelja i roditelja o
važnosti ranog čitanja. Nakon sudjelovanja u programima čitanja, djeca će biti bolje pripremljena za
početak školovanja, jer će razviti svoje vještine prije čitanja. Knjige će postati normalan dio njihovih
života i nastavit će čitati svaki dan. Roditelji će biti svjesniji važnosti ranog čitanja za djecu, razumjet
će svoju važnu ulogu u čitanju djece i razvijati svoje vještine prije čitanja, te će im i dalje čitati čak i
kad djeca imaju sposobnost čitanja, i možda će neki čak biti skloni čitati više sami. Odgojitelji će imati
promijenjen stav prema čitanju i primijenit će nove metode ranog čitanja u svoj svakodnevni rad.
3.1.3. e-Twinning platforma podrška razvoju ustanove i diseminaciji projekta KA1 i KA2
Iako se još 2005. godine nametnuo kao glavna aktivnost Europske komisije i njenog eLearning
programa, eTwinning se tek od 2014. godine uspio uspješno integrirati u Erasmus+, program Europske
unije u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Shodno tome, u okviru Erasmus+
prepoznata je važnost inicijative koja pruža stručno znanje odnosno prepoznata je internetska platformaeTwinning koja podupire i razvija suradnju između odgojno-obrazovnih djelatnika (učitelja, odgojitelja,
stručnih suradnika, ravnatelja, knjižničara, itd), zaposlenih u školama i dječjim vrtićima europskih
država sudionica eTwinning mreže. Obzirom da eTwinning promiče suradnju među školama i vrtićima
u Europi putem upotrebe informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT-a) pružanjem pomoći, alata
i usluga te da kontinuirano pruža podršku organiziranjem besplatnih edukacija, webinara, seminara i
stručnih usavršavanja za nastavnike, odgojitelje i stručne suradnike rado se takvoj vrsti suradnje i
edukacije pridružio i DV Medveščak zajedno sa svojim stručnim djelatnicima kako bi poboljšao
iskustva učenja na višoj razini profesionalnog razvoja među partnerima predškolskih ustanova
europskih država sudionika e-Twinninga. Prepoznavši dobrobiti eTwinninga, počeci korištenja
eTwinnig platforme u DV Medveščak datiraju još od 2013. godine kada je ostvarena suradnja s
eTwinning ambasadorima kroz organizaciju edukacije za odgojitelje i stručne suradnike o načinima i
mogućnostima korištenja eTwinning platforme u sklopu Cobiosa - EU projekta. Ubrzo nakon toga, u
želji za osobnim i profesionalnim razvojem iskusni eTwinneri DV Medveščaka sami kreiraju eTwinnig
projekte i provode radionice prezentirajući znanja i iskustva ostalim odgojno-obrazovnim djelatnicima
vrtića koja se i danas nastavljaju.
Nadalje, kroz eTwinnig platformu te međunarodnu suradnju i podršku kolega iz Europe, DV
Medveščak kontinuirano nastavlja koristiti prilike za razvoj EU projekata, razmjenu iskustava i novih
dostignuća kao i širenja rezultata odnosno za diseminacija EU projekta i to prijenosom stečenog znanja
i iskustva na što veći krug dionika na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini. U prilog navedenom,
ranije prepoznata dobrobit korištenja eTwinning platforme svakim danom sve je veća kako od početnog
kontinuiranog pružanja podrške osobnom i profesionalnom razvoju stručnih djelatnika, razvojem
kompetencija vezanih uz razvoj informatičke pismenosti, razvoj jezičnosti te razvoj interkulturalnosti i
multikurturalnosti promicanjem temeljnih vrijednosti obrazovanja tako sve do pružanja podrške
cjelovitom razvoju ustanove. Aktivno sudjelovanje na eTwinnig platformi i u Erasmus+ KA1 i KA2
projektima potiče socijalnu kohezije, osjećaj pripadnosti vlastitog identiteta, stvara mogućnost za
otvorenost odnosno upoznavanje s drugim i drugačijim kulturama, tradicijama, pristupima, načinima i
metodama rada koje doprinose boljem razumijevanju djeteta i njegovih načina učenja. U konačnosti
može se zaključiti kako razumijevanje, učenje od drugih, implementacija novih znanja u odgojnoobrazovni rad kroz osobni i profesionalni razvoj te očuvanje vlastitih vrijednosti ne bi bila moguća da
ne postoji podrška unutar eTwinnig platforme ali i unutar ustanove - organizacije koja uči odnosno
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ukoliko je podrška ravnatelja prisutna kroz razumijevanje, jasnu viziju kako, zašto i kamo idemo te koja
je „snaga i moć“ svakog odgojno-obrazovnog djelatnika, tada je i put njegova profesionalnog razvoja
siguran i čvrst, a dobit ustanove i svih sudionika višestruka. (Guštin, Mlađan, Požgaj, 2018).
4. Zaključak
Poticanjem osobnog razvoja sudionika, razvoja i usavršavanjem vještina i kompetencija te ideja o
europskom građanstvu i prednostima sudjelovanja na mobilnostima u svrhu učenja (KA1) sudjelovanje u stručnom usavšavanju i stjecanju prakse prema modelu Job Shadowing pokazale su se
višestruko korisnima. Prema rezultatima istraživavnja, ispitivanjem stavova i mišljenja stručnih
djelatnika nakon sudjelovanja u mobilnostima uočava se da stručni djelatnici visoko procjenjuju
korisnost sudjelovanja u mobilnosti pojedinca u svrhu učenja kako od organizacije vrtića, tako do
organizacije voditelja edukacije u stranoj zemlji. Visokom procjenom aktivne uključenosti stručnih
djelatnika tijekom održavanja mobilnosti, te utjecaja koju mobilnost ima na unaprjeđenje osobnih i
profesionalnih kompetencija odnosno na utjecaj na motivaciju za rad i napredovanje vidljivo je
zadovoljstvo svih sudionika mobilonosti kroz daljnje viđenje implementacije novih saznanja u vlastiti
rad kroz jačanje suradničkih odnosa kojeg karakterizira istraživački proces, otvorenost i fleksibilnost
za novo i drugačije i to širenjem novih spoznaja, razmjenom informacija i implementacijom novih
pedagoških metoda, pristupa i strategija rada unutar i van matične ustanove. Temeljem iskazanog, može
se zaključiti da su se stručni djelatnici DV Medveščak imali/imaju prilike rukovoditi suvremenim
pristupom u učenju i poučavanju koji dijete percipira kao aktivnog (su)stvaratelja vlastitog znanja i
učenja te spremno i suvereno reagirati na nepredvidive zahtjeve odgojno-obrazovnog procesa
implementirajući u pedagoški rad nova profesionalana znanja temeljena na osnaženim profesionalnim
kompetencijama izgrađenim u mobilnostima te kroz rad i suradnju s partnerima na EU projektima.
Nadalje, naša strateška i multilateralna školska partnerstva (KA2) omogućila su nam suradnju
između odgojno-obrazovnih ustanova te tako pružila priliku da se unaprijedi pristup podučavanju i
učenju s ciljem uvođenja inovacija u odgojno-obrazovnu praksu i razvoj ustanove u cjelosti te u
obrazovanje s pomoću suradnje i podizanja važnosti kvalitete obrazovanja i osposobljavanja.
Korištenjem eTwinning platforme povezali smo se s drugim odgojno-obrazovnim djelatnicima i time
stvorili mogućnost za razvoj suradnje na projektima i mobilnostima kao i mogućnosti za diseminacije
EU projekata usmjeravajući se time ka učenju i napredovanju, razvoju novih promišljanja i stavova
prema postojećim i budućim projektima.
Ovakav pristup cjeloživotnom obrazovanju uz mobilnost znanja, stručnim djelanicima odgojnoobrazovne ustanove omogućava usvajaje novih pedagoških alata te jednostavnije prepoznavanje
mogućnosti potencijala i potreba odgojno-obrazovnog procesa, sa svim njegovim preprekama i
izazovima. U konačnosti da bi stručni djelatnik postigao i ostvarivao napredak u svom odgojnoobrazovnom radu i djelovanju kroz EU projekte te da bi bio aktivan građanin društva u kojem živi i
djeluje, on treba iskoristiti sve potencijale koje pruža EU obrazovanje uključujući i mrežne platforme i
edukacije. Vrtić tako postaje mjesto koje sustavno promišlja o implementaciji novih inovativnih
pristupa u učenju i poučavanju, a osobna i profesionalna kompetencija stečena putem mobilnosti ostaje
trajno vlasništvo svakog sudionika projekata. Postupnim razvojem kurikuluma naše ustanove
temeljenim na suvremenim spoznajama i bogatstvom raznolikih mogućnosti za dijete može se zaključiti
da se kao najveća dobrobit mobilnosti istaknula internacionalizacija ustanove odnosno razvoj
kurikuluma DV Medveščak prema idejama europske prakse te razvoj programa ranog i predškolskog
odgoja i obrazovanja vrtića.
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IN REQUESTS FOR NEW PARADIGMS OF EDUCATIONAL TRAINING BETWEEN EU
PROJECT AND MOBILITY
(EXPERIENCES FROM "FIRST HAND")
Participation in various European projects and mobility for learning purposes provides the
opportunity to share knowledge, exchange information and implement new pedagogical methods,
approaches and work strategies of partner colleagues in their own educational practice and development
of institution in its entirety. At the same time, the stakeholders of mobility have the potential to develop
personal and professional competencies and strengthen the collaborative relationships characterized by
the research process, openness and flexibility for new and different. As the greatest benefit of mobility,
emphasized internationalization of institution, curriculum development according to the ideas of
European practice and development of early and pre-school education and kindergarten programs. With
this work, we wish to show how this strategy of cooperation within and beyond kindergarten has
developed and the advantages of participation in mobility.
Keywords: Erasmus +, eTwinning, Learning Mobility (Key Activity 1), Organizational Learning,
Strategic Partnerships (Key Activity 2)
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Összefoglaló
A technológiai fejlődési ütem napjainkra túlszárnyalta a társadalom azon képességét, hogy megértse
a változásokat, és kialakítson egy egységes véleményt a technológia használatával kapcsolatban. Ma
még nem látjuk előre, hogy az újítások milyen következményekkel járnak a társadalom számára, és
hogyan változtatják meg az emberek gondolkodását. Ráadásul néhány újítást, mint pl. az a
génmódosítást és az önvezető autót már elkezdtük használni a hétköznapokban is. A mi felelősségünk,
hogy hogyan viszonyulunk ezekhez az innovációkhoz, milyen mértékben használjuk őket, és milyen
tényezőket veszünk figyelembe, amikor döntést hozunk a használatukról.
A 2017-2018-ban 4 országban (Oroszország, Brazília, Kína, Magyarország) elvégzett kutatás azt
vizsgálta, hogy a kulturális különbségek befolyásolják-e az új technológiához való viszonyulásunkat.
A kutatók azt szerették volna megtudni, hogy a különböző nemzetiségű emberek esetében van-e
különbség az új technológiákhoz való hozzáállásukban, és abban, hogy mennyire hajlandók ezeket
használni a mindennapokban. A vizsgálatot valamennyi országban önkitöltős digitális kérdőívvel
végeztük, az eredményeket egy adattáblában rögzítettük, így lehetőség nyílt az adatok
összehasonlítására.
Kulcsszavak:technológiai újítások, új technológia használata, felelősség, kulturális különbségek
1. Bevezetés
A XVII. században elkezdődött technológiai fejlődése folytatódott, sőt felgyorsult a XIX. századi
újításokkal, végül a XX. és XXI. században az automatizáció hatására olyan ütemű lett, hogy az emberi
társadalom már nem képes megfelelő módon követni a technológiai innovációkat. Napjainkban arra
sincs elegendő időnk, hogy az újítások alkalmazásával kapcsolatban valamiféle egységes álláspontot
alakítsunk ki. Ez különösen problémás annak függvényében, hogy néhány innováció (pl. önvezető autó,
génmódosított élelmiszerek) már a hétköznapjaink részét képezik, azt azonban nem tudjuk pontosan,
hogy a kémiai és biológia technológia újítások alkalmazásának milyen következményelesz akár a
természeti környezetre, akár az emberi szervezetre. Azt is csak napjainkban kezdik kutatni, hogy az
okoseszközök hogyan változtatják meg gondolkodásunkat és viselkedésünket, hiszen az internet széles
körű elterjedése következtében nem csak a kiber bűnözés jelent meg markánsan az életünkben, hanem
a digitális technika segítségével nagymértékben lehetőség van az emberi viselkedés megfigyelésére,
ellenőrzésére, sőt befolyásolására is.
Ma az emberek egy része örömmel használja, sőt isteníti a technológiát, míg egy másik részük
azonban idegenkedik tőle, sőt kifejezetten károsnak és veszélyesnek tartja. Ezt a véleményt még
erősítették is az olyan jól ismert filmek, mint a Terminátor, a Mátrix vagy Az elhagyott bolygó,
amelyekben a természetes és a mesterséges összeütközésbe kerül. Az új technológiát nem tekinthetjük
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egy tőlünk külön létező dolognak. A technológiai újítások részét képezik az egyén pszichológiai
kapcsolatrendszerének és annak a rendszernek, ahogyan az egyén észleli a jelen és elképzeli a jövő
társadalmát. A technológia és a hozzá való viszonyulás, az azzal kapcsolatos érzelmek úgy
kapcsolódnak a szociál-pszichológiai kontextushoz, hogy az új technológia használóira nem úgy
gondolunk, mint passzív befogadókra, hanem úgy, hogy ők a technológia alakításának aktív részesei.
(Nestik, et.al., 2018)
2. Technológiai fejlődés
A különböző tudományterületek tudósai megpróbálták meghatározni a technológia fogalmát
különböző nézőpontokból, és ennek következtében számos tudományterület-specifikus definíció
létezik. Van azonban ezeknek a meghatározásnak egy közös eleme, hogy a technológia meglehetősen
összetett, és sokkal többet jelent, mint az eszközök és az eszközökkel végzett tevékenységek. Orgaz,
Moral, and Domínguez (2018) szerint a technológia a hardver és a szoftver, a számítógép, az internet,
az emailek stb. alkalmazását jelenti, úgy, hogy tárolunk, alkotunk, cserélünk, megosztunk és használunk
információkat. Egy másik definíció szerint a technológia olyan dolog, amelyet az emberek arra
használnak, hogy fejlesszék lehetőségeiket és megváltoztassák a környezetüket. A technológia
tudományos fogalom, de megkérdőjelezhetetlen, hogy jelentős hatással van a társadalomra is. Ha a
meghatározásokban fellelhető közös pontokra összpontosítunk, a technológiának öt dimenziója van: 1)
emberi dimenzió, 2) társadalmi dimenzió, 3) folyamat, 4) termékfejlesztéshez vezet, 5) műtermékek
fejlesztéséhez vezet. (Balkan Kiyici, 2018)
Az elmúlt 20-30 évben hihetetlenül gyors fejlődést lehetett megfigyelni a technológia fejlődésében.
Ez a fejlődés sokkal gyorsabb volt, hogy az emberi társadalomban ezen idő alatt végbement változások,
és sokkal gyorsabb, mint amit az emberek meg tudnának érteni, és képesek lennének kialakítani egy
társadalmi konszenzust a technológiai innovációk alkalmazásával, valamint azzal kapcsolatban, hogy
ezek az újítások jótékony vagy káros hatással vannak-e a társadalomra. Ráadásul pillanatnyilag
lehetetlen előre látni és megjósolni a jelenkori innovációk következményeit, különösen az emberi
társadalom szempontjából: a mai tudósok nem tudják megmondani, hogy a jelen technológiai újításai
milyen előnnyel vagy hátránnyal járnak a jövőben az emberekre és a természetre nézve.
2.1 Az információs technológia fejlődése napjainkban
Raymond Kurzweil, akit a Forbes magazin „gondolkodó gépnek” és „Thomas Edison jogos
örökösének” nevezett (http://www.kurzweilai.net/ray-kurzweil-biography), a Google vezető kódolója
és a mesterséges intelligencia (AI) kutatócsoport vezetője, három forradalmat prognosztizált. Az első a
genetikai forradalom, amely napjainkban zajlik. Módosítani tudjuk a DNS-ünket, őssejtből új szerveket
növeszteni magunknak, sőt még arra is képesek vagyunk, hogy fogyasztásra alkalmas mesterséges húst
hozzunk létre. A második a nanotechnológia forradalma. Kurzweil szerint a jövőben az emberi faj képes
lesz arra, hogy atomokból különböző dolgokat építsen fel, pl. olyan speciálisnano-robotokat, amelyek
majd a vérünkben úsznak. A harmadik forradalom a robottechnológia és a mesterséges intelligencia
forradalma lesz. Képesek leszünk modellezni agyunk funkcióit és működését, és ennek következtében
az egész emberi agyat fel lehet tölteni egy számítógépre és ott továbbfejleszteni. (Morvay, 2015)
Evidencia, hogy a leggyorsabban változó és fejlődő tudomány az informatika, de ez a tudomány
rendkívül jelentős hatással van az összes többi tudományra is. Crearie (2016) az információs
technológia fejlődését három fázisra osztotta. Az internethez való kapcsolódás korai szakaszában, a
Web 1.0 időszakában, az információ még meglehetősen statikus volt: az emberek csak olvasni tudták a
világhálón lévő információkat. A felhasználók jellemzően valamilyen információt megkerestek az
interneten és elolvasták azt. Még ugyanebben a fázisban, de egy kicsit később, az emberek elkezdtek
vásárolni az interneten. Ezt a fajta viselkedést (keresés, olvasás, vásárlás) nevezzük Látogató (Visitor)
viselkedésnek. A Web 2.0 időszakra sokkal több interaktivitás jellemző: az emberek az interneten
elkezdtek egymással kommunikálni, más emberekhez kapcsolódtak, együttműködtek velük, valamint
saját maguk alkották, megosztották és fogyasztották a tartalmakat. Ezt az időszakot a közösségi média
és különböző web-alapú applikációk uralják. Ezt a fajta viselkedést nevezzük Helyi lakos (Resident)
viselkedésnek, ami arra utal, hogy az emberek szociális lábnyomokat hagynak az interneten.
A következő szint a Web 3.0; ez a szakasz most van alakulóban. Olyan elemei vannak, mint a Dolgok
internete (IoT), a Big Data, a mesterséges intelligencia (AI), a kiterjesztett valóság (VR), az
okoseszközök (telefonok, órák, hűtőszekrények, sőt még otthonok is). A legtöbb szakember azt jósolja,
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hogy a fizikai (valóságos) és a virtuális világ közelít egymáshoz, és valószínűleg bizonyos pontokon
össze is olvad, és ez az új egybekapcsolódott világ hétköznapi életünk része lesz. (Crearie, 2016) De ez
nem a távoli jövőben fog megtörténni, hanem most, a jelenünkben zajlik: az utakon már önvezető autók
járnak, mobiltelefonunkról irányíthatjuk az otthonunkat (pl. a fűtés bekapcsolását), ha fizikailag távol
vagyunk, az okoshűtőszekrények megrendelik a hiányzó élelmiszereket a boltból a számítógépünkön
keresztül.
2.2 A digitális állampolgár
Ha meg akarjuk érteni a körülöttünk lévő szép új világot, és hozzá szeretnénk férni az online
forrásokhoz, pontosan értenünk kell a technológiát és annak használatát. Ez azt jelenti, hogy digitális
állampolgárrá kell válnunk. A digitális állampolgárságot úgy lehetne meghatározni, hogy „…a
technológia használatával kapcsolatban mutatott viselkedési norma” (Ribble – Bailey, 2006: 28; in:
Jwaifell, 2018: 86). Jwaifell (2018) szerint a digitális állampolgárságnak kilenc eleme van: digitális
hozzáférés, kereskedelem, kommunikáció, írástudás (literacy), etikett, törvények, jogok és
kötelezettségek, egészség és jóllét és a biztonság.
A digitális hozzáférés azt jelenti, hogy mindenki hozzáfér az internethez, és teljes mértékben
lehetősége van, hogy elektronikus módon részt vegyen a társadalomban (kommunikálhasson másokkal
különböző platformokon). A digitális kereskedelmen azt értjük, hogy árukat és szolgáltatásokat
adhatunk és vehetünk az interneten keresztül. A digitális állampolgárság egyik fontos indikátora, hogy
az interneten intelligens eladóként és vásárlóként viselkedjünk. A digitális kommunikációt úgy
határozhatjuk meg, hogy a gondolatoknak, az információknak és a tudásnak az interneten zajló cseréje.
A digitális kommunikációnak más szabályai és törvényszerűségei vannak, mint a hétköznapi személyes
kommunikációnak. A digitális állampolgárság néhány indikátora éppen erre utal. A digitális írástudás
azt jelenti, hogy nem csak a technológiátismerjük, hanem azt is tudjuk, hogyan kell azt megfelelően
használni.
A digitális etikett a különböző folyamtoknak, különösen az interneten folytatott kommunikációnak
a mértékére vonatkozik. Mivel a digitális kommunikáció emberek ezreit érheti el, ennek a
kommunikációnak az illemszabályaira más normák vonatkoznak. Amíg a digitális etikett arra utal, hogy
mi etikus és mi nem az interneten, addig a digitális világra vonatkozó törvények azt határozzák meg,
hogy mi legális és mi illegális. A digitális törvény azt jelenti, hogy az egyénnek felelősséget kell
vállalnia a digitális világban elkövetett tetteiért és esetleges bűneiért. A digitális jogok és
kötelezettségek egyrészt arra az elvárásra utal, hogy bárki, aki használja az internetet, el kell fogadnia
annak szabályait (digitális etikett és digitális törvény), és azok szerint kell viselkednie a
világhálón, másrészt pedig arra, hogy az a közösség, amelyhez az interneten tartozik, védelmet is
biztosít számára.
A digitális egészség és jóllét a digitális technológiához és annak használatához kapcsolódó fizikai
és lelki jóllétet jelenti. Sok ember, aki túlságosan sokat használják a digitális eszközöket, fizikai és
mentális problémáktól szenved: nyaki és gerincproblémái vannak, túlsúlyos vagy elhízott, sőt
internetfüggő. A digitális biztonság arra utal, hogy képesek vagyunk megvédeni szoftvereinket és
hardvereinket. Mind az eszközeink, mind az adataink ki vannak téve különféle vírusoknak, amelyek
súlyos károkat okozhatnak a felhasználóknak. A digitális biztonság tehát azt jelenti, hogy az emberek
megtanulják, hogyan védjék meg az eszközeiket és az adataikat egy digitális támadástól vagy az
adathalászoktól. (Jwaifell, 2018)
3. A technológia oktatása
Az emberek életük valamennyi területén használják a technológiai innovációkat, a magánéletben
ugyanúgy, mint az üzleti életben, a munkahelyen és otthon. A technológiához való viszonyunk nagyon
különböző, amelyet befolyásol a nemi hovatartozás, az életkor, a foglalkozás, a család és az oktatás is.
A fiúk általában pozitívabban viszonyulnak a technológiához, mint a lányok, a fiatalabbakat jobban
érdeklik a technológiai innovációk, mint az idősebbeket. Azok, akik számítógépen dolgoznak, és
munkájukhoz több szoftvert is használnak, nyitottabbak az újítások iránt, és hajlandóbbak használni
azokat. Fiatalkorban a technológiához való viszonyt jelentős mértékben meghatározza a család és az
oktatás. Azok a tanulók, akiknek a szülei technológiához kacsolódó állásban dolgoznak, pozitívabban
viszonyulnak a modern technológiához, mint azok, akiknek a szülei nem ilyen munkátvégeznek(Balkan
Kiyici, 2018).
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A fiatalkorban elkezdett jó minőségű tudományos oktatás felkelti gyerekek érdeklődését a
technológia iránt, és nyitottabbá válnak a technológiai innovációkra, valamint elegendő számú
természettudományos óra jelentős mértékben növelni tudja a technológia iránti pozitív attitűdjüket. A
technológiai oktatás sok országban, pl. az Egysült Államokban is, a tantervek fontos részét képezi.
Maduakolam szerint a technológia oktatása nem csak a tanulók tudását és képességét növeli, hanem
„…azon képességüket is, hogy fejlesszék erkölcsi nézőpontjukat és szociális bölcsességüket”
(2016: 4).
Ma a technológia mindennapi életünk elválaszthatatlan része, és a jövőben még ennél is fontosabb
szerepet fog játszani. Ezért alapvető, hogy a fiataloknak megfelelő tudást biztosítsunk a technológiával
és annak használatával kapcsolatban a tanköteles időszak alatt. Az elmúlt néhány évtizedben számos
erőfeszítés történt, hogy a kormányok támogassák a technológiai innovációk fejlesztését a tanítási –
tanulási folyamatban (Howard et. al., 2017). „A tudomány, a technológia, a társadalom és a környezet
egymásra hatása, ezen kölcsönhatások megértése és e tudás használata, azért, hogy megoldjuk
mindennapi életünk problémáit” az iskolai tantervek nagyon fontos részét kell hogy képezze (Izci,
2017: 14).
A technológia oktatásának célja, hogy alkalmazkodni tudjunk a technológiai változásokhoz, és hogy
megtanuljuk, hogyan használjuk megfelelően az adott technológiát. Ezen felül ez a tudás segíti a
tanulókat, hogy racionális és értelmes döntéseket hozzanak akár kényes helyzetekben is, és úgy éljenek
a digitális világban, hogy betartják annak etikai szabályait és egyenjogúságra vonatkozó elveit. A
közeljövőben a mai tanulóknak észszerű döntéseket kell hozniuk a technológiával kapcsolatosan – akár
olyan munkájuk lesz, amely a digitális technikához szorosan kapcsolódik, akár nem. A pedagógusoknak
és az egyetemi, főiskolai oktatóknak meghatározó szerepe van a tanulók attitűdjének alakításában: azok
a tényezők, hogy a tanárok hogyan fogják fel a technológiát, milyen a technológiai tudásuk, milyen
tapasztalataik vannak ezzel kapcsolatban, milyen szinten alkalmazzák a technológiát, alapvető hatással
van a tanulókra, és jelentős mértékben formálja a tanulók technológiával kapcsolatos tapasztalatait.
(Balkan Kiyici, 2018)
4. A kutatás
4.1 A kutatás körülményei
A nemzetközi kutatás önkitöltős digitális kérdőívvel zajlott több országban: Oroszországban,
Kínában, Brazíliában és Magyarországon. A kutatást az orosz fél, egészen pontosan az Orosz
Tudományos Akadémia egyik tagja indította el. A kérdőíves vizsgálat célja az volt, hogy információt
kapjunk az embereknek az új, különösen pedig a digitális technikához való viszonyukról. A kutatók
arra is kíváncsiak voltak, hogy van-e különbség a különböző nációk vélekedése között: mely nemzetnek
a tagjai hogyan viszonyulnak a technológiai innovációkhoz, milyen hajlandóságot mutatnak arra, hogy
ezeket a mindennapi életükben is használják, valamint hogy mi alapján ítélnek egy technológiát
számukra biztonságosnak.
Ez azért is fontos, mert a kérdőívben felsorolt technológia újítások közül több már napjainkban is az
életünk részét képezi, mint pl. az elektromos és az önvezető autó, amelyek már sok fejlett országban
közlekednek; a génmódosított növények, amelyeket egyrészt állati takarmányozásra, másrészt emberi
fogyasztásra is használnak; a 3D-s nyomtatók, amelyek már az átlagember számára is megfizethetők és
elérhetők. Ugyanakkor más innovációk (pl. a robot bírók, a távolról gyógyító orvosok, az olyan
háztartási érzékelők, amelyek figyelmeztetnek, ha mérgező az étel, szennyezett a víz vagy a levegő; az
idegi interfészek) küszöbönálló fejlesztések, amelyek a közeljövőben életünk alapvető részévé
válhatnak. A mai fiatalok, az Y és a Z generáció tagjai, nem is beszélve az Alfákról, ezek közül jó
néhányat használni fognak.
A lekérdezés a kutatásba bevont országokban nem teljesen egyszerre történt: 2017. év végétől 2018
őszéig tartott. Ennek oka többek között az volt, hogy az eredeti orosz kérdőívet először angol nyelvre,
majd pedig a kutatásba bevont országok nyelvére (brazil portugál, kínai és magyar) kellett lefordítani.
A kérdőívet digitálisan juttattuk el a kitöltőkhöz: emailben, közösségi oldalakon megosztással, valamint
egy meghatározott időben (egyetemi óra idején) a kérdőív linkjének megadásával számítógépen való
kitöltéssel. A válaszadók jelentős része mind a négy országban szorosan kapcsolódott az oktatási és az
akadémiai szférához: mivel a kutatók egyetemi oktatók voltak, így sokkal nagyobb hozzáférésük volt
az egyetemi oktatókhoz és a hallgatókhoz, valamint a középiskolai tanulókhoz. Így tehát a mintavétel
alapvetően a hozzáférésen alapuló mintavételnek tekinthető, és mint ilyen, nem reprezentatív a négy
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ország tekintetében. Ugyanakkor azonban magas elemszám megengedi, hogy az eredmények alapján
valamiféle trendet állapítsunk meg. A négy országból összesen 688 választ kaptunk.
A hozzáférésen alapuló mintavétel miatt a válaszadók egy jelentős része tehát a lakosság átlagánál
magasabban kvalifikált, vagy még éppen tanulmányokat folytat, hogy elérje a magasabb kvalifikációt.
Ez bizonyos mértékben torzíthatja is a kutatási eredményeket. Ez a vizsgálat azonban azért különleges,
mert olyan technológiai újításokra kérdez rá, amelynek legalább hallomásból való ismeretéhez
magasabb szintű tudás szükséges. Így ha a kutatásba bevont személyek jelentős része alacsonyan
kvalifikált felnőtt lett volna, az ugyanolyan torzító hatású lett volna az eredmények szempontjából,
hiszen a válaszadóknak olyan dolgokról kellett volna véleményt mondaniuk, amelyekről még nem is
hallottak. Ilyen minta esetében vélelmezhető, hogy a válaszadók jelentős része tisztában volt azzal, hogy
a kérdőívben felsorolt technikai innovációknak mi a jelentése, sőt a jelentősége.
4.2 A kutatás eredményei
Miután számos vizsgálatot megcsináltunk, feltűnt, hogy a kínai részminta több esetben is jelentősen
különbözik a másik három részmintától. Arra a kérdésre, hogy mennyire érzi magát tájékozottnak, a
kínaiaknak csupán 15,6%-a válaszolta, hogy nagyon vagy meglehetősen tájékozott – szemben a 45%os orosz és a 34%-os magyar aránnyal. Amikor azt vizsgáltuk meg, hogy milyen a négy nemzet
hozzáállása a modern technológiához, mennyire jellemző rájuk, hogy techno-pesszimisták vagy technooptimisták, ugyancsak azt tapasztaltuk, hogy a kínaiak a legpesszimistábbak. A techno-optimista
állítások közül 5 állítás esetében a kínaiak átlaga volt a legalacsonyabb, vagyis ők értettek egyet a
legkevésbé az állítással. Ugyanakkor a techno-pesszimista állítások közül 4 esetben ők érték el a
legmagasabb átlagot, vagyis a leginkább egyet értettek.
A vizsgálat egyik fontos részét képezte az a kérdéssor, amelyben a kutatók arra keresték a választ,
hogy emberek mennyire készek használni a technológiai újításokat a saját és családjuk hétköznapi
életében. 22 különböző innovációt sorsoltunk fel, amelyek számos aspektusból érinthetik életünket
(közlekedés, egészség, fizikai és agyi kapacitás stb.). Ha megvizsgáljuk, hogy a négy nemzet képviselői
milyen arányban támogatták az újításokat, azt tapasztaljuk, hogy a kínaiak a leginkább nyitottak a
technológiai újdonságokra, és a magyarok a legkevésbé. A felsorolt 22 innováció közül a kínaiak 18
esetében a leginkább hajlandók használni azt (legmagasabb átlagok), a brazilok 2 újítás, az oroszok és
magyarok pedig 1-1 technológiai fejlesztés esetében a leginkább készek annak használatára.
Felmerül a gyanú, hogy nem arról van-e szó, hogy a négy részminta korcsoportos összetételében
jelentős különbségek vannak a nemzetek között, és a nagy különbségek inkább abból adódnak, hogy a
különböző nemzedékek eltérően viszonyulnak a modern technológiához. Ezért kereszttáblás elemzéssel
megvizsgáltuk, hogy van-e különbség a korcsoportos megoszlásban a nemzetek között. A vizsgálat
szignifikánsnak bizonyult (χ2=201,321; p=0,000). A kínai minta 89%-a Z generációhoz tartozik, 10%uk az Y-hoz, és csupám 1 fő, aki X generációs. Viszonylag sok Z generációs kitöltő volt az orosz és a
brazil mintában is (59%), de esetükben nagyobb arányban vettek részt a felmérésben Y (23%, 35%) és
X generációsok is (17%, 6%). Ezzel szemben a magyar mintában mind a négy nemzedék képviseltette
magát, legtöbben a Y és az X generációsok voltak (37,6% és 38%). Létszámban őket követte a Z
generáció (18,4%), majd a boomerek (6%). Vagyis a kínaiak többnyire Z generációs fiatalok voltak,
akik ugyan nem rendelkeznek megfelelő tudással az új technológiáról, de éppen életkorukból adódóan
sokkal inkább készek használni azt, mint az idősebb és talán óvatosabb nemzedékek tagjai.
Mindezek alapján úgy ítéltük meg, hogy a kínai részminta – akorosztályos összetétele miatt –
olyanmértékben torzítja / torzítaná a teljes minta eredményeit, hogy azt a döntést hoztuk, hogy a kínai
részmintát kivesszük az adatbázisból, és csak három nemzet (orosz, magyar, brazil) véleményét
elemezzük és hasonlítjuk össze.
A kínai részmintával csökkentett számú minta elemszáma 579 fő, melyből 242 orosz, 272 magyar
és 63 fő brazil. A kitöltők nemi megoszlása megfelelő volt, nagyjából fele-fele arányban voltak a férfiak
és a nők: 47 %-uk férfi és 53%-uk nő volt. Életkor tekintetében meglehetősen változatos képet mutatott
a minta: a legfiatalabb kitöltő 15 éves volt, tehát még középiskolás tanuló, a legidősebb pedig 73 éves,
tehát már nyugdíjas. Ő egyébként magyar volt, és foglalkozására nézve Professor Emeritus, és jelenleg
is szoros kapcsolatban van a tudománnyal. A kitöltők átlagéletkora kb. 30 év volt, pontosan 31,37.
Szerettük volna megtudni, hogy milyen a válaszadók korcsoportonkénti megoszlása, ezért új változót
hoztunk létre. A korcsoportok megadásánál a Strauss és Howe (1991) által kidolgozott generációs
csoportosítás vettük figyelembe. Ez alapján képeztünk egy baby-boom csoportot; ide azokat soroltuk,
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akik 58 évesek vagy annál idősebbek voltak. A következő csoport az X generáció; ide tartoztak az 57
és 40 év közöttiek. Az Y generációs csoportba kerültek a 24-39 évesek, míg a legfiatalabb Z generációs
csoportba soroltuk a 23 éveseket és annál fiatalabbakat. Ez alapján a következő megoszlást kaptuk: a
vizsgálatban mindössze 18 fő baby-boomer vett részt, ők képezték a minta 3,2%-át. Jóval többen voltak
az X generáció tagjai: 145 fő, a minta 25,6 %-a. Náluk valamivel többen az Y generációsok: 177 fő, a
minta 31,3 %-a. A legtöbb kitöltő a legfiatalabb, Z generációhoz tartozott: 226 fő, a minta 39,9%-a. Ez
alapján elmondható, hogy a vizsgálatban többnyire olyan személyek vettek részt, akik – életkorukból,
érdeklődésükből és a technológiához való pozitív viszonyulásukból adódóan – hallottak már a
kérdőívben felsorolt innovációkról, sőt lehet, hogy némelyiket már ki is próbálták (pl. 3D-s nyomtató).
Ám ez az életkori megoszlás azt is eredményezheti, hogy sokkal inkább hajlandók használni az új
technológiát mindennapi életükben – esetleg úgy is, hogy nincs róla autentikus forrásból szerzett és
biztos információjuk.
Variancia-analízissel megvizsgáltuk, hogy van-e különbség a 3 náció esetében az egyes
korcsoportokba tartozó részminták nagysága szerint, és az ANOVA-vizsgálat szignifikáns különbséget
mutatott (F= 13,322; p=0,000. A kereszttáblás vizsgálat (χ2=111,574; p=0,000) alapján azt láttuk, hogy
a magyar minta viszonylag kiegyensúlyozott, és közelít a társadalom korcsoportonkénti összetételéhez:
a magyar részminta 6%-a baby-boomer, 38% az X, 37,6% at Y és 18,4% a Z generáció tagja. Ezzel
szemben az orosz és a brazil részmintákban sokkal nagyobb arányban vannak a legfiatalabbak. Az orosz
minta 59%-aa Z generációhoz tartozik, 23,2%-uk Y-os, 16,9% X generációs, és 1% alatt volt a
boomerek aránya. A brazil minta még inkább eltolódott a fiatalabb nemzedékeke irányába: több mint
90% a két fiatalabb generációhoz tartozik (Z generáció: 58,7%, Y generáció: 34,9%), a minta 6,3%-a
X generációs, és a brazil kitöltők között nem volt egyetlen boomer sem. A Z generációnak a nagy aránya
az orosz és a brazil részmintákban esetlegesen torzíthatja az eredményeket.
Az új technológiára vonatkozó kérdések közül az első az volt, hogy mennyire érzi magát
tájékozottnak ebben a tekintetben. A kitöltők egy ötfokozatú Likert-skálán adhatták meg a válaszukat,
ahol az 1 azt jelentette, hogy nagyon tájékozott, az 5 pedig azt, hogy nagyon rosszul tájékozott.
Legtöbben, a minta közel felel (275 fő, 47,5%) azt mondta, hogy csak bizonyos mértékig tájékozott az
új technológiát illetően. 168 fő, a minta 29,0%-a úgy véli, hogy jól informált. Közel azonos arányban
vannak azok, akik nagyon jól informáltnak (41 fő, 7,1%) és azok, akik rosszul informáltnak (56 fő,
9,7%) tartják magukat. Végül 1% alatt van azoknak a száma, akik úgy gondolják, hogy nagyon rosszul
informáltak. (A kitöltők 5,5%-a, 32 fő nem válaszolt erre a kérdésre.) A válaszadók átlagosan 2,68-ra
becsülték saját tájékozottságuk mértékét, ami azt jelenti, hogy az átlag nem éri a ’Bizonyos mértékig
tájékozott’ szintet. Ez azért lényeges, mert a kérdőív további részében többek között azt is
megkérdeztük, hogy milyen mértékben hajlandó használni az új technológiákat. Felmerül a kérdés,
hogy ha a minta csak bizonyos mértékig tájékozott a technológiai innovációkról, mi alapján dönti el,
hogy használna-e valamilyen új technológiát vagy sem. Variancia-analízissel megvizsgáltuk, hogy vane különbözőség a három nemzet informáltsága között. A vizsgálat nem mutatott szignifikáns
különbséget (p>0,05): a három nemzet átlag: orosz 2,62, magyar: 2,65, brazil: 2,97.
Az egyik legfontosabb kérdéssor volt az új technológiához való viszonyulás. Ebben a kérdésben 14
állítást fogalmaztunk meg az új technológiákkal kapcsolatban, és azt kértük a válaszadóktól, hogy egy
ötfokozatú Likert-skálán jelezzék egyetértésük mértékét, ahol az 1 azt jelentette, hogy egyáltalán nem
ért egyet, az 5 pedig azt, hogy teljes mértékben egyet ért. Az állítások között voltak olyanok, amelyek
optimista, és olyanok is, amelyek pesszimista hozzáállást tükröztek. Variancia-analízissel
megvizsgáltuk, van-e különbség a három nemzethez tartozó kitöltők gondolkodásában. Az ANOVA
vizsgálat 10 változó esetében szignifikáns különbözőséget mutatott. Az 1. sz. táblázat jelzi az
országonkénti átlagokat. Pirossal minden esetben kiemeltük a legmagasabb értéket, valamint a változók
oszlopban jelöltük, hogy melyek a techo-optimista (zöld szín) és melyek a techno-pesszimista (piros
szín) megállapítások. A táblázat tartalmazza az ANOVA vizsgálat F értékét és a szignifikancia
szintet is.
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1. táblázat: Az új technológiákhoz való hozzáállás országonként és az ANOVA-vizsgálat értéke

1. A tudomány és a technológia könnyebbé és kényelmesebbé
teszi életünket.
2. A technológiai újítások semmiféle módon nem
befolyásolják a mindennapi életünket.
3. Sok problémát meg tudunk oldani a tudományos és a
technikai eredmények segítségével.
4. A tudományos és technológiai fejlesztések veszélyesek
hosszú távon.
5. A tudományos és a technikai felfedezések olyan gyorsan
változtatják meg az emberek életét, hogy nem tudunk
alkalmazkodni ezekhez a változásokhoz.
6. A tudományos és a technikai fejlődés a jövőben gyorsabb
lesz, mint amilyen ma.
7. A jövőben az emberek a tudomány és a technika
segítségével képesek lesznek felfedezni a természet minden
titkát.
8. Valójában a tudomány és a technológia nem ad számunkra
semmiféle alapvető új tudást.
9. Nyugtalanná tesz, amikor azon gondolkodom, hogy 190
zúj technológia belép a mindennapi életünkbe.
10. Megbízom a tudósok és a szakemberek kutatásainak
eredményeiben 190 zúj technológiákkal kapcsolatban.
11. Biztos vagyok benne, hogy a kormány nem engedélyezné,
hogy 190 zúj technológiát a polgárok érdekei ellen használják
fel.
12. Mindennapi életemben mindig igyekszem használni 190
zúj technológiai fejlesztéseket.
13. Rossz tapasztalataim voltak 190 zúj technológiákkal
kapcsolatban.
14. Aggodalommal tölt el, amikor a legfejlettebb
technológiákkal kerülök kapcsolatba.

Oroszország

Magyarország

Brazília

4,56

4,34

4,56

2,01

1,44

1,61

3,20

4,34

3,30

2,62

2,64

2,82

ns

2,81

3,31

2,98

F= 4,922;
p=0,000

3,09

4,07

3,15

F= 10,160;
p=0,000

3,57

3,19

3,20

F= 3,534;
p<0,01

1,59

1,60

1,79

1,93

2,18

3,23

3,62

3,43

3,62

2,66

2,29

2,72

ns

3,49

3,62

4,03

F= 3,823;
p<0,01

2,00

1,98

2,11

ns

2,10

1,92

4,41

F= 16,714;
p=0,000

ANOVA
ns
F= 11,116;
p=0,000
F= 14,527;
p=0,000

F= 2,860;
p<0,05
F= 7,513;
p=0,000
F= 2,570;
p<0,05

Alapvetően elmondható, hogy a techno-optimista állításokkal általában nagymértékben egyet
értettek az emberek, míg a techno-pesszimista állításokat többnyire elutasították – nemzetektől
függetlenül. Van azonban néhány kivétel. Az 5. sz. állítás, bár techno-pesszimista, meglehetősen magas
értékeket kapott mind a három nemzet esetében, vagyis az emberek legalább bizonyos mértékig egyet
értenek azzal, hogy nem tudunk majd alkalmazkodni a technológia generálta változásokhoz. Ezzel
ellentétben a 11. állítás techno-optimista, de úgy tűnik, az emberek – szintén nemzetektől függetlenül –
még bizonyos mértékig sem bíznak meg a kormányokban.
Ugyanezen 10változó esetében a variancia-analízis akkor is szignifikáns különbözőséget jelzett, ha
a független változó a korcsoport volt. Ezért egyenként megnéztük, hogy az országok közötti különbség
párhuzamosságot mutat-e a korcsoportok közötti különbséggel, hiszen a magyar minta 44%-át teszik ki
az X generációsok és a boomerek, míg az orosz részmintában ennek a két nemzedéknek az aránya 18%,
a brazilban pedig csak 6%. Tehát ha felfedezhetők különbségek a trendekben, akkor valószínűsíthető,
hogy különbség van a nemzetek vélekedés között. Ehhez a ’splitfile’-t alkalmaztuk, a csoportképző
változók pedig az országok és a korcsoportok voltak.
A ’Sok problémát meg tudunk oldani a tudományos és a technikai eredmények segítségével.’
Változó esetében azt tapasztaltuk, hogy az orosz és a brazil részminta esetében minden korcsoportban
3,00 körül voltak az átlagok, még a magyar részmintában minden generációnál 4,00 fölött. Ezen állítás
estében a magyarok sokkal bizakodóbbak, mint a másik két náció, tehát egyértelműen kijelenthető, hogy
különbség van a nemzetek közötti felfogás között. Hasonló tendencia figyelhető meg ’A tudományos
és a technikai fejlődés a jövőben gyorsabb lesz, mint amilyen ma.’ Változó esetében is, bár itt annyira
nem látványos a különbség. Az oroszok esetében az átlagok 3,00 körül vannak, a braziloknál csak a Y
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generáció véleménye ugrik ki, ők sokkal pozitívabbak, mint a X és a Z generáció. A magyar
részmintában minden korcsoport véleménye 4,00 körül van, de azt nem lehet állítani, hogy a fiatalabb
vagy az idősebb generációk értenek inkább egyet. Erről az állításról is megállapíthatjuk, hogy van
különbség a három náció véleménye között: ebben az esetben is pozitívabbak a magyarok, mint a másik
két nemzet képviselői.
2. táblázat: Techno-optimista változók átlagai nemzetenként és generációnként
boomer
X
Y
Z
Sok problémát meg tudunk oldania technikai eredmények segítségével.
Oroszország
3,50
2,83
3,35
3,26
Magyarország
4,43
4,32
4,27
4,50
Brazília
3,25
3,23
3,34
A tudományos és a technikai fejlődés a jövőben gyorsabb lesz, mint ma.
Oroszország
3,00
2,78
3,31
3,10
Magyarország
3,79
4,26
3,92
4,02
Brazília
2,50
3,91
3,37

Míg az előző két változó a techno-optimista változók közé tartozott, addig a ’Nyugtalanná tesz,
amikor azon gondolkodom, hogy az új technológia belép a mindennapi életünkbe.’ Állítás technopesszimista. A 3. sz. táblázatban látható, hogy egyik nemzet sem adott magas értékeket, tehát nem
igazán értenek ezzel egyet az emberek. Ám amíg az oroszoknál és a magyaroknál a korcsoportok átlagai
2,00 körül vannak, vagyis inkább nem értenek egyet ezzel, addig a brazilok bizonyos mértékig egyet
értenek. Ráadásul a magyarok és az oroszok esetében az X generáció a leginkább nyugtalan, ami érthető
is, hiszen digitális bevándorlóként nehezebben birkóznak meg a technikai újításokkal, mit a fiatalok. A
braziloknál azonban az Y generáció ért egyet leginkább az állítással, ami meglepőnek tűnik, hiszen a
húszas évei végén és a harmincas éveiben járó generáció gyerekként találkozott a digitális technikával,
így sokkal magabiztosabban használja azt, mint az idősebbek. Az ’Aggodalommal tölt el, amikor a
legfejlettebb technológiákkal kerülök kapcsolatba.’ Változó esetében azonban rendkívül nagy
különbségek vannak a nemzetek között: míg az oroszok átlag 2,00 körül, a magyaroké pedig 2,00 alatt
van, vagyis generációktól függetlenül nem értenek egyet ezzel az állítással, addig a brazilok 4,00 fölé
értékelték véleményüket, vagyis jelentős mértékben egyet értenek. A brazilok esetében mind a három
generáció jelentős mértékben egyet értett ezzel az állítással. Vagyis úgy tűnik, a brazilok sokkal inkább
aggódnak, amikor az új technológiákat kell használni az életükben.
3. táblázat: Techno-pesszimista változók átlagai nemzetenként és generációnként
boomer

X

Y

Z

Nyugtalanná tesz, amikor azon gondolkodom, hogy 191 zúj technológia belép a
mindennapi életünkbe.
Oroszország

1,50

2,18

1,93

1,88

Magyarország

1,64

2,27

2,18

2,05

Brazília
2,25
3,41
3,23
Aggodalommal tölt el, amikor a legfejlettebb technológiákkal kerülök kapcsolatba.
Oroszország

2,00

2,45

2,00

2,04

Magyarország

1,64

2,00

1,83

1,90

4,00

4,59

4,34

Brazília

E fenti négy változó esetében kijelenthetjük, hogy szignifikáns különbség van a nemzetek
véleménye között. Az átlagok alapján azt is megállapíthatjuk, hogy a magyarok inkább optimistábbak,
míg a brazilok inkább pesszimistábbak az új technológiákkal kapcsolatban.
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Korrelációs vizsgálattal megnéztük, hogy van-e összefüggés az életkor és az egyetértés szintje
között. Néhány változó esetében találtunk szignifikáns korrelációt, ám az sem túl erős. A 4. sz.
táblázatban található első 3 változó esetében a korreláció pozitív: minél idősebb a válaszadó, annál
inkább egyet ért az állítással. A három állítás között vannak techno-optimista és techno-pesszimista
állítások is. Két változó azonban negatív korrelációt mutat az életkorral: az idősebb generáció kevéssé
bízik abban, hogy a tudomány segítségével fel tudjuk fedezni a természet minden titkát, valamint a
tudósok felfedezéseiben sem bíznak meg teljes mértékben.
4. táblázat:A technológiához való viszony és az életkor korrelációja
Sok problémát meg tudunk oldani a tudományos és a technikai eredmények
segítségével.

R= 0,186; p=0,000

A tudományos és a technikai felfedezések olyan gyorsan változtatják meg az emberek
életét, hogy nem tudunk alkalmazkodni ezekhez a változásokhoz

r= 0,220; p=0,000

A tudományos és a technikai fejlődés a jövőben gyorsabb lesz, mint amilyen ma.

R= 0,174; p=0,000

A jövőben az emberek a tudomány és a technika segítségével képesek lesznek
felfedezni a természet minden titkát.

R=-0,216; p=0,000

Megbízom a tudósok és a szakemberek kutatásainak eredményeiben az új
technológiákkal kapcsolatban.

R=-0,161; p=0,000

A vizsgálat egyik fontos részét képezte az a kérdéssor, amelyben a kutatók arra keresték a választ,
hogy emberek mennyire készek használni a technológiai újításokat a saját és családjuk hétköznapi
életében. 22 különböző innovációt sorsoltunk fel, amelyek számos aspektusból érinthetik életünket
(közlekedés, egészség, fizikai és agyi kapacitás stb.). A válaszadóknak egy ötfokozatú Likert-skálán
kellett meghatározniuk hozzáállásukat, hogy milyen mértékben készek használni a technológiai
innovációkat, ahol az 1 azt jelentette, hogy egyáltalán nem áll készen, az 5 pedig azt, hogy feltétel nélkül
készen áll. Amikort általánosságban megvizsgáltuk a válaszok gyakoriságát, nem meglepő módon azt
tapasztaltuk, hogy leginkább azokat az innovációkat készek használni, amelyek már léteznek, sőt többet
közülük már ők maguk is használtak: egészségi állapotot mérő hordozható eszközök (4,33); genetikai
labordiagnosztika, amelyek meghatározzák a genetikai sajátosságokat és ritkaságokat, érzékelik a
kockázatokat az egészséges embereknél (4,17); elektromos autók (4,39); otthoni 3D-s nyomtatók
(4,35); “okos” nanotechnológiával készített ruhák, amelyek képesek változtatni jellemzőiket az
időjárásnak megfelelően (4,26);kiterjesztett valóság hordozható eszközei (4,02); autó-megosztás (4,02).
A legkevésbé viszont azon innovációk használatára álltak készen, amelyek beavatkoznak az emberi
szervezetbe vagy az emberi kapcsolódásokba: a születendő gyerekek genomjának megszerkesztése
(2,52); idegi interfészek (közvetlenül összekapcsolják az emberi agyat a számítógéppel) (2,85);
genetikailag módosított élelmiszerek (2,48); pszicho-farmakológiai szerek, amelyek megnövelik az agy
kapacitását (2,73); robot-bírók, akik szigorúan követik a törvényeket (2,69).
Mind a 22 változó esetében kiszámoltuk és pirossal kiemeltük a legmagasabb átlagokat, amely azt
jelzi, hogy az adott újítást melyik nemzet kész a leginkább használni. Természetesen ebben az esetben
is megvizsgáltuk, hogy van-e különbség a különböző nációk véleménye között. Egyrészt megnéztük a
válaszok átlagait és összehasonlítottuk azokat, másrészt variancia-analízist alkalmaztuk. Az
eredmények azt mutatták, hogy több változó esetében nincs szignifikáns különbség a négy nemzethez
tartozó személyek vélekedése között: okos házak, elektromos autók, emberszerű segítő robotok, otthoni
3D-s nyomtatók, robot-bírók, autó-megosztás, beépíthető egészség-érzékelő szenzorok. Ezek között
több olyan újítás is van, amely egyrészt már létezik a mindennapi életünkben, amelyről a teljes minta
pozitívan nyilatkozott (3D-s nyomtatók, elektromos autók, autó-megosztás). Jó néhány változó
esetében azonban szignifikáns különbözőség van a különböző nemzetek véleménye között. A 4. sz.
táblázat mutatja a változók átlagértékeit országonként, valamint a variancia-analízis eredményét.
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5. táblázat:Az új technológiák használati hajlandóságának átlaga országonként
és az ANOVA-vizsgálat értéke

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

sofőr nélküli taxi
a születendő gyerekek genomjának
megszerkesztése
egészségi állapotot mérő hordozható
eszközök
okos házak
genetikai labordiagnosztika
idegi interfészek
személyi tanácsadó
kriptovaluta
elektromos autók
öko-megtermékenyítési technológia
genetikailag módosított élelmiszerek
robot sebészek
emberszerű segítő robotok
táv-doktorok
otthoni 3D-s nyomtatók
nanotechnológiával készített ruhák
kiterjesztett valóság hordozható eszközei
beépíthető elektronikus mikrochipek
pszicho-farmakológiai szerek
robot-bírók
autó-megosztás
beépíthető egészség-érzékelő szenzorok

Oroszor
szág
3,16

Magyar
-ország
3,03

Brazília

ANOVA

2,61

F= 2,74; p<0,05

2,86

2,08

2,21

F= 11,297; p= 0,000

4,36

4,30

4,10

F= 3,548; p<0,01

3,77
4,57
2,98
3,26
3,31
4,32
3,31
2,53
2,84
3,46
3,41
4,37
4,37
3,97
3,09
2,90
2,66
4,12
3,48

3,90
3,84
2,54
2,94
3,11
4,47
3,00
1,91
3,25
3,44
3,25
4,35
3,91
3,91
2,79
2,47
2,52
3,82
3,67

3,69
3,98
3,10
3,18
3,51
4,23
3,51
2,97
2,82
2,97
2,95
4,10
4,07
4,07
2,80
2,92
3,36
4,00
3,44

ns
F= 17,831; p= 0,000
F= 3,662; p<0,01
F= 3,445; p<0,01
ns
ns
F= 2,283; p< 0,05
F= 3,178; p<0,01
F= 3,203; p<0,05
F= 2,635; p<0,005
ns
ns
F= 3,049; p<0,05
ns
F= 3,725; p< 0,01
F= 3,062; p< 0,05
ns
ns
F= 2,696; p<0,05

Ha megnézzük a táblázatot, akkor láthatjuk, hogy az oroszok a leginkább készek használni az új
technológiákat, az ő átlagaik 11 változó esetében a legmagasabbak. Őket követik a brazilok, akik 7
innováció esetében a leginkább készek annak mindennapi használatára. A magyarok a
legbizalmatlanabbak vagy a legóvatosabbak (ez értelmezés kérdése): ők csak 4 újítás esetében a
leginkább hajlandók használni azt. Ráadásul a négy innováció közül az egyik, az elektromos autó már
nem a jövő, hanem a jelen technológiája: egyre több ilyen autó fut útjainkon – és így egyre több
információval is rendelkezünk erről a technológiáról. Mivel a nemzetek részmintáiban nem azonos
arányban szerepelnek a különböző generációhoz tartozó alanyok, így itt is felmerül a gyanú, hogy nem
generációk közötti különbség áll-e a szignifikáns különbözőség hátterében, hiszen az orosz minta közel
60%-aa Z generációhoz tartozik. Ezért a variancia-analízist úgy is elvégeztük, hogy a független változó
a korcsoport volt. A vizsgálatok alapján azt az eredményt kaptuk, hogy 5 változó csak az országok
szerint mutatott szignifikáns különbözőséget (plsofőr nélküli taxi, robot sebészek, ökomegtermékenyítési technológia), 2 változó esetében csak a korcsoportok alapján volt szignifikáns a
különbség otthoni (3D-s nyomtatók, kiterjesztett valóság hordozható eszközei), ám 9 változónál
mindkét független változóval végzett vizsgálat szignifikáns különbözőséget mutatott (pl. genetikai
labordiagnosztika, nanotechnológiával készített ruhák, személyi tanácsadó, pszicho-farmakológiai
szerek, genetikailag módosított élelmiszerek).
Tekintsük át először azokat a változókat, ahol csak az ország független változó esetében lett
szignifikáns a különbség. Ezek a 4. sz. táblázatban az 1.,3., 10. és 12. változók. A sofőr nélküli taxit
(3,16) és az egészségi állapotot mérő hordozható eszközöket (4,36) leginkább az oroszok használnák;
az első innovációt részben készek, míg a második jelentős mértékben készek használni maguk és
családjuk számára. Az öko-megtermékenyítési technológiát, amikor a petesejt megtermékenyítése
laboratóriumi körülmények között történik, leginkább a brazilok alkalmaznák (3,51). Míg a robot
sebészek bevonását a gyógyítási folyamatokba leginkább a magyarok preferálják (3,25).
Azon változók esetében, ahol mindkét független változó (ország, korcsoport) szignifikáns különbség
volt – ahogy korábban is –, a ’splitfile’-t alkalmaztuk, a csoportképző változók pedig az országok és a
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korcsoportok voltak. A 9 ilyen változó közül egyértelműen egyetlen változóról mondhatjuk ki, hogy
valóban a három náció hozzáállása különböző. A genetikai labordiagnosztikát, amely során
meghatározzák a genetikai sajátosságokat és ritkaságokat, illetve érzékelik a kockázatokat az
egészséges embereknél az oroszok használnák a leginkább: minden nemzedék jóval 4,00 fölötti értéket
adott, ami azt jelenti, hogy jelentős mértékben vagy feltétel nélkül készen áll ennek használatára. Ezzel
szemben a többi országban minden generációnál alacsonyabb értékeket kaptunk – egyetlen kivétellel:
Brazíliában az Y generáció.
6. táblázat:A genetikai labordiagnosztika használati hajlandósága átlagai nemzetenként és generációnként
boomer
X
genetikai labordiagnosztika
Oroszország
Magyarország
Brazília

5,00
3,57

4,45
3,76
3,74

Y

Z

4,45
3,91
4,14

4,64
3,95
3,91

Több változó esetében kimutatható, hogy a szignifikáns különbözőség elsősorban a korcsoportok
között van, és az országok közötti különbözőség a részminták korcsoportos összetételének eltéréséből
következik. Több innováció esetében nyilvánvaló tendencia volt, hogy a fiatalabb generációk –
nemzetiségtől függetlenül – inkább készek használni azt, mint az idősebbek. A határ elég egyértelmű:
általában együtt mozog az Y és aZ generáció, valamint az X-ek és a boomerek. Ilyen technológia újítás
a születendő gyerekek genomjának megszerkesztése, az idegi interfészek, a személyi tanácsadó, a
genetikailag módosított élelmiszerek, a nanotechnológiával készített ruhák, a beépíthető elektronikus
mikrochipek és a pszicho-farmakológiai szerek. A 6. sz. táblázat tartalmazza az átlagokat országonkénti
és nemzedékenkénti bontásban. Az átlagok alapján látható, hogy a két fiatalabb generáció sokkal inkább
kész az innováció használatára a saját mindennapi életében, illetve több esetben egyértelműen
kirajzolódik egy tendencia: minél fiatalabb a válaszadó, annál inkább kész használni a technológiát.
7. táblázat: A használati hajlandósága átlagai nemzetenként és generációnként – generációk
közötti különbsége
boomer
X
Y
Z
a születendő gyerekek genomjának megszerkesztése
Oroszország
5,00
4,45
4,45
4,64
Magyarország
3,57
3,76
3,91
3,95
Brazília
3,74
4,14
3,91
személyi tanácsadó (önmagától tanuló szoftver –mesterséges intelligencia, amely segít
meghozni a nagy adathalmazokon alapuló mindennapi döntéseket)
Oroszország
3,50
2,55
2,98
3,59
Magyarország
3,21
2,75
2,87
3,29
Brazília
4,00
3,50
2,89
genetikailag módosított élelmiszerek
Oroszország
1,00
1,60
2,58
2,81
Magyarország
1,50
1,64
2,12
2,02
Brazília
2,25
3,09
2,97
“okos” nanotechnológiával készített ruhák, amelyek képesek változtatni jellemzőiket az
időjárásnak megfelelően
Oroszország
4,50
4,05
4,24
4,54
Magyarország
3,79
4,07
4,27
4,31
Brazília
3,75
3,82
4,06
beépíthető elektronikus mikrochipek és mechanikus eszközök, amelyek meg tudják
növelni intellektuális és fizikai képességeinket
Oroszország
1,00
1,85
3,04
3,89
Magyarország
2,36
2,54
2,91
3,14
Brazília
3,75
3,14
2,49
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pszicho-farmakológiai szerek, amelyek megnövelik az agy kapacitását (“zseni-bogyó”)
Oroszország
1,00
1,88
2,84
3,22
Magyarország
2,00
2,12
2,54
3,19
Brazília
3,25
2,91
2,89

A magyar és az orosz minta átlagai egyértelműen növekvő tendenciát mutatnak: ahogy csökken az
életkor, nő a használati hajlandóság. Az oroszoknál néhány esetben a boomergeneráció nagyon magas
hajlandóságot jelölt meg a technológia használatára, de az orosz részmintában a boomerek száma 4 fő,
amely a nagyon kicsi elemszám miatt torzíthatja az eredményeket. Érdekes módon a brazil részminta
átlagai nem mozognak együtt a másik két nemzet átlagaival, ám azt ebben az esetben is figyelembe kell
venni, hogy a braziloknál a legidősebb, az X generáció elemszáma csupán 4 fő volt.
Hogy biztosak legyünk benne, hogy valóban van összefüggés az életkor és a használati hajlandóság
között, itt is elvégeztük a korrelációs vizsgálatot. A 22 változóból 14 változó szignifikáns összefüggést
mutatott az életkorral; bár a korreláció inkább gyengének mondható (a legmagasabb érfték[0,308] volt),
és valamennyi összefüggés negatív volt. Ez pedig alátámasztja azt a vélekedésünket, hogy számos
változó esetében nem igazán az országok, hanem a generációk között tapasztalható különbség.
Ám végeztünk még egy korrelációs vizsgálatot: a teljes mintát szétbontottuk a három nemzetre, és
így végeztük el a korrelációs számításokat. Az orosz részminta esetében 17 változó negatív szignifikáns
összefüggést mutatott az életkorral, a korrelációs együttható gyenge-közepesnek mondható. A magyar
részmintában csak 9 változó volt összefüggésben az életkorral; a korrelációs együttható értéke kisebb
volt, mint az orosz értékek, ráadásul 2 változó estében az összefüggés pozitív volt (robot sebészek, autómegosztás). A brazil részmintában csupán 2 változó volt összefüggésben az életkorral, mindkettő
pozitív volt. Arra, hogy a brazil részminta miért mutat ellentétes tendenciát a magyar és az orosz
részmintával, további vizsgálatok lennének szükségesek.
5. Összegzés
Hétköznapjainkban körülvesznek bennünket a technikai eszközök, egyre több olyan dolgot
használunk, amelyet számítógép irányít, és amelynek működését a laikusok többsége nem érti, és nem
is fogja soha megtanulni. Az azonban alapvető lenne, hogy igyekezzünk a lehető legpontosabban
tájékozódni a környezetünkben lévő és az általunk használt eszközökről, technológiákról – legalább
olyan szinten, hogy ezek használata milyen hatással van, lesz ránk, emberekre (fizikai, mentális és lelki
értelemben) és a természeti, valamint az épített környezetünkre rövid és hosszú távon is. Mivel ezt a
tudást az idősebb generációk nem tudják átadni a fiatalabbaknak, hiszen sok esetben éppen a babyboom és az X generáció az, akik kevéssé értenek a technológiai újításokhoz, rendkívül fontos lenne,
hogy ezekről szó essen az oktatásban.
A három különböző nemzet képviselői körében végzett vizsgálat eredményei meglehetősen érdekes
képet mutatnak. A tájékozottság tekintetében a háromnációközött nem volt igazán jelentős különbség,
de az oroszok vallották magukat a legtájékozottabbnak: közel 45%-uk jól vagy nagyon jól tájékozottnak
tartja magát. Amikor azt vizsgáltuk meg, hogy milyen a három nemzet hozzáállása a modern
technológiához, mennyire jellemző rájuk, hogy techno-pesszimisták vagy techno-optimisták, azt
tapasztaltuk, hogy a magyarok a legoptimistábbak. Azon változók esetében, ahol egyértelműen
kimutatható volt, hogy szignifikáns különbség van az országok között, a techno-optimista állítások
közül a magyarok voltak a legpozitívabbak, a techno-pesszimisták közül pedig a magyarok és az
oroszok értettek a legkevésbé egyet az állításokkal.
Ugyanakkor azonban, amikor arra kerestük a választ, hogy milyen mértékben lennének készek
használni a technológiai innovációkat a saját és családjuk életében, csak egy változó esetében tudtuk
megállapítani (genetikai labordiagnosztika), hogy szignifikáns különbözőség van a nemzetek
véleménye között. A többi változó esetében sokkal inkább a generáció véleménye között van
szignifikáns különbség, és értelemszerűen a fiatalabb (Y és Z) nemzedékek inkább készek használni az
új technológiát, mint az idősebb (X és baby-boom) generációk.
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CROSS-NATIONAL DIFFERENCES IN ATTITUDES TOWARDS NEW TECHNOLOGIES
Abstract
The pace of technological progress has outstripped the ability of society to comprehend changes and
elaborate social agreement on the use of new technologies. Today it is impossible to foresee what
consequences technological changes have in society; neither it is known how they influence people’s
thinking. Moreover, some of them, such as gene engineering, and unmanned vehicles have already been
introduced in real life situations. It is our big responsibility what attitude we have towards these
innovations, to what extent we are willing to use new technology, and what aspects we take into
consideration when making decisions about their usage.
The research, which was conducted in 2017 and 2018 in four countries (Russia, Brazil, China, and
Hungary), examined whether cultural differences have an impact on our attitude towards new
technology. The researchers wanted know whether people of different nationality have any differences
in their attitude to new technologies and their willingness of using them, regarding everyday situations.
The survey was carried out by a self-administered digital questionnaire, the results were processed in
the same database, which provided the possibility to compare them.
Keywords: technological innovations, use of new technology, responsibility, cultural differences
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THE DIGITAL TEACHER:
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Abstract
While learners’ motivation research has had a long tradition, at present the investigation of the
diverse educational use of digital tools can be considered as a highly current issue. It can be supposed
that in the 21st century educational context it is enviable for educators to become motivating digital
teachers, too. Our aim is to explore the definitions of a digital teacher and to gain insights into various
digital tools and methods that can motivate both teachers and learners during educational processes. It
will be presented how artistic creation can be successfully applied through various information and
communication technology (ICT) devices (e.g. online videos, digital storytelling, students’ videos, mind
mapping, word clouds, QR code hunting, online quiz) to enhance students’ awareness and motivation
to use personally owned devices (bring your own device, BYOD) for gaining deeper understanding,
which can also improve emotional intelligence, and problem solving (critical thinking).
Keywords: digital teacher, motivation, ICT devices
1. Introduction
In the present digital age it is essential for all types of teachers to constantly improve their digital
competences in order to become professionally well-equipped digital teachers who are capable of using
various digital tools and applications, designing digital teaching materials, disseminating their digital
knowledge and good practices on professional portals during their teaching processes. Also they are
able to advance and upgrade their digital skills autonomously, to implement self-reflexion and selfassessment with regard to their ICT literacy and methodologies as digital teachers. The need for digital
teachers is also conceptualized by the Digital Education Action Plan (2018) espoused by the European
Commission. It comprises eleven actions and among various objectives it aims to enhance the support
of teachers to become digital teachers who are able to use various modes of application of digital
technology in educational processes and contexts. First, Actions 1-3 focus on the connectivity of
schools, possible self-reflection and monitoring instruments in school contexts as well as of digitally
signed qualifications. Second, Actions 4-8 deal with the improvement of various digital competences
and skills (higher education hub, opens science skills, EU code week in schools, cybersecurity in
education, and the training of girls’ digital and entrepreneurial skills). Finally, Actions 9-11 were
designed to develop the standards of education via more efficient data analysis and foresight (studies
on ICT education, artificial intelligence and analytics, strategic foresight).
The present paper discusses the concept of digital teachers and their roles in motivational pedagogy.
It also reveals the results of two small scale classroom investigations and related good practices
regarding how digitally based methods can be carried out in teaching English as a Foreign Language
(EFL) by digital teachers relying on various digital devices. In both studies the participants were
Hungarian university students specializing in teaching EFL in grades 1-6 at primary school.
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2. The digital teacher
It is essential to underline that digital teachers are not ICT teachers, but teachers with competent
digital literacy and related relevant methodology. In order to assess the standards of digital teachers’
competences and skills, various digital competence frameworks and measuring tools have been
developed among which a fundamental international standard is the Digital Competence Framework
for Educators at European Level (DigCompEdu) (Redecker, 2017). DigCompEdu, which is a
scientifically tested cross-border instrument and framework, was designed for teachers working at any
level and type of education to do self- and peer-assessment in the field of their digital literacy and
methodology. Also, it enables teachers to pinpoint their digital strengths and weaknesses. There are six
competence groups, which are associated with the Common European Framework of Reference for
Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR) levels from A1 to C2 (Newcomer (A1), Explorer
(A2), Integrator (B1), Expert (B2), Leader (C1) and Pioneer (C2). Furthermore, there are twenty-two
competences in the areas which are as follows: Professional Engagement, Digital Resources, Teaching
and Learning, Assessment, Empowering Learners and Facilitating Learners Digital Competence. Each
listed competence descriptor is associated with a list of typical sample activities and a self-assessment
rubric is also enclosed. The DidCompEdu descriptors are also capable of motivating teachers to achieve
the next level of their digital competence (Redecker, 2017, p. 29). Thus for digital teachers there are
measuring instruments available to constantly motivate themselves to do skills and methodological selfimprovement. At the same time, it is crucial for digital teachers to be deeply engaged in motivational
pedagogy to be positive influences on their students and the whole teaching and learning process.
According to McLennan and Peel “Motivational Pedagogy is the art of using extrinsic rewards while
steering the learner to intrinsic self directed competence” (2008, p. 22). They add that external
reinforcement is crucial for the student to do actions and do them repeatedly, while intrinsic motivation
is essential to sustain the students’ inner drive to learn and gain new knowledge. Furthermore, Bénabou
and Tirole (2003, p. 490) states that incidental rewards (extrinsic motivation) may interfere with a
person’s individual inner drive to take an action (intrinsic motivation). Furthermore, for a digital teacher
who is a foreign language teacher – which term is a synonym of second language (L2) teacher in the
present context – it is essential to consider that L2 can be regarded as a possible new source of
motivation for students. A new paradigm in L2 acquisition research, the L2 motivational self-system
theory is (Dörnyei, 2005, 2014; Dörnyei and Ushioda, 2009) constitutes three factors that fundamentally
can influence L2 learners: the Ideal L2 Self, the Ought-to L2 self and the L2 experience. Empirical
studies are beneficial to detect how L2 learners’ self-systems can be improved via digital support.
3. Study 1: Artistic creation with digital tools
The first small scale study (Sinka, 2016) focused on the possible ways of artistic creation with
various digital instruments and therefore, classroom research was carried out in Moodle e-learning
framework during a literature course among Hungarian university students going to be primary school
EFL teachers. The study aimed to gain insights into the participants’ attitudes, experience and
motivation regarding artistic creation via digital tools during action research and gathering data with an
online students’ questionnaire. A priority aim was a multifaceted development of students’ digital
competences (Lim and Tay, 2003). Another course objective for the participants was to gain expertise
in various activities in e-learning as well as in using their own devices, laptops, mobile phones and
tablets (BYOD) for educational purposes. During this e-learning course it was also crucial to improve
students’ alternative learning and teaching methods with a special focus on collaboration and
cooperation. The methodology of this e-learning course was grounded on an algorithm which is as
follows. 1) the introduction of the aims, characteristics of the course via examples of previous students’
products along with their analysis. 2) the discussion of the evaluation criteria, 3) the introduction of
software (links, forums, labels) and videos on e-learning course, 4) the negotiation of the work forms
(individual, pair, team) and the deadline of submission, 5) draft schedule of the artistic creation process
and 6) monitoring (consultation and one-to-one tutoring).
The application of the digitally based creative activities method implied deep learning with a longlasting effect, which resulted in an individual product made according to set guided criteria by the
course-teacher. These activities involved the joy of creation as well as educational purposes and tended
to lead to positive reflexions and feedback. It is beneficial that various applications and techniques are
available to implement artistic creation via digital tools in and outside the classroom. First, making a
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caligram is a special graphic and typographical technique to visually illustrate and convey various
contents, e.g. via MS WORD or Inkspace1. Next, a word cloud depicts the crucial key words in a
specific document or teaching content in a visual way to make them more understandable, logical and
easy to learn for students. ABCya2 is a word cloud creating program for children and beginners while
Tagxedo3 and Word It Out4 have been developed for more advanced students. The audio recording of
students’ dialogues means the recording of the given task with the mobile phone audio recording
function. Also instant poetry can be created online5. Furthermore, there is digital story-telling, creating
a slide show comprising 12-20 slides and displaying 120-250-word texts accompanied with students’
audio narration. The slide show is saved in video format implying the feeling of a short film experience.
Digital story telling can be carried out through PowerPoint with audio recording function, Movie Maker
or iMovie. Learning Apps is an interactive collection of applications, tasks and games with educational
purposes6. Finally, online quizzes are suitable for the playful enforcement of the already processed and
acquired information and for revision on mobile phone, tablet or laptop e.g. via Kahoot7.
The results of the research project (Sinka, 2016) revealed that the digitally based creative activities
such as digital storytelling had a positive effect on the students’ learning motivation, their group
dynamics, collaboration and cooperation. The research involved an online questionnaire and classroom
observations. In order to suit the requirements of reliability and validity, both qualitative and
quantitative components of data collection and analysis were found and used. The data collection and
the descriptive statistical analysis of the questionnaire were based on Lime Survey free open source
survey tool. The data were gathered from 40 full-time and correspondent students aged between 19-50.
The questionnaire consisted of 21 multiple choice and open-ended questions in four sections. To record
qualitative observations and data pre-observation form and field notes were used. According to Smeda
et al. (2014), the pre-observation form was used to collect information about the class being observed,
objectives of the story, and materials used. The field notes form was used to gather student performancebased assessment data.
The majority of the participants (80%) claimed that via digital story-telling they were encouraged to
express their own beliefs and attitudes. More than half of the students (65%) agreed that it is the novelty
and originality of the method that can be regarded as the most highly motivating factor. 77% of the
participants perceived that digital story-telling can improve their self-expression and 57% of the
students claimed that it is important to process a chosen topic via this digital technique and about a third
of the students did not perceive digital story-telling as a conscious learning method. Regarding the
development of their various skills and competences in the areas of digital competence, for the
participants the most important element was the proper use of digital tools and devices. Meanwhile the
students also perceived that digital story-telling enhanced their active involvement in the teaching
process and the improvement of their social skills implying empathy, paying attention to others and
different perspectives, and it strengthened their class cohesion.
A further benefit was that the students were more successful in their task performances. Also they
tended to use a wider range of narrative and visual techniques in their digital story-telling, which proved
to be a fairly beneficial tool for the participants. This is not a surprising outcome as Davis and
Weinshenker (2011) emphasised that digital story-telling is a new tool to enhance learners’ identity
formation. Yussof, Abas and Paris (2012) claimed that this digital method is beneficial to improve the
reading skills of students with dyslexia or learning disabilities. Further advantages of digital storytelling are that it can contribute to better learning experience (Clarke and Adam, 2012), as well as to
cooperation, collaboration and creativity (Daskolia, Makri and Kynigos, 2014). Also it can be
motivating for L2 learning and it can enhance learners’ various language skills development
(Abdolamanafi-Rokni and Qarajeh, 2014). This tool is also beneficial for kindergarten children to
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http://inkscape.hu
http://www.abcya.com
3 http://www.tagxedo.com/
4 http://worditout.com/
5 https://turbofuture.com/internet/k12interactivepoetry
6 https://learningapps.org/index.php?overview&s=&category=0&tool=, http://kockalapok.hu/
7 https://kahoot.com/
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improve and extend their self-expression repertoire in an alternative way (Papadimitriou, Kapaniaris,
Zisiadis and Kalogirou, 2013). Furthermore, digital story-telling is also suitable to practice and acquire
the use of algorithms and can develop problem-solving skills (Schiro, 2004). Finally, Ohler (2008) and
Robin (2006) claimed that digital story-telling can be applied in wider educational contexts, too.
All in all, the results showed that digitally based artistic creation methods and in particular digital
story-telling can provide a complex experience since there is multi-modal information from various
resources involved. Another crucial education outcome is that the personal engagement of the students
can enhance the retrieval of information later.
4. Study 2: Online videos as teaching and learning tools
The second small-scale investigation (Szaszkó, 2016) was based on classroom research and
interview sessions with the participants, who were Hungarian trainee students specialising in EFL doing
a teaching methodology course at university. The goal of the study was to gain insights into the
participants’ perceptions, beliefs and experience regarding the use of online videos for learning and
teaching purposes in the field of EFL methodology. This research topic can be considered relevant for
three fundamental reasons in the digital age despite the fact that numerous investigation have already
been carried out in particular regarding various techniques of incorporating YouTube videos into
educational purposes as well (Snelson, 2011; Tan and Pearce, 2011) especially in sociology. Burgess
and Green (2009) also found that YouTube videos have seen a great interest by social sciences in recent
years. According to Azyan (2011), in 2011 more than 400 university YouTube channels were available
worldwide and merely in the UK there were 102 in 2011 and they are easy to get access to. First,
Wilkes, Pearce, and Barker (2011) claimed they can be positive influence on learners’ motivation.
YouTube offers a wide range of contents comprising entertainment, sports, music, as well as education
videos. Second, along with YouTube videos other online educational videos are available at various
sources. Subtitled videos are displayed by Zane Education8, which are suitable in particular for L2
learners, however, its free version provides a limited access to its contents. Stuff Works9 also offers
various subjects in various formats, which are educational and entertaining at the same time. PBS
Learning Media10 provides free access to its videos after registration. TeacherTube11, a reliable and easy
access community for educators, students and parents, offers educational contents for teachers as well
as a library of audio materials and photos. On TedEd12 pre-recorded educational videos are shared,
which is renowned for its highly captivating and entertaining educational videos. National Geographic
is a world-famous and trusted brand with free access to informative educational videos. The BBC13 also
displays their collection of videos for education. The EdPuzzle14 software can be used to crop and edit
videos, to comment on a video with the teacher’s or students’ own voices. Also you can enclose
multiple-choice tests to check students’ knowledge on the video contents. Therefore, the teacher can
easily monitor and give feedback on the learners’ understanding of the video and simultaneously the
teacher can keep track of the students’ activities regarding the assigned videos and the related tasks
(Hick, 2015). Third, Wiegel (2002) drew attention to the fact that multimedia are suitable tools for
icebreaking in lessons. It is also a crucial factor that many online video platforms are suitable to
disseminate teaching materials and research findings as well. Nevertheless, Miller (2009) gained
insights into certain anticipated drawbacks of online media use, e.g. problems related to the mixed-level
digital literacy of students’, lack of motivation on the students’ side, and technical problems of Internet
connection, speed and capacity, which can destroy the videos’ picture and sound quality. According to
Miller, the crucial benefit of YouTube videos is that via images students can explore and encounter
various stories, documentaries, interviews, which can contribute the better conceptual understanding of
the teaching material.

8

http://www.zaneeducation.com/
https://www.howstuffworks.com/
10 https://www.pbslearningmedia.org/
11 https://www.teachertube.com/
12 https://ed.ted.com/
13 http://www.bbc.co.uk/learningenglish/
14 https://edpuzzle.com/
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During the course on which the study (Szaszkó, 2016) was based, the participants’ task was to watch
a particular online video from a complied list according to the course schedule and to investigate further
videos related to the given topic prior to the lesson, which yielded information and experience for a
discussion and various exercises in and out-of class. The students worked with thought-provoking
keyword cards, acted out role plays, answered questions, did cooperative team work and made
presentations all related to the particular video(s). Furthermore, the videos lent themselves as
meaningful sources for home assignment, too. The qualitative data revealed that according to the
students’ perceptions, the online videos on the course playlist as wells as most of the extra videos
selected by the participants had a positive impact on the students and their knowledge gain mainly
owing to the visual and audio input of these videos. By watching and hearing the videos as many times
as necessary the information was stored not only in the participants’ short-term but their long-term
memory as well. The contents of the videos focused on the overall nature as well as the most important
features of various teaching methods. A main beneficial effect of using online videos was that the trainee
teachers experienced that they were capable of connecting the theory and practice of ELF teaching
methodologies. Consequently, the students regarded these videos as suitable tools of their oral
methodology exam preparation as well. Along with processing the contents of the videos, the related
exercises contributed to the students’ L2 skills development in particular in terms of listening
comprehension as wells as vocabulary extension and gaining experience in different accents and
dialects of English. The participants’ interview data also yielded that online videos were also integrated
into their learning processes related to some other university courses, e.g. in the fields of different
pedagogical, sociological and social-psychological courses. It was a tendency that the group watched
the videos during seminars, which then was followed by group discussions and occasionally debates.
As a result, it can be claimed that the integration of online videos into EFL methodology courses and
other types of courses as well are beneficial avenues in teaching and learning processes as visual and
entertaining input is ensured, which can hinder monotony and consist of funny components in learning
processes. It is a crucial factor for teachers’ that the course preparation is not necessarily timeconsuming regarding the integration of online videos due to the dissemination of designed materials.
Nevertheless, great emphasis must be placed on the fact that creativity is needed for the teacher when
comprising the video playlist. Online videos lend themselves as supplementary materials to other types
of tasks, which can be motivating for students. Furthermore, the participants found it beneficial that
during a course a repository of online videos can be created, in which the teacher and the students can
store their recorded lectures, seminars or workshops. When a students is absent, he/she can watch the
videos later, too
In sum, the findings showed that in-class and out-of class online videos integrated into the EFL
methodology course resulted in more intensive cooperation, interaction and exploration, which
enhanced the students’ explorative intrinsic motivation along with their extrinsic motivation (task
performance). Also they are beneficial regarding students’ contents memorisation and better
information processing and understanding.
5. Summary
In the 21st century to become and act as a digital teacher is a fundamental criterion of motivational
pedagogy. That is, for teachers in all fields and levels of education it is essential to be competent users
of various digital tools and applications along with the proper teaching methodologies attached to them.
The present paper revealed the results of two small scale studies (Sinka, 2016; Szaszkó, 2016) on how
digital teachers can motivate university students specializing in teaching EFL from grade 1 to 6 in the
Hungarian context with the application of digitally based artistic creation and online videos. The
findings of both descriptive studies confirm that becoming a digital teacher are beneficial in various
educational processes. The most fundamental positive effect is that digitally supported teaching and
learning can enhance both the extrinsic and intrinsic motivation of learners and it also enables students
to better retrieve information and knowledge related to the course contents. Finally, integrated
alternative digital techniques and resources can result in the flow of teaching and learning.
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A MOBILITÁS JEGYEI SZÉKELYKEVEI NARRATÍVÁKBAN
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Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, Szerb Köztársaság
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Összefoglaló
Székelykeve múltjában és jelenében egyaránt fontos elem a mobilitás. Ebben a Belgrádtól mindössze
50 km-re, az Al-Duna mentén fekvő faluban mára kb. 1500 lakos él, túlnyomó részük magyarul beszél,
egy részük, a székelyek leszármazottai székely nyelvjárásban. A magyarul beszélő lakosok másik része
elmagyarosodott katolikus bolgár. Előadásunkban azt vizsgáljuk, hogy narratíváikban milyen nyelvi
jegyek kísérik a mobilitásra vonatkozó tartalmakat, illetve felvázoljuk (el)vándorlásuk társadalmi és
egyéni jelentőségét, valamint identitásformáló elemeit.
Kulcsszavak: Székelykeve, migrációs narratívák, identitásformálás
1. Bevezetés
A mobilitás fogalmára nézve mérvadónak tartjuk az Európai Bizottság és az Európai Parlament
dokumentumait, amelyek az uniós polgárok mozgását mobilitásnak nevezik, míg a migráció fogalmát
az ún. harmadik országokból érkezők kapcsán használják (vö. Váradi, 2018a: 20; Andor, 2014: 363). A
migrációt és a mobilitást bizonyos kontextusban analóg fogalmakként kezelhetjük (Váradi, 2018b: 10),
a határon átívelő mobilitást a migráció egyik válfajaként említi Faist (2016: 2) is, ide sorolja a migráló
munkásosztályt, itt említi meg a cirkuláló és szezonális munkavállalók mozgását. A munkaerő
migrálásának, illetve határon átívelő mobilitásának mozgatórugói sokkal inkább a gazdasági-politikai
változásokban keresendők, semmint az egyéni választásban, ezzel összefüggésben az adott régiók
gazdasági szerkezete is alárendelődik ezeknek a mobilizációs folyamatoknak (Szabó, 2018: 68).
A székelykevei narratívák1 tartalmi és nyelvi jegyei már egy fajta migrációs múlt
következményeiként tarthatóak számon. A falu története is vándorláshoz kapcsolódik, több szálon is.
2. Történeti háttér
Székelykevét, azaz Skorenovacot 1884-ben hozták léte, amikor a szomszédos Gyurgyevó települést
elöntötte az áradó Duna, az ottani lakosságot pedig az újonnan létrehozott faluba telepítették. Ekkor
többnyire kubikos munkát végző al-dunai székelyek, földműveléssel és állattenyésztéssel foglalkozó
palócok, illetve szegedi kirajzású magyarok, németek és bolgárok éltek együtt. Gyurgyevót 1865-ben a
alapították Újfalu, Ürményháza, Sándorfalva palóc, illetve Szeged környékének magyarjaival, valamint
Ó-Besenyő és Rogendorf bolgáraival, majd Györgyházáról, Zichyfalváról német családokat is ide

A tanulmányunkhoz felhasznált adatokhoz a 2018. 08. 27. és 31. közötti megszervezett székelykevei terepmunka alkalmával
elkészített interjúk révén jutottunk hozzá. A terepmunka anyagi feltételeit az MTTK Bethlen Gábor Alap pályázati támogatása,
valamint a Verbi Nyelvi Kutatóműhely MTA Domus H-12/2018. számú pályázati támogatása biztosította. A terepmunka
szakmai vezetői Fehér Viktor, Németh Ferenc, Raffai Judit és Vukov Raffai Éva voltak, résztvevők: Bakos Réka, Boja Patyi
Sarolta, Csuvardity Tamara, Fekecs Emese és Szalai Lilla. Az al-dunai székelyek és a velük együtt élő bolgárok és szerbek
körében Székelykevén végzett jelenkorkutatás a hagyomány, az identitás, a közösség szerepe és a modernizáció jelenségeinek
föltárására koncentrált. A kutatás többek között az etnikai, lokális és nemi identitást, a nyelvhasználatot, valamint a migrációval
és mobilitással kapcsolatos jelenségeket vizsgálta. Jelen tanulmány a szerzők által készített interjúk 13 adatközlőjének közlései
alapján készült.
1
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telepítettek (Sebestyén, 1989: 102). A székelyeket 1883-ban költöztették Bukovinából az Al-Dunához,
Gyurgyevóra, azaz Székelykevére, illetve Hertelendyfalvára és Sándoregyházára.
Székelykeve alapításakor az odaköltöző etnikumok mindegyike már legalább egy nagyobb
vándorláson túl volt, az otthonkeresés szempontjából legviszontagságosabb sors mégis a Bukovinából
érkező székelyeknek jutott. Vándorlásuk 1764-ben, a mádéfalvi veszedelemmel kezdődött. „1764-ben
Al-Csíkból bujdostak el Moldvába a Tartós, a Tázló és a Beszterce folyók mellé. A nagy szökésre azért
került sor, mert Mária Terézia 1763-ban elrendelte a férfiak erőszakos besorozását. 1764. január 7-én a
székelység képviselői tárgyalni akartak a sorozóbizottsággal, ehelyett Mádéfalván vérfürdőt rendeztek
a császárnő katonái. Ezután költözködtek tömegesen Moldvába, ahol adókedvezményben részesültek,
és földet kaptak. 1774-ben az osztrákok megszállták Bukovinát, s az elnéptelenedett falvakat moldvai
székelyekkel telepítették be.” (Beszédes, 2005: 177) A székelyek Bukovinában igen nehéz
körülmények között éltek. 1882-ben a kor közemberei – hogy az idegen környezetben élő székelyek
magyar identitásának megőrzését segítsék –, országos szintű akciót szerveztek, ennek eredménye volt,
hogy 1882–1883-ban megkezdődött „hazatelepítésük” az Al-Dunára. Székelykevére Andrásfalváról,
Hadikfalváról, Istensegítsről, Józseffalváról érkezett katolikusok költöztek, a kincstártól többek között
házat és 10 hold földet kaptak. Munkájuk az árterület lecsapolása volt. A visszaemlékezések szerint
életük mégsem vált gondatlanná. A szervezetlenség, a nehéz munka, a Duna szeszélyei, az árterületen
kapott földterületek művelési nehézségei a kezdetekben megélhetési nehézséget okoztak.(Sebestyén,
1989: 108–111) A bukovinai székelyek narratívái között ma is él ennek az időszaknak emlékezete
„...apáról fiúra adják át a madéfalvi veszedelem utáni kivonulás történetét, és a Délvidékre történő
vándorlásuk eseményeit. A XIX. század végi új otthonteremtés sok szenvedéssel járt, még a legutóbbi
időkben is éltek közöttünk olyanok, akik tanúi voltak a hatalmas árvíznek, amikor az éppen elkészült
új otthonukat elvitte az ár.”(Beszédes, 2011: 11–12)
A migráció, a mobilitás, az ingázás ezen a vidéken nem új jelenség, a történelmi adatok alapján azt
mondhatjuk, hogy az évtizedek folyamán szinte állandó volt. A 20. század demográfiai változásai is ezt
mutatják. Ezek közül a legmarkánsabb lakosságcserét a sváb lakosság II. világháború utáni erőszakos
kitelepítése és helyükre likai, boszniai, dalmáciai szerb telepesek költöztetése jelentette. Mindemellett
a 20. század második felében a folyamatos lakosságcsökkenés, illetve a bolgár lakosság
asszimilálódása, elmagyarosodása figyelhető meg. (Vasić, 2016: 47)
Az al-dunai székelyek megérkezésüktől kezdve kubikosként dolgoztak, munkájuk folyamatos
ingázással járt, idővel, a helyi munkalehetőség megszűnése után még erőteljesebb mobilitást igényelt.
A székelykeveiek mobilitását, munkavállalás okán történő otthonelhagyásukat Beszédes Valéria
foglalta össze Szőcs Boldizsár, székelykevei mesemondó bemutatása kapcsán: „A környező falvak jó
minőségű földjeiből a székelyek nem vehettek, de erre nem is volt lehetőségük, hiszen a falu legnagyobb
része cseléd, illetve napszámos volt. Az első generációnak másfajta földművelést is meg kellett tanulnia.
A tízholdnyi kincstári földet gyorsan felosztották maguk között, mert igen népesek voltak a székely
családok. Szőcs Boldizsárék például tizenhármán voltak. A székelyek új otthonukban nem magyarok
közé kerültek. Gazdag, nagy múltú szerb és német falvak szomszédságában éltek. Csak az itteni
gazdáknál lehettek cselédek, máshol nem. 1918 után azonban már Kelet-Szerbiában is munkát
vállalhattak. Úgy emlékeznek a dél-bánáti magyarok, hogy azon a vidéken csak ők béreskedtek. Szőcs
Boldizsár példája azt bizonyítja, hogy az itteniek feltalálták magukat. Sokan továbbvándoroltak. A
második világháború alatt német megszállás alá került ez a terület, ami azt jelentette, hogy a nemzetiségi
diszkrimináció tovább folytatódott. 1945 után áll be némi változás az életükben, a II. Jugoszlávia
türelmesebb nemzetiségi politikája némileg javított gazdasági helyzetükön. Megélhetést azonban nem
nyújtott mindegyikük számára, ezért a fiatalabbak a hatvanas években Németországban,
Franciaországban, Svédországban lettek vendégmunkások, sokan Szabadkára és más észak-bácskai
magyar községbe költöztek.” (Beszédes, 2005: 178)
Székelykeve példáján a 21. századi mobilitás több válfaja is felszínre kerül: munkaképes nyugdíjas
évente néhány hónapot, esetleg minden második hónapot külföldön tölti munkavállalóként; aktív korú
munkavállaló családjával költözik külföldre, de házat tart fenn szülőfalujában, és a hazalátogatásokra
jelentős energiát fordít; a családfő ingázóként költözik külföldre, ahol munkát vállal stb. A
székelykeveiek EU-s állampolgárként vállalnak munkát külföldön, tehát részben az EU-n belüli
mobilizációs folyamat szereplői. Korunk mobilitási tendenciái a korábbi bevételi források veszélybe
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kerülésének következményeként jelennek meg, a hagyományosan földműveléssel foglalkozók esetében
is felmerül az új bevételi források biztosításának szükségessége (Faist, 2016:4).
A településen ugyanakkor a korábbi, 70-es, 80-as évekbeli vendégmunkássors emlékei is élénken
élnek. Az adatközlők között vannak olyanok, akik nyugdíjasként tértek haza külföldről, illetve az
elbeszélésekben szerepelnek ilyenek, és olyanok is, akik a 80-as évektől kezdve a mobilitás/ migrálás
különböző típusainak szereplői. Kutatásunk egy szűk szegmenseként igyekszünk rámutatni a korábbi
külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdökre, értéktulajdonításokra, a napjaink külföldi
munkavállalásaira vonatkozó értékítéletekre, valamint megvizsgáljuk milyen nyelvhasználati
paradigmák jellemzik a területi mobilizációt.
Na, ëngëmet nem adnának el németül, së szerbül, së magyarul, de bolgárul még úgysë
A területi mobilitás esetenként a társadalmi mobilitás egy-egy vonását is felszínre hozza. Pl.
háztulajdonossá válás a szülőföldön, magas presztízsű gépjármű birtoklása, gyerekek jobb
életkörülményének megteremtése (biztos munka külföldön, pl. németországi ingatlan stb.). Mindezeket
egybevetve annyi bizonyos, hogy a rövidebb külföldi munkavállalás közben hazatérők egy részének
társadalmi „rangja”, helyzete megváltozott a korábbihoz képest.
L. Rédei (2016: 39) szerint „a térbeli mobilitás a társadalmi mobilitás leggyorsabb csatornájává vált,
hiszen a befogadók a legalkalmasabb munkaerőt, a bevándorlók a befogadás legkedvezőbb feltételeit
keresik.” A társadalmi pozícióváltás egyik eleme a nyelvismeret, az idegen nyelvi kompetencia
birtoklása lehet. Sorbán (2015:74) szerint „a nyelvismeret a kulturális tőke egyik formája, a migrációs
jelenségek fontos kérdésköre, hogy milyen nyelvi helyzetekkel szembesül az egyén egy idegen
kulturális nyelvi miliőben, és ezeket a helyzeteket miként oldja meg”. A vizsgált narratívákból kiderül,
a külföldi munkavállalás a 70-es években is folyhatott magyar nyelvű közösségben, például az egyik
adatközlőnk Ausztráliában székely közösség tagjaként („volt má kint ëgy kisebb székel [csoport]”)
magyarul beszélt főleg,2 de „muszáj volt tudni angolul, kicsit tanultam, de…”. Jellemző a kivándorlók
nyelvhasználati terére az anyanyelv dominanciájának megmaradása, ha szülőföldi anyanyelvi csoportok
alakulnak ki, azonban ez a nyelvi „kényelem” a társadalmi mobilizációs folyamatok gátja is egyben
(vö: Sorbán, 2018: 164). Adatközlőnk arra a kérdésre, hogy elfelejtette-e már az angolt, azt mondta:
„nem felejtëm el soha a büdös életben, szép beszédjük vót”.
A munkavállalók már a 70-es években is olyan nyelvi közegbe kerültek, amelyre jellemző volt a
többnyelvűség, Ausztráliában a görög származású munkavezető „jól beszélt magyarul, azt mondta, vót
neki magyar lakói, olyan szépen mondta: X, te dógozol hónap, a mama ide kutyi, da kukin. Főzni, kukin,
nagyon hamar mëgtanultunk…”.
Egy másik adatközlő 27 évig Németországban élt:3 Na, ëngëmet nem adnának el németül, së szerbül,
së magyarul, de bolgárul még úgysë. Férje így emlékszik a külföldi nyelvhasználati kihívásokra 4
Igyekëztünk a német nyelvet mëgtanulni, oda këll, hogy pászítsd magadat hozzájuk, akkor mindën
rëndben lësz.(...) Odahaza magyarul is, németül a gyerëkëkkel, ha úgy jött ki a szó. A gyerëkëk mind
tudnak magyarul, a lányok írnak is.” Olyan nyelvhasználati megoldásra is van példa az adatközlők
elbeszéléseiből,5 amikor szerb-magyar vegyes-házasságban élők költöznek külföldre, és úgy vélik igen
megterhelő az ott született gyerek nyelvelsajátítási folyamatára vonatkozóan a három nyelvvel való
találkozás, így az egyik házastárs lemond a saját anyanyelvének a gyerekkel történő kommunikációban
való használatáról, történetünkben a magyar anya: „në beszéljën a gyerëk három nyelvet, a magyarról
lëmondtak”.

79 éves nő
81 éves nő
4 82 éves férfi
5 61 éves nő
2
3
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Fogik a fejüket, az eget nézik
Arra, hogy az utóbbi 2–3 évben a falu lakossága példa nélküli módon fogy, minden adatközlő
reagált, egyikük,6 akiknek gyermeke és családja már a 80-as évek óta külföldön él, így kommentálja a
közös tér kiürülését: „Ebbe az utcába van ëgy 8-9 ház üres. Úgyhogy nincs szomszédom. Nem kapott a
felesége, fölösleges munkába vót, nincs munka, kidobták. (Felesége7 időnként hozzászól: Nincs munka.)
A férjit kidobták, mē kidobták (És ēmëntek mind külföldre.) A gyerëkëk kőne, hogy induljonak iskolába,
tavaly ősszel, nincs péze, nincs sëmmi, ki van dobva, hat hónapig nem kaptak fizetést, nincs. Fogik a
fejüket, az eget nézik. (S akkó az olyanok mind ēmëntek.) Akkó fogta magát, vót valami barátja, gyere
ki, próbáljátok mëg, kimënt két hétre, mëglátta, hogy mi a munka, s (Kivitte a gyerëkëket is.) , akkor
vitte a feleségit, gyerëkëket, ott mënnek az iskolába, és jó vannak, mind a ketten dógoznak, keresnek.
Épp most mëntek vissza falunapkor, ēmëntek, itt rëndëztek mindënt.”
A székelykeveiek észlelik és tudomásul veszik, hogy a falu nyelvi és életmódbeli homogenitása
felbomlik, mivel lassan a munkaképes lakosság jelentős hányada külföldre távozik: „Sok ház kiürül, és
lassan telepëdnek ide bë, gyünnek ide a Duna másik oldaláról, gyünnek ide, ócsó házak, hogy mióta a
nép mëgy el, nagyon lëmënt az árak a házaknak.”8 A falu „változik, mert nagyon sokan elmëntek
Székelykevéről külföldre, hát van, aki eladta, de van, aki mögtartotta, s fënntartja a házát” 9 Annak
ellenére, hogy számos üresen álló ház van a faluban, mégsem eladóak ezek házak, hiszen a kivándorlók
még két állapot között vannak, székelykeveiek is és külföldi munkavállalók is, a ház, otthon elengedése
a biztos kötelék végleges elvágását jelenti. „A kisebbik fiam három év këllëtt, hogy jött-mënt, jött-mënt,
hogy lássa, hogy itt nincs sëmmi, hogy akkor lëtelepëdëtt Ausztriába, mert ő szívesebben maradt volna
itt, ha lëtt volna munka.”10
A visszatérő migráció egy válfaja évtizedek óta jellemzi a falut, az egykor évtizedeken át a Nyugaton
vendégmunkásként dolgozók nyugdíjasként itthon élnek, legtöbb esetben gyerekeik, unokáik ma is
külföldön vannak. „És sok van, hogy idősebb, hogy ő kint egypár évet dolgozzon, az ott nem bír mëgélni,
az évek után hazajön, avval a külföldi nyugdíjával ő mëg bír élni, de a gyerëkei azok kinn maradnak,
mer...”11
A narratívákból kiderül, hogyan is értékelik a falu lakói a külföldi munkavállalást, a kiköltözést. A
szánakozástól az elismerésig az érzelmi skála számos árnyalata kiszűrődik az elbeszélésekből. Azok
szájából hangoznak el a narratívák, akik Székelykevén állással rendelkeznek, vagy megélhetést
biztosító, esetenként külföldi nyugdíjjal, ők leginkább megértőek. A külföldi, kinti munkavállalás
tényével minden esetben magyarázatként, szinte mentségként szembeállítják a megélhetést lehetetlenné
tevő gazdasági helyzetet, a kilátástalanságot.
3. Kitekintés
Székelykevén a mobilitás, az (el)vándorlás narratívái többrétegűek, társadalmi és egyéni
emlékezetben is élő migrációs múlt és a napjaink eseményeinek következményeiként. A falu
keletkezésére, ősök sorsára, a 20. és a 21. század biografikus emlékezetére vonatkozó narratíváiban
hangsúlyosan megtalálható. A székelykeve társadalmi jelenségeire vonatkozó szakirodalomban és
napjaink néprajzi kutatásaiban témától függetlenül szerepel (Sebestyén, 1989, Beszédes, 2005, Bakos–
Csuvardity–Fehér–Szalai 2018, Papp, 2018.) Terepmunkánk során is ezt tapasztaltuk, bármilyen téma
kapcsán a beszélgetés részévé lesz. A történelmi adatok alapján feltételezhetnénk, hogy a föld nélküli,
vagy kevés földdel rendelkező, generációkon át eltanult területi mobilitás stratégiába belenevelődőt
bukovinai székelység jellemzője, kutatásunk mégis arra enged következtetni, hogy a külföldi
munkavállalás etnikumtól függetlenül van jelen a faluban és az ott élő, valamikor nagyobb gazdasági
infrastruktúrával rendelkező, „nagy gazdának” számító bolgárok sajátja is. Napjaink területi

83 éves férfi
80 éves nő
8 82éves férfi
9 52 éves nő
10 61 éves nő
11 52 éves nő
6
7
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mobilitására feltehetően a történelmi előzmények közül a 20. századi vendégmunkás modell hatása
érvényesül legerőteljesebben.
Székelykeve, az ott élő etnikumok elmagyarosodása ellenére mindig többnyelvű közeg volt, magyar,
bolgár, német és a szerb nyelv gyakori ismeretével. Mindez segíthette a társadalmi pozícióváltást, illetve
az elvándorláskor szükséges idegen nyelvi kompetencia birtoklását.
Identitás szempontjából említésre érdemes az a jelenség, amely ma Székelykevét jellemzi és egy
„kettős kötődést” alakít ki. Az elvándoroltak többsége számos szálon kötődik a faluhoz. Sokan
külföldön dolgoznak, mégis fönntartanak egy házat a faluban, illetve vannak olyanok, akik
nyugdíjasként tértek haza külföldről, és az év nagyobb részét Székelykevén töltik. Ezek a modellek azt
mutatják, hogy a székelykevei identitás az elvándoroltak körében is meghatározottan jelen van. Mindez
összefügg azzal is, hogy a területi mobilitással megjelenő társadalmi mobilitás csak ebben a közegben
érvényesül.
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THE FEATURES OF MOBILITY IN BIOGRAPHICAL NARRATIVES
FROM SZÉKELYKEVE
Abstract
In Székelykeve’s past and present also was very important element the fact of mobility. In my
research the audio recordings and linguistic data are analyzed collected during fieldwork in 2018 and
2019 in Székelykeve (Skorenovac). The municipality is located circa 50kms from Belgrade, along the
banks of Lower Danube. The majority of the approximate 1,500 inhabitants speaks Hungarian, to be
specific the linguistic variety of Székely Hungarian. A group of Hungarian speaking inhabitants are
Catholic Bulgarians who have become Hungarians. In focus of our research are the linguistic features
of migration narratives, the identity formation and the social significance of mobility and migration.
Keywords: Székelykeve, migration narratives, identity formationAngol összefoglaló
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MATEMATIKATANÍTÁS INTERDISZCIPLINÁRISAN AZ
ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ TAGOZATÁN
BABCSÁNYI-TÓTH GABRIELLA
Szekszárdi Waldorf Általános Iskola és AMI, Szekszárd, Magyarország
gabytoth@freemail.hu
Összefoglaló
A tanulmányban bemutatom, hogy egy általános iskola 3.osztályában hogyan gyakoroltattam
interdiszciplinárisan a helyi értékes számírást és az írásbeli műveleteket, a konstruktivista
tanuláselméletet alapul véve, konkrét és képi reprezentációk felhasználásával. A tanítás során a
matematikai fogalmak megjelentek különböző közegekben, tantárgyi környezetben, úgy mint: zene,
kézimunka, mozgás, rajz, valamint fogalmazás. Ezek során a tanulók analóg matematikai feladatokat
oldottak meg. A diákok a tanítás előtt és után elő- és utótesztet írtak. A dolgozatban bemutatom a
konkrét tanulói munkafolyamatot, és az elért eredményeket. Egyrészt azt, hogy a tanulóknak bővült a
fogalomképzetük - concept image, mely fejlesztette a problémamegoldó kompetenciájukat, másrészt,
azoknak a tanulóknak, akik a tanítás előtt valamely matematikai fogalmat nem tudtak (helyi érték,
műveletek sorrendje, prosept fogalma) a tanítás alatt sikerült ezt felépíteniük, amit a megírt
teszteredmények is alátámasztanak.
Kulcsszavak: matematika tanítás, interdiszciplináris aspektus, konstruktivizmus, képi reprezentációk
1. Bevezető
Ebben a tanulmányban bemutatom az írásbeli műveletek begyakoroltatásának egyik módját, amely
az interdiszciplináris megközelítésen alapszik. Különböző tantárgyak keretén belül ugyanazok a
matematikai problémák kerülnek megoldásra, így különböző készségek, képességek, érzékszervek
fejlesztése által és támogatásával történik a kognitív folyamat.
A Nemzeti Alaptantervben meghatározott egyik kulcskompetencia a matematikai kompetencia. Az
ide tartozó ismeretek közé tartoznak a számok, az alapműveletek, a matematikai fogalmak, jelölések és
összefüggések készség szinten való alkalmazása. (NAT, 2012)
A NAT szerint: „A kulcskompetenciáknak megfelelően, a matematikai műveltség fejlesztésének
kiemelt területe a biztos számolási készség kialakítása.”
A dolgozatban szereplő tanítási órákat a kőröshegyi Világfa Waldorf Általános Iskola és AMI-ben
tartottam, a 2018/2019-es tanévben, 3.osztályos tanulóknak. Az iskola kerettantervében a harmadik
osztályra vonatkozó matematika tantárgy fejlesztési céljai között nagy hangsúlyt kap az írásbeli
számolási technika elsajátítása. A fejlesztés várt eredményei között pedig szerepel a négy alapművelet
írásban történő elvégzésének ismerete. (A magyar Waldorf-iskolák kerettanterve, 2013)
A harmadik osztály tanulóival egy négy feladatból álló írásbeli felmérést végeztem, a számolási
készség, valamint a négy alapművelet írásban történő számolási technikájának felmérésére. A tanulók
eredményei, valamint a hibákkal kapcsolatban feltett kérdésekre adott szóbeli válaszok alapján az derült
ki számomra, hogy a fejszámolást és a tízes átlépést, néhány kivételtől eltekintve jól elsajátították a
tanulók. Nagyobb gondot okozott a számolási folyamat matematikai lejegyzése, ezért az írásbeli
számolásnál már sokat hibáztak, és a kapcsolatokat a fogalmak és a jelölések között nem értő módon
használták, ami miatt nem tudatosan, hanem mechanikusan dolgoztak, és saját hibáikat nem tudták
értelmezni és kijavítani. Ezt Scemp (1978) instrumentális megértésnek nevezi, ellentétben a relációs
megértéssel, amikor a tanuló pontosan tudja, hogy mit és miért csinál. Az volt a feltevésem, hogy ennek
egyik lehetséges oka a Brunner (1966) által meghatározott materiális síkról az ikonikus síkra való gyors
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és hirtelen áttérés. Ez adta az ötletet, hogy más tantárgyakon keresztül is keressek kapcsolatokat a
témához. Azt feltételeztem, hogy ha a tanulóknak több aspektusból, különböző konkrét reprezentációkat
használva, finom és nagymotoros tevékenységek által, valamint az érzékeket fejlesztő feladatokkal mint tapintás, hallás- támogatom meg a tanulási folyamatot, a tanulók többszörös kapcsolatokat
alakítanak ki a fogalmak között, ezáltal mélyebb tudásra tesznek szert. A feltevés az utóteszt
eredményei alapján bizonyítást nyert.
A tanulmány fejezeteinek tartalma:
1. fejezet: Bevezető
2. fejezet: A téma elméleti hátterének bemutatása magába foglalja az interdiszciplináris
megközelítést, a konstruktivizmust, a fogalomképzet, az instrumentális és relációs megértést.
3. fejezet: A csoport bemutatása, az előteszt eredményeinek ismertetése, a kutatási hipotézis
megfogalmazása.
4. fejezet: A konkrét tantárgyak, feladatok, tanulói munkák bemutatása, az utóteszt eredményeinek
összevetése az előteszt eredményeivel, ami alátámasztja a módszer sikerességét.
5. fejezet: A konklúzió megfogalmazása.
2. A téma elméleti megközelítése
2.1. Az interdiszciplináris megközelítés lényege, hogy ugyanarra a kérdésre több tudományterületen,
párhuzamosan kutatják a választ, ami folytán kapcsolatok kerülnek feltárásra a különböző diszciplinák
között. Az oktatás a maga komlexitásával értelemszerűen, jó lehetőséget nyújt ilyen irányú kutatásokra.
A tantárgyak eltérő jellegéből adódóan, a tanórák során, a tanulóknak a világ megismerésére irányuló
ismeretszerzései „többdimenziósak”. Az iskola oktatási céljai között szerepel a diákok érdeklődésének
felkeltése a különböző tudományok iránt, a tantárgyi ismeretanyag elsajátítása, az egészséges testi
fejlődésüket segítő mozgásformákkal, ritmusokkal való megismertetése (testnevelés, zene). Az oktatás
folyamatába tehát a pedagógián kívül a pszichológia, antropológia és több tudományos terület is
kiveszik részét.
„Ezek az egymástól látszólag igen távol álló tanulmányok azért férnek meg mégis békésen egymás
mellett, mert, különböző nézőpontokból ugyan, de mindegyik az embert, az emberben rejlő
lehetőségeket, az ember által felépített és berendezett világot próbálja feltárni és bemutatni... A
globalizálódó világ kihívásai (új kommunikációs kultúra, munkaerőpiaci változások, a képzés
tartalmának és szerkezetének átalakulása stb.) olyan problémák elé állítják a pedagógiát, amelyek
megoldásához már nem használható a „hagyományos” fogalomkészlet, illetve metodika. Reális
perspektívát jelentett azoknak a tudományterületeknek a segítségül hívása, amelyeket ugyanolyan
érzékenyen érintettek a fent említett jelenségek, így az egyes diszciplínák egymással szövetkezve és
egymásból megújulva kerestek olyan technikákat, stratégiákat, melyekkel jobban megragadhatók,
leírhatók és értelmezhetők az egész társadalom érték- és normarendszerének, kultúrájának, belső
szerkezetének változásai.” (Sinka, 2001)
2.2. A konstruktivista tanuláselmélet szerint, a tanuló aktívan részt vesz a tudás megalkotásának
folyamatában és nem csak passzív befogadó, aki a külső forrásból érkező tudást elfogadja, befogadja.
A tanulás folyamán a tanuló az új információkat összekapcsolja a már meglévő tudásával, amit gyakran
módosítania is kell a sikeres akkomodáció céljából.
2.3. Fogalomképzet (concept image): A reprezentációk segítenek a fogalom mentális képének
létrehozásában. A mentális kép minden egyénnél az individuális tapasztalatoktól és a már meglévő
tudásától függ, mert konstruktív úton jön létre. A fogalommal kapcsolatos teljes kognitív séma magába
foglalja a fogalommal kapcsolatos összes gondolati képet, a fogalomhoz kapcsolódó tulajdonságokkal,
tapasztalatokkal és eljárásokkal együtt, melyre Tall & Vinner (1981) a fogalomképzet - concept image
- elnevezést vezették be.
2.4. Scemp (1978) szerint a megértés lehet instrumentális vagy relációs. Instrumentális megértéskor
a tanuló tudja, a feladat megoldásához vezető lépések sorozatát, míg a relációs megértésnél tudja, a
mikéntje mellett a miértjét is a lépéseknek.
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3. A csoport bemutatása, az előteszt eredményeinek ismertetése, a kutatási hipotézis
megfogalmazása
3.1. A csoport 9 tanulóból állt, akik átlagos képességűek voltak. A következő feladatokra adott
megoldások alapján mértem fel a tanulók tudásszintjét:
Előteszt: Eszközként a dobókockát használtuk. A tanulók párba álltak, egy tanuló volt pár nélkül. A
párban állók közül az egyik tanuló által dobott szám lett a kétjegyű szám tízes helyi értéke, a második
tanulóé az egyes helyi érték. Ha valaki hatost dobott, megtarthatta azt, vagy dobott még egyszer és a
kettő összege lett a számjegy. (megjegyzés: ha ez kétjegyű volt, akkor még egyszer össze kellett adni a
számjegyeket, hogy egyjegyű számhoz jussanak). A kapott számokat a tanulók felírták a táblára. Ezek
a 45, 87, 75, 36 és 3 lettek. Majd, a második körben minden páros csak egyszer dobott és az előző
szabályok szerint, a kapott számok lettek az egyes helyi értéken levő számok, a tízesek helyén minden
csoportban az egyes szerepelt. A kapott számok a második körben:15, 15, 17 és 12, lettek. Ezeket is
felírták a táblára.
Majd, a következő számolási feladatokat adtam fel a diákoknak:
1. feladat: Mennyi a 47, 87 és 75 összege?
2. Mennyi a 36 és a 3 szorzata?
3. Mennyi az 47, 87 és 73 összegének és a 3-nak a hányadosa?
4. Végezd el a szorzást: 15*15 és 17*12, majd számold ki melyik szorzat nagyobb és mennyivel!
3.2. A leggyakoribb tanulói hibák a következők voltak:
– A helyi értékeket nem a megfelelő helyre írták, mint az 1.ábrán és a 2. ábrán a 17*12 kiszámolása
esetében
– Továbbra is a fejszámolást alkalmazták, a matematikai eljárás leírását nem: mint a 1.ábrán a 36*3
valamint a 225-61 kiszámolásánál
– Pontatlan számolás, összeadás helyett kivonás: 1.ábra.

1. ábra: Tanulói munka: 1.2. és 3. feladat megoldása

2. ábra: A 4.feladat megoldása

3.3. A kutatás hipotézise: Ha interdiszciplinárisan, azaz több tantárgyban beépítjük a számolási
feladatokat, és így gyakoroltatjuk azt, a tanulók lehetőséget kapnak, hogy különböző környezetben
találkozzanak hasonló feladatokkal és különböző érzékszerveiket is bevonják a megismerési, tanulási
folyamatokba. Ezek a tapasztalatok segítenek a fogalmak között kapcsolatok kiépítésében. A várt
eredmény, hogy tudatossá, biztossá és pontossá válik a számolási készségük.
4. A tantárgyak feladatainak és a tanulók munkáinak bemutatása, az utóteszt eredményeinek
összevetése az előteszt eredményeivel
Matematika órákon reprezentációkat használtunka a gyakorlásra. Dienes (1999) szerint, egyetlen
tapasztalatsorozatból nagyon nehéz absztrahálni, ezért szükséges, hogy minél változatosabb eszközöket
alkalmazzunk. Hozzásegítve ezzel a tanulókat a valódi matematikai struktúráig való eljutáshoz, és
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egyben elkerülve azt, hogy csupán asszociációkat tanuljanak. A matematikai jelek, melyek ezekről a
struktúrákról közölnek információkat, ezen a szinten értelmet nyernek, és nem olyan szabályok
halmazát jelentik csupán, melyeket a tanulók megtanulnak, de nem látják jelentését.
Mivel az osztály tanulói eltérést mutattak az elsajátított matematikai fogalmakkal kapcsolatban,
alkalmaztam a differenciálást és három csoportba osztottam a tanulókat: azok a tanulók, akiknél még
az alap fejszámolási készség nem stabilizálódtak, saját készítésű eszközökön, mint amilyen a
szorzókorong (3.ábra – hármas szorzótábla) gyakorolták a számolást.

3. ábra: Szorzókorong

A másik csoport a helyi értékes számírást gyakorolta, amihez eszközként labdát használtam. Egy
pattintás értéke egy volt, egy feldobásé tíz és a jobb kézből bal kézbe átdobás értéke százat ért. A
csoportból egy tanuló bemutatott egy számot egy előre elkészített listáról, a többiek pedig megpróbálták
kitalálni azt és le isjegyezték.
A harmadik csoport pedig papírból modellezte a kétjegyű számokat. A tízeseket 1x10-es téglalapok,
jelképezték, az egyeseket pedig a téglalapokból kivágott egyenlő négyzetek.

A 4.ábra és az 5.ábra egy példát mutat az összeadás szemléltetésére.

4. ábra: Összeadandók reprezentálása

5. ábra: Összeadás reprezentálása

6. ábra: Kisebbítendő reprezentálása

7.ábra: Kivonandó reprezentálása
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8. ábra: Kivonás reprezentálása

A 6.- 8. ábrán pedig a kivonás szemléltetésére láthatunk példát.
Az összeadás és a kivonás gyakoroltatása után, rátértünk a kétjegyű számok szorzására egyjegyű
számmal. A tanulók először a disztributivitás szabálya szerint a kétjegyű számot felbontották egyesekre
és tízesekre, majd összeszorozták az egyjegyű számmal, és összeadták a két tagot. A részértékeket
kezdetben egymás mellé írtuk, majd két óra gyakorlás után már egymás alá írtuk a részeredményeket,
ügyelve a helyi értékek pontos elhelyezésére.
A kétjegyű számot kétjegyűvel történő szorzásnál is a disztributivitás elve szerint bontottuk fel a
szorzótényezőket, és adtuk össze a részeredményeket. Ezután bevezettem a számolás jelölésének
egyszerűsített – azaz a nullák elhagyásával történő- írásmódját is.
4.1. A különböző tantárgyakban a következőképpen jelentek meg az írásbeli számolást gyakoroltató
feladatok:
4.1.1. Zene óra
„A hang rezgés, mozgás és energia…a hang az agy összes szintjén áthalad, nem csak a fülön és az
egyensúly rendszeren, hanem a csontvezetés révén a testen is. A hang jelentősége a tanulásban
felmérhetetlen” (GoddartBlythe, 2015)
A hallás és a számolás összekapcsolása. Zeneórákon rendszeresen végeztük a következő feladatot
melynek célja a helyi érték, alaki-, és valódi érték közötti kapcsolat, valamint az összeadás
gyakorlása volt.
Eszköz: metalofon. Egyes hangoknak értékeket adtam: D, E G hangok jelölték az egyeseket,
tízeseket, százasokat. A tanulók feladata az volt, hogy lehunyt szemmel figyeljék az egyes hangokon
végzett koppintások számát. Ebből kiszámolták, hogy melyik szám rejtőzött el a hangsorban, és azt
lejegyezték a füzetbe. Három szám lejegyzése után kiszámolták az összegüket.
A feladat segített a tanulóknak erősíteni a figyelmüket és a koncentrációjukat, valamint támogatta
az önellenőrzés gyakorlását.
4.1.2. Kézimunka óra
Kézimunkaórán a sapkakötés témakörhöz kapcsoltam számolási feladatokat. Célom, a szorzás és az
összeadás gyakoroltatása volt.
Az első órán megbeszéltük a feladatot, valamint a munkafolyamat lépéseit, és a tanulók elkészítették
a tervet.
A sapkát, 56 szemesre terveztük, a munkafolyamat első lépeként a következőt határoztam meg:
lekötni egy színnel 12 sort „sima” kötéssel valamint, egy másik színnel 12 sort „fordított” kötéssel. A
munkafolyamat második lépéseként pedig a fogyasztás elsajátítása és alkalmazása volt a feladat.
Az első órán a tanulók lerajzolták, megtervezték a sapkát és írásban kiszámolták, hogy „sima”
kötéssel hány szemet kell lekötniük, valamint, hogy az első fázisban hány sor és szem készül el
összesen. Egy tanulói munka látható a 9.ábrán, valamint a 10. ábrán egy másik tanuló készülő kötése.
A diákoknak így alkalmuk nyílt gyakorolni az írásbeli szorzást és összeadást és összekapcsolni a
munkafolyamatot a számolással. A következő kézimunkaórákon, ahogy haladtak előre a munkájukkal,
párhuzamosan írásban kiszámolták, hogy hány sort, szemet kötöttek le azon az órán, és hány szem, sor
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van még vissza abból a színből. A munkafolyamat második lépésénél is megismételtük a számolási
feladatokat, azzal, hogy figyelembe vettük a fogyasztást is, tehát a kivonás is bekerült a számolások
sorába.

9. ábra: Sapka tervezése számolással

10. ábra: Kötés

4.1.3. Testnevelés
„…a test az információ felvételének, majd az ismeretek kifejezésének eszköze. Ebben a
vonatkozásban a mozgások a tanulás középpontjában állnak…ha a gyermekben nem fejlődik ki az
egyensúly, valamint a mozgáskészség automatikus szabályozása, akkor ez hátráltatja a tanulás számos
más területén…” (GoddardBlythe, 2015)
„A Waldorf-pedagógia természettudományos és megismerő-elméletei szemlélete szerint a számolás
nem más, mint mozgás...ritmikus képességek kellenek hozzá. Keringés, légzés, a test
összerendezettsége, a mozgás harmóniája...” (Kocziha,SzecsődiésVincze, 2018)
Bemutatok egy feladatot, melyet a testnevelés órán rendszeresen végeztünk, és a számolást és a
mozgást kapcsolta össze. Eszköz: ugrálókötél. A tanulók hármas csoportokban játszottak. Minden
gyereknél volt egy-egy ugrálókötél. Mindhárman egyidőben kezdtek ugrálni. Aki először eltévesztette
az ugrálást, az befejezte azt, és kiszámolta a csoport összes addigi ugrásának számát, írásban. A második
kieső is ugyanezt tette, és a harmadik is. Ezzel a feladattal a szorzást gyakoroltattam.
Ezután összeadták mindhárom számot, ez lett a csoport száma, majd kiszámolták, ha mindannyian
ugyanannyit ugrottak volna, az mennyi ugrásszámot jelentett tanulónként. Ez utóbbi feladat az osztás
gyakorlását szolgálta, valamint bevezető feladat is egyben az átlagszámításhoz.
Végezetül az osztály kiszámolta a három csoport ugrásai számának összegét és hogy
az egyes csoportok mennyivel ugráltak többet a másiknál. Ezáltal a mozgás és a számolás
összekapcsolása történt meg.
A 11. ábrán bemutatott tanulói munkán, már látszik, hogy a tanuló a helyi értékeket pontosan egymás
alá írja, bár a számolás jelölésére az egyszerűsített írásmódot még nem használja.

11. ábra: Számolási feladatok mozgásórán
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4.1.4. Magyar nyelv és irodalom
A tantárgy témakörei közé tartozik 3.osztályban a Bibliai, Ószövetségi történekkel való ismerkedés.
Noé Bárkájához kapcsolódóan több számolási feladatot is megoldottak a tanulók, melyeken keresztül
az összeadást, kivonást, szorzást és osztást is gyakoroltattam. A 12. ábrán már látszik, hogy az írásbeli
számolás pontos, a tanuló elkezdte használni a számolási műveletek leírásának egyszerűsített módját is.

12. ábra: Számolási feladatok irodalomórán-tanulói munka

4.2. Utóteszt
Az utóteszten a tanulók az előteszt feladatait oldották meg. Az időkeret 20 perc volt. 9 tanulóból 6
tanuló hibátlanul dolgozott, két tanuló még számolási hibákat ejtett. A 13.a. és 13.b. ábrán látható
tanulói munkákat összevetve az előteszt megoldásaival, látszik, hogy mely területen történt fejlődés:
1.a tanulók a számok egymás alá írásakor már figyelembe vették a helyi értéküket, és ez alapján
alakították az oszlopokat, 2.a műveletek leírásának módját megértették, tudatosan, végezték, az
egyszerűsítettírásmódot is pontosan alkalmazták.

13.a. ábra

13.b. ábra

Tanulói munkák az utóteszten
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5. Konklúzió
A dolgozatban bemutatott interdiszciplináris megközelítés a számolás és írásbeli számolás
begyakoroltatására, segítette a tanulókat, hogy sokrétű tapasztalatokat szerezhessenek. Ily módon a
kognitív folyamatba, az intellektuális megközelítés mellé beléptek, a finommotorika, az érzékek és az
érzékelési folyamatok, valamint a nagymozgás is. Ezáltal a tanulók kapcsolatokat tapasztalhattak meg
a fogalmak között, ami hozzájárult, az írásbeli műveletek végzésének tudatossá, biztossá és pontossá
tételéhez.
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TEACHING MATHEMATICS IN AN INTERDISCIPLINARY WAY IN THE LOWER
GRADE OF ELEMENTARY SCHOOL
Abstract
In this paper, I show how I practiced interdisciplinary local value of the numbers and four basic
operations in writing in class 3 of a primary school, based on constructivist learning theory, using
concrete and visual representations. Before and after the teaching, students had written a pre - and post
- test. In the course of teaching, mathematical concepts appeared in different fields: music, handcraft,
physical education, drawing and compozition, by which the students solved analog mathematical tasks.
During the presentation, I will prove the results achieved by presenting concrete student work on the
tests, what is on the one hand is that students have expanded their concept image, which developed their
problem-solving competences, secondly, those students who did not know a mathematical concept
before teaching (localvalue, sequence of operations, concept of prosept) managed to build this.
Keywords: teaching mathematics, interdisciplinary way, constructivisam
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A KREATÍV ZENEI SZEMLÉLET KIALAKÍTÁSÁNAK
LEHETŐSÉGEI PEDAGÓGUSHALLGATÓK KÖRÉBEN
BAKACSI ZITA
Eötvös József Főiskola, Baja, Magyarország
bakacsi.zita@ejf.hu
Összefoglaló
A magyarországi zenei nevelés és oktatás alapját Kodály Zoltán koncepciója adja. A
zenepedagógusok egyetértenek abban, hogy ez közös kincsünk, amire napjainkban is büszkén
építhetünk. A pedagógia azonban folyamatosan igényli a megújulást, aminek ma már nemcsak a
szükségét, de a lehetséges irányát is egyre több tudományos kutatásnak sikerült felvázolnia. A közös
kulcsszó ezekben a kutatásokban a gyermeki aktivitásra, kreatív tevékenységekre épülő zenei nevelés.
Az Eötvös József Főiskola Pedagógusképző Intézetének hallgatói számára hoztam létre négy évvel
ezelőtt a Kreatív zenei műhely fakultációt, melynek célja olyan játékos zenei gyakorlatok végzése,
melyek ennek megfelelően formálják a hallgatók pedagógiai szemléletét. Ennek a munkának a
tapasztalatait szeretném összefoglalni előadásomban.
Kulcsszavak: Kodály-koncepció, zenei nevelés, megújulás, kreatív pedagógus, kreatív gyerek, aktivitás,
tehetséggondozás
1. Bevezetés
Az ének-zenei nevelés Magyarországon az oktatás valamennyi szintjén, a bölcsődétől a
Zeneakadémiáig, Kodály Zoltán alapelveire épül. A Kodály-koncepció világhírűnek számít,
Magyarországon bekerült az úgynevezett hungarikumok közé is, ami egy olyan törvény által védett
értéktár, amely nemzeti értékeinket tartalmazza, célja ezek megőrzése az utókor számára.
Nemzeti büszkeségünk azonban erősen csorbát szenvedett az elmúlt évtizedek hazai gyakorlatában
és ezáltal a zenepedagógia és a társadalom kritikájának kereszttüzébe került. A tünetek a közoktatás
ének-zene óráin jelentek meg először, ahol a tanárok napi tapasztalatai és a tanulók körében végzett
kutatások is azt igazolták, hogy a gyerekek nem szeretik az ének-zene órákat annak ellenére sem, hogy
azok teljesítése nem igényel olyan tanulási erőfeszítést, mint például a történelem vagy a matematika.
A zenei nevelés legfontosabb célját, az élmény- és örömszerzést a zenén keresztül, nem sikerült és
sikerül napjainkban sem megvalósítani.
Az élménytelenség rányomja a bélyegét a főiskolai hallgatók zenéhez való viszonyára és az iskolai
ének-zene órákon átélt sikertelenség a zenei felkészültségükre is. A pedagógusképzés alsó szintjein a
bölcsődében, az óvodában és az általános iskola alsó tagozatán 1.-4. osztályig, illetve választhatóan az
5.-6. osztályig folyó zenei nevelésre készítjük fel hallgatóinkat attól függően, hogy melyik korosztály
nevelésére szeretnének diplomát szerezni. A képzés rövid ideje alatt nagyon összetett felkészítő
munkára van szükség ahhoz, hogy képesek legyenek leendő munkájuk során a gyermekeket
élményszerű zenei nevelésben részesíteni.
A hallgatók általános zenei felkészültsége, ismeretei, képességei, zenei műveltsége átlagosan
nagyon alacsony. Ez azt jelenti, hogy minden évfolyamon vannak hallgatók, akik zenei
előképzettséggel rendelkeznek és tanultak, vagy még most is tanulnak valamilyen hangszeren játszani,
de a többség nem vett részt korábban az általános és középiskola mellett zenei képzésben. Az iskolában
elsajátított zenei ismeretek, képességek viszont a feledés homályába merültek, ezeket újra kell tanulniuk
gyakorlatilag a nulláról. Ehhez a hátrányhoz gyakran társul egy frusztrált hozzáállás az énekléshez,
különösen a mások előtt való zenei megszólalás tekintetében. Az általános zenei ismeretek és
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képességek, módszertani alapok elsajátítása az alapképzés ének-zenei és módszertan óráin történik.
Természetesen ezek is formálják a hallgatók zenei attitűdjét, de egyéni foglalkozásra, az alapvető
feladatokon túlmutató, kísérletező, önfejlesztő, kreatív tevékenységekre a fakultációs tantárgyak
keretein belül van lehetőség. Ilyen fakultációs tantárgy főiskolánkon a Kreatív zenei műhely. A zenei
nevelésünk megreformálására irányuló módszertani törekvések megismerésére, kipróbálására, a
korszerű szemléletmód kialakítására is elmélyültebb lehetőség adódik az érdeklődők számára ezeken a
foglalkozásokon, kiegészítve a normál énekórák adta lehetőségeket.
A következőkben célom a Kodály-koncepció tükrében bemutatni röviden a zenei nevelés megújulási
törekvéseit, majd az ennek érdekében folyó munkát a Kreatív zenei műhely fakultációs tantárgy
keretében.
2. A Kodály-koncepció
A külföldön Kodály Method elnevezéssel ismert zenepedagógiai koncepció megjelölésére a
magyarországi gyakorlatban két kifejezés él egymás mellett, Kodály-koncepció és Kodály-módszer. A
zenepedagógiai szakirodalom általában azt tanítja, hogy a helyes kifejezés a koncepció, hiszen Kodály
Zoltán soha nem írt kidolgozott módszertant, ezzel szemben nagyon fontos alapelveket publikált a hazai
zenei nevelés megreformálásának szükségességéről és annak mikéntjéről. Az egyes oktatási szinteken
megvalósuló módszertanok kidolgozása Kodály tanítványainak, például Ádám Jenő, Forrai Katalin
nevéhez fűződik. Gönczy László szerint azonban a két kifejezést megkülönböztetni éppen azért
szükséges, hogy értékelni tudjuk a két eltérő tartalom lényegét és eredményességét. Azon a véleményen
van, hogy a nemzetközi karriert a módszer futotta be, egy jól kidolgozott, eladható termékként. A
koncepció azonban perifériára szorult, és sajnos az oktatáspolitika le is mondott róla. (Gönczy 2009)
Mi az, ami aktuális érték számunkra és mi az, ami megreformálásra szorul? A szakemberek között
megfigyelhető egyfajta kettősség ennek a kérdésnek a megítélésében. Vannak, akik az eredeti
koncepció vagy módszer (nem mindig derül ki, hogy pontosan mit értenek alatta) feltámasztását
szorgalmazzák, ebben látva az elmaradt eredmények orvoslásának lehetőségét. Vannak azonban, akik
az eredeti koncepció legjelentősebb alapelveinek megvalósítását egy korszerű, a mai kor igényeit és
különösen az azóta megszaporodott tudományos eredményeket holisztikusan felhasználó módszertani
megújítás által tartják szükségesnek.
A koncepció a Kodály Zoltán által gyakorlatilag az 1930-as évektől megfogalmazott vélemények,
elképzelések mentén kristályosodott ki. Rádióbeszédek, publikációk, konferencia előadások alapján
körvonalazódott egy egységes szemléletmód arról, hogy hogyan lehetne a zenével nevelés jótékony
hatását demokratikus módon a teljes lakosságra kiterjeszteni. Következzenek a legfontosabb
gondolatok, melyek a későbbiekben zenei nevelésünk alapjait biztosították és teszik ezt ma is!
A rendszeres zenei nevelés a teljes személyiségre fejlesztő hatással van. A zenei nevelést ezért
célszerű minél korábbi életkorban elkezdeni.
A gyermek zenei élményeinek és tapasztalatainak csak művészi értékű zene képezheti az alapját.
Az első számú tananyag a magyar népdal legyen, a gyermek együtt ismerkedjen meg a beszélt és a
zenei anyanyelvével, mely hozzájárul a nemzeti identitás kialakulásához.
A zene befogadásához, megértéséhez aktivitásra van szükség, azaz saját tapasztalatokat kell gyűjteni
a zenei folyamatok természetéről. Kodály Zoltán szerint a zenei aktivitás eszköze az éneklés kell, hogy
legyen, hiszen ez minden diák számára elérhető, szemben a hangszertanulással. A kóruséneklés pedig
különösen támogatott volt általa, nemcsak esztétikai értelemben, hanem közösségépítő, szociális
kompetenciákat fejlesztő tekintetben is.
Az iskolai ének-zene oktatásban alkalmazandó a „mozgó dó”, azaz a relatív szolmizáció, ami egy
elérhető utat biztosít a zenei írás-olvasás alapjainak elsajátításához. Kodály meggyőződése volt, hogy
minden ember számára biztosítania kell az oktatásnak a klasszikus zene megértéséhez szükséges
eszközöket, ehhez lényeges a kottaolvasás alapfokú elsajátítása. (Szőnyi 1984; Dobszay 1991)
A zenei élmény, Kodály olvasatában elsődlegesen az éneklés öröme, hangsúlyozottan benne rejlik a
koncepcióban. (Stachó 2008)
A koncepcionális elvek mentén kikristályosodott egy új zenei nevelési gyakorlat, amelynek a
népzenére támaszkodó tananyag, az aktív éneklés és a relatív szolmizáció mint eszköz adta az alapját.
A normál tagozatos általános iskolai osztályok mellett megalakultak a zenetagozatos osztályok, ahol a
mindennapos énekórák csodálatos eredményeket produkáltak a tanulók zenei és általános
képességfejlődése tekintetében. A módszer hamarosan szárnyalni kezdett és nemzetközi elismerést
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hozott. A zenei nevelés transzfer hatásainak igazolására olyan kutatási eredmények születtek, amelyek
alátámasztották a Kodály-koncepció leglényegesebb gondolatait, mint a rendszeres zenei nevelés teljes
személyiségfejlődésre való jótékony hatását és a korai életkorban való zenei nevelés elkezdésének
szükségét. (Kokas 1972) Ezek az eredmények azonban csak a mindennapos zenei fejlesztésnek
köszönhetően alakulnak ki, ami a zenetagozatos osztályokban kísérletekkel igazolhatóan megtörténik,
elmarad azonban a mára csak heti egy énekórával gazdálkodó normál osztályokban.
Napjainkban a közoktatásban jelenlévő problémák orvoslására az oktatáspolitika részéről nincs
megértés az óraszámemelés tekintetében. Marad a módszertani megújulás mint lehetőség.
Janurik Márta és Józsa Krisztián felhívja a figyelmet arra, hogy a megváltozott társadalmi környezet
is okozója annak, hogy a hagyományos módszerek és eszközök az énekórákon nem keltik fel az
érdeklődést az értékes zene megismeréséhez szükséges eszközök elsajátítása iránt. A probléma kettős,
hiszen az örömtelen énekórák nemcsak a tanulók számára jelentenek tantárgyi presztízs vesztést, hanem
az énektanárok munkája számára is. (Janurik és Józsa, 2018)
A módszertani megújulás és megújítás szándéka eddig is folyamatosan jellemezte a szakmát. Az új
motívum napjaink törekvéseiben az összetett interdiszciplináris kutatások eredményeire való
támaszkodás igénye. Az új módszertani modellek kidolgozására jellemző, hogy a neurológiai, kognitív
kutatások, transzferhatás-vizsgálatok, a zenei képességfejlesztés hatásmechanizmusával foglalkozó
kutatások eredményeit együttesen veszik figyelembe. A legnagyobb kihívást a tanulók érdeklődésének
felkeltése és fenntartása jelenti. Ehhez társas aktivitásokra van szükség, olyanokra, mint a tánc, közös
zenélés-éneklés, improvizálás. Mindehhez figyelembe kell venni a fiatalok megváltozott ismeret és
élményszerzési technikáit is, azaz az infokommunikációs eszközök használatának bevonását is. (Janurik
és Józsa, 2018)
Új kutatóközpontok alakultak, amelyek nemcsak elképzeléseket valósítanak meg, hanem azok
beválását is tudományos módszerekkel, hatástanulmányokkal igazolják. Egy példát ragadok ki ezek
közül. A Magyar Tudományos Akadémia 2016-ban indította Tantárgypedagógiai Kutatási Programját,
amelynek támogatásával a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen és a Szegedi Tudományegyetemen
is kutatócsoportok alakultak, új zenetanítási modellek létrehozására. (Janurik és Józsa, 2018)
Így jött létre a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen az Aktív Zenetanulás Kutatócsoport,
melynek két programja a kreatív énekes-mozgásos játékok modellje és a dinamikus ének-zene tanítási
modell. Az MTA-SZTE Ének-Zene Szakmódszertani Kutatócsoport digitális eszközök énekórai
alkalmazására hozott létre programot, melynek lényege a Z generáció igényeinek kielégítése IKT
eszközök használatával, melyek természetesen nem helyettesítik, hanem kiegészítik a hagyományos
zenei tevékenységeket. (Lukács, Deszpot, Szirányi, Honbolygó és Nemes, 2018)
Az új kutatások törekvése a megváltozott környezetben visszatalálni a Kodály által nagyon
hangsúlyozott célhoz, az örömteli zenélés élményéhez.
A Kreatív zenei műhelyben folyó zenei tevékenységnek is ez a nem titkolt törekvése.
3. A Kreatív zenei műhely fakultáció célkitűzései
A tantárgyleírás szerint a kurzus célja saját zenei produkciók létrehozása, melyekben átélhető a
dallam, a mozgás, a ritmus, a hangszerekkel történő játék, az improvizálás öröme magas szintű zenei
ismeretek és jártasságok nélkül is. Olyan komplex művészeti tevékenységek gyakorlása, amelyek
felerősítik a zenei érdeklődést, a hangzó világ megismerését, örömteli megélését. A leendő
kisgyermeknevelők, óvodapedagógusok, tanítók zenei képességeinek, kreativitásának, pedagógiai
szemléletének gazdagítása annak érdekében, hogy későbbi munkájuk során képesek legyenek a
gyermeki tevékenységet, kreativitást előtérbe helyezni a gyermekek zenei nevelésében, ezáltal
személyesebbé tenni számukra a zenei élményt.
A szemléletformálás lényeges eleme a hallgató zenéhez, zenéléshez való pozitív viszonyának,
aktivitási képességeinek kialakítása. Ez a törekvés feltételezi az önbizalomfejlesztést, gátlások
feloldását is a tevékenységek közben. Van, aki nem tartja elég jó énekesnek vagy elég kreatívnak magát,
sokan érkeznek zenei képzettség nélkül, van, aki kudarcélményekkel élte meg a korábbi iskolai
szinteken az ének-zene órákat. A kurzus lehetőséget ad az önkifejezésre, a zenei és a pedagógiai
kreativitás fejlesztésére. Ötleteket kínál a későbbi bölcsődei, óvodai, általános iskolai zenepedagógiai
gyakorlathoz az adott korosztálynál alkalmazható zenei játékok, tevékenységek bemutatásával.
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4. A Kreatív zenei műhely néhány zenei tevékenysége, játéka
4.1.Boomwhacker játék
A boomwhacker magyarul zenélő cső. Különböző hosszúságú, könnyű műanyag cső, pontos zenei
hangmagasságra hangolva. A boomwhacker az ütőhangszerek családjába tartozó egyszerű hangszer.
Megszólaltatható egymáshoz vagy kézre, lábra, asztalra, padlóra ütve. Háromféle készletben kapható:
pentaton, diaton és kromatikus változatban. Egy cső - egy hangmagasság. Teljes készlettel elérhetőek a
diatonikus skála hangjai a kis oktávtól a kétvonalas oktávig. A csövek színkóddal vannak ellátva, azaz
meghatározott hangmagassághoz mindig ugyanaz a szín tartozik.
A zenélő cső elsősorban nem profi zenészeknek való hangszer, hanem inkább azoknak, akik még csak
ismerkednek a zene alapjaival, sőt azoknak is, akik egyáltalán nem jártasok a zene világában. Könnyű
kezelhetősége révén sokrétűen használható iskolában, ahol jól kiegészítheti a hagyományos
hangszereket (xilofon, metalofon), vagy olcsóbb alternatívát adhat azok helyettesítésére, csapatépítésre
vállalati rendezvényeken, fesztiválokon, vagy otthoni családi szórakozásra. Jól alkalmazható értelmi
vagy fejlődési zavarral küzdő emberek fejlesztésében is. Zenei és más előadóművészek is alkalmazzák
érdekes effektként vagy látványelemként. A csövekkel való játék további előnye, hogy nagy számban
alkalmazható, azaz bármilyen alkalommal használjuk, minden résztvevőnek jut belőle. Könnyű
alkalmazása révén egy vezetővel akár nagyon sok játékos is használhatja egyszerre.
A hangszer megalkotása egy amerikai férfi, Craig Ramsell nevéhez fűződik, aki meglátta az üzleti
lehetőséget az addig csak vízvezetékcsövekből házi módszerekkel előállított „hangszerek” profi,
tömeges előállításában. Az 1998-ban beindított vállalkozás napjainkra már több millió példányt adott
el iskolák, vállalatok számára.
A zenélő csövek bekerültek az alapfokú oktatás ének-zene óráira, elterjedt a használatuk nem csak
a tengeren túl, hanem az európai országokban is.
Magyarországon nem szerves része az iskolai zenei nevelésnek, de az alkotó kedvű pedagógusok
közül már sokan új lehetőséget látnak a csövek osztálytermi használatában az ének-zene órák
színesítésére, élményszerűbbé tételére. A csövekkel való játék további előnye, hogy fejleszti a szociális
készségeket, a szenzomotoros képességeket, a kreativitást, a kooperatív képességeket, a közösségi
érzést, az improvizációs képességet, a zenei képességeket. Segíti az alapfokú zenei ismeretek
élményszerűbb megértését, elsajátítását, begyakorlását, fejleszti a mozgáskoordinációt, a ritmusérzéket,
a tempótartást, járás közben is használható. Hozzájárul a belső hallás és a kottaolvasási képesség
fejlesztéséhez különösen színes kották használatával. A csövekkel azonos színű kottafejek leolvasása
azok számára is lehetővé válik, akik nem, vagy csak kevéssé tudnak kottát olvasni. A színes kották
előállítása könnyen megoldható feladat a pedagógus számára, többfajta ingyenesen letölthető és
használható kottaíró programban beépített funkcióként egy kattintással a csöveknek megfelelő színben
jelenik meg az általunk elkészített kotta. Ilyen program például a MuseScore.
A Kreatív zenei műhely foglalkozásain a csövekkel való ismerkedés keretében legtöbbször
gyermekdalokat és egyszerű többszólamú dallamokat szólaltatunk meg. Különösen élvezetes előadó és
hallgató számára is, amikor a nappali tagozatos hallgatókkal óvodások számára adunk elő zenés
műsorokat, meséket, és a csövekkel játsszuk el a gyerekek által is ismert dalokat. Nehezebb feladatokra
is vállalkozunk, játszottunk már négyszólamú feldolgozásokat a Harry Potter filmzenéből, illetve M.
Leontovich: Karácsonyi harangok (Ring Christmas Bell) kórusművét is. Ugyancsak örömmel játszottuk
Bartók Béla: Gyermekeknek sorozatának néhány darabját zongora helyett csöveken.
4.2. Éneklés
A normál tananyagban nem szereplő gyermekdalok, egyszerűbb kánonok tanulása, éneklése.
Előszeretettel énekeljük és adjuk elő „meghangszerelve” Gryllus Vilmos gyermekdalait. Ennek oka,
hogy olyan kortárs zeneszerző, aki a kodályi alapelveknek megfelelő művészi értékű gyermekdalokat
alkotott. Az egyes foglakozásokon tanulandó dalok sokszor tematikusan vannak válogatva, például:
vonatos dalok, fiúknak való dalok, színek a dalokban. Ha zenés mese „meghangszerelésére” készülünk,
akkor a meséhez illeszthető dalokat és mondókákat tanulunk.
4.3. Mese szinkronizálás
A hangokkal való alkotás örömét ötvözzük a modern technika és a vizualitás ötvözetében. Ennek a
játéknak az a lényege, hogy olyan mesét keressünk az interneten, amihez készítettek animációt vagy
bábfilmet, és a mese szövegét is le tudjuk tölteni. Az eredeti hangot egyszer meghallgathatjuk, de a
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feladat az, hogy saját magunk hozzunk létre egy zenés „utószinkront”, amit fel is veszünk a
számítógéppel. Levéve az eredeti hangot, hozzájátsszuk a filmhez a saját „hangosításunkat”. A
számítógépek diktafonja tökéletesen alkalmas erre. Célunk a minél változatosabb hanghatások, zörejek
használatára, a minél kreatívabb megoldásokra való törekvés. A hangokkal való játék élvezetes és
fejlesztő hatású. A modern technikai megoldások használata is vonzóvá teheti a feladatot.
Legutóbbi projektünk keretében A piroskalapos béka című lengyel mese „szinkronját” készítettük el.
4.4. Mesejátékok, irodalmi összeállítások, saját zenés történetek feldolgozása, összeállítása,
hangszerelése, előadása
A kisebb gyerekekkel vagy gyermekeknek természetesen életkori sajátosságuk miatt „élő” mesét
játsszunk! A mese zenés darabbá tétele és sokféle hanggal történő ellátása ugyanolyan izgalmas
számukra, mint az iskolásoknak a szinkron játék. Az óvodások többféle módon lehetnek résztvevői a
mesének. Mesélhet az óvónő, és a gyermekek az ismert dalok és mondókák előadásába kapcsolódhatnak
be, illetve az effektek megszólaltatásába. Párbeszédes mesénél hosszabb projektet is tervezhetünk egyegy mesével, ami alatt a szereplők párbeszédeit megtanulhatják a gyerekek is, az óvodapedagógus
marad a mesélő. A dalok, mondókák előadásába itt is bekapcsolódnak, illetve az effektek
megszólaltatása ebben az esetben is csak az ő feladatuk.
A bölcsődések a mesélésbe még nem tudnak bekapcsolódni, de egy-két mondóka elmondásába, dal
éneklésébe igen. Néhány effekt megszólaltatása egyszerű hangszerekkel és zajkeltő eszközökkel a
kicsik számára is izgalmas feladat lehet a kisgyermeknevelő segítségével.
A megvalósítás előzetes felkészülést igényel. Fontos a megfelelő mese kiválasztása, amely rövid, az
életkornak megfelelő kell, hogy legyen. Hálásak az állatokról szólók, főleg a kisebbeknek. Ne legyen
túl sok szereplő benne. Legyen lehetőség a mesében hangokkal kifejezni állathangokat, a természet
hangjait, a szereplők mozgását, indulatait, a témához kapcsolható egyéb zörejeket. Tudjunk beleszőni
az előadásba ismert mondókákat, dalokat is. Legyen közös gyűjtőmunka eredménye a mondókák, dalok
kiválasztása a témához, hangok gyűjtése a természetből, (ma már a telefonnal rendelkező gyerekeknek
ez sem gond, ezeket is fel lehet használni), ötletek, hogy saját eszközökkel hogyan tudjuk megszólaltatni
a hangokat, tárgyak gyűjtése a zörejek megszólaltatásához, „hangszerek” készítése az effektek
előállításához.
A hallgatók által is feldolgozott mesék közül a legkedveltebbek Csukás István: Sün Balázs, Jékely
Zoltán: A három pillangó, Szutyejev: A gomba alatt című meséje volt.
4.5. Kiegészítő tevékenységek: hangszerkészítés, mesepárna készítés
4.5.1. Hangszerkészítés
A kurzus kedvelt tevékenysége a különböző ritmushangszerek készítése. Ezek egy része saját,
eszközigényesebb alkotás, nagyobb része az óvodás, iskolás gyermekekkel közösen is előállítható. A
kiválasztott hangszer általában aktuálisan az adott mondókákhoz, dalokhoz, versekhez, mesékhez
készül, amikkel éppen foglalkozunk. Kedvelt hangszereink a csörgődob, nyeles dob sajtosdobozból,
bambuszból készített okarina, kopogó, kaparó (guiro), mesefigurás papírdob, papírcsörgő, nyeles
kasztanyetta. A hangszerek készítése a gyermek és a pedagógus számára is sikerélményt adó
tevékenység. Sikerélmény forrása a zeneileg szerényebb adottságokkal bíró gyermekek számára is. Az
egyedi alkotások lehetőséget adnak az általános és a zenei önkifejezésre. Az együtt munkálkodás
fejleszti a közösségi érzést, kooperatív együttműködésre ad lehetőséget. A saját munka érintetté teszi a
gyermeket a felhasználásban, így a közös zenélést motiváltabbá tehetjük a gyermeki aktivitáson
keresztül. Az alkotó tevékenység során komplexen van jelen a zenei, művészeti és dramatizálásban való
felhasználás esetén az irodalmi nevelés. A saját készítésű hangszerek jellemzően ritmushangszerek,
felhasználásuk is elsősorban ritmikai feladatok megoldására történhet. Alkalmasak az egyenletes
lüktetés, ritmus, tempó, hangsúlyok változatos kiemelésére. A ritmusjátékok mellett változatosan
felhasználhatók a zene olyan fontos kifejezőeszközeinek megtapasztalásában is mint a hangerő vagy a
hangszínek. Dramatizált meséink legfontosabb effektjeit is ezekkel állítjuk elő.
4.5.2. A mesepárna
A Pálfi Judit által kifejlesztett mesepárna módszer nagy népszerűségnek örvend a
kisgyermeknevelők és az óvodapedagógusok körében. (Pálfi ) Lényege, hogy egy interaktív mesélésre
alkalmas párna készül egy-egy adott meséhez. A mese szereplői és helyszínei tépőzárral rögzíthetően
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kerülnek fel egy párnára a mese folyamának megfelelően. A mese ismert fejlesztő hatása mellett, ez a
módszer különösen élővé és élményszerűvé, izgalmassá teszi a mesélést a gyermekek számára.
Lehetőséget ad az interaktivitásra, a gyermek akár bele is tud avatkozni a történet alakulásába, aktív
részese az eseményeknek. Nemcsak az irodalmi nevelésben, hanem a komplex művészetek jegyében
zenés meséink, mondókáink előadásához különösen a bölcsődés, óvodás korosztály számára ötletesen
felhasználható módszer. Alkalmazása a fakultáción a párna tervének elkészítése, mondókák, dalok
tematikus összeállítása, zenés történetek kitalálása, hangszerelés, effektek, hangszerek kitalálása az
élményszerűbb előadáshoz.
4.6. Zenei játékok
1. Body percussion (testhangszer) játékok, a módszer virtuóz előadóit csak csodálva, egyszerűbb
ritmuskíséretet létrehozva, a test különböző pontjainak más-módon való megütésével kísérjük
dalainkat.
2. A „Mindenben zene” koncepció alkalmazása. A „Mindenben zene” program lényege, a minket
körülvevő hétköznapi tárgyak kreatív felhasználásával zenei tevékenység és ezen keresztül zenei
élmény létrehozása. A szerző szerint akár egy légycsapó is izgalmas eszköze lehet egy
ritmusjátéknak, improvizációs feladatnak. A program célja, kifejezetten az önkifejezés és
kreativitás fejlesztése óvodás és kisiskolás gyermekek körében. (Hegedűsné, 2016)
3. Improvizációk (ritmus, dallam, hangok, effektek, pl. béka-gólya-nádas hangjainak csoportos
improvizációja a meséhez).
4. Kreatív feladatok: pl. kifestő készítése a gyerekeknek a tanult dalhoz.
5. Bábkészítés a zenés mesékhez, dalokhoz.
5. Zenei tehetséggondozás a Kreatív zenei műhelyben
Hallgatóink között vannak, akik hangszeres vagy magánénekes előképzettséggel rendelkeznek.
Vannak fuvolisták, szaxofonon, csellón, gitáron, ukulelén, tamburán, citerán, harmonikán játszók.
Szívesen készítjük fel őket szóló énekes, hangszeres produkciókra vagy kamaramuzsikálásra.
Lehetőségük van a főiskolai rendezvényeken szerepelni, illetve országos találkozókon, versenyeken
való részvételre is. A nappali tagozaton leggyakrabban ők kapcsolódnak be az énekkar vagy a Kreatív
zenei műhely munkájába is.
De mitől lesz kreatív a hangszerjáték egy ilyen műhelymunkában? Kétféle módon jelenik meg a
szokásostól eltérő hangszerjáték a gyakorlatunkban.
Az egyik lehetőség, amikor másfajta hangszeren próbálják ki magukat, mint amin általában
játszanak. Így jött létre a reneszánsz blockflöte együttesünk, amiben valamennyi résztvevő „kezdőnek”
számított. Fél év gyakorlás után Susato Dansery gyűjteményéből játszott az együttes több darabot, két
hallgató közben el is táncolta őket. 2018. tavaszán szerepeltek a Mátyás király emlékév alkalmából
Bécsben rendezett Mesemondó- és szavalóversenyen Mátyás korabeli táncdallamok előadásával.
A másik lehetőség az eredeti hangszerükön való improvizáció a zenés dramatizált mesék,
bábjátékok, irodalmi összeállítások kísérésére. Csellista hallgatónk például a Márton napi zenés
mesejátékhoz, illetve a drámajáték fakultáció bábelőadásához improvizált zenei aláfestést és effekteket
a jól ismert dalok kísérete mellett.
Volt olyan félévünk, amikor inkább a többszólamú éneklés vonzotta jobban a kurzus résztvevőit,
kirándulva a zenés filmek világába például elénekeltük a Grincs egyik jellemző dalát.
6. Az elmúlt négy év, azaz nyolc szemeszter tapasztalatai
A kurzus mindhárom pedagógiai alapszak esetében nagy népszerűségnek örvend, különösen a
levelező tagozatos hallgatók körében magas a résztvevők száma. A kurzust választók jelentős része
nemcsak egy félévet teljesít, hanem 3-4 féléven keresztül folyamatosan résztvevő, mivel minden
félévben más anyagot dolgozunk fel. Nappali tagozaton nagyobb arányban választják zenei
előképzettséggel rendelkező hallgatók, így a kurzus tehetséggondozó funkcióját ott tölti be leginkább.
7. Összegzés
A Kreatív zenei műhely célja nem egy új zenepedagógiai módszer kidolgozása és átadása, hanem a
hallgatók kreativitásának, rugalmas zenei és zenepedagógiai szemléletmódjának fejlesztése. Ez a
szemléletmód, a szakmai megújulás és a zenei élménynyújtás örök igénye az élethosszig tartó tanulás
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során elvezeti őket az újabb módszerek felfedezésének irányába. A fakultációs órán folyó munka
eredményességének mérése kutatási lehetőséget biztosít a hallgatók zenei viszonyának, motivációjának,
alkotóképeségének változása tekintetében a következőkben.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap (ESZA) társfinanszírozásával
valósul meg (kód: EFOP-3.6.1-16-2016-00025, projekt címe: A vízgazdálkodási felsőoktatás erősítése
az intelligens szakosodás keretében).
"The Project is supported by the European Union and co-financed by the European Social Fund
(code : EFOP-3.6.1-16-2016-00025, project title: Strengthening higher education in water
management through intelligent specialization)."
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THE POSSIBILITIES OF SHAPING A CREATIVE MUSICAL APPROACH AMONG
KINDERGARTEN AND PRIMARY SCHOOL TEACHER TRAINEES
Abstract
Hungarian musical education and music teaching are based on Zoltán Kodály’s concept which is
worldwide known as the Kodály method. Music teachers are in agreement regarding the fact that it is
our common treasure and that we can proudly rely on it. However, pedagogy continuously needs to be
renewed, a requirement which has been supported by several surveys in this field. The common key
word in these studies is music teaching based on children’s active participation and creative activities.
Four years ago I established an optional course, the Creative Musical Workshop, for the students of the
Pedagogical Institute of the Eötvös József College the aim of which was to do playful musical exercises
which shape the students’ pedagogical approach according to the ideas mentioned above.
Keywords: Kodály concept, musical education, renewal, creative teacher, creative child, active
participation, talent support
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Abstract
In the early life-phase of children we cannot squarely talk about ’talent’, as we are not surrounded
by mature personalities, however, we are still able to recognize special values.
The aim of my research is to provide a realistic picture about the situation of talent support programs
for children 3 to 7.
In the first part of the research I took a look at the respective parts of the National Talent Program
and the Law for Public Education. This was followed by interviews with leaders of kindergartens. There
are 1348 talent hubs operating in Hungary and the Hungarian communities of the surrounding countries,
204 of them within kindergartens. In the second part of the research I examined the role of kindergartens
in the talent councils and the location and activities of kindergarten talent hubs. I analyzed general and
specific programs, the reach of talent hubs and their relationship networks. During my presentation I
introduce the results of the research, the national situation of kindergarten talent support and make
suggestions for development.
Keywords: talent support, kindergarten, talent hub, kindergarten director
1. Introduction
In the early life-phase of children we cannot squarely talk about ’talent’, as we are not surrounded
by mature personalities, however, we are still able to recognize special values. Among children in
kindergarten we may recognize outstanding abilities based on kinetic, musical, mathematical and visual
skills, which may already show the signs of future talent (Fáyné – Sztanáné, 2013).
The aim of my research is to provide a realistic picture about the situation of talent support programs
for children 3 to 7 in Hungary. In this country talent support is operated in a network system unique in
the whole world; which aims to provide developmental opportunities for all the talents regardless of
age, socio-cultural background and geographic location.
In the first part of the research I took a look at the respective parts of the National Talent Program
and the Law for Public Education. This was followed by interviews with leaders of kindergartens,
focusing on how the requirements of the Law may be realized, what kind of methods their institutions
apply to discover talent prospects and how they are able to provide the financial background for
the program.
There are 1348 talent hubs operating in Hungary and the Hungarian communities of the surrounding
countries, 214 of them within kindergartens. In the second part of the research I examined the role of
kindergartens in the talent councils and the location and activities of kindergarten talent hubs. I analyzed
general and specific programs, the reach of talent hubs and their relationship networks. In Hungary an
exemplary talent support network has been created in the past 15 years, where kindergartens play a
crucial role as well.
2. Talent support network in Hungary
In order to preserve talents a support network had been created within and beyond the borders of
Hungary, which aids the evolution of talents with expertise. The Talent Support Council was founded
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in November 2006 by non-governmental organizations in Hungary, aided by the Hungarian
organizations outside the country (Csermely, 2006). In the same year MATEHETSZ, the Federation of
Hungarian Talent Support Organizations was also created, initiated by the National Talent Support
Council, then in 2007 a public call to establish talent support hubs was created. In 2008 the National
Talent Program was initiated, supporting the talents in Hungary (Balogh – Mező – Kormos, 2011).
After this numerous Talent Hubs were established all over the country and in the Hungarianinhabited areas beyond the borders. Talent Hubs provide support for helping all young talented
individuals efficiently. The aim is to create a cooperating network system of institutional, local and
regional talent support initiatives. The network is constantly widening and joined by self-governments,
churches, non-governmental organizations, entrepreneurs and individuals, who support the initiative
personally and financially (Balogh – Mező – Kormos, 2011).
The Talent Support Council is a local or regional institution, which helps the recognition and
development of talents on professional and social level. Thematic Talent Support Councils organize
their activities on one given field (Balogh – Mező – Kormos, 2011).
The Hungarian talent support system is uniquely capable of quick and continuous renewal and
network and relationship development and is a good example of efficient cooperative supportive
activities.
3. Legal background of talent support in kindergarten
Nowadays several approaches of the theory and practice of talent support exist in Hungary and
abroad, however there are only a few scientifically supported theories concerning talent support in
kindergartens. The National Talent Support Council enhances the importance of measuring the
efficiency of talent support programs; one of the minimum professional requirements towards talent
support programs is the self-controlled evaluation of efficiency (Balogh – Mező – Kormos, 2011).
In the early life-phase of children we cannot squarely talk about ’talent’, as we are not surrounded
by mature personalities, however, we are still able to recognize special values. Among children in
kindergarten we may recognize outstanding abilities in different areas, which may be promising.
Pedagogues use the method of focused, planned observations. Based on kinetic, musical, mathematical
and visual skills, pedagogues may already identify the signs of future talent at this early life-stage.
However, at this age not all the outstanding abilities come to the surface, therefore the opportunity for
fundamental and fully comprehensive cognitive-emotional-ethical development should be provided for
everyone (Fáyné – Sztanáné, 2013).
Nowadays talent support is regulated by the law, containing some crucial elements. The Parliament
has accepted the Law of Public Education in 2011, numerous paragraphs of which deal with talent
support in kindergarten and brought significant changes compared to previous legislation. Talent
support is a completely new element, as the principles of the previous law included the physical, mental,
emotional and ethical development of children among the tasks of kindergartens. (1.§)
Explanatory regulations clarify that talents are also regarded as children requiring outstanding
attention and special treatment, just like children with social, learning and behavioral disorders. (4. §)
A new element of the tasks of pedagogical services is the support of talented children, which may
provide help for pedagogues and parents as well. (18. §)
The chapter about the rights and obligations of pedagogues enhances that kindergarten teachers need
to support the deployment of children’s talents (Law of Public Education, 2011).
Outstanding talents are those children who bear with special and general skills above the average, shows
outstanding creativity or interest, motivation and dedication towards the tasks (N.a., 2017).
The National Talent Program (2008) also deals with talent support in kidergartens, as it highlights
the importance and validity of the development of talented children in early childhood. Among the
special goals set we can see the support of talents in early childhood and that the support of kindergarten
talent support workshops is crucial. The document mentions the importance of honoring not only the
work of primary and secondary school pedagogues, but also kindergarten teachers.
4. Talented kindergartners
According to the interpretation of Professor Endre Czeizel talents show skills, potential and
opportunities beyond the average of the peers. Among talent prospects the tendency and genetic
capabilities are conditions of talent, which may be deployed, supported by the socio-cultural
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background. The abilities recognizable among kindergartners are outstanding perceptibility, motoric
skills, unique approaches and expressivity, intuitive problem solving and continuous attention and
interest (Czeizel, 2015). Talented children think and feel differently than their peers; they see the world
in a different way and are characterized by divergent thinking. In many cases they are not accepted by
their environment, they are considered as weirdos. They are curious, react more vigorously on the things
happening in the world than others and accept criticism less than others. Their comprehensive abilities
are quick and they like to act by their intuitions, which is rarely tolerated by the current education system
(Gyarmathy, 2007).
Early recognition and development matching the age characteristics is crucial for the harmonious
personal development. The earliest talent prospects enter the supportive environment suitable for their
talents, the better their chances are for total deployment. However, the process of development is
influenced by numerous conscious and unconscious external effects throughout a lifetime, therefore
only a small percentage of talent prospects may deploy (Kissné, 2018). Talent support in kindergartens
differs from the supportive activities later, due to the age characteristics of the subjects. In this life stage
development may be ensured by a wide range of different activities, which may be provided by
differentiative activities, cooperative techniques, project works and team-, pair- and individual tasks.
The aim of talent support in kindergartens is to foster the stronger sides of children, but also to
develop weaker areas matching the talent field to an average level and to patronize general skills
according to age characteristics as well. In order to realize this process a tolerant atmosphere should be
provided, which supports personal development; but opportunities for rest and recreation should be
ensured for talents as well (N.a., 2017).
In 2015 a research has been made in the Western Transdanubian region, focusing on the situation of
pre-school talent support. According to the research results the overall picture of talent support in the
institutions studied is contradictory. A low average number of kindergartners are involved in talent
support; even though many say that every child is talented in something and the institutions organize
talent support programs on a regular basis, integrated in their daily programs (Kissné, 2018). The
judgement of talent support has changed significantly and positively in the past couple of years, but the
development of children within institutional forms still focuses highly on compensation and the search
for mistakes. As soon as children enter kindergartens the diagnostic observation begins, in which
shortcomings are noted and the development is initiated based on this. It could be a revolution if children
were observed based on their strengths as well, and these would mean another starting point for their
development. Positive approach strengthens the personality, enhances positive self-evaluation and
provides an optimal background for the deployment of talents (Nagyné, 2011).
Talent Hubs are clearly characterized by positive approach, kindergarten teachers observe which
children are outstanding on certain fields and provide suitable background for them developing via
special programs.
5. Talent Hubs
Currently there are 214 Kindergarten Talent Hubs in Hungary. However, this number may be
significantly higher, as there are numerous Hubs, where development is not broken down to age
categories. Concerning the reach of Talent Hubs – according to the data of tehetseg.hu in 2019. January
- most of them are local (67%), but 18% is regional and 15% areal. Among the Kindergarten Talent
Hubs there is not one with national reach.
Concerning qualification, again most of the Talent Hubs (67%) are registered, which means that
they have already made the initial steps by founding the Talent Hub and initiating their talent support
activities. The next step is the accreditation, which measures the quality of the activities. Currently 2%
of the Talent Hubs dealing with children in kindergarten are accredited and 31% with outstanding
certification.
Geographically the number of the Talent Hubs is the highest on the Great Plain (37%), followed by
the Transdanubian Region (28%). 16% of all Talent Hubs may be found in the capital, but the
distribution among the districts is not even. Most of them are in the X. district, whereas 11 do not own
registered Talent Hubs at all. 5% of the Kindergarten Talent Hubs operate on the Hungarian areas
beyond the borders, all of the in Transylvania; there are no Kindergarten Talent Hubs in other
Hungarian-inhabited areas.
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The following figure shows the distribution of the different talent areas listed by the pedagogues.
Certainly, one kindergarten may pose the goal of multiple areas at the same time, as the different fields
cannot be clearly separated.
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Figure 1: Talent areas listed by Kindergarten Talent Hubs
(own edition – Source: Talent Hubs www.tehetseg.hu [2019.03.20])

Most places focus on musical development; taking an overview on the introductions of the Talent
Hubs we may see multiple musical kindergartens, folk dance and ballroom dance groups; and the
development of other talent areas happen with the help of music as well, such as foreign language
education and sports programs based on music and dance. The next, most often developed talent area,
which is regarded as important in this early life-phase as well is natural sciences. Multiple places operate
workshops for young chemists and biologists. The development of graphic and visual skills happens
via origami workshops, preparation for drawing contests and decorating workshops. On handicraft
workshops children acquire a set of different skills, which enable them to create higher level artworks.
In most cases the motoric-kinetic development happens through kindergarten-football, many
institutions organize local and regional championships as well.
Figure 2 shows the distribution of activities assigned by kindergarten teachers. Also in this case one
Talent Hub may assign numerous different areas of activities.
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Figure 2: Sets of activities assigned by Kindergarten Talent Hubs
(own edition – Source: Talent Hubs www.tehetseg.hu [2019.03.20])
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Differentiation, enrichment and quickening were listed by none, however, this is natural, as we are
talking about children from 3 to 6, where we may recognize only talent prospects. It is interesting,
however, that most regard talent advisory as their main task, presumably they help parents to provide
the necessary supportive environment for their children. Talent identification was assigned only by 54
Talent Hubs, even though in early life stage it is crucial to recognize evolving skills and provide suitable
opportunities for optimal development.
The above data of Kindergarten Talent Hubs show that there are multiple opportunities for
developing outstanding skills, however geographically there are numerous blank areas, where there is
no organized talent support. Most of the Talent Hubs are within kindergartens, in many cases they are
even directed by the same person, therefore it is crucial how important these people regard talent support
activities.
6. The role of the director of the kindergarten in talent support
In Hungary significant changes are visible in the field of talent support, thanks to a set of innovative
initiatives. As a result of the paradigm shift, talent support became a partially or in some cases
completely consciously organized activity. It is a part of the institutional educational audit, controlled
in the form of interviews with students, parents and pedagogues. The system of pedagogy may be a
supporter, but also a setback for the revolution in the institutional talent support system. Leaders have
an outstanding role in this process. In order to reach the goals it is the leader, who directs the realization
of the legal requirements in the kindergartens (Bíró, 2015). Talent support activities cannot be separated
from the work of a leader. A good leader is recognized, appreciated, sees work as a mean to meet the
goals and not only believes in talent support, but also participates actively in it (Lassúné, 2015).
Kindergarten leaders need to create a suitable pedagogical environment for talents to evolve and the
talent support system needs to be constantly developed, considering the individual capabilities of the
children. As a first step the leader needs to become capable of talent support, then provide fellow
pedagogues with the necessary education to be able to develop talented children with the required
expertise. The talent support program of the kindergarten should be created together, in cooperation,
where the leader is responsible for the presence of personal, material and organizational conditions, and
is supported by the community (Bíró, 2015). Also, the financial background of the supportive activities
need to be realized by the organization. During my research I asked 15 kindergarten leaders in the
Transdanubian region about their experiences concerning talent support.
6.1. The opinion of kindergarten leaders about talent support
During the research I carried out interviews with kindergarten leaders, who have been working as
pedagogues in kindergarten for over a decade. According to them talent support is not only an obligation
by law, but also a crucial activity concerning the personal development of children. Their aim is to
provide an atmosphere suitable for every child to find their own area of talent. In the world cloud below
we can see the tasks kindergarten leaders regard as their own concerning talent support.

Figure 3: The opinion of kindergarten directors
about the roles of a leader in talent support
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Most of them are of the view that their primary role besides kindergarten education is planning,
directing and organizing talent support activities. They regard the provision of the suitable personal and
material resources extremely important. Kindergarten teachers need to be educated via special courses
for the efficient development of talented children. In the past years this was ensured by applying for
individual and group courses organized by MATEHETSZ, where kindergarten teachers could
participate in courses of 10-15, or 30 lessons, but recently an e-learning program has been launched as
well. However, the replacement of the colleagues participating in the courses causes a real problem to
the leaders. In many places pedagogues learn about talent support within postgraduate specialist training
courses.
Workshops organized in the topic of talent support ensure the opportunity for exchanging
experiences and supports the creation of networks. Kindergarten Talen Hubs mainly cooperate with
other Hubs in their close proximity, often working together with Primary School Talent Hubs too.
The greatest difficulty is to raise the necessary financial resources for talent support. The most
important financial resources are different applications and/or scholarships, but the problem is that these
cover only a certain time span, therefore continuity cannot be ensured. Besides application funds the
income of foundations may provide regular funds for realizing talent support programs, which is also
supplemented by entrepreneurs, who have children. Talent support programs should own funds
separated from those of daily activities, since in many cases it is merged with the funds for regular
activities, which does not provide talent support with a foreseeable, plannable budget.
Leaders regard the legal requirement of having one person dedicated for talent support in each
institution very important, a person, who owns the necessary qualifications and has organizing and
direction talent support in the job description, and is financially rewarded as well.
7. Conclusions
We need to aim for creating a positive approach towards talent support in every field and developing
the methodological toolbar of pedagogues at the same time. The development of the children of
nowadays requires a wide set of active, inspiring toolbar, evolving creativity, motivating children and
providing them with experiences. The National Talent Support program provides help in establishing
the support system for talent prospects in kindergartens and running complex talent support workshops
(Nagyné, 2011).
The research raises the attention to the importance of separating talent support activities for children
with special needs from regular activities. This requires the provision of the necessary material
conditions and well-qualified pedagogues dedicated to talent support activities.
The number of accredited Kindergarten Talent Hubs needs to be increased in order to ensure
transparent and high level of conscious talent support activities all over the country, led by wellqualified experts. The geographic distribution of Kindergarten Talent Hubs should be improved as well,
as there are numerous blank spots in the country, though we may assume that there are talented children
in those areas too. Other Hungarian kindergartens beyond the borders – besides Transylvania – should
be integrated into the Talent Hub Program and supported in foundation and management
as well.
Concerning sets of activities, we should raise the attention to the fact that not only development, but
also talent identification is crucial in the early life phase; and during development attention should be
paid to linguistic and logical-mathematical development too.
We may conclude that a new, more positive approach has been initiated in the field of talent support
in kindergartens. The kindergarten leaders have crucial responsibility in directing these activities, while
at the moment the dedication of the pedagogues sometimes doing talent support activities in their free
time are the other main drivers of the progress.
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Összefoglaló
A sikeres pedagógus munkájához elengedhetetlen a módszertani tudásán és szakmai felkészültségén
kívül a viselkedése, annak mozgatórugói, attitűdjei, érzései, vagyis a személyisége. A bajai Eötvös
József Főiskolán az EFOP 3.6.1-16-2016-00025 pályázat keretén belül feltérképeztük a
pedagógusképzésbe lépő hallgatók pályára való felkészültségéhez jelentős szerepet játszó
személyiségrészeket pszichológus kollégák bevonásával. Ennek során feltérképezésre került
énhatékonyságuk, érdeklődésük, munkaértékük, egyéni erősségeik, konfliktuskezelési stratégiáik,
asszertivitásuk, érzelmi intelligenciájuk, pszichológiai immunrendszerük. Tanulmányomban
bemutatom méréseink legfőbb eredményeit, azokat a személyiségjegyeket, melyekre építeni tudunk,
valamint azokat a területeket, melyek fejlesztésére szükséges koncentrálnunk képzésük során annak
érdekében, hogy ne csak módszertanilag, hanem teljes személyiségével érett, a pedagógus feladatok
ellátására felkészült diplomás pedagógussá váljanak.
Kulcsszavak: pedagógusok személyiségjegyei, pályaszocializáció, érzelmi intelligencia, asszertivitás és
konfliktuskezelési stratégiák, pszichológiai immunrendszer
1. Bevezetés
A pedagógusképzés célja a hallgatókat a pedagógiai-pszichológiai és módszertani alapozáson túl
felkészíteni arra, hogy korunk kihívásait megismerjék, továbbá képesek legyenek szakmailag magas
szinten reflektálni ezekre. A 2017/2018-as tanévtől az Eötvös József Főiskola EFOP pályázatának
köszönhetően komplex méréseket végzett, egyrészt a mentorpedagógusokra fókuszálva, felmérve
milyen elvárásaik vannak a hallgatókkal szemben, szerintük milyen a jó pedagógus – erre a kérdésre
tanulmányomban nem térek ki, mert a kötet egy másik tanulmányában részletezésre kerül. Ezt követően
válaszaikat is figyelembe véve felmértük a pedagógus szakma elsajátításához kulcskompetenciáikat,
így a játszóképességüket, kommunikációs készségeiket, illetve több, a pedagógiai munkához
elengedhetetlen személyiségrészeket érintő pszichológiai felmérésük valósult meg. Ezen eredmények
alapján beavatkozási tervek készültek, hogy napjaink társadalmi kihívásaira felkészítsük őket, majd
végzett pedagógusként nyitott, reflektív pedagógussá váljanak.
Jó pedagógussá válni hosszú folyamat eredménye. A pályaszocializáció az első közvetlen, esetleg
közvetett sajátélményekkel kezdődik, melyet lappangó szakasznak nevezhetünk. Ez idő alatt
kialakulnak az érzelmi, vizuális, auditív, esetleg szenzoros emléknyomok, melyek az élet későbbi
szakaszában adott helyzetekben aktiválódnak, az attitűdökre, a viselkedésre egy életen át hatással
vannak. Ezek segítenek meghozni azt a döntést is, mely a pályamotivációra is hatással van. Gyakran
nem is tudatos, inkább tudattalanul zajló folyamatról van szó. A döntés a pedagóguspálya mellett a
sikeres felvétellel erősödik meg. A következő, az aktív szakasz, mely a képzésbe lépéssel kezdődik el,
ez a pályaszocializáció szempontjából kiemelt jelentőséggel bír. A kognitív képességek megfelelő
szintje kizárólag a pedagóguspálya szempontjából kiemelt személyiségrészekkel együtt segíti a pályára
való felkészülést, majd a pályán való beválást.
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2. A pedagógus személyisége
Kevés az olyan hivatás, mely olyan sokoldalú személyiséget kíván, mint a pedagógiai tevékenység.
A pedagógus feladatok a teljes személyiséget megmozgatja. A jó pedagógus kritériumait számos szerző
próbálta megfogalmazni, viszont mindegyikük csak valamely részét emelte ki. Nem célom mindezeket
bemutatni, viszont fontosnak tartom az alábbiakat kiemelni. Grandey (2000) az empátia szerepét emelte
ki, valamint kiemelte jelentőségét a fokozott érzelmi terhelésnek, mely nap mint nap érheti őket. Oláh
(2005) felhívja a figyelmet arra, hogy a pályakezdő pedagógusoktól is elvárt, hogy a személyiségük
stabil és érett legyen. Alapvető fontosságú, hogy énhatáraikat megfelelően kezeljék, rendelkezzenek a
feladat ellátásához megfelelő önismerettel. Hajduska (Oláh, 2005) részletezte a lelki egészség
kritériumait. A lelkileg egészséges ember énképe megfelelő, mélyebb önismerettel rendelkezik, a
feszültségeket kezelni tudja, rugalmas, autonóm, kontrollfunkciók fejlettek, fejlődőképes. A jó
pedagógus képes állandóan megújulni, az új tapasztalatokat befogadni. Minél színesebb és sokrétűbb a
személyisége, annál inkább tudja formálni diákjait.
Saville szerint csak akkor tudjuk a pedagógushallgató személyiségét a képzés során az elvárt szintre
fejleszteni, ha a pályához szükséges alapvető sajátosságokkal már rendelkezik (Saville, 1988, idézi
Klein és Klein, 2012).
3. Az énhatékonyság, érdeklődés, munkaérték és egyéni erősségek, mint a pályaszocializáció
kulcskompetenciái
A pályán való beválás egyik kulcsa a személyiség-munka megfelelése. A jövőbeni hivatás iránti
érdeklődés, a hozzá kapcsolódó értékek, képességek hatással vannak az énhatékonyságra, ami a
személy teljesítményének viszonyítását jelenti a saját teljesítőképességének maximális szintjéhez
(Bandura, 1986, idézi Deutsch, 2018). Kapcsolata a coping-mechanizmusokkal egyértelmű. Igazolt,
hogy ez a képesség nem statikus, hanem tudatosan fejleszthető.
A karaktervonások viselkedésbeli megnyilvánulásai az erősségek, melyek nem adottságok, szintén
fejleszthető terület. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a pozitív érzelmek motiváló hatását, mely
gyorsítja az én-hatékonyság kialakulását. A flow állapotában a tanulás és nevelés örömforrássá válhat
(Oláh, 2004; Seligman, 2004; Deutsch, 2018).
A motiváció egyik megnyilvánulása a pálya iránti érdeklődés (Barkó, 2006), mely rokonszenvet
jelent egy választott tevékenységi kör iránt, ez egyben megalapozza a szakmai beválást
(Szilágyi, 2003).
A hallgató adott pálya értékrendszerének kialakítása, formálása szintén a pályaszocializációs
folyamat részét képezi (Fónai és mtsai., 2001, idézi Deutsch, 2018).
A 2017/2018-as tanévben e terület mérését (én-hatékonyság, érdeklődés, munkaérték,
kompetenciák) Deutsch Szilvia pszichológus végezte első évfolyamos hallgatók körében.
Eredményeinek bemutatása megjelent tanulmánya alapján történik (Deutsch, 2018). A vizsgálatban 49
fő vett részt, 2 férfi, 48 nő.
Schwarzer-féle Én-hatékonyság Skála az általános én-hatékonyság érzését tárta fel. A kérdőív tíz
itemet tartalmazott, a válaszadó 1-4-ig terjedő Likert-típusú skálán adhatta válaszait. Az alacsony
mintaszám miatt kizárólag alapstatisztikai elemzés történt. Az átlagos énhatékonysága jelen vizsgálati
csoportnak 32,47 (minimum 23, maximum 40). Ezen értéket önmagában nem használjuk fel, viszont a
visszamérés során a mérhető változásnak lesz jelentősége.
Az erősségek mérőeszköze a Működő Értékek kérdőív, mely a személy erényeit méri. Összesen 24
erősséget azonosít a kérdőív, erősségenként két itemmel. Az egyes erényeket az alábbi erősségek
jellemzik:
‒ bölcsesség és tudás: kíváncsiság, nyitottság, tanulás szeretete, ítélőképesség és kritikus
gondolkodás, leleményesség, originalitás, szociális és érzelmi intelligencia, életben való
jártasság.
‒ bátorság: hősiesség, merészség, kitartás, szorgalom, hitelesség, becsületesség.
‒ emberiesség és szeretet: kedvesség, nagylelkűség, szeret adása és elfogadása.
‒ igazságosság: társadalmi elkötelezettség, lojalitás, méltányosság, egyenlőség képviselete, vezetői
magatartás.
‒ mértékletesség: önkontroll, óvatosság, körültekintés, alázatosság, szerénység.
‒ transzcendencia és spiritualitás: szépre való fogékonyság, hála, játékosság, humor (Oláh, 2004;
Seligman 2004).
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A szeretet adása és elfogadása, az optimizmus, a humor, a kedvesség, a tanulás szeretete és a
kíváncsiság aldimenziókban mutatnak átlagosnál magasabb értékeket.
A Holland-féle érdeklődés kérdőív a pályaválasztásban napjainkban a legnépszerűbb, mely hat
érdeklődéstípust határol el. A hallgatóinknál a vállalkozó, konvencionális és szociabilitás irány
emelkedik ki, mely kapcsolatba hozható az értékek terén meghatározó társas kapcsolatokkal,
altruizmussal, változatossággal és függetlenség értékekkel. Ez utóbbit a Super-féle Munkaérték
kérdőívvel tártuk fel.
A Felnőtt Kompetenciák kérdőívvel a kompetenciákat mértük. Aldimenziói: felelősségtudat,
kreativitás, önállóság, térbeli gondolkodás, kitartás, fizikai erőnlét, kézügyesség, együttműködés,
empátia, kommunikáció, konfliktuskezelés, stressztűrés, tolerancia, emlékezet, figyelem, logikus
gondolkodás, problémamegoldás, rendszerezés, számolási készség, szövegértés, tanulás, digitális
kompetencia, idegen nyelvi kompetencia, technológiai, műszaki kompetencia, vállalkozói
kompetencia. Ezek közül a felelősségtudat értéke a legmagasabb, melyet az önállóság, együttműködés
és tolerancia követ.
A vizsgálat a fejlesztendő területeket is megjelöli, ezek az alábbiak: leleményesség, óvatosság,
önkontroll, kreativitás, kézügyesség, kommunikációs képesség, empátiás készség és irányítás
képessége (Deutsch, 2018).
4. Pedagógushallgatók konfliktuskezelési stratégiái
Az interakciók természetéhez hozzátartozik, hogy nem értenek egyet a kommunikációs felek, ez
mindenfajta kommunikáció természetes része. A pedagógiai folyamat során kialakuló konfliktust
pedagógiai konfliktusnak nevezzük, mely Gordon (1990) szerint valamely érték vagy igény köré
összpontosul. Blake, Shepard és Mouton (1964, In: Rudas, 2014) modelljében kidolgozta a csoportközi
konfliktusok különböző megoldási módjait, melyet az egyes számú táblázatban
mutatok be.
1. számú táblázat: Blake, Shepard és Mouton modellje (Rudas, 2014, 237)

A konfliktus
elkerülhetetlen és a
nézeteltérés biztos.
A konfliktus
elkerülhető, de a
nézeteltérés mégis
biztos.
A konfliktus fennáll, de
a megegyezés elérhető.

Magas nyereség
Élet-halál harc. A
győztes mindent visz.

Mérsékelt kockázat
Harmadik fél részéről
mediáció lehetséges.

Az egyik csoport
elhagyja a harcmezőt.

A felek távoltartása.

Alacsony nyereség
Megegyeznek, hogy nem
oldják meg a problémát;
sorsára hagyják az
eredményt.
Közömbösség.

Megoldják a konfliktust.

Kompromisszum.

Elsimítják a különbséget.

AKTÍV
MEGOLDÁSOK

KÖZÉPUTAS
MEGOLDÁSOK

PASSZÍV
MEGOLDÁSOK

A Thomas-Kilman modell napjainkban széles körben elfogadott, mely az interperszonális
konfliktusokra koncentrál. Szerintük alapvetően ötféle reakciót adnak az emberek egy konfliktusos
helyzetre. A versengő stratégia az egyén érdekérvényesítését jelenti a másik fél rovására. Az
együttműködő esetében mindkét fél figyelembe veszi a másik érdekeit is. A kompromisszum keresése
egyenrangú feleknél gyakori. Jellemzően mindkét fél enged, így hoznak létre egy köztes megoldási
módot. Az elkerülő nem szereti a konfliktusokat, inkább visszahúzódik. Az alkalmazkodó a másik
szükségleteinek kielégítését előbbre tartja sajátjánál. Ezen viselkedési stratégiákat nem rangsoroljuk,
mivel az adott helyzet dönti el, adott pillanatban melyik vezet leginkább eredményre (Rudas, 2014).
Annak ellenére, hogy nem rangsoroljuk a konfliktuskezelési módokat, mégis vannak olyanok,
melyeket többször kerül alkalmazásra. Kevésbé hatékony, ha jellemzően valamely szélsőséges
viselkedés érvényesül. Jó, ha az egyén kiáll magáért, megvédi önbecsülését, közvetlenül juttatja
kifejezésre igényeit, gondolatait, érdekeit, problémáit. Ezt önérvényesítésnek, vagyis asszertivitásnak
nevezzük.
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A pedagógusoktól elvárják az erőszakmentes konfliktuskezelést. Egy pedagógiai helyzetben minden
fél érdeke, hogy a nézeteltérés megoldódjon, a feszültség feloldódjon.
A 2017/2018-as tanév első évfolyamos nappali (27 fő) és levelező tagozatos (22 fő) hallgatói
körében konfliktuskezelésük (Thomas-Kilman kérdőív) és asszertivitásuk (Asszertivitás kérdőív)
felmérését végeztem Vörös Anita Mária nappali tagozatos óvópedagógus szakos hallgatóval.
Az eredményekből kiderül, hogy a vizsgálatban részt vett hallgatókra leginkább az alkalmazkodó és
a problémamegoldó stratégiák jellemzőek. Az alkalmazkodó stratégia olyan egy új, ismeretlen
helyzetben előnyösnek nevezhető, a gyakorlati helyeken szükség van a nyitottságra, új impulzusok
befogadására, viszont jellemzőbb pozícióban, stabilizálódva, hosszú távon kevésbé szerencsés. A
problémamegoldásra való magasabb hajlam jellemzően segíti a pedagógus pályaszocializációt,
valamint hosszú távon a beválást. A harmadik leggyakrabban alkalmazott módszerük a kompromisszum
keresése, mely szintén magasabb szintű konfliktuskezelési módszernek számít. A sorban a következő
az elkerülő, végül a versengő jellemzik. Az óvópedagógus hallgatók tendenciálisan magasabb szintű
konfliktuskezelési stratégiákat alkalmaznak, míg a tanító szakos hallgatók esetében a versengés jelent
meg nagyobb arányban.
Hallgatóink többsége asszertív magatartást tanúsít, nem asszertív stratégiákat jelentősen
kevesebben, míg agresszív módon nagyon kevesen alkalmaznak. Szakonkénti összefüggés nem volt
feltárható.
Az eredmények alapján tudatosítani szükséges a konfliktuskezelési stílusokat, elősegíteni a
hallgatókban, hogy tudatosabban irányítsák viselkedésüket, ösztöneiket képesek legyenek uralni.
Tanuljanak meg kiállni önmagukért úgy, hogy tiszteletben tartják a másik felet, mindezek mellett
önmaguk lehetnek (Bíró, Vörös, 2018).
5. Pedagógushallgatók érzelmi intelligenciája
Érzelmi intelligenciának nevezzük az érzelmek jelentésének, kapcsolatainak felismerésének
képességét. Szerepet játszik az érzelmek észlelésében, az érzelmek által hozott információk
megértésében, kezelésében (Mayer, 2003). Az érzelmi intelligencia négyágú modellje szerint az első
ág az érzelmek nonverbális észlelése, a második ág az érzelmek gondolkodássegítő funkciójára
vonatkoznak, a harmadik ág a megértésre, elemzésre fókuszál, a negyedik az érzelmek irányítását
elemzi (Mayer, Salovey, Caruso, 2004). A négy ág számos képességet takar. Az érzelmi percepció saját
érzelmek azonosítását, kifejezésének képességét jelenti. Az érzelmi integráció az érzelmek
gondolkodáshoz kapcsolását foglalja magába. Így történik a hangulatváltozás megértése, valamint az
érzelmi állapotok felismerése a problémamegoldás során, a kreativitás segítésére. Az érzelmi megértés
az érzelmek egymáshoz való viszonyát segít megérteni, az ok-okozati összefüggéseket feltárni, az
átmeneteket monitorozni. Az érzelmek szabályozása saját és mások érzelmi állapotainak
létrehozásának, fenntartásának és eltávolításának képességét jelenti (Oláh, 2005).
A tulajdonságalapú modellek közé sorolhatjuk a Bar-On érzelmi-szociális intelligencia modelljét,
mely az „egymással kapcsolatban álló emocionális és szociális kompetenciák, készségek és facilitátorok
metszete, amely meghatározza, hogy milyen hatékonyan értjük meg és fejezzük ki magunkat, értünk
meg másokat és kapcsolódunk hozzájuk, és küzdünk meg a mindennapi igényekkel” (Bar-On, 2006,
15).
A Bar-On Érzelmi Intelligencia Kérdőíve önbeszámolóra épül. Ezt a kérdőívet alkalmaztuk a
2017/2018-as tanév első évfolyamos nappali (22 fő) és levelező tagozatos (25 fő) hallgatóinak érzelmi
intelligenciájának megismeréséhez, mely terület mérését dr. Somogyvári Ildikó PhD pszichológus
végezte, eredményeit tanulmánya alapján foglalom össze (Somogyvári, 2018).
A Likert-típusú kérdőív 133 állítást tartalmaz. Öt skálája 15 alskálából épül fel.
‒
‒
‒
‒

Intraperszonális: önbecsülés, érzelmi én-tudatosság, magabiztosság, függetlenség, önmegvalósítás.
Interperszonális: empátia, szociális felelősségtudat, interperszonális kapcsolat.
Stresszkezelés: stressztűrés, impulzuskontroll
Adaptivitás: valóság-tesztelés, rugalmasság, problémamegoldás.
‒ Általános hangulat: optimizmus, boldogság.

A hallgatók az interperszonális intelligencia területén értek el magasabb pontszámot, ezen belül a
társas felelősségtudatuk a legkifinomultabb. Jellemző rájuk a másokra való odafigyelés, mások
tisztelete, valamint az altruizmus. Empátiás készségük szintén magas, a társas kapcsolatok
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kialakításának képességszintje megfelelő. Az intraperszonális érzelmi intelligencia általában véve
alacsonyabb az interperszonális érzelmi intelligenciánál. Alskálái közül az önmegvalósítás szintje a
legmagasabb, ez magyarázható a képzésbe lépéskori erőteljesebb motivációjukkal. Magas szintű az
érzelmi én-tudatosságuk. Önbecsülésük, önállósági szintjük fejlesztést igényel. Adaptivitásuk alacsony
szintű, mind a három területen pozitív előmozdításuk szükséges. Ezen alskálák közül a rugalmasságuk
a legmagasabb szintű, majd a valóságérzékelés, végül a problémamegoldásuk következik. Ezek közül
leginkább a problémamegoldás fejleszthető, tanítható számukra. Önmagukat úgy látják, hogy
viszonylag jó önkontrollal rendelkeznek, viszont a kapott érték még mindig az átlagérték alatt található.
A stressztűrésük szintén alacsony szintű, ami azt jelzi, hogy a szorongást keltő helyzetekkel az
átlagosnál nehezebben birkóznak meg (Somogyvári, 2018).
6. Pedagógushallgatók pszichés immunrendszere
A pedagógusok a teljes személyiségükkel dolgoznak. Hatalmas érzelmi megterhelésnek vannak
kitéve, hiszen egyre több a speciális bánásmódot igénylő gyermek, a társadalmi megbecsülés kérdéses,
a karrier lehetőség korlátozott, rendszeres a szerepkonfliktus (Grandey, 2000).
A pályakezdő pedagógusokkal szemben is elvárás, hogy a személyiségük érett és stabil legyen.
Teherbíró képességeikkel fontos, hogy tisztában legyenek. A megfelelő lelki egészség kritériuma a
megfelelő énkép, az önismeret, a pozitív önértékelés, fejlődésre való képesség, rugalmasság, szociális
hatékonyság. A pszichológiai immunrendszer a testet védő immunrendszer működéséhez hasonlít, mint
elsődleges védelmi vonal kiegyensúlyozza, tompítja vagy felerősíti a személy és környezete közötti
kölcsönhatásokat. A fejlett pszichológiai immunitás a nehéz élethelyzetekben védettséget biztosít
(Oláh, 2005).
Hallgatóink pszichológiai immunrendszerét Oláh Attila és munkatársai által kidolgozott
Pszichológiai Immunkompetencia kérdőív felnőtt változatával mértem. Az összetevők három
alrendszerbe tömörülnek. A megközelítő-monitorozó alrendszerhez tartoznak az alábbiak: pozitív
gondolkodás, célorientáció, növekedésérzés, kontrollérzés, koherencia-érzés, kihívás- és
változáskeresés, szociális forrás-monitorozó képesség. Az alkotó-végrehajtó alrendszerhez tartozik az
énhatékonyság-érzés, a kreatív énkép, a találkonyság, a szociális forrás-mobilizáló képesség és a
szociális forrásteremtő képesség. Az önszabályozó alrendszerhez soroljuk a szinkronképességet, az
impulzivitás-kontrollt, az ingerlékenység-kontrollt és az érzelmi kontrollt. Ezen alrendszerek egymással
dinamikus kölcsönhatásban vannak (Oláh, 2005).
A kérdőívet 51 hallgató töltötte ki, közülük 22 fő nappali tagozatos és 29 fő levelező tagozatos. Az
eredményeket az egyes számú diagramon láthatjuk.
1. számú diagram: A pszichológiai immunrendszer skáláinak átlagértékei.
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A legmagasabb három átlagérték a növekedés-érzés, pozitív gondolkodás és koherencia-érzés
skáláknál volt tapasztalható, mely igen pozitív számunkra a kompetencia-fejlesztésük szempontjából.
A három legalacsonyabb szinten a hallgatók érzelmi kontrollja, a szinkronképesség és a leleményesség
áll, mely kiemelt fejlesztendő területeknek számítanak. Összességében elmondható, hogy minden
terület átlaga a normál tartományban található. Szaktól függetlenül a levelező tagozatos hallgatók
tendenciálisan nagyobb arányban vannak átlagosnál magasabb tartományban, vagyis pszichés
immunrendszerük több területen mutatkozik erősebbnek, melynek hátterében érettségük,
élettapasztalataik állhatnak (Bíró, 2018).
7. Összegzés
Komplex vizsgálat-sorozatunkkal a pedagógusszakma szempontjából fontos személyiségjegyekre
fókuszáltunk, mely alapját képezte a beavatkozási terv elkészítésének. Kiderült számunkra, hogy
általában véve a hallgatóink rendelkeznek a pedagógus szakma elsajátításához szükséges
alapszemélyiségjegyekkel. Egyes területek alacsonyabb szintjének megismerése rávilágított arra, hogy
fejlesztésünk milyen irányban haladjon tovább, mi az, amire építkezni tudunk, és mely területek azok,
amelyek intenzívebb módon igényelnek rásegítést. Tisztában vagyunk azzal is, hogy a hagyományos
nagyelőadás munkaforma és számonkérés nem alkalmasak a változások elindítására. Ezért a modernnek
számító munkaformákban gondolkodunk, mint a tréning, workshop, ahol sajátélményen keresztül
történik az új ismeret megszerzése, továbbá a szemléletváltás elindítása.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap (ESZA)
társfinanszírozásával valósul meg (kód: EFOP-3.6.1-16-2016-00025, projekt címe: A
vízgazdálkodási felsőoktatás erősítése az intelligens szakosodás keretében ).
"The Project is supported by the European Union and co-financed by the European Social Fund
(code : EFOP-3.6.1-16-2016-00025, project title: Strengthening higher education in water
management through intelligent specialization )."
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INVESTIGATION OF PSYCHIC FACTORS AND RELEVANT PERSONALITY TRAITS
REGARDING PEDAGOGICAL ACTIVITY AMONG KINDERGARTEN AND PRIMARY
SCHOOL TEACHER TRAINEES
Abstract
In order to be a successful teacher it is indispensable to have proper behaviour, attitude, feelings in
other words, personality besides good methods and professional skills. At the Eötvös József College in
Baja we have traced, with the help of our psychologist colleagues, the personality traits that are relevant
in the career building process of the students within project EFOP 3.6.1-16-2016-00025.We have
mapped the students’ self-efficiency, interests, work efficiency, personal strengths, conflict solving
strategies, assertivity, emotional intelligence, psychological immune system. In my presentation I will
report on our findings, on the personality traits that we can build on, and on those areas that we need to
develop during their training, so that our students can become teachers with a mature personality who
are able to fulfill their pedagogical tasks besides having proper methodological knowledge.
Keywords: teachers’ personality traits, organizational socialization in career development, emotional
intelligence, assertivity, conflict solving startegies, psychological immune system
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AZ ÚJVIDÉKI EGYETEM MAGYAR TANNYELVŰ TANÍTÓKÉPZŐ
KAR HALLGATÓINAK VÉLEMÉNYE A „KIRÁNDULÁSOK, SÉTÁK,
LÁTOGATÁSOK” ELNEVEZÉSŰ KURZUSRÓL
BORSOS ÉVA
Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, Szerb Köztársaság
bborsoseva@gmail.com
Összefoglaló
Napjainkban a gyerekek idejük nagy részét a számítógép vagy a televízió képernyője előtt ülve
töltik. A tapasztalat útján történő ismeretszerzés és a természetben való tartózkodás teljesen háttérbe
szorult, környezettudatosságuk fejlődése illetve a környezetükben élő növények és állatok megismerése
sem valósul meg. Azegyik lehetséges megoldás az lenne, ha az iskolák illetve óvodák a szülőkkel
szorosan együttműködveelérnék, hogy a gyerekek megismerjék és megszeressék a természetet. Ehhez
megfelelően felkészített tanítókra és óvoda pedagógusokra van szükség. Ezen ok miatt terveztük meg
és indítottuk el karunkon az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző karán a „kirándulások,
séták, látogatások” elnevezésű választható tantárgyat a hatodik szemeszterben. A kurzus fő célkitűzése,
hogy megtartott elméleti és gyakorlati órákon a hallgatók elsajátítsák az egyes tanítási egységek reális
környezetben való feldolgozásához szükséges alapvető ismereteket. A kurzust teljesített hallgatók egy
kérdőívet töltenek ki, melyben elmondhatják véleményüket. Munkámban a kapott válaszokat mutatom
be. Összességében elmondhatjuk, hogy a hallgatók maximálisan meg vannak elégedve a tárgy elméleti
és gyakorlati részével is illetve a megszerzett tudással.
Kulcsszavak: tantermen kívüli oktatás, egyetemi hallgatók, kirándulások, séták, látogatások
1. Bevezető
A XXI. századot a rohamos technikai fejlődés jellemzi. A fejlett és a fejlődő országokban az emberek
idejük nagy részét a számítógép, a mobil telefon vagy a táblagép képernyője előtt töltik. Sokan már
létezni sem tudnak a különféle közösségi oldalak nélkül, szinte egy virtuális világban élik életüket.
Különösen igaz ez a fiatalabb generációra: a kamaszokra és a gyerekekre. Már nagyon fiatalonaktív
használói a közösségi oldalaknak és a különféle internetes portáloknak, online játékoknak.
Őket az úgy nevezett digitális bennszülött generációba soroljuk (Prensky, 2001). Ez a korosztály
már másképp gondolkodik, másként dolgozza fel a kapott információkat, más módon gyűjti be az
ismereteit, mint idősebb társaik. Szirbik Gabriella szerint ezt a fiatalabb korosztályt lényegében nem
kell tanítani, mert számukra a digitális írástudás, ezen eszközök használata már természetes (Szirbik,
2012). Számukra mindennapos dolog az interneten való böngészés, kommunikálás, közösségi oldalak
használata, filmnézés stb. Ennek van pozitív oldala is, mert a gyerekek digitális kompetenciájafejlődik,
érdeklődésük nő, nyitottabbá válnak a világ dolgai iránt. Számolnunk kell azonban a negatív oldallal is:
a gyerekek nem mindig a korosztályuknak megfelelő szintű és minőségű tartalmakhoz jutnak hozzá az
interneten. Túl sok időt töltenek a számítógép előtt, ami a pszichikai és fizikai fejlődésük rovására
megy: romlik a látásuk, csökken a koncentrációs képességük, nem tudnak lépést tartani az iskolában a
kortársaikkal a megfelelő tudásszint elérésében. Egy kutatás szerint az amerikai gyerekek átlagosan heti
hét óra harmincnyolc percet töltenek a televízió képernyője előtt vagy videó játékokkal szórakozva. Ez
heti nagyjából ötvenhárom órát jelent (Kevin, 2010).
A digitális eszközök igen rövid idő alatt bekerültek az iskolák és az iskoláskor előtti intézmények
falai közé is. Az oktatási módszerekben nagy változások következtek be: megjelent az úgy nevezett
IKT eszközökkel (információs és kommunikációs technológia) támogatott oktatás. A projektor, a
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laptop, az interaktív tábla és az internet használata mindennapossá vált a házi feladatok, beszámolók
elkészítése során (Subrahmanyam, Kraut, Greenfield, & Gross, 2000). Az interneten az on line
lexikonok, e-bookok és a honlapok információi már szinte minden diák számára elérhetőek.
Mindez azzal jár, hogy a gyerekek egyre kevesebb időt töltenek a valós környezetben, a
természetben. Ez a minimálisra csökkent időtartam nem elégséges ahhoz, hogy megismerjék a
környezetükben élő állatokat illetve növényeket. E miatt környezettudatosságuk kialakulása, fejlődése
is akadályokba ütközik. Pedig XVI. században már Comenius is azt mondta, hogy a természetet a
természetben kell tanulmányozni. Szerinte a gyerekeknek a környezetüket a maga objektív valóságában
kell megismerniük (Comenius, 1992). Rég óta köztudott, hogy az érzékszervek bevonásával, a
megtapasztalás által szerzett tudás a legtartósabb (Borić, 2014). Ez viszont a legtöbb esetben nem
valósítható meg az osztályteremben.
A skandináv országokban felismerték a problémát és ott már hétköznapi fogalomnak számít a
szabadban történő tanulás, oktatás (Outlines, Outdoor Learning in Elementary Schools 2009). Jordet
szerint a szabadban történő tanulás egy munkamódszer, amelyben az iskolai mindennapok egyes részeit
kivisszük az intézmény falain kívülre, a természetbe. Valójában a természetről a természetben, a
társadalomról a társadalomban és a környezetükről a környezetükben tanulnak (Jordet, 1998).
A környezet megismerésének két féle tevékeny módja létezik, legyen szó akár természetes, akár
társadalmi miliőről. Az egyik valójában egyformális aktivitás, melyet a tanár irányít az iskolai tanmenet
alapján. A másik pedig egy kötetlen forma: a gyerek végzi a saját igényei szerint. Mindkettő hozzájárul
a fiatalok pszichikai, kognitív, szociális és érzelmi fejlődéséhez (Loebach, 2004).
Egy Svédországban végzett felmérés szerint a természetben való tanulás során a tanulók látványos
előrehaladást mutattak az együttműködési- és a probléma megoldási képességeik fejlődése terén is
(Manni, 2013). Egy óra megtartásareális környezetben sokkal több előkészítést igényel.A környezet
közvetlen megismerése az, hogy a gyerekek megfigyelhetik, megtapinthatják, megszagolhatják a
dolgokat gyakran egy életre szóló élményt jelentenek és észrevétlenül tesznek szert hatalmas
mennyiségű, tartósan megmaradó információra.
A tantermen kívüli oktatás előnyeit Fűzné Kószó (2012) a következő pontokban foglalja össze:
‒ segít a „szakértelem” és az önállóság fejlesztésében;
‒ fejleszti a „cselekvő állampolgár” és a „jó gazda” attitűdöt a környezettel kapcsolatban;
‒ fejleszti a kreativitást;
‒ lehetőséget ad játékos formában, játékok által kötetlen formában tanulni;
‒ csökkenti a magatartási problémákat és javítja az önbizalmat;
‒ serkent, ösztönöz és javítja a motivációt, gazdag élményszerzést biztosít;
‒ a napi életben is alkalmazható tudáshoz juttatja a tanulókat.
A legtöbb oktatási rendszerben oktatás helyszínének kiválasztása a pedagógusra van bízva.
A helyszín megválasztásának didaktikai alapjai (Czékus és munkatársai, 2013):
‒ biztosítják az operatív feladatok optimális megvalósítását és eredményességét;
‒ maximálisan megfelelnek az adott tartalmaknak;
‒ az időbeli, térbeli és anyagi gazdaságosságot szavatolják;
‒ könnyen megközelíthetők;
‒ veszélytelenek.
A helyszín megválasztása a tantermen kívüli oktatás kulcspontja, de valójában minden a pedagógus
kreativitásán múlik, bármi felhasználható akár még egy helyesen kialakított iskolaudvar is
(Broda, 2007).
A valós környezetben megtartott foglalkozásoknak három csoportját különböztetjük meg céljaik és
időtartamuk alapján. Beszélhetünk kirándulásokról, sétákról és látogatásokról (Borsos, 2018).A séta
időtartam szempontjából a legrövidebb, csak egyetlen iskolai órán át tart. Ezen rövid idő alatt csak egy
tanítási egységet dolgozható fel hatékonyan. Egy intézményhez közeli helyszín megfigyelése, bejárása
valósul meg. A látogatások már időben hosszabbak: egy esetleg két tanítási egységet ölelnek fel. Több
iskolai órán át is tarthatnak. Fő céljuk a lakóhely illetve egy élőhely, közeg, intézmény stb.
megismerése.A kirándulások a legnagyobb terjedelműek. Egy egész napig vagy akár több napig is
tartanak. Ilyen hosszú idő alatt több tanítási egység hatékony feldolgozása is megvalósítható. Legtöbb
esetben több tantárgy témakörei is feldolgozásra kerülnek.
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Didaktikai szempontból a kirándulásokat, sétákat, látogatásokat feloszthatjuk: előzetes-, a
tananyagot a helyszínen feldolgozó- és utólagos tantermen kívüli óráról (Czékus, 2005). Előzetes
kirándulásról akkor beszélünk, amikor a tananyag feldolgozása előtt tartjuk meg a tantermen kívüli
órát.Ebben az esetben csak a legszükségesebb információkkal látjuk el a tanulókat, és az intézménybe
való visszatérés után dolgozzuk fel az adott tanítási egységet. A tananyagot a helyszínen feldolgozó
látogatás igényli a legnagyobb előkészületet, mert az adott tantermen kívüli helyszínen valósul meg az
új ismeretek átadása. A tanteremben már csak javítjuk, a hibákat illetve pótoljuk az esetleges
hiányosságokat. Az utólagos tantermen kívüli órák valójában ismétlésként, megerősítésként
alkalmazzuk.Ebben az esetben az érdemi munka a tanteremben történik és utána visszük ki a diákokat
a terepre, a valóságban is megszemlélni a dolgokat (Borsos, 2018).
Akár kirándulásról, akár látogatásról, akár egy egyszerű sétáról legyen szó mindhárom esetben
fontos szerepet kap négy fontos folyamat: a tervezés, az előkészítés, a kivitelezés és az utólagos tantermi
munka. Az előkészítés magába foglalja a megfelelő terep kiválasztását, feltérképezését. A terep
adottságainak és lehetőségeinek felmérése után következik a feladatok megtervezése, a munkaforma
illetve a munkamódszerek kiválasztása. A gyerekek felkészítése szintén fontos lépés a sikeres tantermen
kívüli óra megtartása érdekében. Rendelkezniük kell a megfelelő előzetes tudással, ahhoz, hogy élvezni
és követni tudják a valós környezetben folyó munkát. A kivitelezés során is oda kell figyelni néhány
alapszabályra: mindenki jól lásson és halljon mindent, mindenkinek legyen meg a tudásszintjének
megfelelő feladata, a fegyelem és a figyelem fenn tartása.
A kirándulás, a látogatás és a séta után is elengedhetetlen a tanteremben megvalósított elemzés. Ez
szintén hozzájárul a hatékony és tartós ismeretszerzéshez. Az elemzés során átbeszéljük a tanulókkal a
megfigyelt, megtapasztalt dolgokat, kijavítjuk az esetleges hibákat illetve, ha szükséges, akkor pótoljuk
a hiányosságokat. A legtöbb esetbena terepen összegyűjtött dolgok (növények, termések stb.)
rendszerezésére, gyűjtemények összeállítására is ekkor van lehetőség.
Egy 2016-ban Szerbiában és Magyarországon végzett felmérés szerint a tanítók számára a
legnagyobb problémát az időhiány jelenti a tantermen kívüli oktatással kapcsolatban (Borsos, 2018).
Többen panaszkodtak az alkalmas helyszínek hiányára illetve a nem megfelelő szaktudásukra is. A
megfelelő helyszínek összegyűjtésével és ötletekkel, javaslatokkal a probléma részben megoldható
lenne (Borsos, 2018).
A másik lehetséges megoldást az jelentené, ha a leendő pedagógusok, már az egyetemen
megtanulnák értékelni a tantermen kívüli oktatás jelentőségét és fontosságát. Tanulmányaik során
lehetőséget kapnának elsajátítani az ehhez szükséges elméleti és gyakorlati alapokat. Ily módon
munkába állásuk kezdeténmár egy alkalmazható tudással rendelkeznének, és nem riadnának vissza
attól, hogy a diákokat minél többszörvigyék ki a természetbe.
Ezen elgondolás alapján,egyetemünkön az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző
Karán, három tantermen kívüli oktatással foglalkozó választható tantárgyat oktatunk. Ezek a
„Kirándulások, séták, látogatások szervezés”, a „Biológia gyűjtemények” és a „Zoopedagógia”
elnevezésű kurzusok. A kötelezően teljesítendő módszertani órákon is próbálunk minél nagyobb
hangsúlyt fektetni erre a tantermen kívüli oktatásra, mint lehetséges tanítási módszerre.
1.1. A kirándulások, séták, látogatások tárgy bemutatása
Karunkon, az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző karán, három tantermen kívüli
oktatással kapcsolatos választható kurzust hirdetünk meg. Az egyik a kirándulások, séták, látogatások
szervezése nevet viseli. A másik a biológiai gyűjtemények nevet kapta. A harmadik pedig a
zoopedagógia, mely teljes egészében egy speciális helyszínre, az állatkertben történő munkára
koncentrál (Czékus, 2018).
Kirándulások, séták, látogatások kurzust a 6. szemeszterben, azoopedagógia és a biológiai
gyűjtemények órát a 8. szemeszterben választhatják a tanító szakos és az óvoda pedagógushallgatók.
Mindhárom tárgy esetében a fő cél az volt, hogy a résztvevők megtanuljanak reális környezetben
illetve az állatkertben tanítási egységeket feldolgozni, gyűjteményeket készíteni egyedül illetve a
gyerekekkel közösen. Fő cél a szükséges elméleti és gyakorlati háttértudás megszerzése ennek
megtervezéséhez, kivitelezéséhez és feldolgozásához. Hosszú távú célként azt tűztük ki, hogy mind
leendő tanítók illetve óvoda pedagógusok megismertessék és megszeretessék a gyerekekkel a
természetet. Véleményünk szerint ezzel rá tudnánk venni őket, hogy minél több időt töltsenek a
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szabadban, új ismeretekre tegyenek szert, észrevétlenül, játszva tanuljanak és környezettudatos
életmódot élő felnőtt legyen belőlük.
A kirándulások, séták, látogatások nevű kurzus elméleti és gyakorlati részekből áll. Az elméleti rész
során bemutatjuk a kirándulások, séták, látogatások fogalmát, fontosságát, fajtáit, jellemzőit, helyüket
az iskolai illetve az iskoláskor előtti intézmények programjában (Borsos, 2014). Különhangsúlyt
fektetünka tervezésre és az utána következő tantermi munkára, mert csak így válhatnak az oktatás, a
tanítási egység elsajátításának szerves részévé. A pontos tervezés, kivitelezés és elemzés nélkül csak
egyszerű friss levegőn való tartózkodássá válik az intézmények falain kívül eltöltött időtartam.
A hallgatók már az előadások során is kreativitást igénylőfeladatokat kaptak, melyeket párban
végeztek el. Ezek közé tartozott: egy adott látogatás megtervezése, a helyszínen folyó munkához és az
utólagos feldolgozáshoz szükséges feladatlapok összeállítása stb. Az óra végén minden páros bemutatta
a munkáját, és megbeszéltük az esetleges hibákat. Ily módon tanulhattak egymás tévedéseiből és újabb
ötleteket meríthettek belőlük. Az elméleti oktatás keretein belül még a tanteremben megtanulhatták és
gyakorolhatták a növény- illetve állatfajok határozását is. Ennek során a hallgatók megismerhették
környékünk fontosabb ökoszisztémáinak élőlényeit.
A gyakorlati oktatás valós, természetes illetve társadalmi környezetben zajlott. Minden helyszínen
a gyakorlati részt rövid magyarázat előzte meg, melynek során átismételtük az elméleti órákon
tanultakat és utasításokat kaptak a hallgatók a gyakorlati feladatokhoz. Az óra nagy része páros- vagy
kis létszámú csoportmunkával telt. A választott két munkaforma hallgatók kreativitásának fejlesztését
tűzte ki célul, mert a szülőhelyükre visszatérve önállóan kell majd megfelelő helyszínt választaniuk,
látogatásokat megtervezniük és kivitelezniük. Az egyetemhez közelebbi helyszínek megközelítése
során a begyakorolhatták a gyermekekkel való biztonságos közlekedés alapszabályait is. Minden
esetben két hallgató volt az „óvó/tanító”, a többiek pedig a „gyerekek”, akiket el kellett juttatni az adott
helyszínre (Borsos, 2014).
A tárgy teljesítésének feltétele az órákon való aktív részvétel és egy foglalkozás tervezet/óravázlat
megírás és bemutatása. Ennek során egy a szülőhelyükön kiválasztott természetes vagy társadalmi
környezetet kellett feldolgozniuk az elméleti és gyakorlati órákon tanultak alkalmazásával.
2. Célkitűzések
Fő célkitűzésünk a hallgatók véleményének összegyűjtése és kielemzése volt. A kapott válaszok
alapján szerettük volna módosítani az elméleti és a gyakorlati órák tartalmát, hogy a hallgatókat minél
hatékonyabban tudjuk felkészíteni a tantermen kívüli órák megtervezésére, kivitelezésére és
feldolgozására.
3. Anyag és módszer
A kurzust 21 tanító szakos és 9 óvoda pedagógus szakos hallgató vette fel. Mind a 30 személy
teljesítette az aláírás feltételét és letették a vizsgát is. A félév végén a tárgyat felvett hallgatók egy
kérdőívet töltöttek ki. Ez már az osztályzatok beírása után történt. A hallgatók maguk dönthették el,
hogy felírják a nevüket vagy csak név nélkül vállalják a véleményüket. Ezzel a két lépéssel próbáltuk
elérni a minél magasabb fokú objektivitást. A kérdőív 15 kérdésekét csoportra osztható:
voltak eldöntendő és kifejtő kérdések is. A kapott válaszokat microsoftexcel program segítségével
elemeztük ki.
4. Eredmények
4.1. A tanító szakos hallgatók véleménye a kirándulások, séták, látogatások szervezése nevű kurzusról
Az első kérdésben arra voltunk kíváncsiak, hogy tetszett-e az óra. Mind a 21 hallgató (100%) az
igen lehetőséget karikázta be.
A második kérdés így hangzott: mit változtatnál meg? Mi nem tetszett?A hallgatók 9,53%-a nem
válaszolt a kérdésre, vagy kihúzta azt (1. ábra). Ez valószínűleg azt jelenti, hogy tetszett nekik az óra és
nem szeretnének semmit megváltoztatni. 23,81%-ukazt írta, hogy semmit nem szeretne megváltoztatni.
4,76%-uk kevésnek találta a meglátogatott helyszínek számát. A hallgatók 42,76%-a más helyszíneket
tekintett volna meg. Valójában egyetlen helyszínnel volt problémájuk: a vízgyár látogatását tartották
feleslegesnek. 4,76%-uk egyéb tényezőkre hivatkozik, melyet nem részleteztek, így nem derült ki
számunkra, hogy mi nem tetszett nekik. A válasz adók 14,28%-a az időhiányra panaszkodott, hogy
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kevésnek találták az egyes terepeken eltöltött egy-másfél órát. Szívesen maradtak volna még hosszabb
ideig.
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1. ábra: A „Mit változtatnál meg az órával kapcsolatban?” kérdésre adott válaszok megoszlása
(az egyes válaszok aránya százalékban van kifejezve).

A harmadik kérdésben ötleteket vártunk arra vonatkozólag, hogy milyen terepeket látogattak volna
még meg. Tíz hallgató nem élt a válaszadás lehetőségével, egyszerűen kihúzta az üresen hagyott helyet.
A többiek felírtak legalább egy terepet, de volt, aki három lehetőséget is felsorolt. A legtöbb szavazatot
a tanya kapta (5 válasz). Második helyre az erdő került három szavazattal. A harmadik helyen
holtverseny alakult ki: a szennyvíztisztító telepet és a színházat is két-két hallgató javasolta. Egy
hallgató különböző iparosokat (pék, kovács stb.) látogatna még meg. Egy válaszadó pedig többször is
elmenne az állatkertbe.
A negyedik kérdésnél arra kérdeztünk rá, hogy melyik terepre nem mentek volna el a hallgatók. Öt
válaszadó kivételével a többiek a vízgyárat jelölték be.A következő négy kérdésnél arra voltunk
kíváncsiak, hogy mennyire tetszett a hallgatóknak az óra technikai kivitelezése: megfelelt-e az elméleti
és gyakorlati részek aránya, problémát okozott-e, hogy párban/kisebb csoportokban kellett dolgozni,
több tanári magyarázatot igényeltek volna, vagy jó volt kreatívnak lenni, könnyű volt megközelíteni a
terepeket? Az utolsó pontot kivéve, minden egyes esetben pozitív visszajelzést kaptunk. A terep
megközelítése a hallgatók 42,86%-nak okozott gondot (2. ábra).
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2. ábra: A „Problémát okozott-e a helyszínek megközelítése?” kérdésre adott válaszok megoszlása (az egyes
válaszok aránya százalékban van kifejezve).

A következő kérdésben azt kértük a hallgatóktól, hogy fejtsék ki véleményüket a tárgy elméleti
részéről. A hallgatók válaszaiból kiderült, hogy teljes egészében elégedettek. Sok hasznos
információval lettek gazdagabbak. Jobban megismerték az egyes terepeket, valamint környékünk
növény és állat világát. Külön kiemelték, hogy sokkal egyszerűbb és könnyebb volt számukra a tanulás,
hogy a valós helyszínen megfigyelhették és meg is tapasztalhatták a dolgokat. Néhány példa a kapott
válaszok közül:
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‒
‒
‒
‒
‒
‒

„Tetszett, hogy minden elmélet végén párban kellett feladatokat megoldani.”
„Lehetett volna kicsit több elmélet, de a gyakorlati órákon is sok elméleti tudást kaptunk.”
„Hasznosnak találtam a kérdéseket, hogy gondolkodnunk kellett, mindjárt előadás után voltak.
Szinte a semmiből (előtudásból) építkeztünk és maximálisan a kreativitásunkra kellett
támaszkodnunk.”
„Az elméleti rész tetszett, jó volt, hogy előbb elsajátítottuk az elméleti tudást és utána mentünk
terepre.”
„Jó volt.”

Az osztályozás módja is elnyerte a hallgatók tetszését, csak pozitív visszajelzéseket kaptunk. Többen
kiemelték, hogy véleményük szerint nagyon hasznos volt, hogy egymás óravázlataiból is tanulhattak,
ötleteket meríthettek.
A 11. kérdés így hangzott:„Mit vártál a tárgytól? Megkaptad-e?” A hallgatók kivétel nélkül igennel
válaszoltak. Elvárásaik közt a következő dolgok szerepeltek: megtanulják az oktatási intézmény falain
kívül órát tartani, elsajátítsam a gyerekekkel történő terepi munka elméleti és gyakorlati részét, képes
legyek kirándulásokat, sétákat, látogatásokat megtervezni és levezetni stb. Néhány példa a kapott
válaszok közül:
‒ „….kellemesen csalódtam, mert nagyon sok szép helyet bejártunk.”
‒ „Nem tudtam mit várjak, azt hittem sok elméleti rész lesz, de tetszett, hogy gyakorlaton keresztül
lett megvalósítva. Így sokkal könnyebben lehetett tanulni, tapasztalni.”
‒ „Ezt vártam, ami meg is valósult. Meg vagyok elégedve.”
‒ „A tantárgytól egy kis tapasztalatot, új ismereteket vártam. Többet kaptam, mint vártam. A sok
gyakorlattal rengeteg élményt, tapasztalatot szereztem.”
‒ „Azt hittem, hogy főként elmélet és prezentálás lesz. Kellemesen csalódtam, hogy mennyire sok
gyakorlati rész volt.”
A „könnyebben tartottál-e órát/foglalkozást a tárgy keretein belül tanultak segítségével?” kérdésre
21 darab igen választ kaptunk.
A következő két kérdés gyakorlati jellegű volt és a hallgatók tantermen kívüli oktatásról alkotott
véleményét firtatta. A „fontosnak tartod-e az egyes tananyagok természetben való feldolgozását?” és a
„Fogod-e vinni a gyerekeket terepre, ha majd munkába állsz?” szövegű kérdés is 100%-ban pozitív
visszajelzést hozott.
A kurzus sikerességét talán az utolsó kérdés világítja meg a legjobban, mely arról érdeklődik, hogy
mennyire érzik felkészültnek magukat a hallgatók arra, hogy az intézmény falain kívül tartsanak órát.
A 21 hallgató kivétel nélkül az igen lehetőséget karikázta be.
4.2. Az óvodapedagógus szakos hallgatók véleménye a kirándulások, séták, látogatások szervezése nevű
kurzusról
Az első kérdésben arra voltunk kíváncsiak, hogy tetszett-e az óra. Mind a 9 hallgató (100%) az igen
lehetőséget karikázta be.
A második kérdés így hangzott: mit változtatnál meg? Mi nem tetszett? Minden hallgató válaszolt a
kérdésre. 55,55%-uk azt írta, hogy semmit nem szeretne megváltoztatni (3. ábra). 11,11%-uk kevésnek
találta a meglátogatott helyszínek számát. A hallgatók 22,22%-a más helyszíneket tekintett volna meg.
A válasz adók 11,11%-a az időhiányra panaszkodott, hogy kevésnek találták az egyes terepeken eltöltött
egy-másfél órát. Szívesen maradtak volna még hosszabb ideig.
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3. ábra: A „Mit változtatnál meg az órával kapcsolatban?” kérdésre adott válaszok megoszlása
(az egyes válaszok aránya százalékban van kifejezve).

A harmadik kérdésben ötleteket vártunk arra vonatkozólag, hogy milyen terepeket látogattak volna
még meg. Öt hallgató nem élt a válaszadás lehetőségével, egyszerűen kihúzta az üresen hagyott helyet.
A többi négy hallgató felírtak legalább egy terepet, de volt, aki több lehetőséget is felsorolt. A következő
ötleteket kaptuk: lovarda, valamilyen gyár, szennyvíztisztító, városháza, uszoda, gyümölcsös,
konyhakert, szántóföld, tanya illetve az állatkertet több alkalommal is meglátogatnák.
A negyedik kérdésnél arra kérdeztünk rá, hogy melyik terepre nem mentek volna el a hallgatók.
Négy válaszadó kivételével a többiek a vízgyárat jelölték be.A következő négy kérdésnél arra voltunk
kíváncsiak, hogy mennyire tetszett a hallgatóknak az óra technikai kivitelezése: megfelelt-e az elméleti
és gyakorlati részek aránya, problémát okozott-e, hogy párban/kisebb csoportokban kellett dolgozni,
több tanári magyarázatot igényeltek volna, vagy jó volt kreatívnak lenni, könnyű volt megközelíteni a
terepeket? Az utolsó pontot kivéve, minden egyes esetben pozitív visszajelzést kaptunk. A terep
megközelítése a hallgatók 11,11%-nak okozott gondot (4. ábra).
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4. ábra: A „Problémát okozott-e a helyszínek megközelítése?” kérdésre adott válaszok megoszlása (az egyes
válaszok aránya százalékban van kifejezve).

A következő kérdésben azt kértük a hallgatóktól, hogy fejtsék ki véleményüket a tárgy elméleti
részéről. A hallgatók válaszaiból kiderült, hogy teljes egészében elégedettek. Sok hasznos
információval lettek gazdagabbak. Néhány példa a kapott válaszok közül:
‒ „Az elméleti részek jók voltak. Pozitív volt számomra a sok prezentáció, gazdag képekkel.”
‒ „Jól felkészített minket a gyakorlati órákra.”
‒ „Tetszett, hogy az elméleti résszel kezdtük és hogy a tanárnő nagyon érthetően magyarázott.
Megfelelően tudnám alkalmazni a tanultakat.”
‒ „Érdekes volt, kapcsolódott a gyakorlati részekhez.”
‒ „Érdekesek voltak az órák. Ez a tudás mindig jól jön a későbbiekben.”

245

Az osztályozás módja is elnyerte a hallgatók tetszését, csak pozitív visszajelzéseket kaptunk. Többen
kiemelték, hogy véleményük szerint nagyon hasznos volt, hogy egymás óravázlataiból is tanulhattak,
ötleteket meríthettek.
A 11. kérdés így hangzott: „Mit vártál a tárgytól? Megkaptad-e?” A hallgatók kivétel nélkül igennel
válaszoltak. Elvárásai közt a következő dolgok szerepeltek: megtanulják az oktatási intézmény falain
kívül órát tartani, elsajátítsam a gyerekekkel történő terepi munka elméleti és gyakorlati részét, képes
legyek kirándulásokat, sétákat, látogatásokat megtervezni és levezetni stb. Néhány példa a kapott
válaszok közül:
‒ „…kirándulás tartalmi megszervezéséről szereztem sok információt, és nagyon tetszettek a
gyakorlati órák.”
‒ „…már tudom hova lehet gyerekeket vinni, ahol tarthatok nekik foglalkozást, több tanítási
témát fel lehet dolgozni a szabadban is, tudom, hogy milyen játékokat lehet becsempészni egy
szabadban megtartott foglalkozásba…”
‒ „Azt vártam, hogy megtanuljak egy kirándulást megszervezni és ezt meg is kaptam.”
‒ „Először nem tudtam, hogy milyen lesz ez a kurzus, de elégedett vagyok.”
‒ „Igen megkaptam. Tisztában vagyok, vele mivel jár egy foglalkozást a szabadban megtartani.”
A „könnyebben tartottál-e foglalkozást a tárgy keretein belül tanultak segítségével?” kérdésre
9 darab igen választ kaptunk.
A következő két kérdés a hallgatók tantermen kívüli oktatásról alkotott véleményét firtatta.
A „fontosnak tartod-e az egyes tananyagok természetben való feldolgozását?” és a „Fogod-e vinni a
gyerekeket terepre, ha majd munkába állsz?” szövegű kérdés is 100%-ban pozitív visszajelzést hozott.
A kurzus sikerességét talán az utolsó kérdés világítja meg a legjobban, mely arról érdeklődik, hogy
mennyire érzik felkészültnek magukat a hallgatók arra, hogy az intézmény falain kívül tartsanak órát.
A 9 hallgató kivétel nélkül az igen lehetőséget karikázta be.
5. Következtetések
Következtetésként elmondhatjuk, hogy a kirándulások, séták, látogatások elnevezésű tárgy teljes
mértékben elnyerte a hallgatók tetszését. Nem okozott számukra gondot az alkalmazott új módszer,
hogy az intézmény falain kívül történt az ismeretek átadása. A kapott válaszokból egyértelműen
kiderült, hogy úgy érzik megkapták a szükséges elméleti és gyakorlati tudást ahhoz, hogy képesek
legyenek megvalósítani egyes tanítási egységek reális környezetben történő feldolgozását.
Így a gyerekekkel az óvoda/iskola falain kívül töltött idő hasznos ismeretszerzéssé, játszva
tanulássá alakul át.
A hallgatóknak minden évben lehetőségük van véleményt nyilvánítani a kurzussal kapcsolatban. A
mostani és a korábbi felmérésekből is az derült ki, hogy a Kirándulások, séták, látogatások kurzusnak
a hallgatók véleménye alapján indokolt helye van mind a tanítószakos, mind az óvópedagógusok
képzésében (Borsos, 2014). A következő tanévben is szeretnénk meghirdetni. A leendő tanítók és óvók
olyan elméleti és gyakorlati alkalmazható tudásra tesznek szert, melyet egyetlen más tárgy keretein
belül sem sajátítanak el, de más tárgyak oktatása során is alkalmazni tudnak majd a későbbiek során
(Borsos, 2014).
A hallgatók véleménye alapján két fontos dolgot tudtunk megállapítani: a vízgyár, mint oktatási
helyszín nem nyerte el tetszésüket és szeretnének egy tanyát is meglátogatni. Mindkét észrevételen
tudunk javítani. A hallgatóktól kapott kritikák segítenek nekünk abban, hogy módosítsunk a tananyag
tartalmán illetve korrigáljuk a szemeszter során adódott esetleges hibákat.Ily módon még
hatékonyabban tudunk dolgozni, még biztosabb alapokat adhatunk hallgatóinknak ahhoz, hogy leendő
óvónőként/tanítónőként bátran és szakszerűen alkalmazza majd a különféletermészetes és társadalmi
környezeteket oktatási helyszínként. Ez egy megoldás lenne arra, hogy a gyerekeket kiszakítsuk a
virtuális világból, rávegyük őket arra, hogy kimenjenek a természetbe és megismerjék környezetük
élővilágát.Bebizonyították, hogy, amit a gyerekek szeretnek azt védeni is fogják, így a maguk módján
ők is hozzá tudnak járulni bolygónk megmentéséhez (Chawla, 2006).
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THE OPINION OF THESTUDENTS OF THE UNIVERSITY OF NOVI SAD,
TEACHERTRAININGFACULTY IN THEHUNGARIANLANGUAGEABOUTTHE “EXCURSIONS,
WALKS AND VISITS” COURSE

Abstract
Nowadays children spend most of their time in front of the monitor of the computer or in front if the television.
The research-based learning and the time spent in nature are pushed into the background. In such way their
environmental awareness will not develop. They will not get familiar with the plants and animals living in their
environment. One possible solution can be the cooperation of the schools/kindergartens and parents, and together
achieve that children get familiar with the nature and begin to like it. Well prepared teachers are needed for this
process. Because of this reason the course named “excursions, visits, walks” was planned and started in our faculty
in University of Novi Sad Teacher Training Faculty in Hungarian in sixth semester. The main aim of the course
was that students learn the elementary knowledge about the outdoor education in the theoretical and practical
classes. Students, who attended the course, filled out a questionnaire in which they could tell their opinion about
it. It can be summarizes that the students are maximally satisfied with the theoretical and practical classes and
with the knowledge they got.
Keywords: outdooreducation, students, excursions, visits, walks

247

MILYEN GYAKRAN ALKALMAZTÁK AZ IKT ESZKÖZÖKET AZ
ÚJVIDÉKI EGYETEM MAGYAR TANNYELVŰ TANÍTÓ KÉPZŐ KAR
HALLGATÓI A 2018/2019-ES ÉVBEN MEGTARTOTT TERMÉSZET
ÉS TÁRSADALOM ÓRÁKON?
BORSOS ÉVA
Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, Szerb Köztársaság
bborsoseva@gmail.com
Összefoglaló
Napjainkban egy tanítótól mindenki elvárja, hogy érdekes órákat tartson és alkalmazza a legújabb
oktatási módszereket, taneszközöket. Egyetemünk az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű
Tanítóképző Kara igyekszik felkészíteni a tanító szakos hallgatókat ezekre a kihívásokra. A 3. évben
lehallgatott módszertan előadások és gyakorlatok után, a 4. évben már a gyakorló iskolában sajátítják
el a hatékony oktató-nevelő munka alapelveit.
Munkánkban a hallgatók IKT eszköz használati szokásait vizsgáltuk a gyakorló iskolában megtartott
természet és társadalom valamint környezetismeret órákon a 2018/2019-es évben. A kapott
információkat osztályokra és óra típusokra lebontva is megvizsgáltuk. Az eredményeket összevetettük
az előző négy évben végzett felmérések adataival.
Kulcsszavak: IKT, tanítóképzés, természet és társadalom
1. Bevezető
A módszertani definíció szerint taneszköznek nevezünk minden olyan tárgyat, amely felhasználható
az oktatás folyamatában, elősegíti az oktatás céljainak elérését (Czékus, 2013).
A taneszközöket történelmi szempontból öt csoportra oszthatjuk (Czékus, 2005):
‒ Az első nemzedékbe tartoznak a technikai eszköz nélkül elkészíthető tárgyak: képek, makettek,
modellek stb.
‒ A második generációs taneszközök közé soroljuk azokat a dolgokat, melyeknél az elkészítés
technikai eszközt igényel, de az információ közvetítése már nem. Ide tartozik a tankönyv, a
fénykép stb.
‒ A harmadik nemzedék azokat az eszközöket foglalja magába, melyek elkészítése és
felhasználása is technikai segítséget igényel. Ilyenek a hangfelvételek, a videó felvételek stb.
‒ Időrendben a negyedik csoportot azok az eszközök alkotják, melyek a szemléltetés mellett a
tanulásirányítást is elősegítik, például a különféle oktatóprogramok.
‒ Történelmi szempontból az ötödik csoport tagjai azok a taneszközök, amelyek interaktív
kapcsolatban állnak a felhasználóval.
A taneszközök használata megfelelő módszertani elvek alapján történik. Ezek közül a
legfontosabbak, hogy igazodniuk kell az oktatott tananyag tartalmához és a gyerekek pszichofizikai
fejlettségéhez valamint nem szabad túlzásba vinni az alkalmazásukat (Czékus, 2013).
Az információs és kommunikációs eszközöket (IKT) ma a legkorszerűbb taneszközöknek tekintjük.
Ide tartoznak az oktató filmek, a számítógép, az internet, az interaktív tábla, az oktató programok stb.
(Forgó, 2009). Számos pozitív tulajdonsággal rendelkeznek: vonzóbbá teszik a tananyagot, felkeltik a
gyerekek figyelmét, aktivizálják őket a tanulási folyamat során, segítenek az otthoni tanulásban,
bármely tantárgy oktatása során hatékonyan alkalmazhatóak, a tanulók számára közelebb hozhatóak a
dolgok térben és időben stb.
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Az általános iskolai oktatás során a gyerekek az alapvető természeti és társadalmi ismereteiket az 1.
és a 2. osztályos környezetünk és a 3. és a 4. osztályos természet és társadalom órák sorén szerzik meg
(National Curriculum Serbia, 2013). Ez a két tárgy biztosítja az alapokat a felsőbb osztályokban előadott
biológia elnevezésű tantárgy tanulásához. A témakörök spirális elrendeződésűek, osztályról osztályra
ismétlődnek, csak tartalmilag bővülnek (Czékus, 2005). A főbb témakörök 1. osztályban az élő és az
élettelen természet valamint a tájékozódás térben és időben (Marinković, 2008). 2. osztályban ez
kibővül az emberi tevékenységek és a mozgás térben és időben témakörökkel (Marinković, 2008). 3.
osztályban már az egyes életközösségekkel valamint az anyagokkal is megismerkednek a gyerekek.
Ekkor kezdődik meg a történelem tanulás megalapozása is (Marinković, 2012). A 4. osztályban a fő
hangsúlyt a szerb és a magyar történelemi témák és a környezettudatosságra való nevelés kapják
(Vasiljević, 2013).
Az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karának tanító szakos hallgatói a
környezetünk illetve a természet és társadalom tantárgyak oktatásához szükséges ismereteket a hatodik
szemeszter során sajátítják el elméleti illetve gyakorlati órákon. A gyakorlati órákon már írnak
óravázlatot és kisebb csoportokban egymásnak tartanak úgy nevezett csoportos óra szimulációkat.
Negyedik évben a gyakorló iskolákban a hallgatók már teljes 45 perces tanítási órákat tartanak meg
egyedül mentor tanítói és egyetemi oktatói felügyelet mellett.
2. Célkitűzés
Fő célunk a kar 4. éves tanító képzős hallgatóinak IKT eszköz használatának megfigyelése és
kielemzése az egyetem gyakorló iskolájában 1. és 2. osztályában a környezetünk, és a 3. és 4. osztályban
megtartott természet és társadalom órák során. A fő kérdés az volt, hogy a hallgatók milyen mértékben
használják ezeket a taneszközöket az egyes óra típusok esetében. Arra is kíváncsiak voltunk, hogyan
alakul az IKT eszközök használatának gyakorisága a 2. félévben, amikor már van némi tapasztalatuk a
tanítási órák önálló tartásával kapcsolatban.
3. Anyag és módszer
A hallgatók három csoportra felosztva tartják meg az órákat. Egy héten minden csoportból két
hallgató tanít, a többiek pedig megfigyelik azt és részt vesznek az óra kielemzésében.
Az első félév során a hallgatók összesen 42 tanítási órát tartottak meg: az első és a második
osztályban 7-7 órát, a harmadik és a negyedik osztályban 14 – 14 órát. A második félév során 36 órát
tartottak: az első és a második osztályban 6-6 órát, a harmadik és a negyedik osztályban, pedig
12-12 órát.
A hallgatók által megírt 1. és 2. osztályos környezetünk és 3. és 4. osztályos természet és társadalom
óravázlatok átolvasása után feljegyeztük, hogy mely órákon használtak IKT eszközöket és mely órákon
nem. Az elemzést az egyes óra típusokra és a két félév összehasonlítására is kiterjesztettük. A kapott
eredményeket átszámoltuk százalékos arányra a könnyebb összehasonlítás érdekében, mert a két
tagozattal rendelkező osztályokban több órát tartottak hallgatóink, mint az egy tagozattal rendelkező
osztályokban. A kapott százalékokat Excel program segítségével grafikonokon ábrázoltuk az egyes
óratípusok és a két félév lebontásában.
4. Eredmények
Az 1. osztályban hat környezetünk órát tartottak a hallgatók, ebből négy órán alkalmaztak laptopot
és projektort. Ez azt jelenti, hogy a megtartott órák 66,66%-n használták ezeket az eszközöket.
Az új anyagot feldolgozó óratípusból négy darab volt, ebből két órán alkalmaztak laptopot és
kivetítőt. Ez az órák 50%-t teszi ki (1. ábra). Ismétlő órából egyet tartottak a hallgatók és használták is
a számítógépet (100%). A gyakorló órából szintén egy jutott a hallgatóknak, és használtak számítógépet
(100%).
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1. ábra: A hallgatók IKT eszköz használata az 1. osztályban megtartott környezetünk
órákon a tavaszi félévben (új anyag: új tananyagot feldolgozó óra típus, ismétlő:
ismétlő óra típus, gyakorló: gyakorló óra típus).

A 2. osztályban szintén hat órát tartottak a hallgatók. Ezek közül öt órán használtak számítógépet és
projektort. Ez az órák 83,33%-t jelenti.
Az új anyagot feldolgozó óra típusból kettő jutott a hallgatóknak, ebből mind a két órán segítségül
hívták a számítógépet a tananyag előadása során (2. ábra). Ismétlő órából egyet tartottak a hallgatók és
nem alkalmaztak információs kommunikációs taneszközt. Gyakorló óra típusból hármat tartottak
hallgatóink és használták a számítógépet az órák megtartása során (100%).
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2. ábra: A hallgatók IKT eszköz használata a 2. osztályban megtartott környezetünk
órákon a tavaszi félévben (új anyag: új tananyagot feldolgozó óra típus, ismétlő:
ismétlő óra típus, gyakorló: gyakorló óra típus).

A 3. osztályban összesen 12 természet és társadalom órát tartottak a hallgatók és ebből 10 órán
használták a számítógépet. Ez az órák 83,33%-t teszi ki.
Az új anyagot feldolgozó órából tízet kaptak a hallgatók. Nyolc tanítási egység feldolgozása
alkalmával használtak számítógépet és projektort (3. ábra). Ez az órák 80%-t teszi ki. Ismétlő órából
egyet kaptak a hallgatók és használtak is IKT eszközt (100%). Gyakorló órából szintén egy jutott a
hallgatóknak és alkalmaztak is számítógépet az óra érdekesebbé tételéhez (100%).
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3. ábra: A hallgatók IKT eszköz használata a 3. osztályban megtartott
természet és társadalom órákon a tavaszi félévben (új anyag: új tananyagot feldolgozó
óra típus, ismétlő: ismétlő óra típus, gyakorló: gyakorló óra típus).
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A hallgatók a 4. osztályban szintén tizenkét természet és társadalom órát tartottak meg, ebből
tizenegy órán alkalmaztak laptopot és projektort. Ez azt jelenti, hogy a megtartott órák 91,66%-n
használták ezeket az eszközöket.
Az új anyagot feldolgozó óratípusból tíz darab volt, ebből kilenc órán alkalmaztak számítógépet a
hallgatók. Ez az órák 90%-t jelenti (4. ábra). Ismétlő órából egyet tartottak a hallgatók és használtak
számítógépet (100%). A gyakorló órákból szintén egy jutott a hallgatóknak, használtak is laptopot és
kivetítőt az óra megtartása során (100%).
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4. ábra: A hallgatók IKT eszköz használata a 4. osztályban megtartott természet és társadalom órákon a tavaszi
félévben (új anyag: új tananyagot feldolgozó óra típus, ismétlő: ismétlő óra típus, gyakorló: gyakorló óra típus).

A 2018/2019-es tanév első és második félévét összehasonlítva megállapítható, hogy az 1. osztály
esetében egyedül az új tananyagot feldolgozó órák esetében változott az arány: 60%-ról 50%-ra
csökkent (5. ábra). Az ismétlő és a gyakorló órák mindegyikén alkalmaztak IKT eszközt a hallgatók.
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5. ábra: A hallgatók IKT eszköz használata az 1. osztályban megtartott környezetünk órákon az 1. és a 2.
félévben (új anyag: új tananyagot feldolgozó óra típus, ismétlő: ismétlő óra típus, gyakorló: gyakorló óra típus).

A 2. osztályban az új anyagot feldolgozó órák esetében 50%-ról 100%-ra nőtt a laptop és a kivetítő
használatának aránya (6. ábra). Az ismétlő órák megvalósítása során a második félévben egyáltalán
nem alkalmaztak digitális eszközt a hallgatók. A gyakorló órák tekintetében, pedig megmaradt a 100%os arány.
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6. ábra: A hallgatók IKT eszköz használata a 2. osztályban megtartott környezetünk órákon az 1. és a 2.
félévben (új anyag: új tananyagot feldolgozó óra típus, ismétlő: ismétlő óra típus, gyakorló: gyakorló óra típus).

A 3. osztályban az új anyagot feldolgozó és az ismétlő órák esetében megnőtt az IKT használat
gyakorisága (7. ábra). Az új anyagot feldolgozó óráknál 71,4%-ról 80%-ra emelkedett, az ismétlő
óráknál, pedig 83,3%-ról 100%-ra emelkedett. A gyakorló órák esetében ebben az osztályban is maradt
az 1. félévben megfigyelt 100%.
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7. ábra: A hallgatók IKT eszköz használata a 3. osztályban megtartott természet és társadalom órákon az 1. és a
2. félévben (új anyag: új tananyagot feldolgozó óra típus,
ismétlő: ismétlő óra típus, gyakorló: gyakorló óra típus).

A 4. osztályban ugyanúgy alakult a helyzet, mint a 3. osztályban (8. ábra). Az új anyagot feldolgozó
órák esetében 71,4%-ról 90%-ra emelkedett az IKT eszközök használatának gyakorisága, az ismétlő
órák esetében pedig 80%-ról 100%-ra emelkedett. A gyakorló órák esetében ebben az osztályban is
megismétlődött az 1. félévben tapasztalt 100%-os arány.
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8. ábra: A hallgatók IKT eszköz használata a 4. osztályban megtartott természet és társadalom órákon az 1. és a
2. félévben (új anyag: új tananyagot feldolgozó óra típus,
ismétlő: ismétlő óra típus, gyakorló: gyakorló óra típus).
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5. Következtetések
A kapott eredmények egy részt nagyon pozitívak, hiszen egyértelműen elmondható, hogy a kar hallgatói
a környezetismeret módszertan alapelveinek megfelelően használják az IKT eszközöket a gyakorló
iskolában megtartott környezetünk illetve természet és társadalom órák során. A rendelkezésre álló
információs kommunikációs eszközök közül viszont csak a laptopot és a kivetőt használják. Az interaktív
táblát egyáltalán nem alkalmazták egyetlen óra megtartása során sem. A kar hallgatóinak ki kellene
használnia, hogy a gyakorló iskola technikai szempontból ennyire jól felszerelt és gyakorolniuk kellene ezen
eszköz használatát is, hogy megfelelő tapasztalatokat szerezzenek a jövendőbeli munkájukhoz.
A két félév összehasonlításából kiderült, hogy jelentős mértékben megemelkedett a digitális taneszközök
segítségével megtartott tanítási órák aránya. Azt is mondhatnánk, hogy ezen eszközök nélkül már nem is
tudnának órát tartani. Ez azért okoz problémát, hiszen Vajdaság számos iskolájában nem áll a tanítók,
tanárok rendelkezésére sem laptop, sem kivetítő. E miatt a hallgatóknak meg kell tanulniuk ezen eszközök
nélkül is módszertanilag megfelelő, érdekes tanítási órákat megtervezni és megvalósítani.
A 3. és a 4. éves módszertan órák során fel kell hívnunk a hallgatók figyelmét, hogy nem szabad túlzásba
vinni a modern, IKT eszközök használatát sem, mert sok esetben a hagyományos oktatási módszerek sokkal
hatékonyabbak (Borsos, 2015). Nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a „hagyományosabb” oktatási módszerek
alkalmazására is, hiszen például a tantermen kívüli oktatás lehetőségével egyáltalán nem éltek a hallgatóink,
pedig köztudott, hogy hosszú távú tartós tudást ad (Borsos, 2018).
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HOW OFTEN USED THE STUDENTS OF THE UNIVERSITY OF NOVI SAD, TEACHER
TRAINING FACULTY IN THE HUNGARIAN LANGUAGE ICT DEVICES ON NATURE AND
SOCIETY CLASSES IN 2018/2019 YEAR?
Abstrakt
Nowadays it is expected from a teacher to hold interesting classes and use the newest methods and devices.
Our institution the University of Novi Sad, Teacher Training Faculty in the Hungarian Language tries to prepare
students for these challenges. In the 3th year they attend methodology lectures and practices, in the 4 th year they
hold classes in the practical schools.
In our work the ICT device usage practice of our students was analysed in the practical school holding nature
and society classes in 2018/2019 year. The data was examined separated to classes and class types. The results
were compared with data from the last four years.
Keywords: ICT, nature and society, teacher training
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A PALICSI ÁLLATKERTBEN REJLŐ OKTATÁSI LEHETŐSÉGEK
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Összefoglaló
Napjainkban a gyerekek egyre kevesebb időt töltenek a természetben, ami túlságosan kevés ahhoz,
hogy megismerjék a környezetükben élő állatokat. Környezettudatosságuk kialakítása és
környezetvédelmi oktatásuk elengedhetetlen része, hogy megismerkedjenek a vad állatokkal illetve a
hazájuktól távol lévő életközösségek állataival is. A problémát az oktatási intézményeknek és a
szülőknek közösen kell megoldaniuk. Ebben nagy segítséget nyújthatnak az állatkertek, amelyek direkt
erre a célra kidolgozott ismeretterjesztő programokkal, játékokkal várják a látogatókat. Munkánkban a
Palicsi állatkert oktatási lehetőségeit mutatjuk be, az általános iskola alsó osztályaira fókuszálva.
Kulcsszavak: állatkert, általános iskola, oktatás, zoopedagógia
1. Bevezető
Kutatások bizonyítják, hogy, amit a gyerekek szeretnek és ismernek azt védeni is fogják (Chawla,
2006). A gyerekek azonban egyre kevesebb növényt és állatot ismernek a maga természetes
valóságában (Borsos, 2018b). Életüket a számítógépek, a táblagépek és a mobil telefonok határozzák
meg, szinte egy virtuális világ veszi körül őket. Ha megkérjük őket, hogy rajzoljanak le egy állatot, elég
kevés esetben kapunk valósághű ábrázolásokat, mert nem ilyen formában ismerik őket. A rajzfilmek is
sokszor téves információkat zúdítanak rájuk, eltorzított tényekkel és figurákkal. Ezen okok miatt lenne
fontos a szülők és a pedagógusok összefogása.
Egy lehetséges megoldást a tantermen kívüli oktatás jelentene (Borsos, 2018a). Az élményszerzésen
alapulós, tapasztalatokra épülő tudás hatékonysága, minősége és tartóssága vitathatatlan (Boric, 2014).
Az állatok megismerése szempontjából a lehetséges oktatási helyszínek az erdő, a mező, a vízpart
mellett az állatkertek kínálják a legjobb lehetőséget (Borsos, 2018c).
Az állatkertek oktató – nevelő szerepéhez nem fér kétség, Czékus a következő szempontokat emeli
ki (Czékus, 2017):
‒ „- az állatkertet nagy tömegek látogatják;
‒ minden látogató érdeklődik az ott található állatok iránt;
‒ az állatkertben szerzett tapasztalatok olyan érzelmi kötődést eredményeznek az ember és a
természet között, amely kötelességtudattá teszi a természet rombolásának megállítását;
‒ az állatkertben látottak tartósan beépülnek a látogatók tudatába;
‒ a látogatók többsége fiatal, akik (környezeti) nevelése viszonylag könnyű és hatékony,
környezetükkel szembeni felelősségtudatuk alakítható;
‒ a felnőttek környezeti tudata is formálható”
Az állatkertekben rejlő oktatási lehetőségek tanulmányozására és kihasználására külön tudomány
alakult ki, mely a zoopedagógia nevet kapta. A zoopedagógia egy pedagógiai diszciplína, a környezeti
nevelés egyik formája, mely az állatkertek élővilágát felhasználva ismerteti meg a gyerekeket (és a
felnőtteket) az élőlényekkel (Czékus, 2016).
Az állatkertek csak nagy városokban találhatóak, így csak kevés pedagógusnak van lehetősége arra,
hogy egyes tanítási egységeket rendszeresen az állatkertben dolgozzon fel. A legtöbb tanító évente
egyszer vagy négy év alatt egyszer jut el ilyen helyszínre. A tanulókkal tett állatkerti látogatásnak több
féle célja lehet: bemutató jellegű, ökológiai és állatföldrajztani, rendszertani, etológiai (Czékus, 2013).
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Ha a tanév során csak egyetlen alkalommal tudunk eljutni az állatkertbe és bemutató jellegű órát
tudunk tartani akkor a következő módszertani alapelvek szerint kell dolgoznunk (Czékus, 2005):
‒ a séta során rövid ismertetőket kell tartani az állatokról;
‒ kérdések feltevésével arra kell ösztönözni a tanulókat, hogy megfigyeléseiket önállóan
végezzék;
‒ elbeszélések, érdekes történetek mesélésével fel kell kelteni érdeklődésüket;
‒ megfigyelőképességüket fejleszteni kell úgy, hogy minél több érzékszervük legyen aktív
(figyeljék meg az állatok hangját, alakját, szagát).
2. A Palicsi Állatkert
A Palicsi Állatkertet 1949-ben nyitották meg a látogatók előtt. Ma már hozzávetőleg 20 hektáron
terül el. A fajok száma jelenleg 65, de folyamatosan bővül (http://zoopalic.com/). Az állatok számával
kapcsolatban nincsenek pontos információink, hiszen a kedvező körülmények miatt folyamatosan
szaporodnak, szinte mindig találkozhatunk bébi állattal, amikor oda látogatunk.
Az állatkertet Európa legmodernebb intézményei között tartják számon. Szoros kapcsolatot ápol a
többi állatkerttel, faj megmentő programokban vesz részt.
Az állatkert létesítésekor külön figyelmet szenteltek a növényeknek is, így mára már jelentős
növénygyűjteménnyel rendelkezik, melyek az esztétikai élmény mellett jelentős ismeretterjesztő
szerepet is betöltenek.
Az állatkert vezetősége kezdetektől fogva fontosnak tartja az intézmény oktató – nevelő szerepét. A
két erre a célra kialakított tantermet előzetes bejelentkezés után barmikor igénybe vehetik a
pedagógusok. Az állatkert szakemberei is tartanak ismeretterjesztő előadásokat, bemutatókat. Az
állatkert ezen kívül szervez még táborokat, továbbképzéseket is. Az állatkert keretein belül a szabadban
kisebb bungalók is léteznek, melyek szintén a szabadban tanulást, egy-egy téma megbeszélését teszik
lehetővé a gyerekek és a tanító számára (1. kép).

1. kép: A benti tantermek mellett bungallókkal is rendelkezik az állatkert.

3. A Palicsi állatkert által nyújtott oktatási lehetőségek
Az állatkert a növények és az állatok jellemzőinek megismerésére is kiváló lehetőségeket nyújt. Az
1. osztályos tananyag az élő és az élettelen természet közötti különbségek megismerésére helyezi a fő
hangsúlyt (National Curriculum Serbia, 2013) (1. táblázat).
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1. táblázat: 1. osztályos tanítási egységek, melyek feldolgozhatóak az állatkertben

Én, mint természeti és
társadalmi lény
Mi az élő és az élettelen
természet? – Körülöttünk
minden változik
Ősz az erdőben –
A természetben végbemenő
változások
Vizeink növény és állatvilága
Változások a természetben –
A tél
Hogyan óvjuk környezetünket?

Mi alkotja a természetet?

Vadállatok, állatkert

Erdeink növényvilága

Erdeink állatvilága

Mit tudsz a madarakról?

Mezeink növény és állatvilága

Háziállataink és a kerti
növényeink
A tél hatása az állatvilágra

A növény részei
Változások a természetben –
A tavasz és hírnökei

Változások a természetben –
A nyár

A 2. osztályos tananyag már a növények és az állatok jellemzőinek közelebbi megismerését tekinti
fő célnak (National Curriculum Serbia, 2013) (2. táblázat).
2. táblázat: 2. osztályos tanítási egységek, melyek feldolgozhatóak az állatkertben

Figyelem a természetben
végbemenő változásokat az ősz (A fák ősszel)
Az élő és a nem élő természet
közötti kapcsolat
Figyelem a természetben
végbemenő változásokat a tavasz
Az élő természet

Figyelem a természetben
végbemenő változásokat - a tél

Az élőlények közös
tulajdonságai

A növények

A növények részei és
szaporodásuk
Az állatok csoportokban élnek,
életkoruk

Az élőlények testalkatának és a
környezetnek a kapcsolata

Az élő és az élettelen természet
közötti kapcsolat

Háziállatok és vadállatok
Az élettelen természet

Az ember szerepe a
természetes egyensúly
megőrzésében
Figyelem a természetben beálló
változásokat - a nyár

A 3. osztályos tananyag már megismerteti a gyerekeket az életközösségekkel valamint a növények
és az állatok közti kapcsolatokkal, együttélésével foglalkozik (National Curriculum Serbia, 2013) (3.
táblázat).
3. táblázat: 3. osztályos tanítási egységek, melyek feldolgozhatóak az állatkertben

Élőhelyek, életközösségek

Az élőlények közötti kapcsolat

A vízi életközösségek
Szárazföldi élőhely
Környezetvédelem; Te véded-e
a környezeted?

Szárazföldi életközösségek
Mesterséges élőhelyek

Tápláléklánc; Az
életfeltételekhez való
alkalmazkodás
Víz, mint élőhely
Mesterséges életközösségek

A 4. osztályos tananyag az ember és a természet közötti viszonyokat próbálja meg bemutatni a
gyerekeknek (National Curriculum Serbia, 2013) (4. táblázat). A környezetvédelem és a
környezettudatosság kialakítása kapja a fő hangsúlyt.
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4. táblázat: 4. osztályos tanítási egységek, melyek feldolgozhatóak az állatkertben

Az élőlények közös és eltérő
tulajdonságai
Az élőlények alkalmazkodása
az évszakok változásaihoz
Miben különbözik az ember az
állattól? Az ember tudatos
tevékenységei

Az élőlények csoportosítása
Az élőhelyek feltételeihez való
alkalmazkodás
Az ember és a természet
viszonya

A növények és az állatok
csoportosítása
Az élővilág sokszínűsége

4. A zoopedagógia kurzus
A Palicsi állatkert minden vajdasági alsós tanuló életében egy igen fontos és visszatérő
kirándulóhely, legyen az osztálykirándulás, iskolai látogatás helyszíne vagy családi program része. Az
állatkerti látogatás hatványozottan jelenik meg a szabadkai és a szabadka környéki általános iskolások
életében, hiszen ezek az isklások havi rendszerességgel látogatnak ki az állatkertbe és hallgatják le
aznapi óráikat. Ilyen szempontból nagyon fontos, hogy a tanítók megfelelő módszertani ismeretekkel
rendelkezzenek az állatkerttel és az állatkerti tanórák oktatási és nevelési lehetőségeivel kapcsolatban.
Ennek érdekében választható tárgyként a Magyar Tanynelvű Tanítóképő Kar programjában megjelenik
a Zoopedagógia kurzus mind az óvodapedagógus mind a tanítói szakon. A tantrágyat a hallgatók az
utolsó (negyedik) éven a nyári félévben (8. szemeszter) választhatják. A kurzus 2 ESPB pontot ér és
heti egy gyakorlat és egy óra elméletet lát elő 15 héten keresztül.

A tantárgy célja, hogy a hallgatók az mellett, hogy megismerjék és megszeressék az
állatkertet, az oktató nevelő munka minden zoopedagógiához kapcsolódó lehetőségét is feltárják. A
kurzus további célja, hogy a hallgatók életszemléletét is formálja, s ezzel szavatolja, hogy
környezettudatosabban éljenek és aktívan védjék a szűkebb és a tágabb környezetünket. A kurzuson
belül előlátott kerekasztal beszélgetések során ötleteket és ismereteket is cserélnek a hallgatók.

A tantárgy kimeneti követelményei között szerepel, hogy a hallgatók feltárják a természetben
rejlő összefüggéseket. Megismerjék az állatkerti állatokat és az állatkert „botanikus kertjét”, a
zoopedagógiai munkát és ezen keresztül ismereteket szerezzenek az említett élőlények
védelméről, amely szavatolja, egy környezettudatos személyiség kialakulását.
A kurzus folyamán a hallgatók több alkalommal kilátogatnak a tantárgyfelelőssel az állatkertbe, ahol
megismerkedhetnek az állatkerti állatok elrendezésével, a növényvilággal, az állatmentőhellyel,
valamint mintafoglalkozást is megtekinthetnek (2., 3. kép). A megtanultak alapján szeminárumi
dolgozatot készítenek adott témára, melyet pereztációként be is mutatnak társaikank és ez a végső
osztályzat kialakulásánál is számít. A kurzust szóbeli vizsgával zárják, amikor is az elméleti és
gyakolrati órák anyagával kapcsolatban kell tudásukról számotadniuk.

2. kép: Az állatmentőhely

3. kép: Az állatkert növényzete
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Néhány téma melyeket szemináriumi dolgozatként dolgoznak ki:
‒ Mit esznek az állatok?
‒ Ritmus a természetben – évszakos változások
‒ Hogyan készülnek az állatok a télre?
‒ A túlélés mesterei – alkalmazkodás az
‒ „Nem szeretem” állatok
állatvilágban (színek, formák, álcázás,
‒ Madarak
védekezés, menekülés, rejtőzködés)
‒ Raga dozók
‒ Csoportban élő állatok
‒ Vízben élő állatok
‒ Szinglik és családosok
‒ Az állatok szaporodása
‒ Az állatkert óriásai
‒ Az állatok kültakarója – személyi
‒ Háziállatok az állatkertben. Távoli tájak
igazolványa
háziállatai
‒ Az állatok mozgása
‒ Békés vadállatok (növényevők)
‒ Ember és természet – az ember hatása a ‒ Palicsi „legek” (legnagyobb, legnagyobb
bioszférára, biodiverzitás, veszélyeztetett
számú, leghosszabb nyakú, legtávolabbról
fajok
került az állatkertbe stb.)
Az tanítási év végén a kurzus eredményességével kapcsolatban, vagy név nélküli kérdőívet, vagy
közvetlen beszélgetést szoktunk tartani a kurzus előnyeinek és hiányosságainak megvitatásával
kapcsolatban. A hallgatók többsége elégedett a kurzus tartalmával és hasznosnak tartotta ezeket az órákat,
illetve végezett hallgatók is jelezték, hogy nagy segítség volt számukra mind az, amit a Zoopedagógia kurzus
keretein belül hallottak. Mivel a kurzus korábban végzett hallgatók számára nem volt elérhető, ilyen témára
akkreditált tovább képzéseket is tartunk a Nyári és Téli Egyetem keretein belül, hogy a már végzett hallgatók,
tapasztalt tanítók és szerezhessenek ilyen jellegű ismereteket.
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THE EDUCATION POSSIBILITIES OF THE ZOO PALICS
Abstract
Nowadays children spend less and less time in the nature that is so little to get familiar with the animals living
in their environment. To get familiar with the wild animals and with the animals of the environments that live far
away of their homes is a essential part in forming their environmental awareness and in their environmental
protection education. Schools and parents have to solve this problem together. ZOOs can be in their help. They
wait the visitors with educational programmes and games. In our work the educational possibilities of the ZOO
Palics was presented focused on the lower classes of the elementary school.
Keywords: ZOO, elementary school, education, zoopedagogy

258

AZ ÚJVIDÉKI EGYETEM MAGYAR TANNYELVŰ TANÍTÓKÉPZŐ
KAR HALLGATÓINAK VÉLEMÉNYE A TANTERMEN KÍVÜLI
OKTATÁSRÓL
BORSOS ÉVA, HORÁK RITA
Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, Szerb Köztársaság
bborsoseva@gmail.com, horakrita83@gmail.com
Összefoglaló
Szerbiában a 2018-ban bevezetett oktatási reform további egy órával toldotta meg a tanulók heti
terheltségét. Így a természetben eltölthető szabadidő tovább csökkent. Ezért a tantermen kívüli oktatás
egyre nagyobb hangsúlyt kap. Megvalósításához jól képzett pedagógusokra van szükség. Ebben
jelentős szerepet töltenek be a tanítóképző karok. Munkánkban az Újvidéki Egyetem Magyar
Tannyelvű Tanítóképző Kar 4. éves alapképzésen tanuló tanító szakos hallgatóit kérdeztük meg arról,
hogy mi a véleményük ezen oktatási módszer hatékonyságáról, illetve hogy mennyire tartják fontosnak
ennek alkalmazását leendő munkájuk során.
Kulcsszavak: pedagógus, tanítóképző kar, tantermen kívüli oktatás
1. Bevezető
Napjainkban a tantermen kívül, a reális környezetben megtartott tanítási órák egyre nagyobb
hangsúlyt kapnak (Borsos, 2018). Ez azért van így, mert a gyerekek egyre több időt töltenek a
különböző elektromos dolgok (mobil telefon, táblagép stb.) képernyője előtt (Kevin, 2010). A közösségi
oldalak, a videó megosztó portálok, a kitalált játék világok észrevétlenül beépültek a mindennapjaikba
és szinte már nem is veszik észre a körülöttük lévő világot, a közvetlen környezetükben élő növényeket
és állatokat (Borsos, 2014b).
A helyszín megválasztásának didaktikai alapjai (Czékus, 2013):
‒ biztosítják az operatív feladatok optimális megvalósítását és eredményességét;
‒ maximálisan megfelelnek az adott tartalmaknak;
‒ az időbeli, térbeli és anyagi gazdaságosságot szavatolják;
‒ könnyen megközelíthetők;
‒ veszélytelenek.
A tanítóktól nagyobb energia befektetést igényel egy tantermen kívüli óra megvalósítása, hiszen
pontosan meg kell tervezni, ki kell találni a gyerekek feladatait és a végén ki kell elemezni (Czékus,
2005). Kutatások bizonyítják, hogy a tananyag tapasztalás- és megfigyelés általi elsajátítása sokkal
tartósabb tudást eredményez, mint bármilyen más módszer (Eryaman, 2010).
Karunkon fontosnak tartjuk, mind az óvodapedagógus, mind a tanító képző hallgatókat felkészíteni
az ilyen jellegű órák megtartására. A kötelező környezetismeret módszertan előadás és gyakorlat mellett
három választható tárgy tematikája is ezzel a témával foglalkozik. Ezek a következők: látogatások,
kirándulások szervezése, biológiai gyűjtemények és zoopedagógia (Borsos, 2014a).
A látogatások, kirándulások kurzus keretein belül a hallgatók megtanulják, hogyan kell megtervezni,
megvalósítani és kielemezni egy reális környezetben megvalósított tanítási órát. A gyakorlati órák teljes
egészében az egyetemen kívüli helyszíneken zajlanak, ahol a hallgatók kisebb csoportokban oldanak
meg különböző kreativitásfejlesztő feladatokat.
A biológiai gyűjtemények kurzus fő célja megismertetni a hallgatókat a gyűjtemények pedagógiai,
pszichológiai és szakmai jelentőségével. A félév végére megtanulják, hogyan kell a gyerekekkel
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különféle gyűjteményeket összeállítani illetve, hogy hogyan használják a már meglévő gyűjteményeket:
múzeumok anyaga stb. Ezen tárgy esetében is a gyakorlati órákat reális környezetekben tartjuk meg.
A zoopedagógia kurzus fő célja megismertetni a hallgatókkal az állatkert nyújtotta oktatási, nevelési
lehetőségeket. Az elméleti oktatásban a Palicsi állatkert szakemberei is részt vesznek egy-egy előadás
erejéig. A gyakorlati órák pedig az állatkertben telnek az ott élő növények és állatok megismerésével.
A tárgy különösen nagy hangsúlyt fektet a környezetvédelemre és a környezettudatosság fejlesztésére
(Czékus, 2016).
2. Célkitűzések
Fő célkitűzésünk a hallgatók tantermen kívüli oktatással kapcsolatos véleményének összegyűjtése
és kielemzése volt. A kapott válaszok alapján szerettünk volna ötleteket kapni hogyan tudnánk még
hatékonyabban felkészíteni a hallgatókat a tantermen kívüli órák megtervezésére, kivitelezésére és
feldolgozására.
3. Anyag és módszer
Az elkészített kérdőívet 14 darab 4. éves tanító szakos hallgató és 22 darab 1. éves tanító szakos
hallgató töltötte ki. A kérdőív 11 kérdése két csoportra osztható: voltak eldöntendő és kifejtő kérdések
is. A kapott válaszokat microsoft excel program segítségével elemeztük ki.
4. Eredmények
4.1 Az 1. éves hallgatók véleménye a tantermen kívüli oktatásról
Az 1. éves hallgatók kicsit több, mint a fele (63,63%) nem hallott a tantermen kívüli oktatásról. Ez
azzal is magyarázható, hogy nekik sem tartottak ilyen jellegű órákat sem az általános-, sem a közép
iskolában. De az is előfordulhat, hogy csak magát a fogalmat nem ismerik.
Az első kérdésre kapott válaszok alapján azt vártuk, hogy a hallgatók semlegesek maradnak a
módszer véleményezésével kapcsolatban, de nem így történt. A hallgatók többsége (59,09%)
hatékonynak tartja, 36,36%-uk semleges maradt és 4,54%-uk a „nagyon hatékony” válasz lehetőséget
karikázta be (1. ábra).
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1. ábra: Az 1. éves hallgatók véleménye a tantermen kívüli oktatásról

A következő kérdésben arra voltunk kíváncsiak, hogy a hallgatók hány tantermen kívüli oktatással
kapcsolatos tantárgyat vettek fel. 1. évben még egyetlen ilyen sincsen. A hallgatók 36,36%-a azonban
azt állította, hogy egy ilyen jellegű kurzust már lehallgatott, 9,09%-uk pedig két tantermen kívüli
oktatással kapcsolatos órát látogattak a tanév során. A többségük (54,54%) a „nulla” válasz lehetőséget
karikázta be.
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A 4. kérdés beigazolta a gyanúnkat, mely szerint a hallgatók valószínűleg nincsenek tisztában a
tantermen kívüli oktatás fogalmával ugyanis a legtöbben (27,27%) az „otthont” írták fel válaszként a
„Sorolj fel három helyszínt, amely szerinted a legalkalmasabb a tantermen kívüli oktatásra” szövegű
kérdésre. Ezen kívül 12 további helyszínt soroltak fel, melyek a következők: múzeum, koncert,
természet, laboratórium, erdő, park, gyár, könyvtár, folyó, színház, mező és iskolaudvar (1. táblázat).
1. táblázat: Az 1. éves hallgatók által felsorolt lehetséges oktatási helyszínek

lehetséges helyszín
otthon
park
természet
múzeum
könyvtár
erdő
iskolaudvar
folyó
laboratórium
gyár
színház
mező
koncert

válaszadók száma
6
5
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1

Az 5. kérdésnél a felsorolt három tantárgy – természet és társadalom, matematika, zene mellett a
hallgatók egyéb tárgyakat is felsorolhattak, amelyek oktatása során hatékonyan alkalmazható a
tantermen kívüli oktatás. Senki nem élt ezzel a lehetőséggel. A többség (68,18%) a természet és
társadalmat karikázta be. A zene került a második helyre 40,90%-kal és a matematika a harmadik helyre
18,18%-kal (2. ábra). Egy hallgató nem jelölt be egyetlen válasz lehetőséget sem.
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2. ábra: Az 1. éves hallgatók szerint ezekből a tantárgyakból alkalmazható
hatékonyan a tantermen kívüli oktatás

A megkérdezett hallgatók többsége (45,45%) szerint az iskolának nagy szerepe van abban, hogy a
tanulók megismerjék a természetet. 27,27%-uk szerint az iskolának és a szülőknek együtt kell
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működniük ebben az ügyben. 13,60%-uk szerint az iskola csak kis mértékben járul hozzá a diákok
természet ismeretéhez. 4,54%-uk szerint az iskolának nincs szerepe a természet megismerésében, ez
kizárólagosan a szülők feladata. A hallgatók 4,54%-a pedig azt gondolja, hogy csak az oktatási
intézmény felelőssége, hogy a gyerekek megismerjék a körülöttük lévő világot (3. ábra).
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3. ábra: Az 1. éves hallgatók véleménye arról, hogy az iskola mennyire fontos szerepet tölt be abban, hogy a
gyerekek megismerjék a természetet (a: kizárólag a szülő feladata, b: az iskolának kis szerepe van benne, c: az
iskolának és a szülőknek együtt kell működniük, d: az iskolának nagy szerepe van benne, e: csak az iskolának
van benne szerepe)

Az 1. éves hallgatók többsége (68,18%) úgy gondolja, hogy jövőbeli munkája során alkalmazni fogja
a tantermen kívüli oktatás módszerét. Egy hallgató nem válaszolt erre a kérdésre. A nemmel válaszoló
hallgatók (27,27%) nem tudták megindokolni miért nem szeretnék alkalmazni ezt az oktatási
lehetőséget.
A megkérdezett hallgatók többsége (54,54%) szerint fontos tantermen kívüli órákat tartani. A
második helyre a „kicsit fontos”, a „nem tudom” és a „nagyon fontos” válasz lehetőségek kerültek
13,64-13,64%-kal. A megkérdezettek 4,54%-a szerint nem fontos ilyen jellegű tanórákat megvalósítani
(4. ábra).
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4. ábra: Az 1. éves hallgatók véleménye arról, hogy mennyire fontos tantermen kívüli órákat tartani

A megkérdezett hallgatók fele (50,00%) még nem tudja megítélni, hogy elegendő tudást kapott-e az
ilyen jellegű órák megtartásához. 22,72%-uk meg van elégedve az e téren szerzett ismereteivel, 4,54%uk viszont nem. 18,18%-uk úgy érzi csak kevés információt kapott. 4,54%-uk maximálisan elégedett a
kapott tudással (5. ábra).
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5. ábra: Az 1. éves hallgatók véleménye arról, hogy mennyire elégedettek a tantermen kívüli oktatással
kapcsolatban kapott tudásukkal (a: nem; b: csak kevés tudást kaptam; c: nem tudom; d: igen, elég tudást
kaptam; e: maximálisan meg vagyok elégedve a tudással, amit kaptam).

Az utolsó kérdésben újra rákérdeztünk a tantermen kívüli órák hatékonyságára. Az 1. éves hallgatók
40,90%-a hatékonynak tartja ezt a megközelítést, 22,72%-uk bizonytalan, 18,18%-uk nem tudja.
4,54%-uk szerint ez a módszer egyáltalán nem hatékony, viszont 13,64%-uk maximálisan
eredményesnek tartja (6. ábra).
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6. ábra: Az 1. éves hallgatók véleménye a tantermen kívüli oktatás hatékonyságáról
(a: nem hatékony; b: talán; c: nem tudom; d: igen hatékony; e: nagyon hatékony).

4. 2 A 4. éves hallgatók véleménye a tantermen kívüli oktatásról
A 4. éves hallgatóknak mindössze 7,15%-a nem hallott a tantermen kívüli oktatásról. A hallgatók
többsége (64,28%) nagyon hatékonynak tartja ezt az oktatási típust. 28,57%-uk „csak” hatékonyként
értékelte és 7,14%-uk a „kicsit hatékony” válasz lehetőséget karikázta be (7. ábra).
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7. ábra: A 4. éves hallgatók véleménye a tantermen kívüli oktatásról

A következő kérdésben arra voltunk kíváncsiak, hogy a hallgatók hány tantermen kívüli oktatással
kapcsolatos tantárgyat vettek fel a lehetséges háromból.
35,72%-uk a „nulla” válasz lehetőséget karikázta be. 21,42%-uk egy ilyen jellegű kurzust hallgatott
le, 28,57%-uk pedig két tantermen kívüli oktatással kapcsolatos órát látogatott a tanév során. A „három”
illetve a „több, mint három” válasz lehetőségek 7,14-7,14%-t kaptak.
A „Sorolj fel három helyszínt, amely szerinted a legalkalmasabb a tantermen kívüli oktatásra”
szövegű kérdés esetében a parkot és az állatkertet jelölte meg a legtöbb hallgató (64,28%). Ezen kívül
7 további helyszínt soroltak fel, melyek a következők: természet, múzeum, színház, iskolaudvar, mező,
folyó és erdő (2. táblázat).
2. táblázat: Az 1. éves hallgatók által felsorolt lehetséges oktatási helyszínek
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Az 5. kérdésnél a felsorolt három tantárgy – természet és társadalom, matematika, zene mellett a
hallgatók egyéb tárgyakat is felsorolhattak, amelyek oktatása során hatékonyan alkalmazható a
tantermen kívüli oktatás. Senki nem élt ezzel a lehetőséggel. Minden hallgató bekarikázta a természet
és társadalom elnevezésű tantárgyat. A zene került a második helyre 28,57%-kal és a matematika a
harmadik helyre 14,28%-kal (8. ábra).

264

100%
80%
60%
40%
20%
0%
természet és
társadalom

zene

matematika

8. ábra: A 4. éves hallgatók szerint ezekből a tantárgyakból alkalmazható
hatékonyan a tantermen kívüli oktatás

A megkérdezett hallgatók többsége (71,43%) szerint az iskolának nagy szerepe van abban, hogy a
tanulók megismerjék a természetet. 28,57%-uk szerint az iskolának és a szülőknek együtt kell
működniük ebben az ügyben (9. ábra).
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9. ábra: A 4. éves hallgatók véleménye arról, hogy az iskola mennyire fontos szerepet tölt be abban, hogy a
gyerekek megismerjék a természetet (a: kizárólag a szülő feladata, b: az iskolának kis szerepe van benne, c: az
iskolának és a szülőknek együtt kell működniük, d: az iskolának nagy szerepe van benne, d: csak az iskolának
van benne szerepe)

A megkérdezett 4. éves hallgatók kivétel nélkül úgy gondolják, hogy jövőbeli munkájuk során
alkalmazni fogják a tantermen kívüli oktatás módszerét.
A megkérdezett hallgatók többsége (64,28%) szerint fontos tantermen kívüli órákat tartani. A
második helyre a „nagyon fontos” válasz lehetőségek került 35,72%-kal (10. ábra).
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10. ábra: A 4. éves hallgatók véleménye arról, hogy mennyire fontos tantermen kívüli órákat tartani
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A megkérdezett hallgatók 14,28%-a nem tudja megítélni, hogy elegendő tudást kapott-e az ilyen
jellegű órák megtartásához. 57,14%-uk meg van elégedve az e téren szerzett ismereteivel. 28,57%-uk
maximálisan elégedett a kapott tudással (11. ábra).
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11. ábra: A 4. éves hallgatók véleménye arról, hogy mennyire elégedettek a tantermen kívüli oktatással
kapcsolatban kapott tudásukkal (a: nem; b: csak kevés tudást kaptam; c: nem tudom; d: igen, elég tudást
kaptam; e: maximálisan meg vagyok elégedve a tudással, amit kaptam).

A 4. éves hallgatók fele hatékonynak tartja ezt a megközelítést. 35,72%-uk maximálisan
eredményesnek tartja. 14,28%-uk bizonytalan, mert a „talán” válasz lehetőséget karikázta be (6. ábra).
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12. ábra: A 4. éves hallgatók véleménye a tantermen kívüli oktatás hatékonyságáról (a: nem hatékony; b: talán;
c: nem tudom; d: igen hatékony; e: nagyon hatékony).

4. 3 Az 1. éves és a 4. éves hallgatók válaszainak összehasonlítása
Elkeserítő eredménynek könyvelhetjük el, hogy a 4. év végére még mindig van olyan hallgató, aki
nem hallott a tantermen kívüli oktatásról. Ez elég meglepő, mert ha nem is választottak ilyen jellegű
órákat, az egyes módszertan kurzusok előadásain és gyakorlatain tanultak róla. A hatékonyság
tekintetében a 4. évesek többsége a „nagyon hatékony” értékelést választotta, míg az 1. évesek többsége
„csak” hatékonynak tartja (13. ábra).
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13. ábra: A hallgatók véleménye a tantermen kívüli oktatás hatékonyságáról

A felvett kurzusok tekintetében szintén elkeserítő eredményt kaptunk, hiszen a 4. évesek többsége
egyetlen ilyen jellegű tárgyat sem választott. A 4. kérdés elemzése után még rosszabb a helyzet, mert
az 1. évesek, akik még nem részesültek ilyen jellegű képzésben 13 lehetséges oktatási helyszínt soroltak
fel, a 4. évesek viszont csak 9-t. A tantárgyak esetében a 4. évesektől azt vártuk, hogy élnek a
lehetőséggel és a felkínált tárgyakon kívül egyebeket is felsorolnak majd, sajnos senki nem írt plusz
lehetőséget.
A hallgatók többségének véleménye szerint az iskolának van a legnagyobb szerepe abban, hogy a
gyerekek megismerjék a természetet. Az „oktatási intézményeknek és a szülőknek együtt kell
működnie” válasz lehetőség a második helyre szorult mindkét évfolyam esetében (14. ábra).
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14. ábra: A hallgatók véleménye arról, hogy az iskola mennyire fontos szerepet játszik abban, hogy a gyerekek
megismerjék a természetet (a: kizárólag a szülő feladata, b: az iskolának kis szerepe van benne, c: az iskolának
és a szülőknek együtt kell működniük, d: az iskolának nagy szerepe van benne, d: csak az iskolának
van benne szerepe).

Pozitív eredménynek tekinthető, hogy a végzős hallgatók szeretnék alkalmazni ezt a fajta
megközelítést a jövőbeli munkájuk során. Ugyanígy jónak mondható az is, hogy 4. év végére a hallgatók
többsége megtanulja értékelni ezen tanórák fontosságát (15. ábra).
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15. ábra: A hallgatók véleménye a tantermen kívüli oktatás fontosságáról

4. év végére a hallgatók megfelelően felkészültnek érzik magukat arra, hogy önállóan is tantermen
kívüli órákat tudjanak megvalósítani (16. ábra).
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16. ábra: A hallgatók véleménye a tantermen kívüli oktatással kapcsolatos tudásukról
(a: nem; b: csak kevés tudást kaptam; c: nem tudom; d: igen, elég tudást kaptam; e: maximálisan meg vagyok
elégedve a tudással, amit kaptam).

Az egyes tanítási egységek reális környezetben való feldolgozását mindkét évfolyam hallgatóinak
többsége hatékonynak tartja, viszont a 4. éveseknél már kielégítőnek mondható azok aránya is, akik
nagyon eredményesnek tartják ezt a fajta oktatási megközelítést (17. ábra).
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17. ábra: A hallgatók véleménye a tantermen kívüli órák hatékonyságáról (a: nem hatékony; b: talán; c: nem
tudom; d: igen hatékony; e: nagyon hatékony).
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5. Következtetések
A kérdőívek eredményeinek kielemzése után megállapíthatjuk, hogy 4. év végére a hallgatók
többsége már nagy részt elsajátítja a tantermen kívüli oktatás alapjait és tisztában van azzal, hogy
mennyire fontos ennek alkalmazása a jövőbeli munkája alkalmával. A reális környezetben való oktatást
támogató és használó leendő tanítók számának növelése érdekében:
‒ népszerűsíteni kell az ilyen jellegű választható tárgyakat
‒ nagyobb hangsúlyt kell fektetni a téma oktatására a kötelező módszertani kurzusok oktatása
során
‒ fejleszteni kell a hallgatók ilyen jellegű kreativitását
‒ ötletekkel kell támogatni a hallgatókat.
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THE OPINION OF THE STUDENTS OF THE UNIVERSITY OF NOVI SAD, TEACHER
TRAINING FACULTY IN THE HUNGARIAN LANGUAGE ABOUT THE OUTDOOR
EDUCATION
Abstract
In Serbia, the education reform introduced in 2018 increased with one more class the students’
weekly timetable. So the free time that can be spent in the nature was decreased. Because of this reason
the outdoor education got more and more importance. To realize it well educated teachers are needed.
In this process teacher training faculties have important role. In our work 4th year BSc students of the
University of Novi Sad, Teacher Training Faculty in the Hungarian Language were asked about their
opinion: what did they think about the efficacy of this method and whether they will use it during their
future work.
Keywords: teacher training faculty, outdoor education, teacher
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BIOLÓGIAI TÉMÁJÚ FELADATGYŰJTEMÉNY (PORTFÓLIÓ)
KÉSZÍTTETÉSÉNEK TAPASZTALATAI
DÁVID JÁNOS
Kaposvári Egyetem, Kaposvár, Magyarország
davidjanos@gmail.com
Összefoglaló
A szakirodalomban megjelent kutatások és a tapasztalatok szerint az óvó- és tanítóképzésben
résztvevő egyetemi hallgatók természeti környezet iránti érdeklődése a kisgyermekekhez képest
jelentősen kisebb, az oktatási folyamat előrehaladtával általában csökken. Az internet által létrehozott
virtuális világban otthonosabban mozognak, mint a valós természetben, holott az általános iskolában
feladatuk lesz majd az élőlények és az élőhelyek tanítása.
A szerző kidolgozott egy nyolc témakörből álló összetett feladatsort (portfóliót), amely - a reményei
szerint - több szempontból hozza közelebb a hallgatóságot a természethez. A 2018-2019-es tanévben
97 óvodapedagógus és 11 tanító szakos hallgató készítette el a portfólióját. Az előadás bemutatja a
biológiai feladatok felépítését és használatuk tapasztalatait. A hallgatói írásbeli reflexiók és a személyes
megbeszélések alapján a feladatsor megoldása idő- és energiaigényes volt, ugyanakkor a hallgatók
döntő hányada arról számolt be, hogy új ismereteket szerzett és növelte a természet iránti érzékenységét,
valamint érdeklődését.
Kulcsszavak: növény- és állatismeret, portfólió, szabadon választott feladat, élmény, érdeklődés
felkeltés
1. Bevezetés, problémafelvetés
Az általános és középiskolai tanulók körében végzett attitűdvizsgálatok szerint a
természettudományok az oktatási folyamat előrehaladtával egyre veszítenek a népszerűségükből
(Csapó 1998, 2000, 2002). Ez a tendencia nem magyar sajátosság, más – európai és Európán kívüli –
országokban is megfigyelhető (Tae 1997). Japánban a biológiát fakultációként felvevő, azt magasabb
óraszámban tanulók aránya 1970 és 1994 között az egynegyedére csökkent. Jelen tanulmányban nem
vizsgáljuk ennek a jelenségnek az okait, inkább a pedagógusképzésben tapasztalható
következményeivel foglalkozunk.
Az óvó- és tanítóképzésbe bekerülő hallgatók természettudományokkal szembeni attitűdje általában
alacsony, ehhez hasonlóan a természeti környezettel kapcsolatos tudásuk is nagyon hiányos, sokszor
pontatlan. Ennek okait a következőkben látom:
1. Fentebb említett attitűdcsökkenés miatt egyre kevésbé vonzódnak a középiskolában a
természettudományokhoz.
2. A középiskolai természettudományos oktatásunk inkább elméleti jellegű, a mindennapi élettel, a
tanulókat körülvevő „való világgal” egyre kevesebbet foglalkoznak. Az elméleti témák
elnyomják a ténylegesen tapasztalható, az élő környezettel kapcsolatos ismeretanyagot, tehát
nagyrészt olyan jelenségekkel kell tanulniuk, amelyek a közvetlen környezetekben szabad
szemmel vagy egyszerű vizsgálati eszközökkel nem tapasztalhatók.
3. Egyre több olyan hallgató is bekerül a pedagógusképzésbe, akik a középiskolákban csökkent
mértékben vagy egyáltalán nem tanulták a természettudományokat. Hallgatói személyes
beszélgetés alapján és a szerző középiskolai oktatási tapasztalati alapján nyilvánvaló, a
középiskolák jelentős részében – főként a felsőbb évfolyamokon – a tanulók csak az érettségi
tantárgyaikat tanulják, az adott tantárgyból érettségit nem választó tanulókkal szemben a
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pedagógus kollégák elnézőbbek, kevésbé szorítják rá őket a rendszeres tanulásra. A
természettudományos tantárgyakat – a földrajz kivételével – csak a tanulók kis része választja
érettségi vizsgatantárgyként. Ennek következtében a természettudományokat érdemben tanuló
középiskolások száma alacsony. A problémát a közeljövőben tovább erősíti az a tény, hogy a
szakgimnáziumok egy részében a tanulók csak egy természettudományos tantárgyak tanulnak, a
többit nem. Ennek következtében az ilyen középiskolákban tanult egyetemi hallgatók az
számunkra fontos, a természeti környezettel kapcsolatos ismereteket utoljára az általános iskolai
tanulmányaik során tanulták.
A problémát tetézi, az a tény, hogy a felsőoktatásban kialakított tantervek nem teszik lehetővé az
előzőekben ismertetett gondokkal küzdő hallgatóknak a természettudományokkal szembeni
attitűdjének és az ismeretanyagának a jelentős megváltoztatását.
Mind az óvodapedagógusok, mind a tanítók a mindennapi oktató és nevelőmunkájuk során
foglalkoznak a természeti környezet bemutatásával, valamint az ott végbemenő folyamatok
tárgyalásával. Ezt az oktató munkát csak azok a pedagógusok tudják jól elvégezni, akik maguk is
ismerik a természetet.
A szerző az alábbi tevékenységekkel igyekszik elérni a hallgatók természettudományokhoz történő
vonzódását és a tudásszintjük növelését:
1. Világos, nagyon egyértelmű feladat összeállítások, a kurzusok teljesítési követelményeinek
pontos meghatározása.
2. Írásos és képes ismerethordozók hallgatók számára történő összeállítása, tanulási segédletek
készítése.
3. A tantermi kontaktórák helyett terepi foglalkozások szervezése, ahol a valós környezettel
találkozhatnak a hallgatók. Ezeken rengeteg érdekességgel, szemléltetéssel kelti fel az
érdeklődésüket és gyakorlati tapasztalatokkal növeli a tudásukat. Ennek módszernek a részletes
bemutatása és a tapasztalatok közlése egy másik tanulmányban történik majd.
4. Biológiai témájú feladatgyűjteményt (portfóliót) állítottam össze, amelyet a hallgatók szabadon,
a saját ütemezésükben, foglaltságaik figyelembe vételével oldanak meg. A jelen tanulmány
elsődleges célja ennek a feladatsornak a bemutatása és a tapasztalatok tárgyalása.
2. A biológiai témájú feladatgyűjtemény (portfólió)
A portfólió több szempontból értelmezhető fogalom, olasz eredetű szó, eredeti jelentése dosszié,
bizonyos szempontok alapján összeválogatott dokumentumok összessége (Marton, 2013; Klein,
Mozolai és Tancz, 2017). A szakirodalomban jelentős számú definíció ismert, közös elemük az, hogy
az összeállítás a diák önálló, saját munkája alapján készül az oktató irányításával. A legtöbbször idézett
meghatározás Bird (1990) nevéhez kötődik, amely szerint a „A portfólió olyan dokumentumok
gyűjteménye, amelyek megvilágítják valakinek egy adott területen szerzett tudását, jártasságát,
hozzáállását”. A szerző értelmezésében a portfólió egy olyan feladatgyűjtemény, amely a hallgató saját
munkáiból, az ő aktív közreműködésével készül. Az így létrejött dokumentumgyűjteményben több
szempontból követhető a hallgató természettel kapcsolatos attitűdjének a változása, saját gondolatainak
a kibontakozása és a természetszemléletének a nyomon követése. A portfólió bemutatja a készítőinek
az erőfeszítéseit, fejlődését és eredményeit, valamint a hallgató gondolatait, problémáit és sikereit a
feladatok megoldása során.
A portfóliókészítés sajátos esete az ún. projektportfólió, amely elkészítése során a tanuló a tanár
útmutatásai alapján nagyrészt saját maga készíti el a produktumát, erről dokumentációt és önreflexiót
állít össze (Bandiné, 2009). E meghatározás alapján a tanulmányban szereplő portfólió
projektportfóliónak tekinthető.
2.1. A portfóliókészítés alapelvei
1. A portfólió a diákok saját munkáján alapuló, meghatározott célok alapján összeállított
dokumentumgyűjtemény. Tartalmának kialakítása és a feladatok összeállítása a diákok irányított,
de önálló munkáján alapul.
2. Elkészítése során a tartalma és kivitele nagyon változhat, megjelenik benne a készítőjének
tevékenysége, egyéni gondolatai, valamint a témához való viszonyulása.
3. A feladatmegoldások mellett lényeges eleme az önreflexió és az önértékelés, amelyből kiderül a
készítő viszonyulása a témához, fejlődése, nehézségei és örömei.
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4. A portfólió, mint feladat kiosztásakor szükséges a tartalmi, formai és az értékelési szempontokat
egyértelműen bemutatni.
2.2. A portfólió, mint feladatgyűjtemény alkalmazásának alapelvei
A feladatgyűjtemény kialakítása során az alábbi gondolatokat, kérdéseket kell a tanárnak eldöntenie
és ezek alapján meghatározni a feladatokat:
1. A diákok vegyenek részt a portfólió céljainak és feladatainak az összeállításában. Eredményesebb
az önálló, szabadabb munka, ha tudják, hogy mit miért kell elvégezniük.
2. A feladatkiosztónak pontosan kell tudnia, hogy mit akar dokumentálni: a diák előrehaladását az
adott tantárgy vagy téma konkrét időszakában, vagy egy projektben végzett munkáját, vagy egy
adott témában létrehozott legjobb munkáját.
3. Hogyan történik a dokumentáció? Milyen a kivitelezése? A portfólió elkészítése során összegyűlt
anyagot többféle módon lehet rendezni és beadni: kinyomtatva és lefűzve, digitális módon vagy
napló formájában. A tanulmányban bemutatott feladatgyűjtemény megoldásait digitálisan kellett
a hallgatóknak beadni (digitális portfólió készítés).
4. Milyen típusú dokumentumok kerüljenek a portfólióba? Pl. esszék, kísérletek dokumentumai,
rajzok egyéb művészeti alkotások, reflexiók.
5. Mekkora szabadságot kapjanak a diákok a portfólió tartalmának a kialakításában? A tanulók
önállóan alakíthatják a feladatok tartalmát vagy erős tanári irányítás mellett készítik el a
feladatmegoldásokat. A szerző szándéka szerint az egyetemi képzés hallgatói számára igen
nagymértékű önállóságot biztosított, ezzel szerette volna elősegíteni a szabadabb munkát (azt a
témát dolgozza fel, amely neki tetszik). A szabad választás az oktató szándékai szerint
végeredményben a természettel kapcsolatos pozitív attitűdök kialakulását eredményezheti.
6. Kik és hogyan értékelik a portfóliót? Az értékelés megléte a tanuló számára nagyon lényeges,
hiszen visszajelzést kap a munkájáról, ezért pontosan kell tudnia a minősítés módját és
szempontjait.
2.3. A portfólió készítésének céljai
Az iskolákban alapvetően két célzattal készíthetünk portfóliót (Falus, Kimmel 2009):
1. Ismeretszerzési, fejlesztési célból. A feladatok önálló elvégzése fontos a témához tartozó
ismeretanyag elsajátítása szempontjából. Ilyenkor a tanuló nem külső kényszerből és erős
irányítással dolgozik, hanem szabadabban, önállóan, alkalmasint felszabadultabban. Azzal, hogy
a diák a saját elképzelése, vonzódása és ötletei alapján dolgozik nagymértékű szabadságot ad
számára, amely sok esetben serkenti a témával kapcsolatos pozitív attitűdjének a kialakulását. A
jelen tanulmányban bemutatott portfólió készítés ebbe a célkategóriába tartozik.
2. Minősítési vagy értékelési célból. Az így elkészített feladatmegoldások arra szolgálnak, hogy a
tanár átfogó, pontos képet kapjon a diákjának a munkájáról, teljesítményéről és a fejlődéséről.
2.3.1. A példaként bemutatott feladatgyűjtemény általános céljai
Az óvodapedagógus- és a tanítóképzésben a mindennapokban komoly problémaként éljük meg
tanítványainknak a természeti környezettel kapcsolatos ismereteinek a hiányát, valamint a természeti
témák iránti attitűdjük alacsony szintjét. A pedagóguspályára történő jobb felkészítés érdekében
mindenképpen változtatni kell a kialakult gyakorlaton. Ennek egyik próbálkozása a biológiai témájú
feladatgyűjtemény összeállítása.
A feladatok összeállításánál a komplexitás volt az egyik cél. Az oktató szándéka az volt, hogy a
hallgatók minél változatosabban figyeljék meg a természettel kapcsolatos jelenségeket és fedezzék fel
az általuk jobban kedvelt művészetekben a természet különböző bemutatási formáit.
Második célként a változatos feladatokkal mintát is kívánt adni a hallgatók számára, hogyan tudják
majd a tanítványaikat a hagyományostól eltérő módon aktivizálni és ösztönözni a természet
megismerésére.
A harmadik cél a hallgatói aktivitás növelés volt. A hagyományos oktatási formákban a hallgatók
nagyon passzívan vesznek részt, egyéni szereplésre, hozzászólásra nagyon nehéz rávenni őket. A
koncepció szerint az önállóan, sok segítséggel elvégzett munka és a közvetlen személyes kontaktus
hiánya inspirálhatja fogja őket az élményszerzésre és a gondolataik írásbeli rögzítésére.
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2.3.2. A feladatgyűjtemény konkrét céljai
1. A biológiai témák iránti érdeklődés felkeltése. A tapasztalatok szerint hallgatóink az élő
természettel foglalkozó ismereteket kevésbé találják vonzónak. A portfólió elkészítésével célunk
a témakör megkedveltetése, szépségének a bemutatása.
2. Az élővilág szabad megismerése. Változatos módszerekkel, a saját ütemezésében fedezze fel a
hallgató az élőlények és az élőhelyek jellegzetességeit.
3. A valódi élőlények megismerése. A hallgató ne csak elméletben szerezzen ismereteket az
élőlényekről és az élőhelyekről.
4. Az ismeretszerzés örömének az átélése. A hallgató ismerje meg élményszerűen a felfedezés örömét
és a művészetekben az élővilág bemutatásának a módjait.
5. A természet iránti vonzódás növelése. A leendő pedagógus saját maga is legyen képes az óvodai és
az általános iskolai oktató-nevelő munkája során tanítványainak a természettel kapcsolatos pozitív
beállítódását növelni.
6. Az élőlényekkel kapcsolatos tudás növelése. A változatos feladatok segítsék elő a hallgató
ismereteinek a bővülését és az ilyen témájú tudásának a tartós rögzítését.
3. Anyag és módszer
A szerző a feladatgyűjteményének összeállításához ötletadóként alapul vette Keresztesné Földes
Anita, a kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium tanárának a 7. osztályosok számára készült portfólió
feladatait és áttekintette a tanulók által beadott írásos portfóliókat. A megtekintett tanulói portfóliók
elnyerték a tetszését és úgy gondolta, az egyetemi hallgatók számára is hasznos lenne egy hasonló
feladatgyűjtemény elkészítése. Az általános iskolai tanulók az önértékeléseikben és a reflexióikban
nagyon pozitívan nyilatkoztak a portfólió készítés során átélt élményeikről és a természettel kapcsolatos
érdeklődésük növekedéséről, előzetes elgondolása szerint ez az egyetemi hallgatók körében is
hasonlóan működne.
A feladatgyűjtemény 8 témában tartalmaz feladatokat (1. melléklet). Mindegyikhez példák
tartoznak, amelyek alapján a hallgatók továbbgondolhatják a feladatok elvégzését és saját ötleteikkel
szabadon végezhetik el a feladatmegoldásokat.
Az elkészített feladatgyűjteményt a szerző egyeztette dr. Podráczky Judittal, aki hasonló portfóliót
állított össze a pedagógia kurzusokhoz. Az intézetigazgató, dékánasszony javaslataival az eredeti
szövegezés kissé módosítottuk.
A portfólió egyeztettük egy tanító és egy óvodapedagógus csoporttal, bízván abban, hogy ők is
felvetnek majd módosítási javaslatokat. Sajnos a hallgatók inkább elfogadták a feladatgyűjteményt,
mint ötleteikkel segítették volna a tökéletesítését, csak egy-két apróbb fogalmazásbeli javaslatot tettek.
Szerették volna tudni a kész feladatgyűjtemény egyes részeinek a terjedelmét. Mivel első alkalommal
készült ilyen feladat, így a szerzőnek nem volt tapasztalata arról, hogy a hallgatók milyen terjedelemben
oldják meg, ezért csak az egész anyag minimális oldalszáma lett meghatározva.
A készre formázott feladatkiírást a szerző által üzemeltetett belépési jelszóval védett szerveren
(davidnas) tette közzé a hallgatóság számára. Ugyanitt megnyílt egy felületet a kész munkák
feltöltésére, mivel az oktató szándékai szerint elektronikus portfóliót kívánt készíttetni. Ennek egyik
oka környezetvédelmi, ugyanis nem szerette volna, ha nagy mennyiségű kinyomtatott papírral
szennyezik a környezetet. Másik ok az egyszerű kezelhetőség volt. A hallgató a számítógépen pdf
formátumban elkészített anyagát könnyedén feltölthette a szerverre és további teendője nem volt.
Ebben az első, kísérletinek is tekinthető félévben 108 db portfóliót adtak be a következő
megoszlásban:
‒ óvodapedagógia szak nappali munkarend: 34 fő
‒ óvodapedagógia szak levelező munkarend: 63 fő
‒ tanító szak nappali munkarend: 7 fő
‒ tanító szak levelező munkarend: 4 fő
A portfóliókat az oktató számítógépen tekintette át és egy érdemjeggyel minősítette, amelyet a
hallgatók számára a kurzus többi dolgozatának az érdemjegyével együtt egy Excel táblázatban
tett közzé.
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3.1. A feladatgyűjtemény felépítése
1. A portfólió oktatási célú értelmezése. Tartalmazza a portfólió fogalmát és főbb jellemzőit.
2. A portfólió készítésének céljai. A hallgatók számára világossá teszi a portfólió összeállításának az
alapgondolatait.
3. A természetismereti portfólió készítésének kötelező tartalmi elemei. Felsorolja és bemutatja az
oktató által elképzelt portfólió részeit, ezáltal a hallgatónak egyszerűbb lesz a
dokumentumgyűjteményének az összeállítása. Ez a rész tartalmazza a későbbiekben részletesen
bemutatott feladatokat.
4. A feladatok beadásának követelményei. Részletesen tárgyalja a formázások és a hivatkozások
előírásait. Itt közöljük a hallgatóval az egész portfólió terjedelmét és a beadás határidejét, valamint
a módját.
5. Értékelési szempontok. A hallgató előre, a portfóliójának elkészítése előtt pontosan megismerheti
az értékelés formai és tartalmi elemeit. Ez a rész tartalmazza a feladatgyűjtemény számszerű
értékelésének a kurzus végső jegyébe történő beszámítását.
4. A feladatok bemutatása és a beadott portfóliók értékelése
4.1. 1. feladat: Esszé készítése
4.1.1. Cél
A hallgató önállóan tudjon több oldalban megfogalmazni egy, az élőlényekkel vagy élőhelyekkel
kapcsolatos gondolatmenetet.
4.1.2. Példák csoportjai
‒ élőlények felhasználása az élelmezésben és a különböző használati tárgyak készítésében,
‒ híres természettudósok munkásságának bemutatása,
‒ interjúkészítés idős emberekkel a régi tájhasználatról és az élőlények hasznosításáról.
4.1.3. Tapasztalatok
A beadott esszék néhány témakör köré csoportosultak:
1. Neves természettudósok munkásságának a bemutatása. A legtöbbször tárgyalt szakemberek:
Herman Ottó, David Attenborough, Kitaibel Pál, Konrad Lorenz és Gerard Durell voltak, de a
hallgatók megismertettek velünk olyan természettudósokat is, akiket nem nagyon ismer a
nagyközönség: Soós Lajos, Richard Owen és Papp László munkássága kevesek előtt ismert. A
feladat megoldását nagyban segítette az interneten könnyen fellelhető, onnan kimásolható
ismeretanyag, alaposabb kutatásokat nem végeztek, szakkönyveket általában nem használtak.
2. Növények felhasználása a népi gyógyászatban. E témakör bemutatása alapvetően kétféle módon
történt, vagy az internetről kigyűjtöttek a növények gyógyhatásairól leírásokat, vagy interjút
készítettek jellemzően a nagyszülőkkel. Van olyan hallgató, aki kifejezetten ezért utazott el a
nagy távolságra lakó nagyanyjához, hogy vele interjút készítsen. A személyes találkozás
kiemelkedően jó kedvűvé sikeredett, mert a nagymama szívesen mesélte unokáinak fiatalkori
élményeit.
3. Állatok megfigyelésének a tapasztalatai. Részben a közvetlen közelükben található állatokról (pl.
fehér gólya, házi rozsdafarkú) gyűjtöttek anyagot, másrészt olyan szimpatikus állatokról (pl.
vidra, szürke marha), amelyeket ritkábban tudnak megfigyelni. Az ilyen feladatok is alapvetően
az internetes források alapján készültek.
4. Növényi és állati termékek felhasználása. Ebbe a témakörbe nagyon változatos megoldások
kerültek bele, természetes anyagokból ruhakészítés, aszalt gyümölcsök előállítása, méhészet,
mézkészítés, levendula felhasználása. Itt már több volt az egyéni megfigyelés, nem egyszer a
riportkészítés módszerét is alkalmazták.
5. Az állatok testfelépítése és életmódja közötti kapcsolat. A kiadott példában is szerepelt a vidra
alkalmazkodása a környezetéhez. Ezt a témát sokan megkedvelték, mert itt is az internet
segítségével sok ismeretet és képet tudtak összegyűjteni.
Általánosságban elmondható, hogy ebben a témakörben nem nagy változatosságot árultak el a
feladatmegoldások, a kiadott példáktól eltérő témákat kevésbé dolgoztak fel. A legtöbb esetben
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egyszerűen az internetre alapozva készítették el az összeállításukat. A reflexiókban elmondták, az
esszék összeállítása sokszor gondot okozott, mert nem szokták meg az ilyen jellegű feladatokat.
4.2. 2. feladat: Jegyzőkönyvkészítés a hallgató által önállóan elvégzett kísérletről vagy megfigyelésről,
tanulmányútról.
4.2.1. Cél
A hallgató tudjon önállóan megszervezni és kivitelezni egy kísérletet, vagy egy megfigyelés
sorozatot, tanári irányítás nélkül menjen a természetbe és tegyen ott megfigyeléseket.
4.2.2. Példák csoportjai
‒ egy állat megfigyelése a vele való találkozás során,
‒ egy állat boncolásának tapasztalatai,
‒ növények fejlődési szakaszainak (pl. csírázás, virágzás) vizsgálata kísérlettel,
‒ növényi vagy állati eredetű alapanyagokból készülő ételek készítésének tapasztalatai,
‒ tanösvény bejárása során szerzett tapasztalatok,
‒ múzeumpedagógiai foglalkozás megfigyelése.
4.2.3. Tapasztalatok
A legkedveltebb téma egy állatfaj megfigyelése a vele való találkozás során. 21 fő számolt be
különféle állatokkal kapcsolatos élményeiről. A közismertebbeken (pl. sün, fürge gyík, gímszarvas, éti
csiga) kívül a kevésbé ismert állatokról is beszámoltak a hallgatók, ilyen volt a pókszázlábú, szakállas
agáma. A beszámolók egyéni hangvételűek, látszik, a hallgatók a saját gondolataikat írják le, nem
egyszer élményszerűen.
A második kedveltebb (12 fő) téma a növényi alapanyagokból készült ételek bemutatása volt.
Valószínűleg ebben közrejátszott az a tény, hogy a hallgatók zöme (99%) nő, sokan önállóan háztartást
vezetnek. Az ételek nagy szórást mutattak, a medvehagyma pogácsától kezdve a lencsefőzeléken és a
zabos süteményen át a fácánból készült levesig sokféle előfordult. A tapasztalatok szerint kevésbé
biológiai szemlélettel tárgyalják az ételek elkészítését, inkább az ételkészítés módját mutatják be.
Meglepően sokan (15 fő) szerveztek a családjukkal kirándulást egy-egy tanösvény bejárására.
Többen írtak róla, hogy ez gyakori tevékenység a családban és a gyerekeikkel is rendszeresen vesznek
részt túrákon, de most még jobban figyeltek a látottakra.
A kísérletek közül a csíráztatás szerepelt a legtöbbször (10 jegyzőkönyvben), ez részben köszönhető
annak, hogy a példákban is közzétettük, másrészt az egyik legkönnyebben kivitelezhető, ugyanakkor
az egyik leglátványosabb kísérlet. A hallgatók megfelelően képekkel és leírásokkal kommentálták a
történteket, sajnos a biológiai hátteret nem alaposan mutatták be.
A példák között szerepelt egy állat boncolásának dokumentálása is. A szerző előzetesen többre
számított, de ez a feladat nem nyerte el a hallgatók tetszését. Nem is csoda, mert a személyes
tapasztalatok alapján félnek a vér vagy a belsőségek látványától. Ma már a háztartásokban nem divat
az élelemként felhasználandó állatok saját kezűleg történő szétszedése, a fiatalság csak a szétdarabolt,
tiszta, vérmentes állati részek látványát kedveli. A bemutatott hal és házityúk boncolása az előzőekhez
hasonlóan nem kifejezetten biológiai jellegű volt, az egyes szervek megnevezése és bemutatása csak
felszínesen történt, ami az alapismeretek hiányára vezethető vissza.
Múzeumpedagógiai foglalkozáson csak egy hallgató vett részt, ezek számát érdemes lenne növelni.
A későbbi félévekben nagyobb hangsúlyt kell fektetni az erre való ösztönzésre.
4.3. 3. feladat: Modellalkotás bemutatása saját képekkel és leírásokkal
4.3.1. Cél
A hallgató tudjon megalkotni egy, az óvodásban és az iskolában is használható modellt vagy
szemléltető eszközt.
4.3.2. Példák csoportjai
‒ az ember belső szerveinek felépítése és működése,
‒ természetes anyagokból készült játékok és hangszerek megalkotásának bemutatása,
‒ növényi és állati részek bemutatása modellkészítéssel (pl. hajtogatással).
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4.3.3. Tapasztalatok
A legtöbben (31 fő) az origami technikával készített virágmodellt készítették el, amely szerepelt a
kiadott ötletlistában is. A legkedveltebb (20 fő) a tulipán volt, köszönhető ez annak is, hogy a tulipán
origamiját a neten könnyedén megtalálhatták a hallgatók, sajnos ez azt eredményezte, hogy nem saját
képekkel dokumentálták a készítés folyamatát, hanem a netről letöltött képekkel illusztráltak. A tulipán
mellett szerepelt még a lótuszvirág, a hóvirág és az almafa is. A saját ötletek száma kevés, itt a hallgatók
szabadabban értelmezhették volna a feladatot, ennek ellenére a könnyebben megvalósítható internetes
letöltést választották. Nagyon tetszett az egyedüli állat, amely hajtogatással készült, a macska és a
fonalakból alkotott madárka.
A szervmodellek készítésében a tüdő vezet (7 fő), majd ezt követi a vesemodell. A feladat
kiosztásakor nem is számítottam ebből a témából nagy aktivitásra, mert a belső szerveink nem jelennek
meg az óvodai nevelés tananyagában. A szervmodellt készítő hallgatók az önreflexiójukban leírták,
hogy nagy lelkesedessél készítették az alkotásukat, és örömüket lelték a működő modell létrehozásában.
A természetes anyagokból készült játékok és szemléltető eszközök az előzetes elvárásokhoz képest
kisebb számban (12 db) készültek, noha ezek használata fontos lehet az óvodákban és a kisiskolákban.
Különösen igaz ez az egyszerű hangszerekre, amelyek alkalmazása ezekben az oktatási szakaszokban
nagyon fontos.
A modellalkotásban megjelentek (1-1 példányban) olyan eszközök is, amelyek összetettebbek,
ugyanakkor a természetes folyamatok bemutatásánál hasznosak. A nappalok és az éjszakák váltakozását
bemutató modell különösen szép lett, a vulkán pedig látványos és a gyerekek számára is izgalmas.
A nyírfakéreg felhasználásának bemutatása nem volt jó, nem a modellalkotásra koncentrált, hanem
a gyógyászati alkalmazásra.
4.4. 4. feladat: Ábrakészítés, képelemzés
4.4.1. Cél
A hallgató tudjon elkészíteni egy, az oktatásban is használható ábrát vagy ábrasorozatot, illetve a
már meglevőkön vegye észre az élőlényeket és tudja bemutatni azokat. Az oktatásban nagyon fontos a
szemléltetés. A feladat segít gyakoroltatni a szemléltetőanyagok készítését, valamint bemutatja a képek
szemléltetésének olyan módját, amelyekkel az élőlényeket és környezetüket is meg lehet ismerni.
Mindezeket a gyerekekkel is gyakoroltatni kell.
4.4.2. Példák csoportjai:
‒ élőlények és élőhelyek ábrázolása különféle műalkotásokon (szobrok, festmények, pénzérmék),
‒ saját készítésű képregény, vagy memóriakártyák alkotása, elemzése
‒ élőlényeket és élőhelyeket bemutató keresztrejtvény készítése.
4.4.3. Tapasztalatok:
A témában a legtöbb megoldás (25 db) a pénzeken szereplő élőlények bemutatására érkezett. Ennek
oka egyrészt az ötlet érdekessége és újszerűsége, másrészt az a tény, hogy sok információt találhattak
az interneten a témával kapcsolatban. Így aztán nem egyszer a feltöltött dokumentumok hasonlóan
néznek ki, mivel ugyanonnan másolták ki őket.
A másik kedvelt téma a memóriakártyák készítése volt, 17-en választották. Itt már kevesebb az
átfedés, a megoldások nem nagyon hasonlítanak, igazán eredeti ötletek is születtek. Ennek örülhetünk,
mert mind az óvodákban, mind a kisiskolákban egyaránt nagyon kedvelt a memóriakártyák használata.
A harmadik legkedveltebb megoldás (17 db) a keresztrejtvény készítés volt. Ezt a módszert nem
alkalmazhatjuk az óvodában, de az általános iskola alsó tagozatának a felsőbb osztályaiban már a
gyerekek maguk is készíthetnek a gondolkodást erősen serkentő rejtvényeket.
Festmények bemutatása csak kis számban (5 db) történt, noha ennek nagyobb jelentősége van,
hiszen a gyerekeket is meg kell arra tanítani, hogy hogyan vegyék észre a festményeken az élőlényeket
és az élőhelyeket, valamint gyakoroltatni kell az ilyen módon történő ismeretszerzést (a lényeg
kiemelése a látottakból), mint a hogyan a mondás is tartja: ne csak nézz, hanem láss is!
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4.5. 5. feladat: Könyvelemzés
4.5.1. Cél:
A hallgató olvasson el egy élőlényekkel foglalkozó könyvet és mutassa be, hogyan ábrázolja a szerző
az élőhelyeket és az élőlényeket.
4.5.2. Példák:
‒ Fekete István művei,
‒ Gerald Durell művei,
‒ Konrád Lorenz művei.
4.5.3. Tapasztalatok:
A példák között első helyen szereplő fekete István műveit választották a legtöbben, közülük a
Tüskevár volt a legnépszerűbb (25 fő). Nem csoda, hiszen ez az irodalom a legismertebb a
természetábrázoló regények közül, könnyen olvasható és feldolgozható. A többi Fekete István munka
közül a Vukra esett a legtöbb választás (13 db), ez a tény a könyv alapján készült rajzfilmnek is
köszönhető. A Kele, a Csí és a Lutra volt még népszerű. 1 hallgató foglalkozott a Téli berekkel, de
reflexiójukban többen jelezték, hogy a Tüskevár elolvasása után nagyon kíváncsiak lennének a
folytatásra. Nem véletlen, hogy Fekete István műveit nézték át legtöbben, ezek ismertsége és a gyerekek
számára is könnyű érthetőségük miatt az oktatási gyakorlatban is nagyon jól alkalmazhatók.
A magyar szerzőn kívül többen választották Konrád Lorenz munkáit, közülük az Ember és kutya
volt a legnépszerűbb (8 fő), de a Salamon király gyűrűjét is 5 fő dolgozta fel. Itt megállapítható, hogy
a hallgatók nem kerestek az ajánlásokon kívül más munkákat.
A harmadik legnépszerűbb író Gerald Durell (ő is szereplelt a példák között). Tőle az Állatkert a
poggyászomban című munkát nézték át (3 fő).
A kiadott példákon kívül más szerzőt ritkán választottak a feladatmegoldók, ezek a munkák
(azonban nem a legjobbak a természetábrázolás szempontjából (pl. Orwell: Állatfarm, Nógrádi Gábor:
Segítség, ember!).
Általános tapasztalat, hogy a könyvelemzések felszínesek, nem törekednek részletességre. Általában
az eseményeket írják le, ugyanakkor számunkra az élőlények és az élőhelyek bemutatásai lennének a
fontosak. Az oktató céljai szerint a hallgatók mintát vehetnének a természetábrázolás irodalmi
formáiból, amelyet aztán a gyerekeknek is be tudnának mutatni. Valószínűleg a feladatkiírást tovább
kellene pontosítani.
4.6. 6. feladat: Verselemzés
4.6.1. Cél:
A hallgató vizsgálja meg és értelmezze, hogyan ábrázolják a versekben költői módszerekkel az
élőlényeket és az élőhelyeket. Tudja majd a diákjaival a művészet segítségével megismertetni a
természetet.
4.6.2. Példák:
‒ Áprily Lajos versei,
‒ Arany János versei,
‒ Takáts Gyula versei.
4.6.3. Tapasztalatok:
Az összes feladat közül ennek volt a legváltozatosabb a megoldása: a hallgatók 57 költő természettel
kapcsolatos verseit elemezték. Közülük a leggyakoribb, az ajánlások között nem szereplő Petőfi Sándor
volt (27 vers). A második helyen Arany János szerepelt 24 verssel, közel ennyit (25) munkáját dolgozták
fel Áprily Lajosnak. A többi szerző 1-5 verssel szerepelt az elemzésekben. Őket két részre tudjuk
bontani, egyrészt a klasszikus magyar költészet művelői közül vettek mintát a hallgatók, másrészt az
internet segítségével rábukkantak a kortárs költészet fiatalabb képviselőire is. Látszik, a természettel
foglalkozó paletta széles, van miből válogatni.
A verselemzések ugyanakkor általában felületesek. A hallgatók nem értik a természetábrázolások
lényegét és a szépségét. A reflexiójukban gyakran fogalmazták meg, hogy ez a feladat volt számukra a
legnehezebb, mert középiskolában sem szerették a verselemzéseket, mint ahogy kiderült, nem is értették
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ennek a lényegét. Ugyanakkor ezt is fontosnak kell vennünk, mert a tanulók számára be kell mutatni,
hogyan lehet költői eszközökkel bemutatni a természetet.
Az önreflexiókban ezt a feladatot találták a legnehezebbnek, mert nem volt benne gyakorlatuk,
illetve középiskolában sem szerették a verselemzéseket. Sajnos nem értették meg a feladat lényegét, itt
az élőlények ábrázolásának elemzése volt a fontos.
4.7. 7. feladat: Filmelemzés
4.7.1. Cél:
A természet ábrázolásának megfigyelése mozgóképeken. A hallgatók tudják, hogyan lehet
információkat gyűjteni a filmek segítségével, ismerjék meg a filmeken bemutatott élőlények és
élőhelyek jellegzetességeit.
4.7.2. Példák:
‒ a Vad Magyarország sorozat egyes részei,
‒ Homoki Nagy István filmjei,
‒ Fekete István műveiből készült filmek.
4.7.3. Tapasztalatok:
A hallgatók legnagyobb része (55 %) a magyar alkotók által készített Vad-sorozatot tekintette át,
ezek közül messze vezet a Vad Magyarország (33 megtekintés), amely a legkönnyebben elérhető a
neten. Ezt követi a Vad Balaton (25 megtekintés). Sajnos a sorozat többi részét már nem nézték meg,
igaz azokhoz egy kis kutakodással lehetne hozzájutni.
Néhányan (8 fő) választották a magyar korai magyar természetfilmezés remek alkotását, a
Gyöngyvirágtól lombhullásig című filmet. Sajnos Homoki Nagy István többi remekét senki sem
fedezte fel.
A regények között a Tüskevár vezet, de a belőle készült filmsorozatot kevesen nézték végig (3 fő).
A Fekete István nevéhez köthető filmek közül a Lutra című szerepel a legtöbbször (5 megtekintéssel).
A természettel is foglalkozó sorozatok egy-egy tagját is elemezték a hallgatók. Szép természet
feldolgozást láthatunk a 12 hónap az erdőn és a Magyarország Nemzeti Parkjai sorozatokban, innen az
egyes részek is kiemelhetők és önállóan értelmezhetők. Hasonlóan járhatunk el a Rockenbauer Pál és
csapatának az Országos Kék Kört bemutató filmsorozatával, sajnos ezekből csak egy film került
bemutatásra.
Az önreflexiókban a hallgatók leírták, hogy a legtöbben általában nem szoktak természetfilmeket
nézni, de most a feladat kedvéért elővették őket és megismerkedtek velük. Általában tetszett nekik, volt
aki a kisgyermekével többször is megnézte a filmet.
A filmelemzések általában rövidek, az eseményekre koncentrálnak, nem a bemutatott élőlényekre
és élőhelyekre, mint ahogy a feladat szólt. Ez a tény arra utal, hogy még tovább kell gyakorolni a filmek
értelmezését és elemzését. Azok a tanító szakos hallgatók, akikkel a félév során több természetfilmet
néztünk meg és elemeztünk, már alaposabban tárgyalták a látnivalókat, jobban észrevették a bemutatott
élőlények jellegzetességeit.
4.8. 8. feladat: Élőlénygyűjtemények készítése
4.8.1. Cél:
A hallgató tudjon a későbbi oktatási munkájához különböző tematikájú és kivitelű bemutatóanyagot
összeállítani.
4.8.2. Példák:
‒ saját készítésű élőlény- és/vagy élőhelyképek készítése magyarázatokkal,
‒ préselt növénygyűjtemény összeállítása leírásokkal,
‒ termésgyűjtemény összeállítása,
‒ állatpreparátumok készítése.
4.8.3. Tapasztalatok:
A legtöbb (38 db) bemutató a préselt növénygyűjteményekből készült. Valószínűleg, hogy a korábbi
iskolai tapasztalataik is motiválták a hallgatókat a préselési technika alkalmazásában. Ennek elsajátítása
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és kivitelezés nem volt a legegyszerűbb, a reflexiókban megírják, hogy gyakran nem sikerült, meg
kellett ismételni. A növényhatározások nem egyszer pontatlanok, más fajnevek szerepelnek a
leírtakban, mint ami a faj neve valóságban. Sajnos az egyetemi képzésben nincs idő arra, hogy
gyakoroltassuk a növény- és állathatározásokat, így aztán a tévedés valószínűsége
igen nagy.
Egyszerűbb, ugyanakkor változatosabb feladatnak szánta az oktató a növény- és élőhelyképek
elkészítését. Sajnos ez is gyakran felszínesre sikerült, a növények jellegzetességei nem látszanak, egy
fajról csak részletet mutat be és a faji megnevezés sem mindig pontos. A természetfényképezést is
gyakorolni kell, mert az iskolai szemléltetésben nagy szerepe van a jó képeknek.
A 9 db állatképsorozat hasonló hibákkal küzd, mint a növények, a képek nem jól szemléltetik a
fajokat és a fajmeghatározások sem pontosak.
A termésgyűjtemények bemutatása már jobb, kevés tévedéssel. Itt a termések megnevezése és a faji
besorolás pontatlanságával kell megküzdeni.
Az élőhelybemutatások (8 db) képanyaga megfelelő, de itt sokszor nem az élőhely megnevezése
szerepel, hanem a földrajzi név, ugyanakkor ennek a feladatnak a célja a természetes élőhelyek
megfigyelése lett volna.
Az állatpreparátumok készítésének feladatát a hallgatók félreértették, itt nem a preparátumkészítés
elméletét kellet volna tárgyalni, hanem a diáknak kellett volna készíteni egy preparátumot és ennek
folyamatát kellett volna bemutatni.
5. A záródokumentumok, önreflexiók elemzése
A hallgatók jelentős része nagyon őszintén írta meg személyes véleményét a portfólió
összeállításáról. A legtöbb kellő mélységgel tárgyalja az egyes feladatok elkészítésével kapcsolatos
gondjait és örömeit, valamint a sikerélményeit. 3 hallgatónál elmaradt az önreflexió, további 16 nagyon
röviden reflektált. A legtöbb hallgató megértette a reflexió lényegét és feladatát, ennek megfelelően
feltárta a gondolatait.
A hallgatók általában meg voltak elégedve magukkal, leírták, hogy hosszabb ideig kitartó munkát
végeztek és az eredményre büszkék. Valószínűleg tényleg nagy teljesítmény volt tőlük ennek a
portfóliónak az elkészítése és komoly leterheltséget jelentett. Valószínűsíthető, hogy a nappali
munkarendű hallgatók nem fektettek bele annyi energiát, mint a levelezősök. Ezt mutatja az a tény is,
hogy a határidő hosszabbításig a levelezősök 92%-a elkéstette az anyagát, míg a nappalisoknál csak
10% volt kész.
Néhány jellemző részlet az önreflexiókból:
„Elégedett vagyok magammal, hogy sikerült elkészítenem a portfóliót a követelményeknek
megfelelően, határidőre. Sokat segítettek a feladatok abban, hogy a természetet sokféle nézőpontból
közelítsem és figyeljem meg, átgondolva, hogy az óvodáskorú gyermekeket mi érdekli, és hogyan
tudom felkelteni az érdeklődésüket még inkább a természet és az élőlények iránt.”
„Nagyon sokat tanultam mind magamtól, mind a felhasznált irodalmakból. Nagyon rég olvastam,
kutattam ennyit, mint ebben az időszakban, de megérte. Sok tapasztalatot szereztem, sok új növényről,
állatról tudtam meg, olyan dolgot, amit eddig nem, vagy rosszul tudtam.”
„Ebben a rohanó világban sokszor észre sem vesszük a körülöttünk lévő természet apró és sokszor
gigantikus méretű csodáit. Jó néha megállni és rácsodálkozni. Ebben segített nekem, ennek a
portfóliónak a megírása. Lenyűgözött az a művészi szépség, ahogy az írók, költők, filmesek látják a
természetet.”
„Nem kis munka volt ezt a portfóliót elkészíteni, de tele volt örömmel és tapasztalat-, illetve
tudásszerzéssel. Jobban beleláttam az engem körülvevő világba, ami csak hasznomra fog válni, mivel
a legtöbb óvodában a környezetünkre alapozva tervezik az óvoda mindennapjait.”
„A portfólió megírása bővítette ismereteimet, akár a tartalmi részét tekintve, akár az előírásoknak
megfelelő szerkesztési, informatikai gyakorlati készségek gyakorlásának részét tekintve.
Elégedett vagyok magammal, mert egyéb kötelességeim ellátása mellett maximálisan és hatékonyan
osztottam be a portfólió elkészítéséhez rendelkezésre álló időt, törekedtem arra, hogy munkám minden
előírásnak és elvárásnak maximálisan megfeleljen.”
„Rengeteg új dolgot megtanultam, amik biztosan a hasznomra fognak válni, például a népi
gyógymódok növényekkel című fejezetből. Ennek a munkának a kapcsán nagyon vidám beszélgetésbe
keveredtem nagyszüleimmel, amit sosem fogok elfelejteni.
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Köszönet a sok érdekes feladatért, a kapott ismeretekért. Valószínűleg, különben soha nem kerül a
kezembe Konrad Lorenz könyve, nem szedek össze ekkora terjedelmű anyagot a növények gyógyító
erejéről, nem nézem meg a Lutra című filmet.”
„A feladatok elvégzése során nagyon sok pozitív élmény ért, hiszen tudatosult bennem a
természettudományok, azon belül is a biológia, illetve annak oktatásának a fontossága.
A megélt tapasztalatok során számos új ismeretre tettem szert, melyek a tanulás és a tanítás
módszertanaiban is a segítségemre voltak. Leküzdöttem olyan akadályokat is, pl: a halboncolás során,
amely megmutatta számomra azt, hogy a boncolás lényege nem a biológiai egység szétszedése, hanem
annak pontosan az egységének megértése. A boncolás ennek csak egy eszköze, mely során az élőlények
bőre alatti csodálatos struktúrákat ismerhettem meg, ezáltal jobban megismertem önmagam, a határaim.
A modellkészítés során a kézügyességem is fejlődött, mely kiemelten fontos egy óvodapedagógus
esetében. Az ember rájön arra, hogy otthoni, egyszerű háztartási eszközök segítségével milyen
bonyolult élettani folyamatokat tud reprodukálni és hitelesen visszaadni azt a gyerekek számára.
A további céljaim, hogy minél többet megismerhessek a biológia sokszínűségéből, melyet a fiatalabb
generációnak át tudok majd hatékonyan adni. Ezen kurzus nagymértékben felkeltette az érdeklődésem
a mélyebb ismeretek elsajátításához.”
„Szerintem még több természettel kapcsolatos tudást kéne az óvodás gyermekeknek mutatni,
mesélni, mondani. Az óvodás gyermek nagyon nyitott az új információk befogadására és minden
érdekli, így ilyenkor kéne megalapozni benne a természet fontosságát. Voltak nehéz feladatok, de
összességében elmondható, hogy nagyon igényesen összeállított portfólió sémát kaptam, ami mentén
tudtam a saját tempómban haladni.”
„Nagyon büszke vagyok magamra, hogy sikerült a portfóliót megírnom, nem gondoltam az elején,
hogy sikerülni fog. Hihetetlen nagy türelmet, képzelőerőt, szorgalmat igényelt ez a munka. Az elkészült
dolgozatot örömmel tekintem meg, hiszen látom benne a sok belefektetett munkámat. Úgy érzem
rengeteget fejlődtem a portfólió írása közben, Számos új dolgot tanultam az információkban való
búvárkodás közben. Sok ismeretlen információ került a birtokomba.”
6. Összegzés
A szerző az óvodapedagógus és a tanító szakos hallgatók számára eddig a személyes gyakorlatában
nem szereplő feladatsort állított össze. Fő célja a hallgatók természettel kapcsolatos attitűdjének a
kedvező irányba történő változása volt. Szerette volna elérni, hogy a hallgatók saját ütemezésben
oldjanak meg olyan feladatokat, amelyet növelik az élőlényekkel és az élőhelyekkel kapcsolatos
ismereteiket, valamint növekedjen a természet iránti vonzódásuk. A hagyományos oktatási formáktól
eltérő feladatsor megoldása olyan komplex erőfeszítést igényelt, amely – az önreflexiók tanúsága
szerint – jelentős mértékben növelte a természettel kapcsolatos ismereteiket. Ezen kívül
megtapasztaltak olyan módszereket, amelyeket ők is alkalmazhatnak majd a diákjaik körében.
A hallgatói reflexiók alapján a feladatok kiírása egyértelmű volt, a változatosságot és a sokszínűséget
többen kiemelték. A feladatok megoldásai komoly időráfordítást és munkát igényeltek, de ezt a
hallgatók nem bánták, mert látták, hogy hasznos számukra ez a feladatsor megoldása. Szemléltetésül
álljon itt egy hallgatói önreflexió részlete:
„Különösen boldoggá tesz, hogy bár elsőre ijesztőnek és nagyon nehéznek tűnt a feladat, most
visszanézve korántsem volt olyan nehéz. A témát tekintve nem dolgoztam még ilyen portfólión, de úgy
érzem sikerült benne megtalálni azt, ami az én érdeklődésemet is felkeltette, különösen tetszett, hogy a
feladatok nem voltak túl kötöttek, rengeteg ötletet, példát kaptunk segítségül, de saját fantáziánkat is
bátran használhattuk. A portfólió megírásának nem csak az volt a célja, hogy elkészítsük a beadandó
feladatunkat, hanem hogy ezzel együtt ismeretet szerezhessünk a természettel kapcsolatos témában és
úgy érzem, hogy ez sikerült.”
Az oktató is úgy érzi, hogy a portfóliókészítés elérte a célját, a következő félévekben tovább
folytathatja a természetismeret oktatásának ilyen formában történő segítését.
IRODALOMJEGYZÉK
Bandiné Liszt Amália (2009): A projekt-portfólió elmélete és bevezethetősége a mai (nyelv)pedagógiai
gyakorlatba. http://rmpsz.ro/uploaded/tiny/files/magiszter/2007/osz/09.pdf (Utolsó megtekintés:
2019. július 17.)

280

Bird, Tomas. (1990): The schoolteacher’s portfolio: an essay on possibilities. in: J. Millman & L.E.
Darling-Hammond (Eds): The New Handbook of Teacher Evaluation. Assessing Elementary and
Secondary Schoolteachers, pp. 241–256 (Newbury Park, CA, Corwin Press Inc.)
Csapó Benő (1998): Az iskolai tudás felszíni rétegei: mit tükröznek az osztályzatok? In: Csapó Benő
(szerk.): Az iskolai tudás. Osiris Kiadó, Budapest 39-81
Csapó Benő (2000): A tantárgyakkal kapcsolatos attitűdök összefüggései. Magyar Pedagógia 100:343–
366. http://www.magyarpedagogia.hu/document/Csapo_MP1003.pdf (2019.07.01.)
Csapó Benő (szerk.) (2002): Az iskolai tudás. Osiris Kiadó, Budapest
Falus Iván és Kimmel Magdolna (2009): A portfólió. Gondolat Kiadói Kör, Budapest
Klein Ágnes, Mozolai Annamária és Tancz Tünde (2017): Mentorkézikönyv csecsemő- és
kisgyermeknevelők, óvodapedagógusok és tanítók számára. http://polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.213/1-2013-0014/97/ (2019.07.19)
Marton Eszter (2013): Az iskoláskor pedagógiája. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar.
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/20090007_iskolaskor_pedagogiaja/TANANYAG/04_1.html (2019.07.17.)
Tae, Robert (1997): Japanese Culture, Science and School. In: Marx G. (szerk.): Creativity in Physics
Education. Eötvös Physical Society, Budapest. 26-32
EXPERIENCE OF CREATING A BIOLOGICAL TOPIC WORKBOOK
Abstract
Our experience is that the motivation of university students of grade and nursery school teachers are
significantly less than the motivation of children they are working with. They are more familyar with
the virtual reality of the internet then in their own nature they supposed to teach about in schools.
The author worked out a portfolio with eight topics to hopefully bring the students closer to nature.
In year 2018-2019 97 nursery school teachers and 11 school teachers made its portfolio. The lecture
shows the structure of biology tasks and the experiences of their usage. The written reflexts and personal
interviews with students shows that the solution of the test was energy intensive and time consuming
but at the same time most of the students state they experienced new knowledge about nature and
increased her/his sense and interest in nature.
Keywords: plant and animal knowledge, portfolio, optional task, experience, arousing of interest
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1. melléklet

Kaposvári Egyetem
Pedagógiai Kar
Szakmódszertani Tanszék

A természetismereti (biológiai) témájú kurzusok teljesítéséhez szükséges
feladatgyűjtemény (kurzusportfólió) készítésének elméleti, tartalmi és
módszertani útmutatója
Óvodapedagógus és tanító szakos hallgatók számára
A PORTFÓLIÓ OKTATÁSI CÉLÚ ÉRTELMEZÉSE
Meghatározások:
1. A portfólió olyan dokumentumok gyűjteménye, amelyek megvilágítják valakinek egy
adott területen szerzett tudását, jártasságát, hozzáállását (Bird, 1990).
2. A portfólió a tanuló egy vagy több tantárgyból készített munkáinak célirányos,
szisztematikus gyűjteménye (De Fina, 1992).
3. A portfólió a tanuló munkáiból összeállított célirányos gyűjtemény, amely bemutatja
készítőjének erőfeszítéseit, fejlődését és eredményeit egy vagy több területen. A
tanulónak részt kell vennie a tartalom összeállításában; a gyűjteménynek tartalmaznia
kell a dokumentumok kiválogatására szolgáló szempontrendszert, az értékelési
szempontrendszert és a tanuló önreflexióit (Northwest Evaluation Associacion, 1990).
A portfólió jelen esetben a természetismereti kurzusok keretében kijelölt biológiai témájú
feladatokat bemutató gyűjtemény, amely készítőjének erőfeszítéseit, fejlődését és
eredményeit is láttatja.
A PORTFÓLIÓ KÉSZÍTÉSÉNEK CÉLJAI
1. A biológiai témák iránti érdeklődés felkeltése. A tapasztalatok szerint hallgatóink az
élő természettel foglalkozó ismereteket kevésbé találják vonzónak. A portfólió
elkészítésével célunk a témakör megkedveltetése, szépségének a bemutatása.
2. Az élővilág szabad megismerése. Változatos módszerekkel, a saját ütemezésében
fedezze fel a hallgató az élőlények és az élőhelyek jellegzetességeit.
3. A valódi élőlények megismerése. A hallgató ne csak elméletben szerezzen ismereteket
az élőlényekről és az élőhelyekről.
4. Az ismeretszerzés örömének az átélése. A hallgató ismerje meg élményszerűen a
felfedezés örömét és a művészetekben az élővilág bemutatásának a módjait.
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5. A természet iránti vonzódás növelése. A leendő pedagógus saját maga is legyen képes
az óvodai és az általános iskolai oktató-nevelő munkája során tanítványainak a
természettel kapcsolatos pozitív beállítódását növelni.
6. Az élőlényekkel kapcsolatos tudás növelése. A változatos feladatok segítsék elő a
hallgató ismereteinek a bővülését és az ilyen témájú tudásának a tartós rögzítését.
A TERMÉSZETISMERETI PORTFÓLIÓ KÉSZÍTÉSÉNEK KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI
I.

II.
III.

Címlap
Elemei:
 intézmény neve,
 hallgató neve,
 kurzus megnevezése és kódja,
 tanév, félév,
 oktató neve és beosztása.
Tartalomjegyzék
Feladatok
1. Esszé készítése
Példák, ötletek:
 növényi eredetű édességek,
 élőlények, mint ipari nyersanyagok
 hogyan alkalmazkodott egy faj (pl. a vidra) a környezetéhez és az
életmódjához?
 élőlényekkel foglalkozó híres természettudós élete és munkássága
 olyan népi gyógymódok bemutatása, amelyekben növényekkel gyógyítottak
 hogyan hasznosították az élőlényeket a mindennapi életükben az őseink? Pl.
mosás, mosogatás, eszközkészítés, házépítés, játékok és hangszerek
előállítása.
 interjú idős emberekkel a régi tájhasználatról és az élőlények felhasználásáról.
2. Jegyzőkönyvkészítés a hallgató által önállóan elvégzett kísérletről vagy
megfigyelésről, tanulmányútról
Példák, ötletek:
 találkozása egy állattal (pl. egérrel, sünnel, gilisztával)
 a téli madáretető vendégei és a madáretetés tapasztalatai
 egy állat (pl. házityúk, sertés, nyúl, hal) boncolásának tapasztalatai
 állati szervek (pl. tüdő, vese, máj, agy) boncolásának tapasztalatai
 növényi termések és magok felépítésének tanulmányozása
 élőlényhatározás menete konkrét példákkal bemutatva
 csíráztatás különböző feltételek között
 növényi vagy állati eredetű alapanyagokból készülő ételek készítésének
tapasztalatai, a nyersanyagok és a készítés menetének alapos bemutatása
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3.

4.

5.

6.

7.

tanösvény bejárása során szerzett tapasztalatok, megfigyelt élőlények és
élőhelyek
 múzeumpedagógiai foglalkozás részletes jegyzőkönyve
Modellalkotás bemutatása saját képekkel és leírásokkal
Példák, ötletek:
 tüdőmodell műanyag zacskóból
 a nyírfakéreg felhasználásának módjai
 természetes anyagokból készült játékok és hangszerek bemutatása
 virágmodell origamival készítve
 termésmodell
Ábrakészítés, képelemzés
Példák, ötletek:
 saját készítésű képregény az élőlényekkel kapcsolatban
 élőlényeket és/vagy élőhelyeket bemutató memóriakártyák készítése
 az anyag körforgásának rajzos bemutatása egy konkrét élőhelyen
 élőlények ábrázolása a magyar bankjegyeken és pénzérméken, ezen élőlények
bemutatása
 élőlények és élőhelyek a festményeken (konkrét példák elemzése)
 saját, élőlényeket vagy élőhelyeket ábrázoló kép (vázlatrajz, színes grafika,
tusrajz, akvarell vagy olajfestmény) készítése és kielemzése
 keresztrejtvény készítése, amelyben a feladványokban (meghatározásokbankérdésekben) és a megfejtésekben is csak élőlények vagy élőhelyek
szerepelnek.
Könyvelemzés
Olvasson el egy élőlényekkel foglalkozó könyvet és mutassa be, hogyan ábrázolja a
szerző az élőhelyeket és az élőlényeket!
Példák, ötletek:
 Fekete István művei (pl. Hu, Kele, Csí, Tüskevár, Téli berek)
 Gerald Durrell művei (pl. Állatkert a poggyászomban)
 Konrad Lorenz művei (pl. Ember és kutya, Salamon király gyűrűje)
Verselemzés
Olvasson el legalább 5 verset és mutassa be, hogyan ábrázolja a szerző az élőhelyeket
és az élőlényeket!
Példák, ötletek:
 Áprily Lajos versei
 Takács Gyula versei
 Arany János versei
Filmelemzés
Nézzen meg legalább egy természetfilmet és mutassa be, milyen fajokat és
élőhelyeket szemléltetnek a film készítői!
Példák, ötletek:
 Vad Magyarország, Vad Kunság, Vad Szigetköz, Vad Balaton
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IV.

V.

 Gyöngyvirágtól lombhullásig
 Tüskevár, Lutra
8. Élőlénygyűjtemények készítése
Példák, ötletek:
 préselt növények fajleírásokkal
 termésgyűjtemény részletes bemutatással
 állatpreparátumok készítése
 saját készítésű élőlény- és/vagy élőhelyképek készítése magyarázatokkal (pl.
egy erdő moha, lágyszárú vagy fafajainak a bemutatása saját képeken).
Záródokumentum – összegzés – önreflexió.
Összegezze a feladatok egészével kapcsolatos benyomásait, fogalmazzon meg értékelő
véleményt a tanultakról! (Mit tanult a feladatból, milyen területeken fejlődött, milyen
további célokat fogalmaz meg stb., maximum 2 oldal).
Az önreflexió elkészítésének kötelező elemei:
A feladatok elvégzésének
 menete,
 tapasztalatai,
 kedvelt részei,
 nehézségei,
 egyéb gondolatok.
Példák, ötletek:
 Legjobban éreztem magam abban a feladatban…;
 Legnehezebb volt számomra az a feladat…;
 Legtöbbet tanultam abból a feladatból…;
 Saját munkámat nehezítette…;
 Saját munkámat megkönnyítette…;
 Legközelebb másként csinálnám…;
 Elégedett vagyok magammal, mert…)
Felhasznált irodalom
A FELADATOK BEADÁSÁNAK KÖVETELMÉNYEI
1. Terjedelem: a lényegi, tartalmi rész (a tartalomjegyzék és az előlap nélkül) minimum 15
oldal.
2. Szöveg: számítógéppel szerkesztve, formai követelmények: betűtípus: Times New
Roman, betűméret: címsorok: 14 és 12, törzsszöveg: 11 sorkizárt, 1,15 sorköz. Kiemelések
félkövéren és címsorokkal. Margó: normál (2,5-2,5 cm).
3. Ábrák: a portfólióban elhelyezhetők ábrák és rajzok is. Nagyságuk ne haladja meg az 1/3
A/4-es méretet (kb. 8 cm magasságot).
4. Hivatkozások. A feladatok írásos elkészítése során alkalmazni kell a felhasznált
irodalmakra való hivatkozást a Pedagógiai Kar Szakdolgozatkészítési Szabályzatának
előírásai szerint. A hivatkozások elhagyása plagizálásnak (gondolatlopásnak) minősül és
a Tanulmányi Szabályzat szerint így a dolgozat nem fogadható el.
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5. A feladat beadása: A fenti követelmények előírásai szerint elkészített dolgozatot pdf
fájlformátumban kell elmenteni úgy, hogy a fájl nevében elől szerepeljen a készítő neve.
A pdf fájlt az oktató által megadott szerverre kell feltölteni a szorgalmi időszak utolsó
napjának 24 órájáig.
A portfólió elkészítéséről, konkrét feladatairól és a kivitelezéséről a kurzus oktatójával lehet
konzultálni.
ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK
1. Formai szempontok:





a feladatok hiánytalan megléte;
szerkesztés, tagoltság, áttekinthetőség;
a megjelenített bibliográfiai adatok pontossága;
a kivitel igényessége.

2. Tartalmi szempontok:







szakszerűség;
szerkezeti felépítés;
hitelesség, megbízhatóság (a munka meggyőző ereje abból a szempontból, hogy a
feladatok önállóan készültek);
a reflexió jellege, színvonala (indoklás, a lényeg kiemelése, kiegészítés, érvelés, értékelő
vélemény, fejlődésre való utalások)

stílus, megfogalmazás (tömörség, szakszerűség/terminológia, nyelvhelyesség stb.).

A kurzus aláírásának feltétele a portfólió határidőre történő leadása és legalább elégséges (2)
minősítése. A portfólió elfogadásához minden feladathoz minimum elégségesre (2)
minősíthető megoldás szükséges. Az elégtelen (1) portfóliókat egy alkalommal lehet javítani.
A portfólió minősítése része a kurzus végső érdemjegyének.
Kaposvár, 2019. február 06.

Összeállította:
Dávid János
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SIKERALAPÚ TANÍTÁS - TANULÁS
DEBRECENI ÁGNES
Dunaújvárosi Gárdonyi Géza Általános Iskola, Dunaújváros, Magyarország
agikad62@gmail.com
Összefoglaló
Magyarországon a PISA felmérés alapján a 15 éves korosztály 45 százaléka nem képes olyan
olvasási kompetenciára, ami elégséges egy állás hatékony betöltésére. A 2017-es adatok szerint, ismét
a világátlag alatt teljesítettek diákjaink. Mindez azon intézkedés ellenére, hogy oktatási rendszerünk
több mint 10 éve kiemelt hangsúlyt fektet a kooperatív oktatási formák elterjesztésére.
Az iskolai csoportokban nagyarányú a tanulási, magatartási, beilleszkedési gondokkal küzdő, sajátos
nevelési igényű, részképesség zavarral küzdő gyermekek száma. Számtalan esetben kapnak felmentést
az értékelés alól, s végül úgy hagyják el az iskolát, hogy nem értik az írott szöveget. A pedagógusoknak
nincs eszközük e problémák kezelésére.
Tanulmányomban rávilágítok arra, hogyan lehetséges a tanulási nehézségek nagy részét
kiküszöbölni, hatékony segítséget nyújtani. Bemutatom azokat a módszereket, tapasztalatokat,
eredményeket, melyeket az alkalmazott tanulásgyorsító programmal elértem.
Kulcsszavak: Nemzetközi kompetenciamérés magyarországi vonatkozása, A hazai pedagógiai
gyakorlat és tapasztalatai, Képességfejlesztő megoldások, Tanulásgyorsító project, Eredmények,
szakmai tapasztalatok
1.Bevezetés
Magyarországon a PISA felmérés szerint (36 országra kiterjedő - Nemzetközi Tanulói
Teljesítménymérés Programja), a 15 éves korosztálynak a 45 %-a nem képes olyan olvasási
kompetenciára, hogy az elég legyen egy foglalkozás hatékony betöltésére. (Alkalmazott Oktatástan
Magyarország (2008) Rólunk https://www.alkalmazottoktatastan.hu/rolunk[2010.06.10.])
A 2015-ös eredmények azt mutatták, hogy Magyarország ismét az átlag alatt teljesített, és
mindhárom kompetenciaterületen – természettudományok, matematika, szövegértés – romlott a
teljesítmény. Lásd. 1. számú ábra.

1. ábra: 2015-ös eredmények kompetenciaterületenként
(Pisa2015:https://www.compareyourcountry.org/pisa/country/hun)

A legfrissebb adatok a 2016-os felmérésről állnak rendelkezésre, melyet 72 országban végeztek el.
A 2017-ben közzétett adatok szerint ismét a világátlag alatt teljesítettek a magyar diákok. A felmérésből
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arra a következtetésre juthatunk, hogy kevés a képességfejlesztő feladat az oktatásban, mely oka lehet
a gyenge teljesítménynek. A mérés kimenetelét befolyásolhatja az a módszer, ahogyan a teszt készült,
hiszen számítógéppel végezték a mérést a diákok. Befolyásoló tényező a szociokulturális háttér is,
valamint a társadalmi háttér, mely szintén hozzájárul a gyenge eredményekhez, hiszen erős az iskolák
közötti különbség.
A készségalapú feladatok megoldásainak eredményei mind az egyéni, mind a kooperatív készségek
területén azt mutatták, hogy a magyar diákok gyenge teljesítményei akkor sem lettek jobbak, amikor
csoportban kellett problémát megoldaniuk. Kollaboratív megoldási készségek területén sem szerepeltek
jobban. Egyedül is nehezen oldották meg a feladatokat, de csoportosan sem lettek jobbak a
teljesítmények annak ellenére, hogy több mint 10 év óta nagy hangsúlyt fektetett a magyar oktatási
rendszer a kooperatív oktatási formák bevezetésére és elterjesztésére. A 2013-ban bevezetett pedagógus
életpálya modell minősítő eljárásában az indikátorok között is szerepel a kooperatív, kollaboratív
képesség fejlesztése.
Az OECD- országokban a hátrányos helyzetű tanulók több mint 47 százaléka (Magyarországon több
mint 56 százaléka) hátrányos helyzetű iskolában tanult az elmúlt évtizedben.
Bár kis mértékben nőtt az oktatási egyenlőség az OECD-tagállamokban, az új jelentés szerint továbbra
is vannak problémák: a lemaradás már a tízévesek körében is tapasztalható. Összességében pedig
elmondható, hogy rendkívül szoros az összefüggés az iskola társadalmi-gazdasági státusza és a tanulók
teljesítménye között. (Eduline (2018): Szomorú eredmény: alig segít az oktatás a társadalmi
mobilitásban,
Forrás:http://eduline.hu/kozoktatas/oktatas_eselyegyenloseg_40HEUQ[2018[2019.07.25.])
Magyarországon az iskolai csoportokban egyre nagyobb arányú a tanulási, magatartási,
beilleszkedési gondokkal küzdő gyermekek száma. Kiugró emelkedést mutat a sajátos nevelési
igényűek, a részképesség zavarral küszködők, a diszlexiások, diszgráfiások, diszkalkuliások, hiperaktív
tanulók aránya.
Ugyanakkor a pedagógusok alulmotiváltak, kiégettek, túlterheltek, boldogtalanok a sikerélmények
hiánya és a kudarcok miatt. Egyre nagyobb elvárást támaszt az életpálya modell velük szemben,
ugyanakkor nem biztosítja a rendszer a megfelelő motivációt, sem erkölcsi, sem szakmai, sem agyagi
szinten. Nincsenek meg a valódi, hatékony eszközeik az elakadt, tanulási akadályokkal küszködő
tanulók felzárkóztatására. Szinte tehetetlenek a motiválatlan, fegyelmezetlen, nehezen kezelhető
gyermekekkel szemben. Ezen tanulók számtalan esetben kapnak felmentést az értékelés alól, s végül
úgy hagyják el az iskolát, hogy nem értik az írott szöveget.
A befektetett energia, a pedagógiai hozzáadott érték, és a megvalósult módszertani változatosság sem
hozta meg a kívánt eredményt. A tanulók nem látják értelmét a tanulásnak, nem szeretnek iskolába
járni, nem szeretik a tanárokat sem.
A szülők kétségbeesettek, nem rendelkeznek a megfelelő eszközökkel, és tehetetlenül nézik gyermekeik
problémáit és az iskola kudarcát.
Mivel sem a változatos módszerek, sem a kooperatív technikák, sem az infokommunikációs
technológiák, sem az interaktív technikák nem mutattak számszerű emelkedést az országos mérések
átlagaiban, ezért egyértelmű, hogy az alapoknál kell keresni a megoldást. (Infostart: Megvannak a
kompetenciamérés
eredményei,
Forrás:https://infostart.hu/belfold/2018/04/21/megvannak-akompetenciameres-eredmenyei[2019.06.25.])
A kommunikáció sem működik hatékonyan az oktatás résztvevői között. A diákok nem értik meg a
feladatokat, nem rendelkeznek az értő olvasás kompetenciájával. A pedagógusok nem értik, miért
eredménytelenek a változatos módszereik, a szülők nem tudnak segíteni gyermekeiknek.
Ennek okát abban is láthatjuk, hogy a taneszközök tantárgyanként ugyanazt a tárgyra jellemző
szaknyelvet használják, s a tananyag egymásra épülése következtében újra és újra ugyanazzal a
szókinccsel találkoznak a tanulók egyre magasabb szinten. Amennyiben a kisiskolás nincs tisztában a
tanulási alapszavak jelentésével, ez akadályozza a megértésben, s a későbbiek folyamán maga előtt
görgeti a meg nem értés jelenségét. A tanulási alapszavak jelentéstani tisztázásának egyik hatékony
eszköze, ha a tanulás során felmerülő utasítást, és a tantárgyra jellemző szakszavak jelentését
megtanítjuk.
Tanulmányomban bemutatom azokat a módszereket, eljárásokat, melyek segítségével kisiskolás
kortól a tanulási nehézségek nagy része kiküszöbölhető. Ezekkel az eszközökkel hatékony támogatás
nyújtható a tanuláshoz, motivációt biztosítva ahhoz, hogy megváltozzon a gyerekek tanuláshoz való
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viszonya. Ismertetem azokat a tapasztalataimat és eredményeimet, melyeket az alkalmazott
Tanulásgyorsító program használata folyamán elértem. Ezen módszer alkalmazásával a tanulási
folyamat nehézségeiből elégedetten kerül ki gyermek, pedagógus, szülő egyaránt.
1.1. A Dunaújvárosi Gárdonyi Géza Általános Iskola

2. ábra A Dunaújvárosi Gárdonyi Géza Általános Iskola

A Dunaújvárosi Gárdonyi Géza Általános Iskola Dunaújváros jellege alapján peremkerületi
intézmény.
A hetvenes évek elején elkezdődött a Római városrész építése. Ez akkor Közép-Európa legsűrűbben
lakott városrésze volt. Az új lakásokat fiatal házasok kapták meg, így éveken keresztül sok általános
iskoláskorú gyerek élt a lakótelepen.
Az évek alatt a népesség fogyni kezdett, illetve megkezdődött az elöregedési folyamat, ami
egybeesett a demográfiai csökkenéssel. Ennek következtében az 1200 fős iskola létszáma a mai 300
körüli főre zsugorodott.
Az intézmény alapító okiratában 1996 óta szerepel a dokumentumban a táncművészeti tagozat.
Iskolánknak a táncművészeti tagozat a fő profilja. Mára már a balett és a „Gárdonyi” egyet jelent. A
városi lakók és a szakma leginkább erről a tevékenységről azonosítja be iskolánkat.
A pedagógiai programunkban szereplő, az intézményünk feladatkörébe tartozó legfontosabb
szakfeladatok és megnevezésük. (Dr. Horváthné Lázár Gabriella (2019) Pályázat Dunaújvárosi
Gárdonyi Géza Általános Iskola Intézményvezetői beosztására)
Szakfeladat:
1. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyamon
2. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-6 évfolyamon)
3. Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.
évfolyamon)
4. Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-6.
évfolyamon)
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A szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján:
Testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése, oktatása.
A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók
integrált nevelése, oktatása.
A nevelési tanácsadó véleménye alapján beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő
tanulók nevelése, oktatása:
5. Általános iskolai napközi otthoni nevelés
6. Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
7. Általános iskolai tanulószobai nevelés
8. Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése.
A tankerületi rendszer bevezetése óta (2016) az iskolák gazdasági önállósága megszűnt. Az alapító
okirat szerint vállalkozási tevékenységet sem folytathat az intézmény. A mindennapos dologi
kiadásokra a tankerület havi állandó keretet biztosít. Ez az összeg igen csekély, így nem teszi lehetővé,
hogy egyéb, az oktatás-nevelést segítő beruházások költségeit fedezze. Amivel gazdálkodhat az iskola,
az a pályázatokon nyert összeg, és a Dunaújvárosi Gárdonyis Tanulókért Alapítvány segítsége.
A nyertes HEFOP (Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program) 3.1.3 pályázat eredményeként
iskolánkban bevezetésre került a kompetenciaalapú oktatás, és a TÁMOP (Társadalmi Megújulás
Operatív Program)-3.1.4. C-14-2015-0644 sz. pályázaton nyert összegből olyan fejlesztéseket tudtunk
megvalósítani, amelyeket más forrásból nem tudtunk finanszírozni, de a mindennapi munkában
szükségszerűek voltak. Ennek segítségével négy pedagógus továbbképzését is megoldhattuk.
Az ökoiskolai programnak köszönhetően a takarékosság az egész intézmény tekintetében kiemelt
szempontú. Ennek érdekében a zöld diákok rendszeres energiaőrjáratot tartanak. Így a takarékosság
állandósult, és a hibák elhárítása is mihamarabb megtörténik.
A tankerület a hiányszakokhoz szükséges átképzéseket támogatja. A pedagógusok szakmai
képzéséhez nem, vagy minimális forrással járul hozzá.
A szakmai változtatásokhoz nehéz biztosítani a személyi és anyagi hátteret. Az innovatív tantestület
azonban számtalan pályázaton vesz részt, képezi magát, így kiküszöbölhetők az alulfinanszírozottság
negatív hatásai. (Az iskola elnyerte az „Örökös ökoiskola” címet sokéves ökotevékenységéért, és a
„Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola” címet.) A pedagógiai munkában a tanítási-tanulási folyamat
során felmerülő akadályok adták a feladatot, hogy új utakat jelöljünk ki.
1.2. Célok
A bevezetőben említett tanuláshoz való negatív pszichés viszony megváltoztatásához folyamatosan
kutattam olyan oktatási formák, módszerek után, melyek alkalmazásával az iskola olyan színtérré válik,
ahol a gyerekek személyiségüknek megfelelő oktatásban és bánásmódban részesülnek. Kerestem azokat
az eljárásokat, eszközöket, melyek hatékonnyá teszik a tanulási folyamatot. Tapasztalatom szerint a
hatékony módszer eredményes tanulást von maga után, mely sikerélményt generál.
A cél olyan tanulási képességek elsajátítása, melyek hozzásegítenek a megértéshez, például a
problémaérzékenységhez,
megoldások
kigondolásához,
megvalósításhoz,
kivitelezéshez,
memorizáláshoz, rögzítéshez. A kulcskompetenciák kialakításához, megszerzéséhez, az élethosszig
tartó tanulás megalapozásához. (Európai Bizottság (2005): Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása
az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról, Forrás:
<http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/keyrec_hu.pdf >[2019.03.20.])
2. Tanulásgyorsító projekt
2.1.Módszertani alapok
L. Ron Hubbard (Tilden, Nebraska, 1911. március 13. – 1986. január 24).amerikai író, filozófus.
(Wikipédia L. Ron Hubbard (2019) Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/L._Ron_Hubbard/
[2019.07.16.]) Megfigyelte, hogy a tanulási folyamat komoly akadálya a meg nem értett szó.
Kidolgozott egy módszert arra, hogy könnyen ellenőrizni lehessen azt, hogy a hallott szó jelentését,
vagy csak a szó betűképét észlelte a tanuló.
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Ha nem értjük meg a szót, akkor csak egy elképzelésünk van a dologgal kapcsolatban. Akár szó
szerint is vissza tudjuk mondani az elhangzottakat, ám az alkalmazásra képtelenek vagyunk. Egy szó
valódi megértésének a bizonyítéka az, hogy tudunk-e könnyedén mondatokat alkotni vele. Ez az
alkalmazási képesség. Ha valamit megértünk, azt tudjuk alkalmazni! (L. Ron Hubbard művei alapján
(1997): Hogyan tanuld meg? Alexandra, Pécs)
A munkafüzet - sorozatot olyan magyar pedagógusok állították össze, akik mind az iskolai
oktatásban, mind az egyéni fejlesztésben nagy tapasztalattal rendelkeznek ennek a módszertannak az
alkalmazásában. Sok éves tapasztalatuk azt mutatta, hogy az általában magasabb szintű tanulmányoknál
felszínre kerülő problémák döntő többsége valójában az egy-egy tantárgy megalapozásánál kimaradt
hiányosságokra vezethető vissza.
Amikor az alapokat elmagyarázták, ettől kezdve a magasabb szintű tudás hamar elsajátíthatóvá vált.
Amennyiben ezt nem kezelték, hiába készítették fel a tanulókat az aktuális tárgyból óráról órára, a
tantárggyal való kapcsolatuk csak addig javult, míg a korrepetálásokon részt vettek, utána visszaestek,
de lényeges stabil fejlődés nem történt.
A szakemberek sok éves tapasztalatuk alapján kiforrott, jól működő, átadható tanulásmódszertani
lépéseket foglalták össze segédanyagukban (lásd. TUDÁSKULCS munkafüzetek). Használata
egyszerű, mégis eredményt hoz mindazok számára, akik pontosan követik az Útmutató részben
leírtakat, és végig viszik a tanulókat a feladatokon (Gaal, Gaján és Telekesi, (2010).
2.2. Módszertani eszközök
A kommunikációhoz és kognitív folyamathoz felhasznált eszközök:
‒ Tudáskulcs munkafüzetek: Tanulási szavak, Nyelvtan-alapok, Számtan (Az Alkalmazott
Oktatástan Magyarország kiadványai)
‒ Szótisztázó füzet (vonalas füzet)
‒ Magyar értelmező kéziszótár
‒ Magyar szinonima szótár
‒ Ablak-Zsiráf képes gyermeklexikon
‒ Magyar helyesírási útmutató
‒ Idegen szavak és kifejezések szótára
‒ Internet, telefon, számítógép, fényképezőgép
A program gerincét képezték a Tudáskulcs munkafüzetek, melyek azokat a tanulási alapszavakat
tartalmazták, melyek ismerete nélkül a tanulás folyamán akadályba ütköznek a tanulók. Meg nem
értésük vagy helytelen értelmezésük a tanulás folyamatát eredménytelenné teszi. Mivel kisiskolásokról
van szó, az olvasás, nyelvtan és számtan tantárgyakhoz kapcsolódó tanulási alapszavak szerepeltek a
munkafüzetekben.
2.2.1. A Tudáskulcs munkafüzet felépítése

3. ábra:
Tudáskulcs munkafüzet: Tanulási szavak
(Alkalmazott Oktatástan: Tudáskulcs
munkafüzetek, Forrás:
https://www.alkalmazottoktatastan.hu/tudaskulc
s-munkafuzetek [2019.07.20.])
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A munkafüzet külső megjelenése esztétikus, optimális a mérete és a vastagsága (60 oldal). Könnyen
forgatható, lapozgatható. Jól megtervezett, a szerkezeti felépítése szisztematikus. A feladatsorok végén
„jutalom feladatként” szerepel a színezés.
Egy-egy munkafüzet tartalmazza az adott témakör kulcsszavait. Minden szóhoz ad meghatározást,
példamondatokat, és a szócikk begyakorlását segítő feladatokat.
A munkafüzet minden egyes oldala ugyanazon algoritmusra épül, amely nagyban megkönnyíti a
tanulási folyamatot. A betűk kék színűek, színes képekkel illusztrált ábrákat tartalmaz. Egy oldalon
legfeljebb 4-5 feladat található.
2.3. A Tanulásgyorsító projekt
Intézményünkben a 2010/2011-es tanévben kezdődött a projekt alkalmazása. Ekkor az intézménybe
337 gyerek jár. Az iskola tanulóinak közel egyharmad része fejlesztésre szorul. Az alábbi 1. számú
táblázat a tanulók összetételét szemlélteti.
1. táblázat: Tanulói összetétel fejlesztési igény szerint

Státusz
Létszám
Sajátos nevelési igényű
Beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarokkal küzdő
Állandó, szakember által vezetett fejlesztő foglalkozáson vesz részt:
logopédiai, gyógypedagógiai, fejlesztő foglalkozás

Tanulók száma
337 fő
22 fő
27 fő
52 fő

A Tudáskulcs programot a 3. osztályos tanulócsoporton teszteltük. 21 fő tanulóból összesen 13
tanuló speciális igényű: Az alábbi 2. számú táblázatban az osztály tanulói összetétele látható.
2. táblázat: A teszt osztály tanulói összetétele

Státusz
Létszám
Sajátos nevelési igényű
Beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarokkal küzdő
Logopédiai foglalkozáson vesz részt:
diszlexia, diszgráfia reedukáció; pöszeségterápia; dadogásterápia

Tanulók száma
21 fő
3 fő
6 fő
4 fő

A projekt időigényessége megkívánta, hogy más pedagógus is bekapcsolódjon a munkába. A
Tudáskulcs munkafüzetek címszavainak jelentését tanítottuk meg a tanulóknak. A folyamat során
definíciót és példamondatokat értelmeztek. Megértést elősegítő feladatokat oldottak meg, mely a
gyakorlást szolgálta. Majd bizonyítaniuk kellett az ismeretek elsajátítását önálló mondatalkotással. A
tanulást képek és az eszközöknél felsorolt segédletek támogatták.
A hagyományosan használt segédeszközökhöz képest módszertani újdonságként a szókincsbővítés,
a szótisztázás, a fokozatosság és az ismeretszerzési folyamat egyedisége jelenik meg. A
szómagyarázattól a jártasság megszerzésén át az alkalmazás szintjéig juttatja el a tanulót. A
végeredmény az, hogy a tanulók a legkülönfélébb szövegkörnyezetben is önállóan és tudatosan
alkalmazzák a megszerzett tudást. A segédlet egyedisége, hogy tantárgytematikus alapszavakat
tartalmaz.
A feldolgozás során szerepet kaptak a már hagyományosnak számító munkaformák, eljárások:
önálló munka, páros munka, frontális osztálymunka, csoportmunka, individuális munka. Valamint a
modern oktatási formák közül a kooperatív tanulási technikák: pl. interjú készítése, és
infokommunikációs eszközök használata (számítógép, audiovizuális eszközök).
A 4. és az 5. számú ábrák a fent említett munkaformákat szemléltetik.
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4. ábra: Csoportmunka

5. ábra: Önálló munka

A kooperatív módszer alkalmazásával a tanulók a rájuk bízott feladatokat nem egyedül, hanem
csoportban oldják meg. A leggyakoribb változat szerint a csoporttársak segítsége nélkül a csoport egyik
tagja sem tudja elvégezni a feladatát, vagy a csoport minden egyes tanulója az elsajátítandó tananyagnak
csak egy részét kapja meg. Ebben az esetben az a feladatuk a csoporttagoknak, hogy a tananyag egészét
elsajátítsák. A kiscsoportos tevékenység során hathatósan fejlődik intellektuális, valamint
szociokulturális képességük. A módszer maga a konstruktív tanuláselméletre épül. Ennek alapján az
ismeretek elsajátításának nem a befogadás, hanem az alkotó, kreatív, cselekvésbe ágyazott tevékenység
a lényege. A szociális készségek területén képzetlen tanulók nem tudnak együttműködni, ezért meg kell
nekik tanítani azokat a technikákat, melyek az együttműködéshez szükségesek. A csoportok összetétele
általában heterogén. A jobb képességű tanulók fejlődését szolgálja a tanítva tanulás folyamata, míg a
gyengébb képességű tanulók a tanulási folyamat eredményeképpen nem morzsolódnak le, hanem a
csoporttal közösen tudnak haladni, tevékenykedni. Ennél a munkaformánál kiemelt szerepet kap a
tolerancia, az egymásra figyelés és az önzetlen segítségnyújtás elve. A kooperatív technika alkalmazása
során mindvégig motiváltak a tanulók, hiszen a tudás megszerzésének, az ismeretek elsajátításának
folyamata cselekvéshez kötött. A kooperatív tanulási folyamat eredményeképpen a diákok megtanulják
hogyan viszonyuljanak egymáshoz. Ez növeli önbizalmukat, erősíti kritikai érzéküket, elősegíti a
szocializációt. (Juhászné Gáspár Dorottya: Kooperatív tanulási technikák Forrás:
http://fejlesztok.hu/images/modszerek/kooperativ_technikak.pdf [2019.09.14.])
2.4. A tanulási képességek kialakítását hátráltató tényezők
A tanulási képességek kialakítását több tényező is befolyásolta.
Fizikai gátak: a tanuló figyelmét külső ingerek elvonják; kielégítetlen testi szükségletek (éhség,
álmosság, egyéb testi szükséglet.
Szellemi gátak: a motiváció hiánya (csekély vagy hiányzó késztetés); a gyermek számára túl
bonyolult a feladat; fantáziaműködés (máshol jár az esze); sérelmek, trauma (személyes fel nem
dolgozott gondok); félelem, szorongás és egyéb tényezők. ).
Amíg a felsorolásban előforduló akadályokat nem sikerül megoldani, addig a gyermek figyelmét szinte
lehetetlen a lényegre irányítani.
2.5. A projekttel kapcsolatos tapasztalatok
A módszertan tanulási folyamatba történő beépítése lehetővé teszi, hogy ugyanazon tananyagok
mind korosztályban, mind tudásszintben széles körben alkalmazhatóak legyenek. Mivel a
munkafüzetek egy-egy tantárgy kulcsszavait tartalmazzák pontosan felépített sorrendben, egy fiatalabb,
vagy lassúbb tanuló is képes a saját tempójában végig haladni a feladatokon. Az idősebb vagy jobb
képességű tanulók pedig gyorsan áthaladnak azokon a részeken, amiket már tudnak. (Gaján Éva:(2014)
Készségfejlesztő megoldások az osztályteremben, Alkalmazott Oktatástan Magyarország Nonprofit
Kft.,Budapest)
A gyermekeknek szóló részek nyelvezete tudatosan egyszerű, hogy könnyen tudják feldolgozni az
anyagot kisebb szókincsű diákok is. Ahogy a tanulók haladnak a feladatokon, egyre nő az aktív
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szókincsük, fogalmazásuk is javul. Fontos tudni azt, hogy a szavaknak csak az iskolában leggyakrabban
előforduló meghatározásait használja a munkafüzet. Ha ezeket megértik a tanulók, sokat fejlődnek, de
ezek a szólisták nem helyettesítik a szótárakat, lexikonokat, inkább felkészítik a tanulót azok későbbi
használatára. A munkafüzetek hatékony használatához jól illeszkedik az Útmutató című fejezet, amit a
legelső, mindenkinek javasolt “Tanulási szavak” című munkafüzet tartalmaz.
A diákok változatos tanulási technikákkal dolgoztak. A szókincsfejlődést elősegítik a szóképek,
egyszerű, hétköznapi nyelven, a gyerekek számára érthető módon megfogalmazott definíciók. A
megértést segítik elő a példamondatok. Az új ismeretek elmélyítését a közérthető formában
megfogalmazott játékos feladatok biztosítják.
Az eszközként használt Tudáskulcs munkafüzet motiváló erőként hatott. Külső megjelenése színes,
esztétikus, A5 formátumú.
A szókincs fejlesztésének módja logikus, képszerű, a hétköznapi életből vett mintákkal
alátámasztott. Definíciók, példamondatok, feladatok szisztematikus rendszerét tartalmazza. Pozitív
megerősítést kaptak a tanulók a felhasználás során tanulótársaiktól és a pedagógustól.
2.5.1.A gyakorlatok során tapasztalt pozitívumok
‒ Kooperatív módszereket alkalmaztak.
‒ Mondatsémák segítették a megértést.
‒ Bizonyos feladattípusoknál megnőtt a gyerekek aktivitása. A példamondatok rövid, könnyen
érthető volta miatt (3-5 mondat), megugrott az olvasási kedv- és teljesítmény. A nehezen
haladóknak is sikerélményt nyújtott.
‒ A 21 fős osztálylétszámmal számolva a megértést bizonyító mondatok hangos felolvasásával az
értelmezés minimum 110 kontextusban hangzott el. Ez lényegesen megkönnyítette a megértést.
‒ A helyesírás jutalmazásában betartott fokozatosság hatalmas eredményekkel járt.
2.5.2.A program nehézségei
‒ Időigényes: a tanulók nagy kognitív képességbeli különbsége miatt megnövekedett feldolgozási
időre volt szükség.
‒ Pedagógusfüggő: a pedagógus attitűdje a módszertani eszközeit, sokrétűségét, jártasságát
tekintve eltérő lehet.
‒ Munkaigényes: a munkafüzet anyagának megtanítása előzetes felkészülést igényel.
‒ Anyagi ráfordítással jár: a munkafüzeteket be kell szerezni.
3. Eredmények
3.1. Elsajátított képességek, kompetenciák
3.1.1. Anyanyelvi kompetencia terület
Mivel a munkafüzetben a megértést írásbeli mondatalkotással kellett bizonyítaniuk a tanulóknak, a
mondatkezdő nagybetű és a mondatvégi írásjel használatában hatalmasat fejlődtek. A mondatok
szavakra tagolásában nagy gyakorlatra tettek szert. Elsajátították az írásbeli felsorolás helyesírási
szabályait. Megfigyelték és megszokták a helyes toldalékolást, és az összetett szavak helyesírását is
spontán megtanulták. Fejlődtek anyanyelvi és matematikai kompetenciáik, valamint javultak
tanulmányi eredményeik.
3.1.2. Egyéb készségek
Fejlődtek készségeik az alábbi területeken: rejtvényfejtés, hibajavítás, memorizálás (pl. abc,
magánhangzók, mássalhangzók), megfigyelés (szabályszerűségek felismerése), reprodukálás,
válogatás, csoportosítás.
‒ Személyes kompetenciák terén: önazonosság, önellenőrzés, öntudatosság, beszédfegyelem,
türelem
‒ Szociális kompetenciák terén: segítőkészség, tolerancia, empátia, együttműködés, alkotókészség,
barátság
‒ Kognitív készségeikben fejlődött: problémamegoldás, kreativitás, alkotókészség, ismeretek
rögzítése (hangoztatással, leírással), válogatás, csoportosítás, analízis, szintézis.
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Tanulóim az alábbi készségek, képességek birtokába jutottak még:
‒ Új adatgyűjtési technikákkal ismerkedtek meg: számítógépeket és más eszközöket is alkalmaztak
az egyéni és csoportos gyűjtőmunkához.
‒ Megoldásokat kerestek problémákra
‒ Jártasságot szereztek kooperatív tanulási technikák alkalmazásában.
‒ A változatos tanulási módszerekkel sokat fejlődött személyiségük.
‒ Speciális ismereteket szereztek.
‒ Gyakorlatot szereztek infokommunikációs eszközök használatában.
‒ Megtapasztalták az egymástól tanulás örömét.
‒ Felelősséget vállaltak önmagukért. (A vállalt feladatokat határidőre elkészítették).
‒ Kapcsolatot alakítottak ki iskolán kívüli személyekkel.
‒ A pedagógus is profitált belőle, hiszen a saját kompetenciái is fejlődtek.
3.2. Teszteredmények
Külső szakértők által elemzett IQ teszteredmények kimutatták, hogy míg a munkafüzeteket használó
tanulók 90%-os fejlődést produkáltak, addig a kontroll csoportok esetében, vagyis a munkafüzeteket
nem ismerőknél 46%-os fejlődés volt tapasztalható. Lásd. 3. számú táblázat.
3. táblázat: IQ teszteredmények

Fejlődés mértéke
Munkafüzeteket használó tanulók
Kontroll csoport

90%
46%

A Munkafüzet feldolgozása során bekövetkezett kompetenciaérték változását szemlélteti a 6. számú
ábra.
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Egyéni feldolgozás

Kontroll csoport

6. ábra: Kompetenciaérték változása
(Az Alkalmazott Oktatástan adatai alapján saját táblázat)

Azoknak a tanulóknak, akik tanáraikkal együtt dolgozták fel az anyagot, átlagosan 8,31%-ot javult
a teszt eredményük a kimeneti mérés során. Akik önállóan, házi feladatként haladtak a feldolgozáskor,
azok 4%-os fejlődést értek el. Ezzel szemben a kontroll csoportok - ők nem dolgozták fel a
munkafüzetet, csak a tudásukat ellenőrző teszteket írták meg - a mérés során tapasztalt átlagos változása
csupán 0,57%.
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A közös feldolgozás során nagy jelentősége van az azonnali ellenőrzésnek, visszacsatolásnak, és
jutalmazásnak. Ezek motiváló tényezőként hatnak a tanulók számára. Az egyéni feladatmegoldásnál
kétséges a jutalmazás és ellenőrzés, kisebb a motiváció.
Az intézményünkben az alkalmazott tanulásgyorsító program következtében:
‒ Nem volt bukás.
‒ Mind a fejlesztésre szoruló, mind a normál ütemben fejlődő és a kiemelkedő képességekkel bíró
tanulók esetében is a tanulmányi átlagok javultak szinte minden alapozó tantárgyból.
‒ Az osztály tanulóinak 100%-át abba a középiskolába vették fel, melyet első helyen megjelölt.
4. A projekt utóélete, visszajelzések, vélemények
A Tudáskulcs munkafüzetek használatban vannak szótárként szómagyarázathoz, emlékeztetőként a
felelevenítéshez.
Tanulói vélemények:
„Sokat segített a tanulásban”
„Nagyon élveztem a munkafüzet kitöltését, nagyon sokat segített”
„Remélem, kapunk még ilyen munkafüzeteket más tantárgyból is”.(harmadik osztályos tanulók).
Tanári vélemények:
„A munkafüzet feldolgozása során a gyerekek motiváltsága, figyelme egyre tartósabbá vált az idő
múlásával. Felfogóképességük, szóbeli kifejezőképességük folyamatosan fejlődött. Egyre ügyesebben,
világosabban tudták elmondani a gondolataikat. Sokat javult a beszédfegyelmük is. Ezzel a módszerrel
hatékonyan lehet fejleszteni a szókincsüket.”
„A munkafüzet használata során a gyerekek gyors, tárgyilagos, lényegre törő és a már meglévő
ismereteket megerősítő tudás birtokába jutottak.”
„Egyre pontosabban tudták megfogalmazni gondolataikat.”
Szülői vélemények:
„Nagyon hasznosnak találtam a módszert, sokat fejlődött a gyermekem szókincse.”
„A fiam tanulmányi eredménye sokkal jobb lett, mint az elmúlt tanévben.”
„A lányom írása és helyesírása sokat javult, nagyobb lett az önbizalma, és SZÍVESEN JÁR
ISKOLÁBA.”
Kinek ajánlom?
Ajánlatos bevezetni azoknak az iskoláknak, ahol a kompetenciamérés eredménye az országos szint
alatt van, ahol sok a hátrányos helyzetű gyermek, ahol nagy számban vannak sajátos nevelési igényű és
beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő tanulók, ahol innovatív a tantestület, ahol
versenyhelyzetben van az intézmény.
Ajánlom mindazon pedagógusoknak, akiknek csoportja az országos kompetencia szint alatt van,
akiknek az osztályában nagy szélsőségek vannak a képességek területén, akik rengeteget dolgoznak,
mégis úgy érzik, nem elég hatékony a munkájuk. Akik szívesen dolgoznak a hagyományos tanítási
módszertannal is (egymásra épülés, fokozatosság), akik szívesen alkalmaznak új tanítási eljárásokat
(kooperatív tanulási technikák, IKT eszközök stb.), akik sikerélményre, elismerésre vágynak (erkölcsi
elismerés).
5. Összegzés
Egy társadalomnak a fennmaradása, előre haladása, fenntarthatóságának kulcsa, hogy mennyire
műveltek, mennyire kompetensek az egyének, akik alkotják. Képesek-e az élethosszig tartó tanulás
képességét elsajátítani majd alkalmazni.
A Tudáskulcs tanulásgyorsító program beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Használatával
sikeresen meg lehet alapozni a kulcskompetenciák kialakítását, olyan képességek elsajátítását, melyek
hozzásegítenek az élethosszig tartó tanuláshoz. A program lehetővé teszi, hogy a tanulók
személyiségüknek megfelelő bánásmódban és oktatásban részesüljenek, hiszen az egyéni tempó és a
változatos módszerek valamint az eszköz rendelkezésre állnak. A Tudáskulcs program alkalmazásával
megvalósul a hatékonyság, mely eredményes tanuláshoz vezet, ezáltal sikerélményhez juttatja a
tanulókat. A programot alkalmazó tanulók attitűdje megváltozott. Már akarnak tanulni! A pedagógusok
sikerélményekkel gazdagodtak. A szülők nyugodtan engedik iskolába gyermekeiket.
„Annak a gyereknek, akinek van sikerélménye, szabadon szárnyal a lelke.” /Debreceni Ágnes/
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Ha széleskörben elterjed a program, nemcsak az egyének boldogulásához járul hozzá, hanem a
társadalom életrevalóságát is emelheti.
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SUCCESS BASED TEACHING – LEARNING
Abstract
In Hungary, according to the PISA survey, 45% of the 15-year-olds do not have the reading skills
that are sufficient to fill a job effectively. According to data from 2017, our students once again
performed below the world average. All this despite the fact that for more than 10 years our education
system has been emphasizing the dissemination of cooperative forms of education.
There is a high proportion of children in the school groups with learning, behavioral and integration
problems, with special educational needs and with partial disability. In many cases they are excused
from assessment and eventually leave school without understanding the written text. Teachers do not
have the tools to deal with these problems.
In my study, I highlight how it is possible to overcome most learning difficulties and provide
effective help. I present the methods, experiences and results that I have achieved with the applied
learning acceleration program.
Keywords: Hungarian aspect of international competence measurement, Hungarian pedagogical
practice and experience, Capacity building solutions, Learning Acceleration Project, Results,
professional experience
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EGÉSZSÉGTUDATOSSÁGRA NEVELÉS AZ OKTATÁSKUTATÓ ÉS
FEJLESZTŐ INTÉZET ÁLTAL KIADOTT GIMNÁZIUMI
MATEMATIKA TANKÖNYVEKBEN
DINNYÉS KATALIN JULIANNA, PUSZTAFALVI HENRIETTE
Pécsi Tudományegyetem, Pécs, Magyarország
dinnyes.kato@gmail.com
Összefoglaló
A nevelési-oktatási intézményekben folyó nevelő és oktató munka szerepe és hatása igen komplex,
hiszen a tanári példamutatás, az oktatási-nevelési terv, a rejtett tanterv és a taneszközök is alapvető
oszlopai az oktatásnak. A taneszközök közül a tankönyvek kapják a legnagyobb figyelmet: irányítják a
tanulási folyamatot, tartalmazzák a tanagyagot és megjelennek bennük az egészségfejlesztéssel
kapcsolatos információk is. Az egészségtudatos magatartás kialakítása azért hangsúlyos, mert az
egészség hosszú távú megőrzését lehet vele megalapozni. Az egészségfejlesztés hatékony eszköze lehet
a tankönyv, hiszen a tankönyvekben szereplő szöveges feladatok nevelő célzatúak. Célunk annak
vizsgálata, hogy az elemzésünkbe bevont matematika tankönyvek milyen mértékben fordítanak gondot
az egészségre nevelésre, mint a NAT2012-ben is kiemelt nevelési cél integrálására. A vizsgálat leíró
jellegű, egyben kvalitatív és kvantitatív is. Az adatgyűjtési minta összesen hat gimnáziumi matematika
tankönyvből áll, melyeket az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet adott ki. Az SPSS 22.0 programcsomag
segítségével leíró statisztikai módszerek közül gyakoriságot számoltunk, Khi négyzet próbát és Fisher
tesztet végeztünk. A vizsgált tankönyvek mindegyikében található utalás az egészséges életmódra
vonatkozóan, az életmód leginkább a táplálkozással kapcsolatosan jelent meg, viszont találunk utalást
a sportra, illetve az alkohol prevencióra is.
Kulcsszavak: egészségfejlesztés, egészségtudatosság, nevelés, matematika
1. Egészségfogalom, egészségfejlesztés
1.1. Az egészségfogalom
Pálmai (2017) tanulmánya szerint az egészségfogalomnak két gyakori megközelítése van: az egyik
a negatív definíció, miszerint az egészség a betegség vagy a kóros állapot hiányát jelenti (orvosi
szemléletmód) (Benkő, 2009 In: Pálmai, 2017), míg a másik az egészség pozitív definíciója, amely a jó
erőnléttel, az élet élvezetével kapcsolható össze. Az egészség értelmezése szempontjából a WHO
(Egészségügyi Világszervezet) 1946-os egészségdefiníciója újszerű, hiszen ez a definíció pozitív
szempontból közelíti meg az egészséget, és nem maga az egészség megléte van a középpontban, hanem
az úgynevezett egészséges lét, hiszen minden ember másképpen, szubjektíven éli meg az egészséget
(Benkő, 2009). Az Egészségügyi Világszervezet újraértelmezte az egészség fogalmát, elvetette a
korábbi orvosi szemléletet, és pozitív módon definiálta azt. Az egydimenziós értelmezést felváltotta a széles körben elfogadott - többdimenziós értelmezés, mely magában foglalja a testi, lelki és szociális
jólétet, valamint az életkörülményeket és spirituális szempontokat is. A betegség nem csupán objektíven
kinyilatkoztatott jelenség, hanem „a személy saját megtapasztalása” is (Benkő, 2009, 21.). Azt sem
szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az egészség egy dinamikus feladat, mely a személy és környezete
kölcsönhatásán alapul (Benkő, 2009). Az egészségfogalom sokszínű megközelítésére utal, hogy az
egészségtudományok az egészséget kontinuumként kezelik: a kontinuum egyik végpontja a tökéletes
egészség (viszont ez túl idealisztikus, hiszen senki nem tudja elérni a tökéletes egészség állapotát), míg
a másik pont az elhalálozás (Lippai, 2016).
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Aaron Antonovsky nevéhez köthető koherencia érzet, a betegséggel szembeni védelem és az
egészségmegőrzés témakörében is kulcsfontosságú fogalmak. A koherencia érzet, másképpen
koherencia érzés, három tényezőből áll össze. Az első jellemző, a világ megérthetőségének élménye, a
második a kezelhetőség élménye, a harmadik az értelemteliség élménye. A világ megérthetőségének
élménye leírja, hogy a személy miként tudja feldolgozni az ismerős és ismeretlen ingereket. A
kezelhetőség élménye azt mutatja, hogy „milyen mértékben érzékeli az egyén”, hogy az erőforrások a
rendelkezésére állnak. Az értelemteliség élménye pedig azt mutatja, hogy van legalább az életében egy
probléma, egy kihívás, amelybe úgy érzi, hogy megéri energiát fektetni (Paulus és Petzel, 2009).
Mindezek a jellemzők megadják a választ arra, hogy mitől maradhat valaki egészséges.
1.2. Az egészségfejlesztés
A WHO 1986-ban tartotta meg az első, mérföldkőnek számító egészségfejlesztési konferenciáját,
ahol több mint 60 ország szakembere képviseltette magát. Itt fogalmazták meg az Ottawai Chartát, de
ez az esemény ösztönzőleg hatott számos tudományos kutatásra, az egészségfejlesztés gyakorlatára és
a kanadai Lalonde Jelentésre is. (Benkő, 2009; Lippai, 2016 in: Tarkó, Benkő, 2016). Az Ottawai
Chartának (1986) már az első mondata definiálja az egészségfejlesztés fogalmát, miszerint az
egészségfejlesztés „olyan folyamat, amely módot ad az embereknek egészségük kézbentartására és
tökéletesítésére” (Benkő, 2009, 25.). Benkő (2009) egy táblázatban összegezte az egészségfejlesztés és
az egészségértelmezés kapcsolatát. Az egészségfogalom tekintetében az életminőség, társadalmi,
gazdasági és személyes fejlődés. Az embert helyezik előtérbe, az egyén képességét, életkörülményét és
autonómiáját. Az egészség a Charta szerint „egy bio-pszicho-szociális-ökológiai jólét, a szükségletek
kielégítése, a kívánságok és remények valóra váltása, a környezet feletti teljes ellenőrzés és a változtatás
képessége” (Benkő, 2009, 25.).
Napjainkban egy egészségfejlesztőtől elvárhatóak olyan alapelvek, melyekkel hitelesen tudja
képviselni az egészségfejlesztést, hiszen „az egészségfejlesztés célja (…) az egészségmagatartás egyéni
döntésen múló aspektusainak fejlesztése, az egészséges életmódra való esély javítása érdekében”
(Lippai, 2016). A szakemberrel kapcsolatban elsőként a holisztikus egészségfogalom alkalmazását
szükséges kiemelni, továbbá fontos, hogy meggyőződésből képviselje az esélyegyenlőséget és a
társadalmi igazságosság értékeit, valamint legyen elkötelezett a fejlődés tekintetében, és törekedjen,
hogy a közösséget egyenlő társként vonja be (Barry et al., 2009 in: Lippai, 2016). A Galaway-i
Konszenzus Nyilatkozatában nyolc egészségfejlesztő tevékenységet határoztak meg, melyeket egy kezet
ábrázoló kép segítségével lehet jól szemléltetni. (Tarkó és Benkő, 2016).
„(…) 1) változás kezdeményezése,
(…) 2) az egészségesélyeket alakító döntések előkészítése,
(…) 3) az egészségesélyekre fókuszáló állapot- és szükségletfeltáró vizsgálatok, melyre sajátos
kutatásmódszertanra van szükség,
(…) 4) mérhető célok és célkitűzések megfogalmazása,
(…) 5) az egészségfejlesztő képes legyen olyan beavatkozási módszerek elvégzésére, amely kultúraérzékeny és a lehető legnagyobb javulást teszi lehetővé az egészségesélyekben,
(…) 6) legyen képes a stratégiai tervek szakszerű értékelésére,
(…) 7) szószólói feladatkör,
(…) 8) partneri viszony facilitása az egészségesélyek javításáért tenni tudó vagy akaró faktorok
közt.” (Lippai, 2016 in: Benkő, Tarkó, 2006).

1. ábra: A Galway-i Konszenzus Nyilatkozatában megfogalmazott egészségfejlesztési munkafeladatok
egy kézen ábrázolva
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Az egészséges élet akkor válik művészetté, hogy ha az ember, alkotó, cselekvő alanyként viszonyul
az egészséges élet esélyeihez, azonban ehhez nincs mindenkinek egyforma esélye. Az egészséghez való
esélyt alakítják külső és belső tényezők: genetika, anyagi helyzet, társadalmi körülmény, valamint olyan
tényezők is, melyek egyéni döntésen, szándékon, döntési szabadságon alapszanak. Az
egészségfejlesztés az egészséges élet művészetét kívánja egyszerűbbé tenni minden ember számára, ott
ahol él, tehát „nem egészséget ígér, hanem az egészséges életre való esély javítására törekszik” az
egészségfejlesztés (Lippai, 2016 in: Tarkó, Benkő, 2016).
Arisztotelész szerint „az egészség nem egyetlen tett, hanem szokásaink összessége” tökéletesen
összegzi azt a szemléltet, amit az egészségfejlesztés takar és ki is egészíthető, hogy az egészséges élet
művelése „az örömmel végzett szokásokban rejlik” (Lippai, 2016 in: Tarkó, Benkő, 2016).
Rajtunk múlik a döntés, miként élünk: tudatosan táplálkozunk, szenvedélyesen, határozottan,
magabiztosan, minőségi életet élünk olyan emberek között, akikkel szeretettel vagyunk.
2. Tankönyvekről és a tartalmi szabályozásról röviden
2.1. A tankönyv, mint taneszköz és funkciói
Jelenleg a központi és helyi döntések is érvényesülnek az oktatás tervezésének kérdéseiben. A
központi pólushoz tartozik a Nemzeti Alaptanterv és - a 2000 óta megjelenő - Kerettantervek, valamint
a programcsomagok és taneszközök is, míg a helyi pólusba tartoznak a pedagógiai programok és a helyi
tantervek (Molnár és Vígh, 2013). Fontos megemlíteni, hogy a NAT 2003-as változata emelte be a
kulcskompetenciákat, s így megindulhatott a „kompetenciaalapú” fejlesztés az oktatás során. A
kompetencia fogalmát a hazai közoktatásban az Európai Parlament és Tanács definiálták, miszerint
„ismeretek, készségek, képességek és motívumok” egységeként értelmezik. Az említett NAT-ok az
európai kulcskompetencia-listát is magukban foglalják. Ezzel azt jelzik, hogy ezek a kulcskompetenciák
olyan általános tudások, amelyek az élet minden területén megjelennek. A kereszttantervi
követelményeket, tehát minden évfolyamon és minden pedagógusnak fejlesztenie kell a tantárgyi
tartalmakon keresztül.”
A tankönyvelméleti kutatások többsége törekszik egy egységes tankönyv definíció kialakítására,
viszont máig nem alakult ki konszenzus ennek a fogalomnak a meghatározásában. A kutatók többsége
egyetért abban, hogy ez egy igen gyorsan változó műfaj és érdemesebb bizonyos fontos közös vonások,
alapvető közös jellemzők meghatározását összegyűjteni egy egységes definíció leírása helyett (F.
Dárdai, 2015). A taneszközök igen sokfélék lehetnek, mégis a tankönyvek kapják a legnagyobb
figyelmet, hiszen ezek irányítják a tanulási folyamatot és tartalmazzák is a tanagyagot. A kiadott
tankönyveknek az éppen érvényben lévő alaptantervhez és követelményrendszerhez is igazodniuk kell.
Aktuálisan a 17/2014. EMMI rendelet szabályozza a tankönyveket (Molnár és Vígh, 2013). Sós Sándor
(2002) megfogalmazásában tankönyvnek nevezünk egy szellemi terméket, mely az adott társadalom
értékeit, viszonyait tükrözi, a „társadalom által létrehozott és maga is kutatás tárgya lehet”. A kiadott
művek hasznosságát, minőségét rendkívül nagy változatosság jellemzi (Sós, 2002).
F. Dárdai (2015) hivatkozza Werner Wiater tankönyvfogalmát, miszerint ez alá sorol minden olyan
eszközt, amely a tanulást segíti, akár szervezett iskolai tanításról van szó vagy akár az önképzés
segítéséről. Véleménye szerint a tankönyv a szakkönyv és a tudományos művek között helyezkedik el.
Maga a tankönyv egy könyvformátumú „didaktikai médium”, amely segít az iskolai
információs és kommunikációs, tanulási folyamatok tervezésében, megvalósításában és mérésében
(F. Dárdai, 2015).
Egy iskola tanulója a tankönyvben találkozik az oktatási intézmény által közvetített értékekkel és
ennek a taneszköznek elsődleges célja, hogy kialakítson tantárgyspecifikus készségeket. Fontos
megemlíteni, hogy a tankönyv közvetlenül vagy rejtetten, de közvetíti a társadalom értékrendjét,
világnézetét és az elvárásokat is. (Kereszty, é.n.).
2.2. Információk az újgenerációs tankönyvekről
A hazai tartalomirányítási gyakorlatban, a pedagógiai munkával szemben támasztott követelmények
új típusú tankönyvek és taneszközök megalkotását teszik szükségessé. 2014-ben kerültek az iskolába
az újgenerációs tankönyvek prototípusai. Az új taneszközök korszerűek, tanulóközpontú oktatást
támogatóak és a kompetenciák fejlesztésére fókuszálnak. A projekt során a tankönyvek egytanéves
kipróbáláson mentek keresztül, így alkalmazkodni tudnak a pedagógusok és a tanulók igényeihez. Ezt
az eljárást fejlesztés alapú oktatásnak nevezzük, amikor a pedagógiai elmélet és a gyakorlat találkozik.
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A tankönyveket a Könyvtárellátó elektronikus felületén lehet megrendelni (Oktatáskutató és Fejlesztő
Intézet honlapja, é.n.). Az OFI gimnáziumi matematika tankönyvei a honlapon megtalálható
információk szerint gyakorlatcentrikusak, hétköznapi életben is felmerülő problémák megoldását
igyekeztek ábrázolni a tankönyvekben (Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapja, é.n.). A tankönyvek
átláthatóak, strukturáltak, következetesek és a tankönyvcsalád egészét logikus felépítettség jellemzi. A
matematika tankönyvek szöveges feladatai, képei és rejtett elemei lehetőséget nyújtanak a
szemléletformálásra, és értéket közölnek, akár az egészségtudatossággal kapcsolatban is. A
feladatokban megjelenő szereplők, élethelyzetek segíthetnek egy-egy helyzet megoldására, akár egy
külön tanóra keretein belül is. A matematika tankönyvek élethelyzetei újszerűek, a technika fejlődésével
is lépést tartanak. Kiváló segédeszközként szolgálhat az egészségfejlesztésben.
2.3. Egészségfejlesztés a NAT-ban, az egészségtan tantárgy jelentősége
Miként vélekedik a NAT az egészségfejlesztési témakörökről, annak ellenére, hogy önálló
tantárgyként nincs jelen a gyakorlatban? Jelenleg önálló tantárgy keretein belül nincs lehetőség az
egészségfejlesztés oktatására, viszont a kerettantervi rendelet lehetővé teszi, hogy a modultárgy más
tantárgyhoz kapcsolódva kerüljön bemutatásra, továbbá lehetővé teszi az ún. blokkosított megjelenést
is. A meglévő kilenc kulcskompetencia (anyanyelvi kommunikáció, idegennyelvi kommunikáció,
matematikai kompetencia, természettudományos kompetencia, digitális kompetencia, szociális és
állampolgári kompetencia, kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia, esztétikai-művészeti
tudatosság és kifejezőképesség, a hatékony, önálló tanulás) közül bátran ki lehet jelenteni, hogy az
összes kompetencia szükséges az egészséges életmód kialakításához. Kiemelten az anyanyelvi, a
természettudományos, a digitális, a szociális és állampolgári, a kezdeményezőképesség és vállalkozói
kompetencia, a kifejezőképesség és a hatékony, önálló tanulás (NAT, 2012).
Az Alaptanterv kiemelt nevelési céljai között szerepel az Önismeret és a társas kultúra fejlesztése, a
Családi életre nevelés, a Testi és lelki egészségre nevelés is (NAT, 2012). Az Ember és természet
műveltségi terület alapelvei egy olyan aktív szerepvállalásra képes tanulót idealizál, amellyel a nemzetet
támogató és a közösségért felelősséget vállaló tanuló válik belőle. A fejlesztési feladatok közül Az
ember megismerése és egészsége számít kiemelendőnek, ahol számos egészségfejlesztési célt
határoztak meg (például a testsúllyal kapcsolatos problémák megelőzése, a rendszeres testmozgás
jelentősége mentális és testi betegségek megelőzésében) (NAT, 2012).
Tanulmányunk tekintetében a legkiemelkedőbb műveltségi terület az Életvitel és gyakorlat. Céljuk,
hogy az egészség- és környezettudatos életvitel iránti elkötelezettséget alakítsanak ki a tanulókban.
Főbb területei közé tartozik a családi életre való felkészítés, a háztartási ismeretek, az
egészségfejlesztés, valamint a közlekedési és műszaki kultúra. Kilencedik évfolyamtól az egészség- és
környezettudatos vásárlás és fogyasztás, az egészséges életmód, higiénia, öltözködéskultúra, az
élelmiszerek kezelésének, tárolásának szabályai, tudatos élelmiszer-választás, időbeosztás és biológiai
ritmus a cél (NAT, 2012).
Egészségfejlesztő szakemberként kiemelt fontosságúnak tartom a tankönyvek által közvetített
üzenetet, hiszen egy-egy egy tanórán kívüli tevékenység vagy tanóra keretein belüli vagy osztályfőnöki
órán lehetőség van az aktuális problémakör, kérdések megbeszélésére. Akár osztályfőnöki órán vagy
biológia órán, akár könyvtárhasználati foglalkozáson, ahol kötetlen a légkör meg lehet teremteni azt a
közeget, ahol a diákok bátran, felszabadultan fejezzék ki véleményüket és meglátásukat.
Az egészségkultúrára nevelés igazán jelentőségteljes bármelyik korosztály számára és a Nemzeti
Alaptanterv célkitűzései is igazolják az egészségtan visszaemelését a gyakorlatba. A jelenleg eltörölt
egészségtan oktatása, a 19. századra nyúlik vissza hazánkban. Pusztafalvi (2013) szakirodalma szerint
minimális egészségtani ismeretekkel kezdetben természetrajz tantárgy keretein belül foglalkoztak,
viszont az átadott tananyag mennyisége tényleg kevés volt. Az ekkor jellemző erős hitéletnek
köszönhetően csak az alapvető biológiai ismereteket adták át, annak érdekében, hogy az átadott
információ ne zavarja meg őket a hitben. Pusztafalvi leírása alapján a „polgári iskola tananyaga nem
különbözött a gimnáziumok és reáliskolák ismeretanyagától”, tehát heti 2 órában oktatott, választható
tantárgyként volt jelen. Az iskolai Értesítő Füzetek oldalain volt megtalálható 1886-tól és itt ismertették
minden évben az egészségtan tantárgyhoz rendelt tankönyveket. Ebben az időben az egészségtan
tantárgy oktatása a képzett középiskolai és egészségtan tanár és orvosok feladata volt. „Az állami
középiskolákban finanszírozta az állam a működésüket, más fenntartó esetében pedig maga a fenntartó
vállalta a díjazás kifizetését” (Pusztafalvi, 2013, 2.). Kötelező jelleggel kellett foglalkoztatni
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iskolaorvost az 1890-es évtől kezdődően. Az egészségtan a 19. század első felében, a kötelező
tantárgyak sorában foglalt helyet, így az orvosok szerepe megnőtt, hiszen nevelőként, a nép
felemelkedését segítő egyének voltak és mellettük a tanítók, partnerként jelentek meg ebben a
munkában (Pusztafalvi, 2013). Az egészségtan jelentőségét nem csak a történelmi múlt igazolja, de a
lakosság egészségi állapota is, hiszen idézve Zimmermann Jakab gondolatát, melyet tankönyvének
kezdetén fogalmazott meg a számunkra „Nem az élet maga, hanem az egészséges élet becses és
édes”(Pusztafalvi, 2013).
3. Magyarország egészségi állapota, avagy a prevenció jelentősége
Az lakosság egészségi állapotában észlelt problémák aktualitását az életévek során tapasztalható
nem megfelelő életminőség, az idő előtti halálozás és a megbetegedések magas aránya mutatja. A
népesség mortalitási adatai vészjelzőként villognak a számunkra (Vitrai és Varsányi, 2015). European
Commisssion (2009) számos nemzetközi és hazai törekvést hajtott végre, hogy a népesség egészségének
területén észlelt problémák megoldásra kerüljenek. A magyar lakosság rossz egészségi mutatóinak
javítása érdekében számos politikai kezdeményezést indítottak: közétkeztetési szabályozások,
termékadó bevezetése, nemdohányzók védelme érdekében hozott intézkedése, transz-zsírfogyasztást
érintő jogszabályok és a népegészségügyi fejlesztések és alakítások (Vitrai és Varsányi, 2015). A
mutatók, a törekvések ellenére, javulást még nem mutatnak és hazánknak az Európai Unió országaihoz
sem sikerült felzárkóznia. A morbiditás az egyik leggyakrabban használt mutatója egy ország egészségi
állapotának (Vitrai és Varsányi, 2015; Kopp, 2008).
Az egészségmagatartás jelentősége a megbetegedési adatokkal szemléltethetőek, viszont a lakosság
egészségmagatartásának feljavításával az adatok kedvezően módosíthatóak (Bíró és mtsai, 2008). Az
idő előtti összhalálozás arányát vizsgálva, hazánkban, 2005 óta csökkenés figyelhető meg, viszont
2011-ben végzett felmérés alapján, Magyarországon még jelenleg is másfélszer nagyobb az idő előtti
halálozás, mint az EU15 országokban (Vitrai és Varsányi, 2015). A magyar lakosság leggyakoribb
halálokai között jelenleg a keringési rendszer okozta és a daganatos megbetegedések állnak. Hazai
adataink az Európai Unióhoz képest jelentős lemaradást mutatnak és számos intézkedés, törekvés
ellenére sem érzékelhető a pozitív javulás, sőt sok esetben lemaradás tapasztalható (Vitrai és Varsányi,
2015). Magyarországon 2013-ban végzett felmérés alapján a nőknél minden harmadik, míg a férfiaknál
minden 6. halálozás 65 éves életkor előtt következett be és az EU15 országaihoz képest ez az érték is
rosszabb. A magyar lakosságnál a leggyakrabban előforduló betegségeknél is szerepet játszó
életmódbeli és környezettel kapcsolatos kockázati tényezők alapján elmondható, hogy a legnagyobb
egészségterhet hazánkban a nem fertőző, krónikus betegségek adják. Mindez nemzetközileg is fennálló
probléma. 2014-es hazai egészségfelmérés alapján a krónikus betegségek kialakulásában jelentős
szerepet az egészségre káros egészségtelen életmód töltötte be. A lakosság felét elhízás jellemzi és a
WHO eredményei alapján csak minden 6. felnőtt végez rendszeres testmozgást ugyanakkor minden 3.
egyén dohányzik.
A politikai törekvések ellenére az elmúlt 5 évben növekvő tendencia jellemzi a fiatal felnőttek
dohányzását és mindezek a problémák nem csak a betegségben lévő egyénre és családjára ró terhet,
hanem a társadalomra is kiható szerepe van. A betegség kialakulásában az egyén viselkedése és az életét
befolyásoló környezet játszik szerepet (Vitrai és Varsányi, 2015).
Az eredmények kiemelten
szükségessé teszik az egészségtan, mint önálló tantárgy szorgalmazását a gyakorlatban.
4. A vizsgálat célja
Célunk annak vizsgálata, hogy az elemzésünkbe bevont matematika tankönyvek milyen mértékben
fordítanak gondot az egészségre nevelés, mint a NAT2012-ben is kiemelt nevelési cél integrálására.
Miként jelenik meg az egészségtudatosságra nevelés, továbbá a statisztikai összefüggések
alátámasztásával a hipotézis igazolása. Hipotézisünk, hogy a vizsgált tankönyvek pozitívan segítik az
egészségtudatos magatartás kialakítását.
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5. Vizsgálati minta kiválasztási módszerének bemutatása
Az OFI által kiadott gimnáziumi matematika tankönyvsorozat kiválasztása célzottan történt, hiszen
a tankönyvben megjelenő szöveges feladatok és képek közvetetten értéket közölnek. A minta
kiválasztásának szükségességét igazolja, hogy az oktatás során alkalmazott taneszközök közül, a
tankönyv, a tanterv részeként segít az ideológiák megalkotását, valamint a kultúra, tudás, moralitás
fogalom kialakítását (Kereszty, é.n.).
6. Adatgyűjtési módszer és a vizsgálati minta
A vizsgálat leíró jellegű, egyben kvalitatív vizsgálat és kvantitatív elemzés is. Az adatgyűjtési minta
összesen hat gimnáziumi Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által kiadott matematikai kísérleti és
újgenerációs tankönyv, így az adatgyűjtés célzott és teljes körű volt. Az általunk alkalmazott
tankönyvelemzési szempontok Czachesz és mtsai elemzési szempontjait követik: jelenlétláthatatlanság, munka és hivatás, család és háztartás, munka és tanuláson kívüli tevékenységek köre, a
tankönyvek férfi és nőképe és személyiségjegye, egészség megjelenése. Összegezve, a
tankönyvelemzési szempontokat a szakirodalomban elismert szempontrendszer szerint végeztük.
Az adatfeldolgozáshoz Microsoft Word és Excel, illetve SPSS 22.0 programcsomagot használtunk.
A leíró statisztikai módszer keretén belül gyakoriságot, szórást, csúcsosságot, ferdeséget számoltunk, a
változók összehasonlítására Khi-négyzet próbát készítettünk és abban az esetben, ha a Khi négyzet
próba feltételei nem teljesültek, akkor Fisher tesztet alkalmaztunk, az eltéréseket p<0,05 érték mellett
tekintettük szignifikánsnak. Fontos megemlíteni, hogyha a Khi négyzet próba feltételei érvényesültek,
akkor vizsgáltuk a Cramer’s V együttható értékét is. A szabadságfok ( df = (r-1)·(c-1) ) meghatározása
a táblázat méretét mutatja meg és erre azért van szükség, mert a különböző szignifikancia-szinteknek
megfelelő khi négyzet értékek függnek a táblázat méretétől. Az általam kiszámolt szabadságfok,
df=4378.
6.1. Vizsgálati minta bemutatása
A vizsgálatba bevont tankönyvek felépítése egységes és minden leckében a tananyagot az alábbi
egységekre osztották fel: 1) Bevezető, 2) Példák (a kísérleti tankönyvben így nevezték korábban ezt a
feladattípust)/Kidolgozott feladat, 3) (Elmélet), 4) Feladat, 5) Házi feladat, 6) Ráadás/kiegészítő feladat,
7) Csoportmunka. Az egységes szerkezet könnyítette az adatok összegzését és a számítások elvégzését.
A tankönyvcsaládban összesen 399 lecke került elemzésre. A leckékben a számszerűsítés
értelemszerűen egy-egy megjelenés, egy-egy értéknek feleltethető meg. A gimnáziumi matematika
anyag jellegéből kifolyólag többször előfordult, hogy 1-1 leckében nem volt szöveges feladat.
A tankönyv egésze egy család életének a segítségével mutatja be számunkra a feladatokat, melynek
tagjai: dédnagymama, apa, anya és három gyermekük: Juli, Tamás és Nóri.
A tankönyvek kiemelten gyakorlatcentrikusak és a feladatok legtöbbször olyan helyzeteket írnak le,
amelyekkel a hétköznapi életben találkozunk.
7. Eredmények
A kutatásunkban elsőként megvizsgáltuk, hogy a tankönyvek pozitívan segítik-e az egészségtudatos
magatartás kialakítását, majd számítások segítségével további elemekre bontottuk az eredményeket. Az
egészségtudatos magatartás kialakítása azért fontos, mert mindez az egészség hosszú távú megőrzését
szolgálja. Az oktatási-nevelési terv, a rejtett tanterv és a taneszközök is alapvető oszlopai az oktatásnak
és a tankönyvekben szereplő szöveges feladatok nevelő célzatúak is (Molnár és Vígh, 2009).
A vizsgált tankönyvek mindegyikében található utalás az egészséges életmódra vonatkozóan,
viszont felmerül a kérdés, hogy mindezek az utalások segítik-e az egészségtudatosságra nevelést. A
szakirodalom alapján egyértelműen igen. A vizsgálatba bevont tankönyvek 68%-ában (25) pozitív
kontextusban, míg 32%-ban (11) ellentétes példákban jelent meg az egészség (2. ábra).
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2. ábra: Egészség megjelenése a tankönyvekben (N=37) (%)

A vizsgált tankönyvekben az egészséges életmódra vonatkozó információk vagy szöveges, vagy
számításos feladatban fordultak elő, de képek is segítették az egészségre nevelést. A hipotézis
alátámasztásához szeretnénk ismertetni miként, milyen körülmények között jelent meg az egésznevelés.
A vizsgált tankönyvekben az életmód leginkább a táplálkozással, a sportos életmóddal (3-4.ábra),
illetve alkohol prevencióval kapcsolatban jelent meg.

3-4. ábra: A sportos életmód szemléltetése a 10-es újgenerációs tankönyvben

Azokat a témaköröket, amelyek az egészséges életmóddal kapcsolatosak (69%) az alábbi táblázat
összegzi. A táblázat szemlélteti, azokat az eseteket is, amelyek ellenpéldaként (31%) jelentek meg a
tankönyvekben. A kulcsszavak kontextusa nem került bemutatásra.
1.

táblázat: Az újgenerációs matematika tankönyvekben megjelenő egészségnevelő témakörök.

Pozitív
Bence gyümölcsöket vásárol (9.tk/I/17)
Édesanya az egészséges táplálkozásra figyel,
zsiradékok, sajtok, stb. tekintetében (9.tk/I/14)

Ellenpélda
Kakaó sok cukorral (9.tk/I/6)
Kockacukor (9.tk/I/25)

100%-os narancslé (9.tk/II/67)
Bio boltból: kesudió, aszalt gyümölcs (9.tk/II/76)
Sportszeretet, kitartás (9.tk/II/45,10.tk/I/1)
Alma (9.tk/I/13, 10.tk/I/33), görögdinnye, narancs,
(12.tk/1-2), mandarin (12.tk/58)

Cukorkás zacskó (9.tk/I/7)
Pizza (10.tk/I/18)
Csokis jégkrém (10.tk/I/19, 10.tk/II/61)
Cukrászda: édes és sós sütemény (10.tk/I/41,
11.tk/témazáró)

Gyümölcstál egy képen (10.tk/II/56)
BMI kiszámolás (10.tk/II/79)
Gyümölcskosár (10.tk/II/Témazáró)
Dohányzás, a kép áthúzva (12.tk/32)
Egészségdiagram, egészséges táplálkozás
megoszlása egy nap, ábrázolva egy kördiagramon
(12.tk/36)

Fagyi (9.tk/I/25, 9.tk/I/37, 10.tk/I/Ráadás)
Feladattól független torta egy képen (11.tk/45)

Természetvédelem (9.tk/I/31-32-33,36, 9.tk/II/69)
Környezetvédelem (9.tk/I/47-48, 10.tk/I/20,
10.tk/II/76)
Alkohol prevenció (11.tk/88)
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A pozitív kulcsszavak csoportosítása alapján a legtöbb esetben (60%) az egészséges táplálkozásra
vonatkozó információk jelentek meg.
Alkoholprevenció
Természetvédelem, környezetvédelem
Egészséges életmód
Dohányzásprevenció
Sport
Egészséges táplálkozás
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5. ábra: Pozitív jelentőségű kulcsszavak (N=20) (%)

Az egészségtudatosságra nevelést a tankönyvek az alábbi képekkel is kiegészítették (6.ábra).

6. ábra: Gyümölcsök ábrázolása a tankönyvekben

Mindamellett, hogy számos egészséges táplálkozással kapcsolatos képet láthatunk, a tankönyv
életszerű szöveges feladatokkal kívánja a kritikus gondolkodást is támogatni, valamint felhívja a
figyelmet arra, hogy a dohányzás milyen következményekkel járhat.

7. ábra: Dohányzás 12-es újgenerációs tankönyvi kép (Forrás: Tóthné, 2017. 134.o)

A tizenkettedikes tankönyv 87. oldalán látható feladatban egy napi élelmiszer-elosztással
kapcsolatos feladatban el kell dönteniük a tanulóknak, hogy milyen arányban szerepeljenek az
élelmiszerek a tányéron. A feladatban megjelenő kördiagram megfelel az új magyar táplálkozási
ajánlásnak, az úgynevezett Okostányérnak®, melyet a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége
állított össze. A táplálkozási ajánlás szemlélteti, hogy az egyes ételcsoportokból mennyi az ajánlott napi
bevitel (Okostányér®).

8. ábra: 12-es újgenerációs tankönyv kép (Forrás: Tóthné, 2017. 87.o)
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Számos pozitív példa mellett előfordul egy-egy ellenpélda is, ahol magas cukortartalmú sütemény
vagy pizza kerültek szemléltetésre a feladatok mellett. Az illusztrált képek olykor indokolatlanul, de
például a 9. ábrán látható kép a szöveges feladathoz illően helyezkedik el.

9. ábra: 12-es újgenerációs tankönyv kép
(Forrás: Tóthné, 2017. 12.o)

Az eddig kapott eredmények alapján azt lehet mondani, hogy a tankönyvek pozitívan segítik az
egészségtudatos magatartás kialakítását, majd SPSS programon belül, a Khi négyzet próba és Fisher
teszt segítségével további változókkal kerületek összehasonlításra az eredmények. A szakirodalom
alapján, amikor mérték az egészségi állapotot és a halálozási esélyeket, a két változó között
összefüggést mutattak ki (Kovács, 2012), valamint a mortalitás területén a férfiak és nők között
különbséget tapasztaltak. Európa nyugati felében kimutatható a két nem közötti, a halálozás területén
mutatkozó különbségek, miszerint a férfiak várható élettartama alacsonyabb a nőknél (Kopp é.n.). A
különbségek oka elsősorban a biológiai okokban található, mégis társadalmi szintű különbségek is
megtalálhatóak. A szakirodalom alapján az eredményeket nemenkénti bontásban vizsgáltuk.
A statisztikai elemzéskor a Fisher teszt alkalmazására azért volt szükség, mert a statisztika
módszertana alapján, ha nem érvényesül a Khi négyzet próba, akkor ennek az alkalmazása megfelelő.
Abban az esetben, ha a Khi négyzet próba alapján szignifikancia kimutatható, akkor Cramer’s V
együtthatót is vizsgálni kell.
Elsőként megvizsgáltuk, hogy az összes tankönyvnek a bevezető részében megjelent férfiak száma
és a tankönyvben tapasztalható egészség megjelenése között kimutatható-e összefüggés. Majd
továbbhaladva elvégeztem a további Khi négyzet próbát, a lányok megjelenésével a bevezető
részekben, valamint a többi feladattípusban is. A kapott eredményeket összegeztünk egy táblázatban.
2. táblázat: Statisztikai számítások összegzése az SPSS adatai (N=399, Missing=0)
Feladattípus

Nem
(Férfi/nő)

Bevezető

Férfi
Nő
Férfi
Nő
Férfi
Nő
Férfi
Nő
Férfi
Nő

Példák
Feladat
Házi feladat
Kiegészítő feladatok

Khi négyzet próba
eredménye
(Asymp. Sig.)
(P=)
0,301
0,333

Cramer’s V
együttható
(Cramer’s V Value)

Fisher teszt
eredménye
(Exact Sig.)

0,470
0,302
0,003
0,407
0,004
0,014
0,102

0,272
0,220
0,177
0,573

Az összes tankönyvnek a bevezető részében megjelent férfiak száma és a tankönyvben tapasztalható
egészség megjelenése közötti összefüggést vizsgáltuk elsőként és a két változó között a szignifikancia
értéke 0,301, tehát nincs kimutatható összefüggés a két változó között. Nincs összefüggés az egészség
megjelenése a tankönyvekben és a bevezető részben (lányok) (p=0,333).
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Azokban az esetekben, amikor nem teljesült a Khi négyzet próba feltétele, akkor a Fisher tesztet
kellett alkalmaztuk. A táblázatban látható, hogy három esetben mutatható ki összefüggés, a többi
esetben nem mutatható ki összefüggés. Szignifikáns kapcsolat van a házi feladatokban megjelenő fiúk
és lányok – és az egészség megjelenése között (fiúk: p=0,004, lányok: p=0,014) a tankönyvekben és
szoros az összefüggés az egészség megjelenése és a Feladatokban megjelenő fiúk értékei között
(p=0,003).
Az adatok alapján nem mutatható ki összefüggés az egészség megjelenése és három tankönyvi
feladattípus (Bevezető, Példák, Kiegészítő feladatok) között.
A táblázat harmadik oszlopában a Cramer’s V együttható látható, hiszen, ha a Khi négyzet próba
feltételei érvényesülnek, akkor meg kell vizsgálni ennek az együtthatónak az értékét is. A táblázatban
a figyelembe veendő értékeket kék színnel jelöltem. Mindegyik esetben az együttható értéke a két
változó között a szorossági kapcsolat közepes. Az értékek 0,177 és 0,272 között mozognak.
8. Összefoglalás
Vizsgálatom egyben kvantitatív és kvalitatív elemzés is, törekedtem az objektivitás
maximalizálására, így a képeken tapasztalható sok pozitívum és a számtani eredmények alapján
megállapíthatjuk, hogy a tankönyvek segítik az egészségtudatos magatartás kialakítását.
Az egészséges életmód alapelveinek az elsajátítása megvalósulhat a családi közegben, valamint az
oktatási intézményben is. Az oktatási intézményben nem csak a tanári példamutatásnak van fontos
szerepe, de az is kiemelten fontos, hogy a taneszközök, legfőképpen a tankönyv, milyen képet közvetít
a gyermekek számára. A tankönyvek fontos szerepet játszanak az egészeges életmódra nevelésben,
hiszen segíti a tanulók testi, lelki szellemi és szociális fejlődését, a betegségek megelőzését, az
egészséges állapot, az egészség értékként való kezelését, valamint sok egyéb mellett a veszélyeztető
tényezők elkerülését is (Huszár Gábor Iskola, 2009). Mindezek tudatában összegzésképp elmondható,
hogy az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet áltat kiadott matematika tankönyvek a legtöbb esetben olyan
helyzeteket, problémákat mutatnak be, melyek pozitívan formálják a tanulók egészségmagatartását.
Előfordult negatív megjelenés, de nincs egyértelmű negatív utalás az egészséges életmód alapelveivel
kapcsolatban.
A Sokszínű egészségtudatosság ajánlása tartalmazza az egészséges étrend 12 pontját, amely
tartalmazza, hogy nincs tiltott táplálék, csupán kerülendő mennyiség (Falus András, 2015). A
szakirodalom javaslata alapján nem tilos a tankönyvekben megjelent ételcsoportok, például a fagylalt,
a sós és édes sütemény, a pizza, csak kerülni kell ezeknek a helytelen, mértéktelen bevitelét. A
tankönyvekben kiemelten pozitívan értékelendő, hogy megjelenik a sport szeretete, a megbízható
forrásból vásárolt gyümölcsök, a sokféle gyümölcsajánlás, a testtömeg-index számolása, valamint
megjelenik egy egészségdiagram, aminek az a lényege, hogy egy nap bevitt táplálékot egy diagramon
ábrázolták. A természetvédelmi utalások mellett megjelenik a környezetvédelem is, és az alkohol
mértéktelen fogyasztására és a dohányzás megelőzésére is találunk utalást.
Összegezve elmondható, hogy a feltételezésünk igazolódott, a tankönyvekben megjelenő utalások
megfelelnek az egészséges életmód alapelveivel, és a statisztikai számítások is alátámasztják a
megállapításainkat.
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HEALTH EDUCATION THROUGH SECONDARY SCHOOL MATHEMATICS
TEXTBOOKS PUBLISHED BY THE HUNGARIAN INSTITUTE FOR EDUCATIONAL
RESEARCH AND DEVELOPMENT
Abstract
The impact and role of educational institutions is complex: teachers as role models, the manifest and
the hidden curriculum, and the teaching materials are all fundamental pillars of education. There are
various kinds of teaching materials, however, textbooks receive the greatest attention: they guide the
learning process and include the teaching materials at the same time. Health education is important in
terms of life-long health promotion, an effective transmitter of which could be the textbooks, where the
texts and tasks carry important messages. Our goal is to investigate the extent to which the mathematics
textbooks analysed are concerned about integrating health education as a highlighted educational goal
according to the current National Core Curriculum of 2012. The study is a qualitative and quantitative
analysis both. The sample consists of six experimental and new generation secondary school
mathematics textbooks published by The Hungarian Institute for Educational Research and
Development. Quantitative data collection was based on counting word- and topic occurrences. The
data was processed with the help of SPSS 22.0 software package. Each observed textbook contained
references to healthy lifestyle, mostly referring to healthy eating, but other topics, like sports and alcohol
prevention was also mentioned.
Keywords: health promotion, health education, education, mathematics, textbook analysis
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AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS VIZSGÁLATÁNAK LEHETŐSÉGE EGY
VIDEO ELEMZŐ SZOFTVER SEGÍTSÉGÉVEL
DOBOSNÉ FÖLDI BRIGITTA
Eszterházy Károly Egyetem, Eger, Magyarország
földibrigi87@gmail.com
Összefoglaló
A különböző szociális készségek fejlesztése egyre kiemeltebb szerepet tölt be napjainkban. A
munkahelyek többsége elvárja, hogy az egyén képes legyen együttműködésre, kooperatív
csapatmunkára. Kutatásom fókuszpontja az együttműködési készség vizsgálata, mely elsődleges
fontosságú tényező a munkavállaláshoz.(Dobosné, 2017) A szociális készségek mérésére, többféle
módszert alkalmaznak a kutatók, közöttük a megfigyelést is. (Stephens, 1992; Semrud-Cikleman, 2007)
Jelen vizsgálat szintén a megfigyelés módszerén alapul, melyhez a Noldus interakció elemző szoftvert
alkalmaztam. Egy saját magam által elkészített megfigyelési szempontsor alapján 8, 12 és 16 éves
tanulók körében végeztem a vizsgálatot. Kutatásomban az együttműködés elemeinek életkoronkénti
eltéréseire fókuszáltam. A másik fő célom az volt, hogy kiegészítsem a már meglévő megfigyelési
szempontsoromat újabb elemekkel, és ezek segítségével pontosabb képet alkothassak az életkoronként
jelentkező különbségekről.
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1. Szociális készségek felértékelődése
A XXI. század rengeteg változást hozott a neveléstudomány területén. Egyik legfőbb hozadéka a
kutatásoknak, hogy elindult egy új tendencia, mely szerint a szociális készségek fejlesztése legalább
annyira kiemelt fontosságú, mint a kognitív kompetencia oktatása. A szociális kompetenciát a NAT
(2012) a kulcskompetenciák közé sorolja, melyet a különböző tantárgyak integrált részeként
kell fejleszteni.
A munkaerőpiac nem csupán speciális képességeket, megfelelő szakmai tudást vár el a dolgozóktól,
hanem olyan szociális készségek birtoklását is, melyeknek köszönhetően az egyén képessé válik egy
csapat tagjaként a team munkára is. Deming (2017) tanulmányában olvashatjuk, hogy a magasabb
szintű szociális készségekkel rendelkező emberek sokkal hatékonyabban dolgoznak együtt.
Longitudinális tanulmányok erős korrelációt találtak az óvodáskorúak körében mért szociális érzelmi
kompetencia és a későbbi felnőtt élet bizonyos területei között, mint például a munkavállalás, a
keresetek és az egészség. (Dodge és mtsai, 2014; Jones, Greenberg, and Crowley 2015).
A szociális készségek fejlesztése már óvodás korban rendkívül fontos szerepet tölt be. Nagy József
óvodáskorúaknál végzett kutatásában megfigyelték, hogy a szociális készségek több mint
kétharmadának fejlődése középső csoport vége előtt valósul meg. (Nagy, 2002) Ebből arra
következtethetünk, hogy a minél kisebb korban történő intervenció létfontosságú a szociális készségek
területén. Az óvoda után természetesen az iskola válik a gyermek második otthonává, melynek szintén
biztosítania kell a szociális készségek fejlődésének lehetőségét. Egy hazai longitudinális vizsgálat,
melyet 10-13éves gyermekek körében végeztek, megállapította azt is, hogy a tanulók szociális
készségei nem fejlődnek spontán módon ebben a korban (Zsolnai, 2008), ezért rendkívül nagy
jelentőségűek az iskolai foglalkozások, fejlesztő programok a szociális készségek fejlődésében.
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2. Szociális kompetencia meghatározása
A szociális kompetencia fogalmának meghatározására sokféle definíciót találhatunk a
szakirodalomban. Nincs egységesen elfogadott válasz arra, hogy mi is pontosan a szociális
kompetencia, így többféle szempontból járhatjuk körül a fogalmat.
Schneider meghatározásában, a szociális kompetencia arra szolgál, hogy képessé tegye az egyént a
megfelelő szociális viselkedésre, segítve ezzel a személyközi kapcsolatok gazdagodását. (Schneider,
1993). Rose-Krasnor (1997) szerint a szociális kompetencia elemei a sajátos szociális, érzelmi, kognitív
képességek, motívumok, melyek különböző szervezett viselkedésmintázatok eredményeként biztosítják
a kommunikáció hatékonyságát. Gresham és Elliot (1993) a szociális kompetenciát pszichikus
komponenskészletként értelmezi, amelyben az egyes komponensek megfelelő működése hozzásegíti az
egyént az eredményes viselkedéshez.
Hazánkban Nagy József, hasonlóan a fenti értelmezéshez, szintén komponensrendszerként határozza
meg a szociális kompetencia fogalmát:
„A szociális kompetencia pszichikus komponensrendszer. Ez azt jelenti, hogy a szociális
viselkedéshez szükséges komponens fajták (szükségletek, hajlamok, attitűdök, meggyőződések, rutinok,
szokások, minták, készségek, ismeretek) készleteivel rendelkezünk, amelyekből kognitív és szociális
motívumainktól, képességeinktől függően alakul az aktuális helyzetnek megfelelő viselkedés, miközben
módosulhatnak meglévő komponenseink, gazdagodhatnak komponenskészleteink, fejlődhetnek szociális
és kognitív képességeink.” (Nagy József, 2000, 34. o.)
E definíció alapján elmondható, hogy a szociális kompetencia komponensrendszere egyrészt
öröklött, másrészt tanult komponensekből áll. Ezek a komponensek jelentősen meghatározzák az egyén
szociális viselkedését. Különböző képességek, készségek együttese, melynek hatására képes az egyén
társas kapcsolatok kialakítására, interakciókra. Tágabb értelmezésben képessé teszi az egyént arra, hogy
sikeresen illeszkedjen be a társadalomba.
3. Szociális kompetencia mérésének lehetőségei
A szociális kompetencia mérése rendkívül bonyolult feladat, hiszen különböző élethelyzetekben,
különböző szociális készségek alkalmazására van szükségünk. Éppen ennek köszönhetően az adott
helyzettől függ, hogy mely társas készségek azok, amelyeket a kortársakkal, felnőttekkel
szemben alkalmazunk.
A szociális készségek mérésére leginkább alkalmazott technikák az interjú, a különféle mérőskálák,
az önjellemzés, a megfigyelés és a szociometria. Interjút készíthetünk a vizsgált személlyel, vagy az őt
jól ismerő emberekkel (pl.: szülő, barát, pedagógus). Kisgyermekkorban a bábokkal történő kikérdezés
az egyik legkedveltebb módszer, melyet Ablow és Measelle dolgozott ki. Mérőskálák sokasága áll
rendelkezésünkre, amelyekkel főleg a problémás szociális magatartást jellemezhetjük (pl.: Grasham és
Elliott, 1993). Egy másik, a szociális kompetenciák mérésére alkalmas módszer az önjellemzés, amely
többféle lehet, de általában a kérdőíves formát szokták alkalmazni. A Gresham és Elliot (1993) által
kidolgozott Social Skills Rating Scale, a szociális készségeket direkt vizsgáló eszköz. A naplókat,
önmegfigyeléseket kevésbé használják gyerekek körében szociális kompetencia mérésére. A
természetes környezetben történő megfigyelés, különféle helyzetekben, szituációkban szintén az
alkalmazott technikák közé sorolandó. Napjainkban mégis a legelterjedtebb módszer a Moreno által
kifejlesztett, szociometriai mérés, melyet hazánkba Mérei Ferenc vezetett be. Kétféle formája létezik:
a választás, és az értékelés. Az első részben csak azt kell megjelölniük a gyerekeknek, akit pl. a
legjobban vagy legkevésbé kedvelnek az osztályban, a második mérésben viszont értékelniük is kell
társaikat. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a szociometriai mérés valamint a szociális készségek
fejlettségi szintjének megállapítása közé nem tehető egyenlőség jel.
Összefoglalva elmondhatjuk, hogy sok eszköz áll rendelkezésünkre a szociális kompetencia
mérésére, viszont kutatások bizonyítják azt is, hogy a kognitív képességeket vizsgáló mérések
reliabilitása és validitása sokkal magasabb szinten áll, mint a szociális készségek vizsgálatára használt
módszereké. (Semrud-Cikleman, 2007)
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3.1. A megfigyelés
A szociális kompetencia mérésére használt egyik módszer a természetes környezetben történő
megfigyelés. Többen dolgoztak ki különféle szempontsorokat a szociális készségek vizsgálatára,
azonban elmondhatjuk, hogy ezek csekély mértékben fedik le a szociális kompetencia tág fogalmát és
leginkább a szélsőséges viselkedésformák pl.: agresszivitás, inaktív viselkedés megfigyelésére (Asher
és mtsai, 1977) szolgálnak.
A természetes környezetben történő megfigyelésnek sok előnye van a mesterséges megfigyeléssel
szemben. Az egyik legfontosabb számunkra, hogy a vizsgált személyek interakcióit, viselkedését
természetes környezetükben figyelhetjük meg, így kevesebb az esély a torzításra, amelynek
köszönhetően a kapott információk hitelessége növekszik. (Böddi és mtsai, 2015) Nagy előnye a
megfigyelés módszerének, hogy rengeteg olyan jelenség feltárására ad lehetőséget, amelyeket más
eszközökkel nem tudunk vizsgálni. Ez az egyik legfőbb oka annak, hogy a szociális kompetencia
elemeinek feltárására használtam kutatásomban. Segítségével ugyanis, olyan apró részleteket is
sikerülhet megfigyelnünk, amelyek más módszerek alkalmazásával nem kerülnének felszínre.
Sokszor szerepel a kutatók céljai között a társas készségek megfigyelése, ezek azonban legfőképpen
az iskolába lépés előtti szakaszt foglalják magukba. A hazai kutatások közül meg kell említenünk Mérei
Ferenc munkásságát, aki az aktometria módszerét használva óvodás korú gyermekek társas viselkedését
vizsgálta. (Mérei-V. Binét, 2006) Böddi és munkatársai (2015) szintén az iskoláskorú gyermekeknél
fiatalabbakat vetették vizsgálat alá, s részletesen tanulmányozták a társas interakciók megfigyelésének
lehetőségeit integrált óvodai csoportokban.
A gyermekkor későbbi szakaszait vizsgáló kutatások közül kevés olyat ismerünk, amelyek az
osztálytermi vagy osztálytermen kívüli interakciók megfigyelésére alapoznak. Marx Fuhrer és Hartig
(1999) a tanulók kérdésfeltevéseit, valamint azok gyakoriságát vizsgálta az osztálytermi ülésrend
tükrében. Olyan kutatásokat is találhatunk, amelyek megfigyelésekre alapozva különböző programok
segítségével mutatnak be hatásvizsgálatokat a szociális-érzelmi kompetencia fejlesztésére és az
agresszív viselkedés csökkentésére. (Fraser és mtsai, 2005) Azt fontos azonban jól látnunk, hogy főként
hazai viszonylatban nem állnak rendelkezésünkre olyan kidolgozott szempontsorok a tanulók
megfigyelésére (főleg iskoláskorúakra vonatkozóan), amelyek segíthetnének bennünket abban is, hogy
több, az iskolai gyakorlatban jól használható, a tantervbe jól beilleszthető fejlesztő programot tudjunk
kidolgozni.
3.2. A Noldus interakció elemző szoftver
Egyik lehetséges módja a megfigyeléseknek különböző video-és interakció elemző programok
bevonása, melynek nagy előnye, hogy nagyon pontosan tudunk viselkedéselemeket megfigyelni és,
akár többször is visszanézhetünk adott video részleteket. A Noldus Observer Xt egy széles körben
alkalmazott szoftver, melyet az orvostudomány, pszichológia és oktatás területén egyaránt
felhasználhatnak a kutatók. Miután rögzítettük a felvételt bemásoljuk a programba és a Noldus
segítségével elkezdhetjük az elemezést. Első lépésként azonban fontos, hogy egy megfigyelési
szempontsort hozzunk létre, melyet fel kell vezetnünk a programba kódok segítségével. E kódok
lehetnek különböző betűjelzések, melyek lenyomásával a videofelvételen látható viselkedésmintázatok
századmásodperc pontossággal rögzíthetőek. Ha egy megfigyelt elem után egy másik következik, és
már nem látható, megfigyelhető a felvételen, le kell állítanunk a megfigyelt elem kódját a „stop” kód
segítségével. Rendkívül aprólékos megfigyelést tesz lehetővé számunkra a program, melyet egy nem
videora rögzített tanórán nem tudnánk ilyen pontossággal elemezni. Az egyes viselkedéselemek
megállapítására természetesen ki kell képeznünk a kutatásban részt vevő elemzőket és pontosan meg
kell határoznunk mit értünk közösen például közösen végzett tevékenység alatt.
A technikai eszközök bevonása, ez esetben a videofelvételek, hozzájárulnak a megfigyelés
objektivitásának és megbízhatóságának növeléséhez. Előnye, hogy nagyon alapos, részletes elemzés
valósítható meg segítségével, a videofelvételek reprodukálhatók, raktározhatók, akár több mérés
eredményével is összevethetők. Hátránya azonban, hogy bonyolult és költséges megszervezni, valamint
zavaró lehet egy idegen személy (operatőr) jelenléte a felvétel idején.
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4. A kutatás célja, hipotézisei
Kutatásomban a társas készségek közül az együttműködési készségre koncentráltam, mely előzetes
vizsgálataim alapján a munkavállaláshoz is elengedhetetlen tényező, ezért fontos lenne, hogy minél
kisebb korban elkezdjük a fejlesztést. (Dobosné, 2017) A legtöbb szociális kompetencia vizsgálatát
célzó kutatás, a fejlesztést segítő módszereket, valamint azok hatékonyságát mutatja be. (Zsolnai és
Kasik, 2010) A társas készségek különböző módszerekkel (közöttük a megfigyelés) történő vizsgálata,
legfőképpen az óvodáskorú gyermekeket helyezi középpontba, és nem szinteket mér, hanem
szélsőséges viselkedésformák (agresszivitás, inaktív viselkedés) mentén vizsgálódik.
Jelen tanulmányban arra kerestem a választ, hogy milyen megfigyelhető eltérések vannak a
különböző életkorú tanulók együttműködésének repertoárjában. Gazdagodnak-e a megfigyelhető
elemek az életkor előre haladásával és, ha igen hogyan. A másik fő célom az volt, hogy kiegészítsem a
már meglévő megfigyelési szempontsoromat az együttműködés újabb, az interakciókban érvényesülő
elemeivel, melyek segítségünkre szolgálnak abban, hogy pontosabb képet kapjunk az életkoronként
jelentkező különbségekről.
Hipotéziseimet a következő pontokban foglaltam össze:
‒ Az együttműködés megjelenési módjaiban, valamint az előfordulás számában az életkor előre
haladásával növekedést tapasztalunk.
‒ A 16 éves tanulóknál a megfigyelt elemek nagyobb gyakorisággal fordulnak elő, mint 12
éves társaiknál.
‒ A 12 éves tanulóknál megfigyelt együttműködési készség egyes elemei nagyobb
gyakorisággal fordulnak elő, mint a 8 éves diákoknál.
‒ A 8, 12, 16 éves tanulók rendelkeznek megfigyelhető specifikumokkal a társas készségek terén.
5. Minta és módszer
A kutatási minta kiválasztása előre meghatározott szempontok alapján történt. A megfigyelt tanulók
között szerettem volna, hogy legyen jobb, rosszabb és átlagos teljesítménnyel rendelkező tanuló,
valamint meghatározó szempont volt az eltérő szociális háttér is. A diákok a 8, 12 és 16 éves
korosztályból kerültek ki. (N=9) Indokolja az életkorokat, hogy míg az óvodáskorúaknál több kutatást
végeztek már hazai viszonylatban is, az iskolai időszakban jellemzően kevesebb vizsgálat történt a
szociális készségek vizsgálatát illetően. A kutatásban a közoktatás három szintjére, az általános iskola
alsó és felső tagozatára valamint a középfokú oktatásra koncentráltam. További indoka volt a 12 és 16
évesek kiválasztásának, hogy az iskolai kompetenciaméréseket (matematika, szövegértés) szintén
ezekben az életkorokban végzik el minden évben, központilag.
A kutatás módszere a megfigyelés volt, melynek nagy előnye, hogy rengeteg olyan jelenség
feltárására ad lehetőséget, amelyeket más eszközökkel nem tudunk vizsgálni. Ez volt az egyik legfőbb
oka annak, hogy az együttműködés megjelenési formáinak vizsgálatára alkalmaztam kutatásomban.
Létrehoztam egy saját megfigyelési szempontsort (1. táblázat), amely segítségével interakció
elemzéseket végeztem a Noldus video elemző szoftverrel 8, 12 és 16 éves tanulók (N=9) körében.
Megfigyeléseim az együttműködési készség elemeinek megjelenési módjaira, s azok életkoronkénti
eltéréseire koncentráltak. A videofelvételeket osztálytermi környezetben, kooperatív csoportmunka
közben rögzítettük. A megfigyelésekkel nagyon aprólékos vizsgálatra kerülhetett sor.
1. táblázat: Megfigyelési szempontsor az együttműködés elemzésére
Társas készség
Együttműködés

Megfigyelhető elemek

Modifier
térben közeledik

odafordulás

odahajolás a másik félhez

közösen végzett tevékenység

segítségnyújtás
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feladat megbeszélése a társakkal
ötletek javaslatok adása másoknak
közös megoldáskeresés a feladatban
segítségnyújtás másoknak
segítség fogadása

társak bátorítása
tevékenység koordinálása
mások véleményének meghallgatása
mások véleményének elfogadása
mások igényeinek, ötleteinek figyelembe
vétele

elfogadás

6. A vizsgálat eredményei
A megfigyelt tanulók 44%-a volt lány és 56%-a fiú, mellyel törekedtünk a heterogenitás
biztosítására. A minta nem mondható reprezentatívnak, azonban nagyon jó kiindulópontja lehet további
kutatások elvégzésének. Minden korosztályból 3 tanulót figyeltünk meg. Először arra a kérdésre
kerestük a választ, hogy a különböző korcsoportok együttműködési ideje között tapasztalunk-e eltérést.
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1. ábra: Együttműködés 8, 12 és 16 éves diákok körében

A diagramról leolvashatjuk, hogy nagy eltérést mutat a 8 és 12 éves diákok együttműködése. A 12
évesek sokkal hosszabb ideig voltak képesek az együttműködésre, mint 8 éves társaik. Érdekes azonban
megfigyelni, hogy a 16 évesek együttműködésének ideje kevesebb volt a 12 éveseknél. A két korosztály
között nem tapasztaltunk nagy különbséget. A Noldus egyik gyengesége, hogy nem lehet kiválasztani,
milyen időegységben mutassa az eredményeket, csak századmásodperc beállítására
van lehetőség.
6.1. Az együttműködés átlagának mutatói a 8, 12 és 16 éves diákoknál
Hasonlóan az együttműködéssel eltöltött időhöz, megfigyeltük, hogy átlagosan milyen eltérések
vannak a vizsgált korcsoportok együttműködési átlagmutatóiban. (2. ábra) Következtetésképpen
elmondható, hogy a legalacsonyabb átlagot a 8 évesek érték el, míg a legmagasabbat a 12 évesek.
Korlátja a kutatásnak, hogy nem ugyanolyan típusú feladatokat kellett végrehajtaniuk a különböző
korosztályoknak, így elképzelhető, hogy a 16 éveseknél kimutatható alacsonyabb átlag annak is
köszönhető, hogy kevesebb olyan kooperativitást igénylő helyzet volt a rögzített tanórán, mint a másik
két csoportnál.
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2. ábra: Az együttműködési készség átlagai korosztályonként

6.2. Az együttműködési készség gyakorisága
Az együttműködés megjelenési módjait is vizsgáltuk. (3. ábra) Olyan megnyilvánulásokban jelentek
meg az egyes elemek, mint az odafordulás, közösen végzett tevékenység, segítségnyújtás és elfogadás.
A 8 évesek együttműködése leginkább az odafordulásban nyilvánult meg, kevésbé volt rájuk jellemző
az elfogadás és a segítségnyújtás. Az életkor előre haladásával azt láthatjuk, hogy az együttműködés
magasabb szintjei előtérbe helyeződnek és egyre jellemzőbb lesz a közösen végzett tevékenyég, a
segítségnyújtás és az elfogadás a 12 és 16 éves korcsoportokban. A 12 éves korosztály kiugróan magas
eredményt mutat a közösen végzett tevékenységeknél. A tanórán 140 alkalommal fordult elő
valamilyen közösen végzett tevékenység, azonban hangsúlyoznunk kell, hogy a rögzített felvételek
alapján számukra volt a legtöbb olyan feladat, ami igényelte a tényleges kooperativitást. A
segítségnyújtás és elfogadás elemeinél nem látható nagy eltérés a 12 és 16 évesek körében, azonban a
8 és 12 évesek között nagy eltérést tapasztalható.
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3. ábra: Az együttműködés elemeinek gyakorisága
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16 évesek

6.3. Az együttműködési készség eltérései életkoronként
A Noldus vizualizáló programja lehetővé teszi, hogy összehasonlítsuk a kapott adatokat képekben
is. A 4. ábrán látható három tanuló együttműködési ideje korcsoportonként. Az táblázat első része egy
8 éves, a második egy 12 éves és a harmadik egy 16 éves diákról nyert adatokat ábrázolja.
Megfigyelhető, hogy életkoronként eltérések vannak a különböző együttműködési elemek megjelenési
módjainak (térben közeledik, segítség nyújtása, fogadása stb.) időbeli hosszúsága között. Szintén eltérés
tapasztalható az együttműködés szintjében is, hiszen a kisebb korcsoportoknál inkább az odafordulás
jelenik meg, míg a nagyobbaknál a közösen végzett tevékenység és segítségnyújtás emelkedik ki az
együttműködési elemek közül. A kapott adatokból arra következtetésre juthatunk, hogy az életkor előre
halásával a diákok egyre hosszabb ideig képesek együttműködésre, és egyre nagyobb szerepet kap a
kölcsönös segítségnyújtás. Együttműködési repertoárjuk gazdagodik és egyre inkább képessé válnak
közösen megoldani egy-egy feladatot, problémát, helyzetet.

4. ábra: Eltérések a korcsoportok együttműködése között

6.4. Különbségek az egyes életkorokon belül
A vizsgálat során kapott adatokból arra is következtethetünk, hogy nem csak korosztályonként tér
el egymástól a tanulók együttműködési készsége, hanem az egyes korcsoportokon belül is nagy
különbségek lehetnek. Az 5. ábra 12 éves tanulók együttműködését mutatja. Könnyen leolvasható, hogy
igen nagy eltérések vannak az egyének között az együttműködéssel eltöltött idő hosszúságában és a
gyakoriságban is. Következtetésképpen elmondható, hogy az azonos korosztályba tartozó tanulók
különböző szinten állnak együttműködési készségüket tekintve. Ezért is nagyon nehéz a gyakorlatban
olyan fejlesztő programokat létrehozni, és megvalósítani, melyek valóban hatékonyak lehetnek.
Nagyon eltérő szocializáltsággal rendelkeznek az azonos korú gyerekek, ami befolyással bír társas
készségeikre is. Eltérő gazdagsággal és szinttel rendelkeznek a szociális kompetencia terén, és a család
után természetesen a gyakorló pedagógusok feladata is kompenzálni, gazdagítani szociális készségeik
tárházát.
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5. ábra: Eltérések a 12 éves tanulók együttműködési szintjében

7. Következtetések, tapasztalatok
A kutatásban használt Noldus szoftver nagyon jó lehetőséget biztosított az együttműködési készség
megfigyelésére, hiszen a programnak köszönhetően rendkívül aprólékos vizsgálatot tudtunk elvégezni
. Hátránya volt azonban, hogy egyszerre csak egy kódot lehetett jelölni, ezért sokszor végig kellett nézni
a rögzített videokat, ami egy időigényes munka. Egy tanuló elemzése akár egy vagy több napot is
igénybe vett. Nagy előny azonban a vizsgálatnak, hogy ilyen részletességgel más módszerek nem lettek
volna alkalmasak az együttműködés elemzésére.
A különböző korosztályok vizsgálatánál megfigyelhettük, hogy míg a 8 és 12 éves korú gyerekeknél
egy hatalmas fejlődés tapasztalható, a 12 és 16 évesek együttműködési készsége nem, mutatott
szignifikáns eltérést. A vizsgálat fontos eredménye, hogy az életkor előre haladásával hosszabb ideig
képesek együttműködésre a tanulók. Míg a 8 évesek rövid időintervallumokban nyújtanak segítséget,
végzik a közös feladatot, addig a 12 és 16 évesek már egészen hosszú ideig tudnak együtt dolgozni.
Az adatok elemzésével fontos eredménynek bizonyultak az egyének közötti különbségek. Világossá
vált, hogy az egyes életkorokon belül is lehetnek eltérések az egyének együttműködésében.
Elmondható, hogy az azonos korosztályba tartozó tanulók között szignifikáns különbségek vannak.
Vannak, akik az együttműködés magas szintjét birtokolják, és vannak, akiknek sokat kell fejlődniük,
akár az optimális szint eléréséhez is.
A különböző korcsoportok rendelkeznek bizonyos specifikumokkal. A 8 éveseknél például rövidebb
idejű együttműködések figyelhetőek meg, melyek leginkább a társakhoz való közeledésben
nyilvánulnak meg (odafordulás). A 12 évesek már hosszabb ideig képesek a közös tevékenység
folytatására, együttműködőbbek társaikkal. A 16 éveseknél magas szintű elfogadás figyelhető meg. Ők
már nem csak a feladatot próbálják közösen megoldani, céljuk inkább a csoport közös sikere, az igazi
team munka.
A felvett videok során sikerült olyan megfigyelhető elemeket is rögzíteni, melyek a megfigyelési
szempontsor kibővítésére alkalmazhatóak. Ezek a következők: segítség felajánlása/kérése, felszólalás
a társak érdekében, konstruktív érdekérvényesítés, feladat elvállalása (kérés nélkül, a csoport
érdekében). A megfigyelési szempontsor kibővítése újabb kutatásokat tesz lehetővé a témában, mely
remélhetőleg segítséget nyújt majd a gyakorló pedagógusok számára is.
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8. Összegzés
A szociális kompetencia mérése nehéz feladat. Az interakcióban megnyilvánuló elemek
megfigyelése video elemző szoftver segítségével azonban új utakat nyithat a társas készségek
azonosítására, jellemzésére, elemzésére. Kutatásom célja a munkaerőpiacon leginkább elvárt társas
készség, az együttműködés megfigyelése volt, melyhez kooperatív tanulási helyzetekben rögzített 45
perces tanórákat elemeztem a Noldus Observer XT segítségével. Hipotézisem igaznak bizonyultak,
mert az életkor előre haladásával egyre hosszabb ideig voltak képesek a tanulók együttműködésre, habár
a 12 és 16 éves korosztálynál nem tapasztaltunk szignifikáns eltérést. Az egyes korcsoportokra
specifikumokat szintén jellemezni tudtuk. Korlátja volt a kutatásnak, hogy nem egyforma feladatokat,
és nem ugyanannyi ideig kellett végezniük a tanulóknak, ezért a közeljövőben végzendő vizsgálatok
egyik kihívása lesz, olyan kooperatív tanórák, tevékenységek, helyzetek megkomponálása, mely mind
a 3 korosztálynál megvalósítható, mégis az adott korcsoportra szabott. Ennek köszönhetően
könnyebben tudunk majd összehasonlító elemzéseket végezni. További célok között szerepel egy olyan
mérőeszköz kidolgozása, mely segítségével gyakorló pedagógusok számára is könnyen
beazonosíthatóvá válik a tanulók együttműködési szintje.
„Az együttműködés együttes munkálkodást jelent. Ideális esetben az együttműködés egyenrangú
partnerek közt jön létre, akik közös cél elérésén munkálkodnak. A célt vagy maguk a résztvevők
fogalmazzák meg, vagy kívülről tűzik eléjük. Az együttműködő partnereknek saját elgondolásaik,
érdekeik és igényeik vannak, és mindezt magukkal tudják hozni a csoportba. De mások elgondolásait,
érdekeit és igényeit is figyelembe tudják venni, és kompromisszumokat tudnak kötni. Az együttműködés
folyamat, amelyet az embereknek mindig újból és újból végig kell csinálniuk, hogy olyan eredményre
jussanak, amelyet az egyes ember egyedül nem érhet el." (Jamie Walker,
1995. 112. o.)
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POSSIBLITIES OF THE EXAMINATION OF COOPERATION WITH THE HELP OF A
VIDEO ANALYZER SOFTWARE
Abstract
The development of different social skills fill a significant part of our lives nowadays. Most of the
workplaces expect cooperation and team work among the emloyees.
The focus of this research is the examination of cooperative skill, which is essential to
employment.(Dobosné, 2017) The researchers apply more methods for the measurement of social skills,
among others, the observation, too. (Gottman, 1977; Stephens, 1992; Semrud -Cikleman, 2007)
This examination is also based on the observation, to which I used Noldus interaction analyzer
software. I made an observation sheet and I prepered the research among 8, 12 and 16 years old students.
I tried to focus on the differences of the elements of cooperation in different ages. My other purpose
was to complete my observation sheet with new elements, and I can create an exact idea about the
differences between the cooperation levels in different ages.
Keywords: cooperation, social skills, interaction analyzation, observation, Noldus
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EGY LEHETSÉGES ÚT AZ ALGORITMIKUS GONDOLKODÁS
FEJLESZTÉSÉHEZ
GEDA GÁBOR, BIRÓ CSABA
Eszterházy Károly Egyetem, Eger, Magyarország
geda.gabor@uni-eszterhazy.hu, biro.csaba@uni-eszterhazy.hu
Összefoglaló
A technika történetében példanélküli az a fejlődési ütem, ami a komputer-technikát és az információs
technológiát jellemezi az utóbbi néhány évtizedben. Nem beszélve ennek mindennapi életünkre
gyakorolt hatásáról. Ez szükségessé teszi, hogy gyermekeink minél hamarabb megismerkedjenek azzal
a gondolkodásmóddal, amelynek elsajátítása fontos azért, hogy az informatikai eszközöket hatékony
módon legyenek képesek használni különféle tevékenységeik során a jövőben. Ez egyszerre kívánja
meg a szabálykövetés képességének és a kreativitás fejlesztését. Hogyan oldható fel ez az ellentmondás,
amely fiatalabb életkorban fokozottabban van jelen? Talán nem meglepő, hogy a siker kulcsa olyan
játékos feladatokban rejlik, amelyeket a gyerekek szívesen oldanak meg.
Kulcsszavak: problémamegoldás, algoritmus, komputer-technika, tevékenységsorozat, sejtautomata
1. Bevezető gondolatok
Az informatika egyike a leggyorsabban fejlődő meglehetősen fiatal tudományoknak. Az oktatásával
kapcsolatos problémák egy jelentős része is erre az egyszerű tényre vezethető vissza. Klasszikus
értelemben az oktatás alapja az a tevékenység volt, amely során a megelőző generációk képviselői a
tapasztalataikat átadták a fiatalabbaknak, felkészítve őket az „életre”. Jónéhány területen az oktatás
különböző szintjein többé-kevésbé még napjainkban is helytálló ez a megállapítás az ismeretanyag
tekintetében (Geda, 2015.).
Ugyanakkor az informatika esetében nem könnyű megjósolni, hogy mikor milyen fordulatot vesz
majd a fejlődése, tehát nem is biztos, hogy meg tudjuk mondani pontosan, talán közelítőleg sem, hogy
az oktatás folyamatában milyen tárgyi tudással kell fölvérteznünk a felnövekvő nemzedéket.
Leghelyesebben talán akkor járunk el, ha elérjük, hogy annak a képességnek legyenek a birtokában,
ami lehetővé teszi számukra, hogy majd alkalmazkodni tudjanak egy gyorsan változó világhoz, az
informatika világához.
1.1. Mi határozza meg a szükséges informatikai ismeretek körét?
Az informatika interdiszciplináris voltából adódóan az is következik, hogy bizonyos szintű ismeret
mindenki számára szükséges ahhoz, hogy eredményesen tudja majd művelni választott hivatását,
boldoguljon magánemberként az élet legkülönbözőbb területein. Ezt a szintet az egyén életpályája,
tevékenységi köre határozza meg elsősorban.
Ahogyan erre korábban utalás történt, az informatika tudománya meglehetősen gyorsan változik,
legújabb eredményei egyre gyorsabban jelennek meg hétköznapjainkban is. Ehhez az oktatásnak is,
ezen belül természetesen az informatikai ismeretek oktatásának is alkalmazkodnia kell.
Tehát egy gyorsan változó, bonyolult rendszer változásait kellene tudnunk előre jelezni nagy
pontosággal ahhoz, hogy az oktatásunkat hozzá tudjuk igazítani. Ez egy nagy tehetetlenséggel bíró
rendszer esetében, amilyen általában a társadalom, vagy egy oktatási rendszer meglehetősen összetett
problémát jelent.
Az emberiség története, így a tudomány és a technika története is egyben tévedések története is. Ki
gondolná, hogy maga Charlie Chaplin, akit a mozgókép történetének nagy alakjai között tartunk
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számon, csupán múló szeszélynek gondolta a mozit, de említhetnénk magát Einsteint is, aki nem látott
módot arra, hogy az atomenergiát valaha is hasznosítani tudja majd az emberiség. Természetesen
hasonló be nem teljesült jóslatok övezik az informatika területét is. Ezek azt jelentik, hogy nem vagyunk
igazán könnyű helyzetben, amikor azt kell megjövendölnünk, hogy mi is legyen a tananyag az
informatika oktatásában akkor, amikor korunk diákjait kell felvérteznünk azokkal az ismeretekkel,
amelyeknek valóban hasznát veszik majd szakmájuk gyakorlása során, különösen, ha olyan szakmákról
van szó amelyek napjainkban esetleg még nem is léteznek.
Ahogyan az időjósok teszik az előrejelzés megfogalmazásakor figyelembe véve az elmúlt időszak
időjárásának paramétereit, nekünk is alkalmazkodnunk kell a tananyag időről időre történő pontosítása
során a technika fejlődési irányához és a társadalmi igényekhez egyaránt. Ha ezt a pontosítást megfelelő
gyakorisággal végezzük, akkor elvileg elég jól meg tudunk felelni az elvárásoknak. A kérdés csupán
az, hogy az oktatás rendszere mennyire képes tolerálni a változások ilyen gyakoriságát?
Természetesen minden tananyagnak vannak időtálló elemei is. Az informatika azért is van
különleges helyzetben sok más tárgyhoz képest, mert esetében ezen ismeretek aránya jóval
alacsonyabb. Az informatika fejlődési irányának előrejelzését az is nehezíti, hogy azt meglehetősen sok
tényező befolyásolhatja. Az új tudományos, technikai, műszaki eredmények mellett igen jelentős lehet
a különböző gazdasági, politikai megfontolások szerepe is.
Más, matematikai eszközökkel egyszerűbben leírható rendszerek fejlődése esetében is rövidebb
távra pontosabban, hosszabb távra pedig kevésbé pontosan tudjuk előre jelezni a fejlődés várható
irányát. Ennek oka abban keresendő, hogy az alkalmazott matematikai modell nem vehet figyelembe
minden körülményt, valamint, hogy azok kezelésére a legtöbb esetben közelítő módszereket vagyunk
kénytelenek alkalmazni (Geda, 2009). Ami egészen hosszú távon is jól valószínűsíthető az az, hogy az
információ tárolása és továbbítása elsősorban az elektromos töltések tulajdonságainak felhasználására
fog épülni, hiszen a természetben, például az élő szervezetek esetében is így valósul meg
leghatékonyabban. Lévén, hogy mi is a természet részét képezzük, annak törvényeit kell követnünk.
2. Amitől életre kelnek az informatikai eszközök…
A műszaki, technikai ismeretek mellett még fontos szerepe van azoknak a tényezőknek, amelyek
lehetővé teszik az ember számára, az informatikai eszközök hatékony felhasználását a legkülönfélébb
területeken és azoknak különböző szintjein. A legfejlettebb eszköz is csupán holt anyag megfelelő
hozzáértés és emberi kreativitás hiányában, hiszen ezek eredményeként jönnek létre az eszközeinket
vezérlő programok is, ezzel lehetővé téve a különböző szintű problémák megoldását a legkülönfélébb
területeken.
Természetesen nem lehet célunk, hogy mindenki elmélyedjen a programozás rejtelmeiben, de azt
nem kerülhetjük meg, hogy a számára szükséges szinten és életkori sajátságainak megfelelő módon
ismereteket szerezzen az informatikai eszközök megfelelő működését biztosító programok alapjául
szolgáló algoritmusokkal kapcsolatban (Geda, 2015.).
Az algoritmusok lényegében olyan elemi lépések sorozatát adják meg, amelyeket következetesen
végrehajtva eljutunk valamely konkrét probléma megoldásához, esetleg annak ellenére, hogy magát a
problémát nem is értjük teljes mélységében. Természetesen nagyon fontos, hogy ha problémát nem is
látjuk át, de az algoritmus elemi lépéseinek végrehajtásához azok megértése elengedhetetlen. Ez
azonban az algoritmus megfogalmazójának felelőssége és feladata. Amikor algoritmust adunk meg,
akkor lényegében valamely problémakörhöz tartozó problémák általános megoldástervét adjuk meg.
Ez azt jelenti tehát, hogy az algoritmusoknak, az algoritmikus gondolkodásnak igen fontos szerepe van
a problémamegoldás területén.
Kis túlzással azt is mondhatjuk, hogy az algoritmusok egyidősek a gondolkodó emberrel és az élet,
később a tudomány legkülönfélébb területeihez kötődnek. A fentiek természetesen azt is jelentik, hogy
az algoritmusok léte nem függ a számítógépektől, de a számítógépek sokkal inkább függenek az
algoritmusoktól, ugyanakkor fontosságuk a számítógépek elterjedéséven jelentősen megnövekedett.
Valójában azért hoztuk létre a számítógépeket, hogy az algoritmusokat hatékonyan végrehajtó
eszközhöz jussunk.
Mindenesetre el kell különítenünk egymástól az algoritmusok elemi lépéseinek megadását, ezen
lépések végrehajtásától. Annál is inkább, mivel egy probléma megoldását jelentő algoritmus lépéseinek
megadása, a probléma jellegétől függően általában komolyabb szellemi munka eredményeként jön létre
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és általában igényli a szóban forgó probléma matematikai leírását (Geda 2011a.), míg az algoritmusok
végrehajtását akár egy „buta” számítógépre is rábízhatjuk.
3. Célkitűzések
A fentiek tükrében annak vizsgálatát tűztük ki célul, milyen lehetőség van olyan
tevékenységorientált eszköz kidolgozására, amely széles életkori tartományban és változatos
célcsoportok és feltételek esetében alkalmazható eredményesen a tanulók fejlesztésére, elsősorban a
problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének megalapozása során.
4. Első lépések az algoritmizálás útján
Ahogyan más területeken, az algoritmizálás tanulása során is célravezető gyakorlat lehet bizonyos
minták követése. Tehát a tanuló számára adhatunk olyan példákat, amelyek megismerésével egyre
közelebb kerülhet ahhoz, hogy egyre bonyolultabb problémák megoldását jelentő algoritmusok
utasításait lesz képes követni, majd megérteni azok logikáját, végül pedig a korábban megismert minták
alapján önállóan is képes lesz egyszerűbb, vagy összetettebb problémák megoldását jelentő
algoritmusok lépéseinek megadására.
4.1. Komplex Alapprogram
Napjainkra a fejlett világ majd’ valamennyi iskolarendszere szembesült a közoktatás kisebbnagyobb válságával. A Komplex Alapprogram a magyar közoktatás módszertani átalakítását célozta
meg, azt remélve, hogy ezáltal jelentősen fog csökkeni a végzettség nélküli iskolaelhagyás mértéke,
mert a korábbiakhoz képest tanulók jóval nagyobb hányada jut pozitív tanulási élményekhez,
köszönhetően a módszertani változásoknak. A program keretében a már pályán lévő pedagógusok
képzéseken vesznek részt, ahol elsajátíthatják a szükséges ismereteket.
A projekt Logiaalapú alprogramja a tanulók gondolkodásának fejlesztését célozza a különböző
ismeretanyagoknak, a tanulók fejlettségi szintjének megfelelő élményszerű megközelítésével. A
tanulási folyamatban hangsúlyos szerepet kapnak a vizuális reprezentációs lehetőségek, továbbá
törekszünk a kreativitást segítő tanulási környezet kialakítására (Arató, F., Árvai-Homolya et al. 2018.;
Arató, F Bagota et al. 2018.; Wiersumné, et al. 2018).
4.2. Sejtautomata
A játékos formában történő tanulás hatékonysága abban rejlik, hogy a megfelelően választott játék
életkortól függetlenül öröm forrása lehet azáltal, hogy sikerélményt biztosít, ugyanakkor az esetleges
kudarc megélése sem föltétlen olyan intenzív, mert annak hatásait tompíthatja a játék közben
kialakult légkör.
Bár a sejtautomaták elmélete a múlt század első felére nyúlik vissza és olyan tudósok nevéhez
fűződik mint például Neumann János. Egyszerű szabályrendszereiknek köszönhetően akár játékként is
tekinthetjük őket. Megalkotásukkal elsősorban az volt a cél, hogy példát adjanak mesterséges,
önreprodukcióra képes rendszerekre. Napjainkban a számítógépek számítási kapacitásának
növekedésével különféle rendszerek diszkrét modellezésére is használhatják őket, mint például
ökológiai rendszerek, de akár kristályok növekedési folyamatainak megjelenítésére (Biró, 2010., Geda,
2011.).
Mindenek előtt magát a sejtteret célszerű értelmeznünk. Bár ennek dimenziószáma tetszőleges
pozitív egész lehet, esetünkben a jobb átláthatóság értelmezhetőség érdekében célszerű síkként
elképzelnünk, mivel alapvetően nem a modellezés, hanem az algoritmizálás kezdeti lépéseihez
szükséges készségek fejlesztését jelöljük meg célként. Magát a sejtteret tehát kezdetben egy
négyzethálóként képzelhetjük el, amelynek egyes cellái maguk a sejtek. Ezekhez különféle
paramétereket rendelhetünk állapotuk jellemzése céljából. Ez a modell egy rendszer időbeli
változásainak szemléltetésére kínál lehetőséget. Mivel időben diszkrét modellről van szó, az idő
változását egész értékek változásával adhatjuk meg és generációkkal jellemezzük. A kezdeti állapotot
0. generációnak fogjuk nevezni.
Természetesen a teljes rendszer adott generációhoz tartozó állapotán túl, van értelme beszélnünk az
egyes sejtek adott generációhoz tartozó állapotáról is. A cellák állapota tehát generációról generációra
változhat. Ezek a változások az egyes sejtek és környezetük állapotától függően egy előre rögzített
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szabályrendszer alapján mennek végbe. Az egyes sejtek állapotát szemléletesen azok eltérő
színezésével jeleníthetjük meg.
Az egyes sejtek környezetét az őket körölvevő sejtek alkotják. Ezt legegyszerűbb esetben a sejtek
szomszédsági relációjával, általánosabban a sejtek egymástól való távolságával jellemezhetjük.
Négyzetes cellák esetében meg tudunk különböztetni olyan cellákat, amelyekkel egy előre kiválasztott
cellának egy közös oldala, vagy csupán egy közös csúcsa van. Ezeket mindenképpen célszerű külön
kezelnünk. Négyzetes cellák esetében tehát azt mondhatjuk, hogy egy kiválasztott cellának 4
oldalszomszédja és 4 csúcsszomszédja van (1. ábra).

1. ábra: Az általunk értelmezett két szomszédsági reláció (oldal- és csúcsszomszéd)
négyzetes sejttér esetén.

Mivel a sík a négyzeten kívül más szabályos síkidomokkal (szabályos háromszög és hatszög) is
lefedhető, háromszöges és hatszöges sejttereket is alkalmazhatunk. Célszerű tehát a lehetséges
szomszédsági relációkat ezek esetében is értelmeznünk.
Hatszöges sejtek esetében jól látható, hogy csak egyféle szomszédsági relációt célszerű
definiálnunk, hiszen egy kiválasztott sejt esetében csupán olyan közeli sejtekről beszélhetünk,
amelyeknek közös oldala van a kiválasztottal (2. ábra).

2. ábra: Szomszédsági reláció hatszöges sejttér esetén.
Csak oldalszomszédokat értelmezünk.

Ha a sejtek szabályos háromszögek, akkor a lehetséges szomszédsági relációk kissé változatosabb
képet mutatnak. Elkülöníthetünk egy kiválasztott sejt környezetében 3 oldalszomszédot és célszerűnek
tűnik kétféle csúcsszomszéd megkülönböztetése is (3. ábra). A kiválasztott cella egy csúcsához három
olyan háromszög is tartozik, amelyeknek egy-egy csúcsa közös a szóban forgó csúccsal és ugyanakkor
nem oldalszomszédja a kiválasztott cellának. Ezek között van egy olyan háromszög, amelynek van
közös szimmetriatengelye a kiválasztott cellával, másik kettőnek azonban nincs (4. ábra). Előbbit
nevezzük szimmetrikus csúcsszomszédnak, utóbbiakat pedig nem szimmetrikus csúcsszomszédoknak.
Ahogyan ez a 3. ábrán jól látható egy kiválasztott cellának tehát lehet 3 oldalszomszédja, 3
szimmetrikus csúcsszomszédja, valamint 6 nem szimmetrikus csúcsszomszédja.
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3. ábra: A három féle lehetséges szomszédsági reláció háromszöges sejttér esetén.

(A fenti ábrák egyben azt is szemléltetik, hogy a különböző sejtterek esetében a kiválasztott
szomszédsági relációnak megfelelően a későbbiekben ismertetésre kerülő szabály értelmében mely
sejtek lehetnek 1. generációs sejtek, ha 0. generációsnak a sárgával színezett sejtet tekintjük.)

4. ábra: Egy kiválasztott csúcshoz tartozó szimmetrikus csúcsszomszéd és nem szimmetrikus csúcsszomszédok
háromszöges sejttér esetén.

4.3. Sejtautomaták az algoritmizálásban
A továbbiakban már csak azt a szabályt kell megfogalmaznunk, amely megadja, hogy az idő
múlásával hogyan is változzanak az egyes sejtek állapotai generációról generációra. Célunk, hogy
röviden leírható, könnyen értelmezhető és szemléletes szabályt adjunk meg. Megítélésünk szerint a
Stanisław Ulam (Marx, 1984) által eredetileg megfogalmazott pontosan megfelel ezeknek a
feltételeknek. Ennek alapján egy üres cellában csupán akkor keletkezik új, következő generációs sejt,
ha annak pontosan egy előző generációs szomszédja van. Bár a megfogalmazás valóban rövid és
egyszerű, kétség kívül szükséges annak értelmezése és szemléltetése a célcsoportól függően. Az
alábbiakban erre adunk példát.

5. ábra: Egymást követő négy generáció (0 – 3.) alakulása hatszöges sejttérben.

A szabály értelmezésének bemutatására lehet alkalmas hatszöges sejttér esetében a 5. ábra, amely
az első 4 generációt jellemző állapotokat mutatja be. A 0. generációs sejtet világoskék szín jelöli. Ennek
hat 1. generációs szomszédja van (2. ábra), hiszen minden sárga színnel jelölt cellának szomszédja a 0.
generációs világoskék. A 2. generációs sejteket piros szín jelöli az 5. ábrán. Csak a jelzett cellák felelnek
meg a feltételnek, hiszen bármely két piros által közrefogott cellának már két 1. generációs (sárga)
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szomszédja volna. A 3. generációs sejteket sötétebb kék szín jelöli. Ezek mindegyikére jellemző, hogy
pontosan egy 2. generációs (piros) szomszédja van. (Természetesen az azonos generációhoz tartozó
sejtek lehetnek egymás szomszédjai, hiszen ezek ugyanabban az időpillanatban jönnek létre.) A
színezés során természetesen a már korábban használt színek ismételten fölhasználhatók nagyobb
generációjú cellák színezése során. Ezt végezhetjük úgy is, hogy előbb meghatározzuk a színek
sorrendjét és generáció váltáskor a soron következő színre váltunk ciklikusan használva a skála színeit.
Erre látunk példákat az 6., 7. és 8. ábrákon.
A címben említett algoritmikus gondolkodás fejlesztéséhez vezető út meglehetősen sokféle lehet.
Sokféleségét számos egyéntől függő és tőle független tényező határozhatja meg. Ezt a sokféleséget
támogatja a módszer rugalmassága is, ami megmutatkozik a sejtterek választékában, az azokon
értelmezhető szomszédsági relációk változatosságán túl az alkalmazható színskálák variálhatóságában
is. Célkitűzéseinknek megfelelően most csupán a kezdeti lépésekre koncentrálunk.

6. ábra: 21 generációt tartalmazó mintázat hatszöges sejttérben

7. ábra: Négyszöges sejttérben kialakuló mintázatok a különböző
szomszédsági relációknak megfelelően.
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8. ábra: Háromszöges sejttérben kialakuló mintázatok a különböző
szomszédsági relációknak megfelelően.

5. Tapasztalatok összegzése
A Logikalapú Alprogram képzésein résztvevő pedagógusok megismerhették és ki is próbálhatták a
fentebb ismertetett technikát. Későbbi visszajelzéseik alapján a tanulók szívesen oldottak meg ilyen
jellegű feladatokat (9. ábra) függetlenül attól, hogy a sejttér papírlapon nyomtatott formában, vagy egy
grafikai szerkesztőprogramban PNG vagy GIF (vagy más veszteség nélküli tömörítő eljárást alkalmazó)
grafikus formátumú állományokként álltak rendelkezésre. Papírlap esetében természetesen színes
ceruzák vagy filctollak is szükségesek, míg számítógép alkalmazása esetén a szerkesztőprogram kitöltő
funkciója használható a kívánt cellák megfelelő módon történő színezésére és az esetleges téves
színezések is egyszerűbben javíthatók.
Az ilyen jellegű feladat előnye az lehet, hogy a tanulók számára esztétikai élményt is biztosíthat,
ami bővíti az érdeklődők körét és képes fokozni a monotonitástűrésüket. Ezzel egyidőben úgy erősödik
bennük a szabálykövetés képessége, hogy kreativitásuk is teret kaphat például a színek generációkhoz
történő önálló hozzárendelése révén.
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6. További fejlesztési lehetőségek
A fentebb leírtakra úgy tekintünk, mint egy rugalmasan paraméterezhető pedagógiai eszközre,
amelyet a paraméterek megfelelő megadásával hozzáigazíthatunk az adott célcsoporthoz. A
paraméterek révén például lehetőségünk van a sejttér és a szomszédsági reláció megválasztására, vagy
a munkakörnyezet kijelölésére, de ilyen paraméter lehet a sejttér kezdőállapota vagy akár a feladatra
felhasználható idő is. A további kutatás célja az eszköz módszertanának kidolgozása, annak megfelelő
hangolása.

9. ábra: Tanulók feladatmegoldás közben. (Bede, 2018)
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A POSSIBLE WAY TO DEVELOP ALGORITHMIC THINKING
Abstract
The rate of development on the fields of computer-technology and information technology is
unprecedented in the history of technology in the last few decades. Not to mention the impact on
everyday life. This makes it necessary for our children to know the way of effective using of IT tools
during they activities. This simultaneously requires the development of ability to follow rules and the
creativity. How can this contradiction be resolved, which is more presented at the younger ages?
Perhaps not surprisingly, the key to success lies in the playful tasks which are solved happily by
children.
Keywords: problem solving, computing, computer-technology, algorithm, cellular automata
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Сажетак
У раду смо приказали значај могућег дизајнирања, остваривања и подизања ефеката наставе
математике на виши ниво, увођењем колаборативне наставне праксе као ефикасног алата за
професионални развој истраживањем сопствене праксе. Промишљањем наставне праксе
доприноси се већој мобилности наставника за увиђање ширег контекста развоја наставе
математике. Истраживањем богатства ресурса које нуди историја наставе матаматике и
интегрисањем историјских сегмената у наставу побољшава се појмовно разумевање мeтодичке
трансформације математичких садржаја за разредну наставу и подстичу истраживачки пројекти
као нови приступи и методе рада. Развијањем наставе која подстиче математичко размишљање
и решавање проблема, постављено у историјски контекст, доприноси повећању интересовања,
разумевања, мотивације, квалитета знања, интеграцијe предметa и олакшава достизање исхода
предмета и међупредметне корелације. У закључку смо истакли значај колаборативне наставе за
стручно усавршавање које одражава културу посвећености самоунапређењу.
Кључне речи: колаборативна настава, истраживање сопствене праксе, професионални развој,
историја разредне наставе математике, међупредметна корелација
1. Увод
Константно иновирње наставне праксе перманентан је задатак истраживача који се баве
унапређивањем методике наставе математике.
Успешније остваривање наставе и учења математике као и достизање исхода предмета,
подизање ефективности и ефикасности наставе на виши ниво је могуће постићи коришћењем
колаборативне наставне праксе. Промишљањем наставне праксе, усмеравањем сопственог
професионалног развоја на коришћење колаборативног учења као ефикасног алата за
професионални развој, оснажује се и доприноси већој мобилности наставника за увиђање ширег
контекста развоја наставе математике. Истраживањем богатства ресурса које нуди историја
наставе матаматике подстиче се и потреба за променама улога наставника у учионици и начину
његових деловања као водича и стратега наставног процеса.
Интегрисањем историјских сегмената у наставу различитих образовних нивоа (разредна
настава у основној школи, настава на педагошким факултетима и стручно усавршавање
наставника у разредној настави), побољшава се појмовно разумевање методичке
трансформације математичких садржаја за разредну наставу. Тако димензионирана настава
отвара путеве функционалној примени знања која је појмовно интегрисана а истовремено
осликана у широком контексту знања која излазе из оквира самог предмета математика и
методике разредне наставе математике. Колаборативна настава се развија кроз истраживачке
пројекте и иновативне приступе настави и учењу. Стратегије учења које усмеравају ученике на
међусобну интеракцију доприносе бољем разумевању и ефикаснијој примени знања, не само из
когнитивног него и афективног и психомоторног домена. Развијање наставе која подстиче

329

математичко размишљање и решавање проблема, постављено у историјски контекст, доприноси
повећању интересовања, разумевања, мотивације, квалитета знања, интеграцијe предметa и
олакшава достизање исхода предмета и међупредметне корелације.
Овај рад је настао као резултат промишљања како интегрисати историју наставе математике
наших поднебља у разредну наставу, у наставу на педагошким факултетима у оквиру методике
наставе математике и кроз различите начине стручног усавршавања наставника у пракси.
Сматрамо да колаборативна настава и учење дају највише простора за могућу реализацију
наставе математике где се историја математике користи као контекстуална позадина.
2. Концепт колаборативне наставе
Колаборативно учење (collaborative learning) је учење у сaрадњи како би се остварили
заједнички циљеви. Појединци проналазе резултате у току рада, који су корисни како њима тако
и свим осталим члановима групе. Колаборативно учење се односи на организацију малих група
при учењу, тако да ученици заједничким радом усвајају знање, а доприносе и усвајању знања
свих осталих ученика у групи. Према Диленбургу (Dillenbourg 1999) сматра се да активности у
малој групи које су усмерене на остваривање заједничких циљева, у исто време представљају
ефикасно средство подстицања код постигнућа у учењу и уједно код социјалних постигнућа.
Идеја колаборативног учења је једноставна. Ученици се, након примања инструкције од
учитеља, организују у групе и раде на задатку који треба да схвате и реше. У том смислу, све је
присутније истицање значаја колаборативног учења које се у стручној литератури одређује као
појам под којим се обједињује низ приступа подучавању, који подразумевају удружене
интелектуалне напоре ученика или ученика и наставника, ка остваривању заједничког циља
проучавања наставног садржаја (Smith & MacGregor, 1992).
Резултат заједничког напора је да сваки члан има корист од рада сваког свог колеге из групе
па ће и успех зависити од укупног залагања свих чланова групе. Циљеви учења у групи могу
бити структурирани тако да подстичу сарадничке, такмичарске или индивидуалне напоре
ученика. У литератури се често као синоним за колаборативно учење користи израз
кооперативно учење (cooperative learning). Разлика је у томе што се кооперативност односи на
поделу релативно независних задатака и подциљева које сами појединци треба да постигну како
би се онда повезали у постигнуће заједничког циља.У току кооперативног учења наставник
контролише, структуира и организује дешавања за врема рада ученика и поред тога што они раде
у групама. Са друге стране код колаборативог учења ученици раде потпуно самостално, сами
сносе одговорност за свој рад. Термини: кооперативна настава (Cooperative Teaching), ко-настава
(Co-teaching), партнерска настава (Partner-teaching), тимска настава (Team Teaching), настава у
четири руке (Four-hand Teaching) и слични у литератури се користе као синоними (Ђукић и
Шпановић, 2008). Такође су прихваћени и називи: сарадничка настава, као и систем малих и
великих група (Вилотијевић и Вилотијевић, 2016). Заједнички став аутора је да оваква настава
даје добре резултате, али је посматрају различито: као врсту наставе, као посебну методу или
пак као облик организације образовно-васпитног рада (групног). Ђорђевић (2007) наглашава да
се тимском наставом превазилазе слабости разредно-часовног система: шаблони и строга
правила, униформност, организациона и дидактичка крутост. Њена суштина је у тимском
организовању ученика и наставника, флексибилном коришћењу времена као и распоређивању
наставних садржаја, али и интензивној примени савремених наставних средстава. Циљеви
групне наставе (Терхарт, 2001, према Шпановић и Трбојевић, 2010) се односе на: повећање
учешћа ученика у наставном процесу, подстицање самосталности мишљења, слободан избор
начина решавања проблема, развијање способности за социјалну кооперативност (способност
за комункацију, координацију и социјално учење) заједничким обављањем задатака, подстицање
демократских облика опхођења, подстицање особина личности које су усмерене на развитак
сопствене индивидуалности. Поједини аутори истичу и мотивациони елемент сарадничке
наставе (Вилотијевић, 2007). Ученици налазе веће задовољство у групном раду, него у
традиционалном - фронталном. Сарадња у групи подстиче интересовање за учење и сваки члан
групе жели да допринесе њеном успеху, па се преноси позитивна енергија.
У колаборативном учењу, ученици сарађују у оквиру малих група, како би остварили
наставне циљеве (Шпановић и Трбојевић, 2010). При томе, приступ може бити сараднички,
такмичарски или индивидуалистички (Девчић, 2014). Сараднички приступ постоји када је став
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ученика, да могу постићи своје циљеве учења, ако и други чланови тима постигну своје, тј.
присутна је позитивна зависност ученика у остварењу циљева (positive interdependence). Код
постојања негативне зависности ученика (negative interdependence), они сматрају да могу
постићи своје циљеве учења, ако остали чанови групе не постигну своје, па раде против других.
У овом случају, циљ може достићи само један или неколико ученика. За индивидуалистички
приступ је карактеристично да су ученици усредсређени на сопствене интересе и успех, а
постигнућа других у групи су им неважна. Стога сами раде на остварењу својих циљева.
Приликом процеса учења могу се подстаћи и открити нове стратегије учења и вештине решавања
проблема.
Приликом конципирања лекција потребно је познавати потребе ученика и компоненте које
су потребне да би сарадња чланова имала ефеката и била у функцији. Наставник има слободу да
одабере одређене сарадничке лекције и прилагоди их како да одговарају јединственим
околностима за учење и потребама наставних планова и ученика. Такође, наставник прилагођава
наставне планове или организацију курса структурираних на бази сарадње. Ако се при
заједничком раду појаве проблеми наставник интервенише да би повећао ефикасност групе.
Основне компоненте сарадње су: позитивна међусобна зависност, подстицајна интеракција
лицем у лице, појединачна и групна одговорност, вештине потребне за међусобни рад и рад у
малим групама и оцена напредовања групе. Уградњом ових компонената у процес учења у групи
осигурава сарадњу и постизање дугорочног успеха колаборативног учења.
3. Базични принципи колаборативне наставе-циклус учења
Harasim (2012) наглашава значај три кључне фазе конструсиања знања кроз дискурс које су
уједно и полазиште колаборативног учења:
1. генерисање идеја – које се односи на мапирање ума да би се постигло дивергентно
мишљење унутар групе
2. организовање идеја – које се односи на ситуације када ученици упоређују, анализирају и
категоришу различите претходно настале идеје, у новом процесу кроз дискусију и аргументацију
3. интелектуална конвергенција - циљ ове фазе је достићи ниво интелектуалне синтезе,
разумевања и косензуса (укључујући слагање или неслагање), уобичајено кроз заједничку
конструкцију неког артефакта или рада, као што су есеји или задаци.
Исти аутор указује на цикличност процеса у смислу да када једном отпочне процес
генерисања, организовања и конвергенције идеја за ученике се тај процес наставља на дубљем и
напреднијем нивоу (Harasim, 2012).
Интеракција са другим ученицима, сарадња и честа интерна евалуација су активности које су
присутне у учењу у групи. Заправо би се могло рећи да је колаборативно учење дељење знања,
како наводи већина аутора (Марић и Јеретин, 2014). Улога наставника као водича процеса је
веома значајна јер мора да дефинише циљ рада у групи, да надгледа процес напредовања,
подстиче на нове правце и идеје и др. Може се рећи да је улога наставника као инструктора у
овом процесу пресудна јер наставник не фацилитује само процес, не обезбеђује само
одговарајуће ресурсе и активности ученика који осигуравају овакав начин учења, већ он
представља и заједницу учења као и предмет учења у смислу да су базични концепти, праксе,
стандарди и принципи предмета учења у потпуности интегрисани у процесни круг учења. Успех
ове стартегије учења зависи од свих актера у наставном процесу и од окружења које гради
конструкцију удруженим знањима.
Бројна истраживања сарадничког приступа учењу (Smith, B. L., MacGregor, J. T., Valentino K.,
Gohkale,A., Гокхале,Hansen, P., Sashittal,H., Thousand, J. S., Villa, R. A., & Nevin, A. I., Johnson,
D.W., Johnson, R.T. & Smith, K, Joseph D., Ана Трипковић, Storch, N. и др.)јасно показују да су
резултати сарадње, у поређењу са такмичарским и индивидуалним приступом, већа постигнућа
и продуктивност, међусобни односи са више пажње, подршке и преданости и веће психичко
здравље, друштвена способност и самопоштовање. Позитивни утицаји сарадничког приступа у
учењу чине колаборативно учење једним од највреднијих алата за рад учитељу, што потврђују
многе теорије учења.
Часови који су организовани да подржавају принципе колаборативног учења уважавају
активну улогу ученика, добити тимског рада, различитост ученика, значај богаћења контекста у
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конструкцији нових знања и добро осмишљен дидактички материјал. Јасно дефинисани циљеви
приликом учења и поучавања веома утичу на добар исход наставног процеса.
Заједничке претпоставке свих облика колаборативног учења су: „Да је учење активан процес
конструкције, учење зависи од богатства контекста (богати контексти постављају ученицима
изазов вежбања и развоја мишљења и решавања проблема вишег реда), ученици се разликују
(ученици уносе вишеструке перспективе у учионицу, различита порекла, стилове учења,
искуства и аспирације-један исти приступ не може да одговара свима), учење је инхерентно
социјално (колаборативно учење ствара интелектуалну синергију у виду усмерења већег броја
умова на исти проблем“ (Smith & MacGregor, 1992:3).
У пројектној и проблемској настави је најчешће заступљено колаборативно и кооперативно
учење. Колаборативно и кооперативно учење базично се заснива на теоријама конструктивизма,
према којим знање настаје као веза претходних, садашњих и будућих сазнања. Сматра се да је
тај услов задовољен када ученици раде у групама. Поједини аутори наводе да се кооперативено
учење појављује само на почетку колаборативног учења јер тада наставник усмерава рад у
групама с обзиром на структуру групе. Временом, када ученици стекну искуства о комуникацији
и сарадњи у групи, могу сами организовати и прилагодити учење својим потребама, жељама и
могућностима (Brophy, 2010).
4. Колаборативна настава и историја математике
Истраживања су показала да је колаборативно учење као метода рада у настави математике
веома ефикасна стратегија учења па се у данашњој наставној пракси она све више примењује и
препоручује за примену. Ова стратегија учења може да помогне ученику да подигне ниво знања
и да унапреди вештине јер је ученик у центру процеса учења.
Проучавањем богатства ресурса које нуди историја наставе матаматике и интегрисањем
историјских сегмената у наставу побољшава се појмовно разумевање матодичке трансформације
математичких садржаја за разредну наставу и подстичу истраживачки пројекти као нови
приступи и методе рада. Анализом наше методичке математичке књижевности може се уочити
да је почетна настава математике на свом путу развитка тежила развијању метода и поступака
учења који ће помоћи у ослобађању ума ученика од непотребно наметнутих формалних норми
и погрешних путева увођења у математичка знања. Анализа садржаја методичких приручника
је показала да су се наставни садржаји за почетну наставу математике развијали у правцу
проширивања тема, обима и ефикаснијег структурно-логичког организовања. Најважнија
промена везана за циљеве наставе математике је промена утилитарно-информативне улоге
наставе рачуна са новим схватањем-предмета са широм васпитном функцијом који развија
способности апстрактног мишљења. Наша национална историја школства пружа могућност за
велики број занимљивих истраживања која могу поткрепити и освежити данашњу наставну
праксу. Мишљења смо да су оваква сазнања веома корисна за сваког ко се бави наставом
математике и да методика почетне наставе математике треба да се утемељи као
интердисциплинарна наука која мора имати своју историју. Сваком учитељу који реализује
почетну наставу математике, можда ће подстаћи дух истраживача, бити велики изазов и
укључити га у даља изучавања која ће можда и отворити нека нова питања. Чињеница је да се
знања о развоју почетне наставе математике која су стечена са културолошком димензијом, брзо
схватају и дуго памте.
На педагошким факултетима, математика као научна дисциплина и наставни предмет, има
за циљ да студенте упозна са основама методичке трансформације математичких садржаја за
разредну наставу, да стекну знања из дидактике математике, односно опште методике наставе
математике и њене методичке примене, да проучавају теоријске основа учења математике и да
се оспособљавају за оптимизацију извођења и исхода наставе. У постављеном исход предмета
се наводи да, по успешном окончању курса, студенти треба да буду оспособљени за интеграцију
математичких, педагошких, психолошких и опште-дидактичких знања у стручно-математичку
дидактику, односно општу методику наставе математике. При том се подразумевају и умећа
повезивања теорије и праксе, односно теоријске основе учења и оптимизације исхода наставе.
У данашњим програмима (курикулум учитељских факултета и основних школа) наставе
математике тумачења историјског развоја нема. Методички гледано, ова празнина чини
непотпуним како методику математике, којом се обучавају предавачи, тако и сам наставни час.
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Различита решења за имплементацију и могућности коришћења историје математике као
подршке стратегија у настави математике налазимо у радовима аутора Дејић (2003, 2008а,
2008б), Михајловић (Дејић и Михајловић 2014) и Ловренс (Lawrence, 2003, 2004, 2008, 2009,
2010). Сагледавајући неке од њихових резултата могу се уочити нека од решења коришћења
историјских садржаја у настави математике и предности њихове примене у смислу повећања
мотивације, формирања позитивног става према наставном предмету, промена перцепције
ученика, развој мултикултуралног приступа и помоћи разумевању улоге и значаја
математике у друштву.
Истраживачко интересовање у раду ових аутора је усмерено на испитивање мишљења и
ставова учитеља о могућностима коришћења историје математике у наставном раду, а резултати
истраживања су показали да учитељи имају о томе позитиван став али да због недостатка
литературе и недостатка времена примењују је у малом проценту. Испитивањем се показало да
постоји интересовање учитеља за семинаре, часописе, уџбенике и за наставнике и за ученике са
садржајима историје математике (Дејић и Михајловић, 2014). Ово је показатељ везе између
компетенција учитеља и њихове свести о употреби историје математике у настави.
У радовима и пројектима ауторке Снежане Ловренс истиче се да у последњој деценији
примећена је све већа употреба историје математике у настави и да на њу све већу пажњу
обраћају различита међународна тела из области образовања (Међународни конгрес о
математичком образовању - тематске студијске групе за историју наставе математике, Светска
асоцијација академика који се баве историјом и педагогијом математике, Националне академске
асоцијације и др.), међународни часописи и билтени.
Интеграција историје у дидактичку праксу могло би да помогне студентима у резумевању да
математика није фиксни систем знања, већ живи развојни процес који је уско повезан са другим
гранама науке. Знања из педагошке прошлости математике могла би да олакшају студентима да
схвате значај различитих приступа проблемима у реализацији почетне наставе математике који
нису само легитимни, него су и саставни део методике математике. Интеграција историјских
података би се могла применити у пројектовању активности студената, наставника и ученика
тако да се историја не визуализује као доминантни сегмент на часу. Оваква реконструкција би
могла да буде тако структурирана да сегменти историје почетне наставе математике улазе
имплицитно у наставу. Упућивањем на истицање наставних секвенци из наше педагошке
прошлости у којима се могу користити математички појмови, методе и значајне белешке које се
појављују и касније у разредној настави математике, требало би имати у виду да је свеукупан
дидактички циљ да разумеју математику у свом модерном облику.
У програму наставе и учења (Службени гласник РС, Просветни гласник, бр.10/2017) се
наводи да је циљ учења математике као наставног предмета је да ученик, овладавајући
математичким концептима, знањима и вештинама, развије основе апстрактног и критичког
мишљења, позитивне ставове према математици, способност комуникације математичким
језиком и писмом и примени стечена знања и вештине у даљем школовању и решавању проблема
из свакодневног живота, као и да формира основ за даљи развој математичких појмова.
Сматрамо да би предложени садржаји програма који се односе на просторне релације, мерење и
мере, геометријска тела и фигуре, природне бројеве и операције са њима, који се остварују у
првом циклусу (разредној настави) дизајнирани историјским подлогама и контекстима били
много занимљивији ученицима.
Циљ овог рада био је да се прикаже другачији приступ наставним темама и да се на ефектан
и конструктиван начин осмисле различити начини имплементације садржаја из методике
наставе математике, од првих писаних на нашим просторима, да би се настава математике
остварила кроз интегрисани приступ на занимљивији начин који би довео до веће
заинтесованости за рад код ученика а тиме и утицао на њихова боља постигнућа. Сматрамо да
би се овакав приступ настави математике најефикасније могао остварити колаборативном
наставом. За учитеље, овај концепт би се организаво кроз семинаре или умрежавањем
заинтересованих, за студенте кроз наставу методике наставе математике, а за ученике кроз
концепт разредне наставе. Колаборативни рад (за ученике у разредној настави и студенте) би
био присутан на часовима различите типологије а на крају једне временске целине (теме,
полугодишта, семестра, ...) било би спроведено тестирање којим би се потврдили резултати
остварености исхода и нивоа мотивације за наставу математике. Подела задатака унутар групе
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могла би да буде истраживачког карактера. Кроз различита истраживања, нпр. значења
архаизама у задацима, старих мера и мерења, другачијих алгоритама у задацима у оквиру
природних бројева и других елемената у задацима из прошлости, доприносе проширењу опште
културе ученика, очувању народне традиције и правилне перцепције развоја математичких
појмова. Све претходно наведено је у потпуности у складу са захтевима нових програма наставе
и учења који се односи на повезивање предмета у односу на одабране научне појмове.
Међупредметна корелација је повезивање исхода различитих наставних предмета приликом
остваривања наставе где се изучавају одређени научни појмови. Један појам се опсервира из
различитих углова, односно научних приступа. Тако нпр. изучавајући тему мерење и мере,
можемо повезати исходе предмета матерњег језика, ликовне културе, света око нас, музичке
културе и других. Један од критеријума, за промишљање када учитељи планирају дистрибуцију
тема из математике у годишњем плану, је хоризонтално и вертикално повезивање у циљу
постизања интегративног-тематског планирања. Кроз међупредметно повезивање постиже се
већа ефикасност (мањи је губитак времена јер се предупређује понављање истих или сличних
садржаја из различитих предмета у различито време). Путем тематског планирања садржаји се
групишу око теме и расветљавају из различитих углова и повећава се ефективност наставе (бољи
су ефекти у смислу остваривања исхода и ученичких постигнућа, јер се кроз интегративну тему
остварују исти или слични исходи из различитих предмета истовремено). Међупредметно
повезивање треба започети проналажењем директне везе између текстова из матерњег језика,
света око нас, народне традиције, са темама из математике и на тај начин извршити садржајно
груписање у оквиру теме. Међупредметну повезаност учитељи могу да предвиђају преко исхода
и садржаја који су заједнички за два и више предмета, као и преко међупредметних компетеција.
Учитељ издваја исходе које препознаје као заједничке за два или више предмета и
међупредметне компетенције које се посебно развијају у оквиру тог месеца или теме и за то
планира одређене садржаје. Аутори овог рада сматрају да су ова сазнања потребна за потупније
разумевање и упознавање са основама методичке трансформације математичких садржаја у
разредној настави.
Оваква припрема будућих учитеља за наставу математике, у којој наставници и ученици
истовремено истражују је значајна јер предавач мора да поседује општу културу и да познаје
појмове које изучава у ширем контексту, а нарочито, према мишљењу аутора, у историјском.
Акумулираним сазнањима о путевима развоја почетне наставе математике, може се боље
схватити утицај педагошких идеја у образовним реформама садржаја методике и уџбеника
математике, а самим тим и значај подизања квалитета професионалне припреме учитеља за
наставу математике као и квалитета знања ученика од настанка методике наставе математике до
данас. Коришћење чињеница из историјског развоја почетног математичког образовања важно
је за унапређивање квалитета рада у настави, за унапређивање професије уопште као и за
подстицање интересовања за почетну наставу математике.
„На примерима из историје омладини треба улити љубав према истраживању новог, према
стваралаштву и научној честитости. Примери великих стваралаца и историје науке, њихова
упорност у савлађивању тешкоћа у стању су да инспиришу младе људе за слична остварења.
Талентоване појединце такво васпитање може да подстакне на избор научне каријере, а остале
навикава на упоран рад, на перманентно изналажење пута који би максимално био примерен
решавању проблема који стоји пред њима. На примерима стваралачког живота научника и
историје њихових открића могу се инспирисати ученици за истраживање непознатог, да им се
улије поверење у њихове стваралачке снаге и жеља да их испробају при решавању задатака који
се постављају пред савремену науку, праксу и наставу“ (Гнеденко, 1996:138).
5. Закључак
У раду смо приказали концепт колаборативног учења у процесу могућег дизајнирања
разредне наставе математике и појмовно дефинисали разлику колаборативног и кооперативног
учења. Представили смо базичне принципе колаборативног учења, дали пресек историјских
ресурса у разредној настави математике за утемељење новог методичког приступа у дизајнирању
разредне наставе математике и истакли смо важност успостављања везе између професора
разредне наставе и саморефлексије у функцији подизања квалитета рада наставника.
Колаборативна настава као значајна промена наставничке устаљене праксе помера фокус ка
саморефлексији наставника и преиспитивању сопствене праксе у циљу увођења методичке
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трансформације математичких садржаја за разредну наставу подстицањем истраживачких
пројеката. Мноштво међународних примера различитих пројеката који се ослањају на
историјску грађу у разредној настави математике су инспирација ауторима да се оваква
истраживања спроведу и код нас. Сврсисходност увођења оваквог начина рада (колаборативног
приступа) у раду наставника по мишљењу аутора, у пракси доводи до веће посвећености
наставника личном професионалном унапређивању и могућем бољем постигнућу ученика, а
сходно томе и бољој остварености исхода у разредној настави математике.
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COLLABORATIVE LEARNING IN DESIGNING MATHEMATICS CLASS TEACHING
Abstract
The paper presents the importance of possible designing, achieving and raising the effects of mathematics
teaching to a higher level, introducing collaborative teaching practice as an effective tool for professional
development by researching its own practice. Contemplation on teaching practice contributes to greater teacher
mobility for understanding the wider context of the development of mathematics. Researching the abundance of
resources which the history of mathematics teaching offers and integrating historical segments in teaching
improves the conceptual understanding of methodical transformation of mathematical content for class teaching
and encourages research projects as new approaches and methods of work. Developing teaching that stimulates
mathematical thinking and problem solving, set in a historical context, contributes to increasing interest,
understanding, motivation, quality of knowledge, integration of subjects, and facilitating the achievement of
subjects and inter-subject correlation. In conclusion, the importance of collaborative teaching for professional
development reflects the culture of commitment to self-education.
Key words: collaborative teaching, research of one's own practice, professional development, history of
mathematics class teaching, inter-subject correlation
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Összefoglaló
A Vajdaságban eddig szerény kutatói figyelem irányult az államnyelv oktatására, holott a
kisebbségben élő tanulóknak társadalmi, gazdasági és kulturális érvényesülés szempontjából is
kulcsfontosságú a magas szintű anyanyelv- és államnyelv-ismeret. Ezért a kérdőíves vizsgálatom célja
a vajdasági szórványban, Zombor Községben, élő felső tagozaton tanuló magyar anyanyelvű diákok
(N=100) szemén keresztül feltérképezni a szerb tanórákon alkalmazott munkaformákat és a különböző
tanórai tevékenységeket. Az eredmények rámutathatnak néhány lehetséges problémára.
Kulcsszavak: nyelvpedagógia, szerb nyelv, szórvány magyarság, nyelvtani-fordításos paradigma,
kommunikatív szemlélet
1. Bevezetés
A kisebbségi diákok esetén a magas szintű államnyelv-ismeret társadalmi, gazdasági és kulturális
érvényesülés szempontjából is kulcsfontosságú. A magyar kisebbségi csoportok esetén a kapcsolódó
kutatások fő irányai a tannyelvválasztás (Szügyi, 2012, 2013; Trombitás, 2013), a nyelvhasználat
(Csincsik, 2011; Takács, 2011), a magyar mint anyanyelv tanítása (Lanstyák és Szabómihály, 2011;
Szabó, 2013; Beregszászi, 2014) illetve a pedagógushallgatók attitűdjeinek feltárása (Gábrity Molnár,
2007; Ágyas, 2015; Gábrity Molnár és Takács, 2015; Stark, 2015).
Annak ellenére, hogy a szerbiai alapfokú oktatásról és nevelésről szóló törvény (55/2013 sz.) szerint
a Vajdaságban élő magyar anyanyelvű diákok az általános iskola első osztálytól kezdve heti három
órában tanulják a szerb nyelvet, a szerb nyelv oktatásáról kevés információ áll rendelkezésünkre. Ezért
a jelen tanulmány célja a szerb nyelvoktatás sajátosságainak feltérképezése egy szórványban élő magyar
kisebbségi csoport esetében. A nyelvoktatás eredményessége egyik háttértényezőjeként a vizsgálatban
résztvevők iskolán kívüli szerb nyelvhasználatáról is gyűjtöttem adatokat.
A tanulmányom elméleti háttere két fő részből épül fel. Az első részben a nyelvtanítási módszerek
közül a nyelvtani-fordításos módszerről és a kommunikatív szemlélet főbb sajátosságairól lesz szó,
amelyet Medgyes (1995), Bárdos (1997), Petneki (2007) és Molnár (2001) munkái alapján ismertetek.
A második részben pedig az iskolai szerb nyelv oktatását vizsgáló két empirikus kutatás főbb
sajátosságait tekintem át, vagyis Kiss (2011), illetve Gyurcsik (2018) empirikus kutatásának
eredményeit közlöm.
2. Elméleti háttér
2.1. A nyelvtani-fordításos módszer és a kommunikatív paradigma sajátosságai
Bárdos (1997) alapján a nyelvtani-fordítás módszere a legismertebb nyelvtanítási módszer, amely a
nyelvtani szabályok megtanulását, illetve a fordítási és szövegalkotási készség fejlesztését célozza.
Ezzel a módszerrel a tanítás frontális módon történik, amely során a tudás birtokosa a tanár, aki az
utasításaival irányítja az órákat. A legfőbb jellemzője az irodalmi szövegek anyanyelvről idegennyelvre
és idegennyelvről anyanyelvre történő fordítása. Ezenfelül gyakori feladat a nyelvtani szabályok
elsajátítása, a kivételek memorizálása, a tanár által feltett kérdések megválaszolása, a hiányzó
szövegrészek kiegészítése és a diktált szöveg leírása. A legfőbb hiányossága, hogy az tanulók az adott
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idegen nyelven való kommunikációt kevésbé gyakorolhatják (Medgyes, 1995; Bárdos, 1997;
Molnár, 2011).
Bárdos (2005) munkája alapján a kommunikatív paradigma a hetvenes években került az érdeklődés
középpontjába. A módszer a tanulók beszédkészségének a fejlesztésére irányul, így a diákok kerülnek
előtérbe, akik pár- és csoport munka során főképp történetek mesélésével és szerepjátékok előadásával
sajátítanak el új ismereteket (Medgyes, 1995; Bárdos, 1997; Bárdos, 2005).
Petneki (2007) a nyelvtani-fordító módszer és a kommunikatív szemlélet között a taneszközök
sajátosságai alapján tett különbséget. Megállapította, hogy a két személet esetében a tankönyvek
tartalomjegyzékei eltérnek egymástól, mivel a nyelvtani-fordító módszerhez kapcsolódó tankönyvek
tartalomjegyzékei a leckék számát és a tanagyaghoz kapcsolódó olvasmányok címeit tartalmazzák,
addig a kommunikatív szemlélet alapján írt tankönyvek tartalomjegyzékeiben többek közt témák, a
témákat jelölő egységek számai és az egységek főbb céljai találhatók. A két paradigma esetében a
szövegek jellemzői között is számos különbséget talált. Például a nyelvtani-fordító módszer esetében
egy terjedelmesebb szöveggel, míg a kommunikatív módszernél olyan szövegfajtákkal foglalkoznak
egy lecke tanulása során a tanulók, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy hatékonyan elsajátítsák a
nyelvet. A nyelvtani-fordító módszer tankönyveiben az olvasmányok után az olvasmány tartalmához
kapcsolódó szójegyzék található, addig a kommunikatív személet esetében többnyire különböző
stratégiákat mutatnak be, amelyekkel hatékonyan fejleszthető a tanulók szókincse.
Nikolov Marianne (2003; 2007; 2011) magyarországi nyelvoktatást feltáró osztálytermi vizsgálatai
alapján megállapítható, hogy a magyarországi közoktatásban az idegen nyelvek tanításában a nyelvtanifordító módszer alkalmazása a gyakoribb. Ez azt jelenti, hogy a nyelvi órákon a frontális osztálymunka
és az egyéni feladatmegoldás a legjellemzőbb, amely során a tanulók fő feladata a tanár által feltett
kérdések megválaszolása.
2.2 A szerb nyelv oktatása a vajdasági iskolákban
A Kárpát-medencében élő magyar kisebbségi csoportok államnyelv tanítása korántsem zajlik
zökkenőmentesen (Kiss, 2011; Papp Z., 2012). Tudomásom szerint a vajdasági iskolákban folyó
államnyelv tanításról kevés információ áll rendelkezésünkre, így nem tudjuk, hogyan jellemezhető a
szerb nyelv magyar kisebbségi csoportokat célzó tanítása. Ez a kérdés néhány publicisztikában, illetve
Kiss (2011) és Gyurcsik (2018) kutatásában jelenik meg.
Kiss Zsuzsanna Éva (2011) a vajdasági iskolákban dolgozó pedagógusok szemén keresztül vizsgálta
a szerb nyelv tanítását megnehezítő tényezőket. Az interjúk során arra az eredményre jutott, hogy a
szerb nyelvi tankönyvek módszertanilag és tartalmilag is elavultak, illetve a fő problémaként
azonosította a szerb nyelv leíró nyelvtanának oktatását, az olvasmányok hosszúságát és
tartalmi elavultságát.
Mihályi (2016b) publicisztikája kiemeli, hogy a magyar diákoknak szóló szerb nyelvkönyvek nem
igazodnak a gyerekek meglévő nyelvi alapismereteihez, mivel nem veszik figyelembe, hogy a tanulók
tömbben vagy szórványban élnek. E probléma megoldása érdekében fő célként jelölték meg, hogy a
2017/2018-as tanév kezdetére a standardok (Krajisnik és Zvekic-Dusanovic, 2017) alapján elkészítsék
az új tantervet, továbbá, hogy új tankönyveket készítsenek a 2018/2019-es tanév kezdetére.
Gyurcsik (2018) kérdőíves vizsgálata egy többségében magyar ajkúak által lakott községben, Zentán
valósult meg hatodik osztályos (N=120) magyar anyanyelvű diákok részvételével. Az elemzésében a
szerb tantárgy tanításában alkalmazott munkaformákat és a különböző tanórai tevékenységeket tárta
fel. Az eredményei szerint a szerb órákon a frontális osztálymunkát követően az egyéni feladatmegoldás
a leggyakoribb – noha a diákok által a legkedveltebb a pár- és csoportmunka. Az eredményei alapján a
szerb nyelvi órákon a nyelvtani-fordításos módszerhez kapcsolódó tevékenységek a leggyakoribbak,
azonban a diákok szerint ezek kevésbé segítik a szerb nyelv megtanulását.
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3. Empirikus kutatás
3.1. A kutatás célja
A tanulmányom célja egy szórványban élő magyar kisebbségi csoport szerb nyelvoktatás
sajátosságainak feltérképezése. A nyelvoktatás eredményessége egyik háttértényezőjeként a szerb
nyelvhasználatot is feltárom.
3.2. A minta jellemzése
A vizsgálatomat egy vajdasági szórvány községben, Zomborban végeztem 100 felső tagozatos
magyar anyanyelvű diák bevonásával. Zombor község négy iskolájában folyik magyar nyelvű oktatás,
ebből egy a központban, három falusi környezetben található. A mintát mind a négy iskola felsős tanuló
alkották. A mintámban a nemek aránya közel azonos (N=52 fiú; N=48 lány). Az évfolyamok szerinti
eloszlást az 1. táblázat foglalja össze.
1. táblázat: A résztvevő tanulók évfolyamonkénti eloszlása
Évfolyam
5.
6.
7.
8.
Összesen

A tanulók száma
11
10
41
38
100

3.3. Mérőeszköz, adatfelvétel és adatelemzés
Az adatfelvétel tanórai keretben 2019. májusában, az osztályfőnök jelenlétében történt, egy 15
kérdésből, zárt itemekből álló kérdőívvel. A kérdéseket egyrészt Nikolov Marianne (2003) a tanórai
munkaformák és különböző tevékenységek előfordulásának gyakoriságára és kedveltségére vonatkozó
mérőeszközéből emeltem át, másrészt Csizér Kata (2003) nyelvhasználati színterekkel kapcsolatos
mérőeszközéből. További, saját fejlesztésű itemekkel kérdeztem rá a tanulási környezet néhány
elemének hatékonyságára. A tanulmányomban a korrelációk, a varianciaanalízis és a t-próbák
kiszámítása esetén a Likert skálákat intervallum skálaként kezeltem.
3.4. Eredmények
3.4.1. A szórványban élő magyar anyanyelvű tanulók szerb nyelvhasználata
A kérdőív első négy kérdése a tanulók anyanyelv- és államnyelv-használatának gyakoriságát a
nyelvhasználat közvetlen színterein vizsgálta: a család, az ismerősök és barátok, illetve a szomszédság
körében. A 2. táblázatban a tanulók otthoni szerb nyelvhasználatának gyakoriságára vonatkozó adatok
találhatók. Az eredmények alapján a vizsgált tanulók otthoni nyelvhasználatára a magyar nyelv túlsúlya
jellemző. Ez az eredmény várható volt, mivel a mintába került tanulók magyar anyanyelvű családból
származnak.
2. táblázat: Az otthoni szerb nyelvhasználat gyakorisága
Milyen gyakran beszéltek otthon szerb nyelven?
Soha
Ritkán
Havonta pár alkalommal
Hetente pár alkalommal
Minden nap

A válaszok aránya (%)
25 %
44 %
5%
6%
20 %

Azt is elemeztem, hogy a vizsgálatomba bevont szórványban élő magyar anyanyelvű diákok milyen
nyelven beszélgetnek a szomszédságukban élő személyekkel, illetve az ismerőseikkel, barátaikkal. (3.
táblázat).
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3. táblázat: Szomszédságban, ismerősökkel és barátokkal beszélt nyelv (a válaszok aránya)

Csakis szerbül
Többnyire szerbül
Szerbül is, magyarul
is
Többnyire magyarul
Csakis magyarul

Szomszédsággal való
kommunikáció
2%
10 %
37 %

Ismerősökkel, barátokkal való
kommunikáció
0%
0%
34 %

24 %
27 %

30 %
36 %

Ezeken a színtereken a magyar és a szerb nyelv használata egyaránt jellemző, azonban elenyésző
azok aránya, akik egyedül a szerb nyelvet használják.
A tanulók nyelvhasználatára vonatkozó utolsó kérdés a „Hol használod a szerb nyelvet a tanítási
órán kívül?”. A tanulók igen/nem válaszlehetőség közül választhattak és a válaszhoz több helyzetet
jellemeztek.
Az eredmények (4. táblázat) alapján a tanulók többsége a mindennapi ügyek intézése során használja
a szerb nyelvet. Az adatok alapján kevésbé jellemző a szerb nyelv tanítási órán kívüli egyéb
helyzetekben történő használata.
4. táblázat: A tanítási órán kívüli egyéb szerb nyelvhasználati helyzetek
előfordulása gyakorisági sorrendben
Tevékenységek
Mindennapi ügyek intézése során
Utazások alkalmával
Az iskolában szerb nyelven beszél a barátaival
Szerb nyelvű TV csatorna nézése
Az internet segítségével szerb nyelven ír üzenetet az ismerőseinek, barátainak
Az iskolában szerb nyelven beszél a tanárokkal
Folyóiratot, könyvet olvas szerbül
Szerb nyelven levelezik
Számítógépes játékok során
A számítógépen szerb nyelvű feladatokat old meg

Átlag
0,84
0,22
0,17
0,16
0,15
0,09
0,07
0,06
0,03
0,03

Szórás
0,44
0,42
0,38
0,38
0,37
0,28
,026
0,24
0,17
0,17

Azt is vizsgáltam, hogy a tanulók hány százaléka hány helyen használja a szerb nyelvet a szerb
tanórán kívül. Ehhez összeadtam az kérdőívemben feltárt nyelvhasználati színtereket, a család, a
szomszédságban és a baráti körben beszélt nyelv kivételével (5. táblázat).
Az eredményeim (5. táblázat) szerint kevésbé jellemző, hogy a tanulók sehol sem használják a szerb
nyelvet. A tanulók leginkább egy, esetleg két-három helyen használják a szerb nyelvet. A szerb nyelv
négy vagy több helyen történő alkalmazása nem jellemző.
5. táblázat: A tanórán kívüli szerb nyelvhasználati színterek száma
Szerb nyelvhasználati színterek száma
0
1
2
3
4
5
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Gyerekek aránya
7%
44 %
26 %
14 %
5%
2%

3.4.2. A félévi szerb jegyek
A hatodik táblázat mutatja a tanulók első félévi szerb jegyeinek eloszlását (átlag: 4,07; szórás: ,98).
6. táblázat: A félévi szerb jegyek gyakorisági eloszlása
Félévi szerb jegyek

A tanulók (%)

Elégtelen

1%

Elégséges

8%

Közepes

14 %

Jó

36 %

Jeles

40 %

A félévi szerb jegyek és az iskolán kívüli nyelvhasználat közötti kapcsolatot regressziós modell
segítségével elemeztem. A modellben a függő változó a tanulók félévi szerb osztályzata. Az egyik
független változó az otthon beszélt nyelv, a másik pedig az összes nyelvhasználati színtérből alkotott
összevont változó, a család kivételével.
7. táblázat: Regresszióelemzés a félévi szerb jegyekre mint függő változóra
Független változók

r

β

p

100*r*β

Otthoni nyelvhasználat

,048

,176

n.s.

0,8448

Összes nyelvhasználati színtér – otthon nélkül

,490

,038

n.s.

1,862

Az összes megmagyarázott variancia: 3 %
Megjegyzés: n.s. = nem szignifikáns

A 7. táblázatban látható eredmények alapján egyik színtér sem járul hozzá a szerb jegy
varianciájának megmagyarázásához. Ez arra utal, hogy a tanulók tanórai és tanórán kívüli szerb
nyelvhasználata különbözhet egymástól.
Varianciaanalízis segítségével a félévi szerb jegyek és a nyelvhasználati színterek közötti
kapcsolatot is tanulmányoztam. Az egyedüli elkülönülő részmintát alkotják azok a tanulók, akiknek a
félévi szerb osztályzata ötös volt, ugyanis ők gyakrabban használják a szerb nyelvet a mindennapi ügyek
intézése során (F=2,083; p=,108), mint társaik. A félévi szerb jegyek és a nyelvhasználati színterek
között további különbséget nem találtam.
3.4.3. A szerb tankönyvek feladatainak megítélése
A kérdőív következő két kérdése azt tárta fel, hogy a tanulók a szerb nyelvi könyvek feladatait
mennyire tartják érdekesnek, illetve hasznosnak (8. táblázat). Az eredmények alapján a tanulók kevésbé
tartják érdekesnek vagy hasznosnak a szerb tankönyvek feladatait.
A Pearson-féle rangkorrelációs együttható alapján a tankönyv feladatainak érdekesnek és
hasznosnak ítélése között nagyon erős szignifikáns összefüggés van (r=,616; p<,001). Továbbá a félévi
szerb jegyek függetlenek attól, hogy a tankönyv feladatait érdekesnek vagy hasznosnak tartják a tanulók
(9. táblázat).
A tankönyv feladatainak érdekesnek és hasznosnak ítélése és a szerb nyelvhasználat közvetlen
színterei közötti kapcsolatot is tanulmányoztam (10. és 11. táblázat). A szerb nyelvhasználat alapján a
tanulók két csoportját különböztettem meg. Az egyik csoportba azok a tanulók kerültek, akik a
szomszédságukban, illetve a barátaikkal és ismerőseikkel történő kommunikáció során egyáltalán nem
használják a szerb nyelvet. A másik csoportban pedig azok a tanulók vannak, akik valamilyen
mértékben használják a szerb nyelvet az adott színtéren.
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8. táblázat: A tankönyv megítélése érdekesség és hasznosság szerint

Egyáltalán nem tartom
Nem tartom
Is-is
Érdekesnek/hasznosnak tartom
Teljes mértékben

A tankönyv feladatait mennyire
tartod érdekesnek?
24 %
22 %
38 %
10 %
6%

A tankönyv feladatait mennyire
tartod hasznosnak?
7%
14 %
45 %
27 %
7%

9. táblázat: Összefüggés a tankönyv érdekesnek/hasznosnak ítélése és a félévi szerb jegyek között
Milyen volt a félévi jegyed szerbből?
r

p

A tankönyv feladatait mennyire tartod érdekesnek?

,176

n.s.

A tankönyv feladatait mennyire tartod hasznosnak?

,064

n.s.

Megjegyzés: n.s. = nem szignifikáns
10. táblázat: A szomszédságban használt nyelv és a tankönyv feladatainak megítélése közötti kapcsolatkétmintás t-próbák eredményei
Magyar nyelven beszél

Szerb nyelven beszél

Átlag
(Szórás)

Átlag
(Szórás)

F

p

t

p

Érdekes

2,20
(1,04)

2,86
(1,15)

,012

n.s.

3,011

<,05

Hasznos

2,84
(1,04)

3,43
(,81)

2,120

n.s.

3,111

<,05

Tankönyv feladatainak
megítélése

Levene teszt

Megjegyzés: n.s. = nem szignifikáns
11. táblázat: Az ismerősökkel, barátokkal használt nyelv és a tankönyv feladatainak megítélése közötti
kapcsolat- kétmintás t-próbák eredményei
Magyar nyelven
beszél

Szerb nyelven
beszél

Átlag
(Szórás)

Átlag
(Szórás)

F

p

t

p

Érdekes

2,29
(1,106)

2,97
(1,087)

1,672

n.s.

-2,941

<,05

Hasznos

2,89
(,979)

3,59
(,821)

,074

n.s.

-3,542

<,05

Tankönyv feladatainak
megítélése

Levene teszt

Megjegyzés: n.s. = nem szignifikáns

Az eredmények alapján (10. és 11. táblázat) látható, hogy azok a tanulók, akik a szomszédságukban
élő személyekkel, illetve az ismerőseikkel, barátaikkal való kommunikáció során valamilyen mértékben
használják a szerb nyelvet, azok szignifikánsan érdekesebbnek és hasznosabbnak ítélik a szerb
tankönyv feladatait, mint azok, akik egyáltalán nem használják szerb nyelvet a közvetlen személyközi
kommunikáció során.
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3.4.4. Mi történik a szerb nyelvi órákon
A kérdőívemben a szerb nyelvi órákon alkalmazott munkaformák gyakoriságát és kedveltségét is
elemeztem. Az eredményeim (12. táblázat) arra utalnak, hogy a leggyakoribb a frontális osztálymunka,
illetve az egyéni feladatmegoldás, ugyanakkor kevésbé jellemző, hogy csoportban vagy párban oldanak
meg feladatokat.
A 12. táblázatban az is látható, hogy a tanulók leginkább a csoportban megoldandó feladatokat
kedvelik, amelyet a páros munka kedveltsége követ. Legkevésbé kedvelik a frontális osztálymunkára
épülő tanórákat és az egyéni feladatokat – vagyis azt, ami a leggyakoribb. Páros t-próbák alapján (12.
táblázat) a tanulók szignifikánsan jobban kedvelik a csoportos és a páros munkát, mint a frontális és az
egyéni munkát, azonban a diákok által jobban kedveltek ritkábbak.
12. táblázat: A munkaformák megítélésére vonatkozó adatok – páros t-próbák eredményei
Gyakoriság
Átlag
(Szórás)
4,24
Frontális munka
(1,06)
3,85
Egyéni munka
(1,17)
2,43
Csoportos munka
(,98)
2,12
Páros munka
(,92)
Megjegyzés: n.s. = nem szignifikáns
Munkafor-mák

Kedveltség
Átlag
(Szórás)
3,07
(1,11)
2,99
(1,43)
3,63
(1,28)
3,42
(1,34)

r

p

t

p

,373

<,05

9,467

<,05

,161

n.s.

5,059

<,05

,171

n.s.

-8,034

<,05

,248

n.s.

-9,10

<,05

Varianciaanalízis segítségével arra is kerestem a választ, hogy az általam vizsgált négy különböző
évfolyam véleménye mennyire különbözik egymástól a munkaformák gyakoriságát és kedveltségét illetően.
Az eredmények alapján a vizsgált négy évfolyam véleménye egységes a munkaformák gyakoriságának
megítélésében. A munkaformák kedveltségre vonatkozóan egyedüli elkülönülő részminta az ötödik
évfolyam, akik jobban kedvelik a frontális osztálymunkát (F=3,384 p=,012) és az egyéni feladatmegoldást
(F=3,965 p=,010), mint a többiek.
Varianciaanalízissel azt is elemeztem, hogy a félévi szerb jegyek meghatározzák-e a munkaformák
kedveltségét. A munkaformák kedveltségét illetően azok a tanulók, akiknek a félévi szerb
jegyük ötös volt, jobban kedvelik az egyéni feladatmegoldást (F=4,161; p=,008), mint a többi tanuló.
A tanulók közvetlen nyelvhasználati színterei és az iskolai szerb órákon alkalmazott munkaformák
kedveltsége közötti kapcsolatot is elemeztem. Először feltártam a munkaformák kedveltsége és a
szomszédságban élő személyekkel beszélt nyelv (13. táblázat), majd a baráti körben beszélt nyelv (14.
táblázat) közötti különbséget. Mindkét esetben a tanulók két csoportját különböztettem meg. Az egyik
csoportot alkotják azok, akik az adott színtéren egyáltalán nem használják a szerb nyelvet. A másik csoport
tagjai pedig azok, akik valamilyen mértékben használják a szerb nyelvet az adott színtéren.
13. táblázat: A szomszédságban használt nyelv és a munkaformák kedveltsége közötti
kapcsolat - kétmintás t-próbák eredményei
Magyar nyelven beszél
Átlag
(Szórás)
2,80
Frontális munka
(1,21)
3,68
Csoportos munka
(1,25)
3,60
Páros munka
(1,37)
2,43
Egyéni munka
(1,32)
Megjegyzés: n.s. = nem szignifikáns

Szerb nyelven beszél
Átlag
(Szórás)
3,35
(,98)
3,57
(1,32)
3,24
(1,30)
3,57
(1,32)

Munkaformák
kedveltsége
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Levene teszt
F

p

t

p

1,760

n.s.

-2,484

n.s.

,480

n.s.

,419

n.s.

,114

n.s.

1,323

n.s.

,175

n.s.

-4,321

<,05

Az eredmények alapján (13. táblázat) az egyéni munkaformát szignifikánsan jobban kedvelik azok
a tanulók, akik valamilyen mértékben kommunikálnak szerb nyelven a szomszédságukban élő
személyekkel. Az ismerősökkel és a baráti körben beszélt nyelv és a munkaformák kedveltsége között
nem találtam szignifikáns különbséget (14. táblázat).
14. táblázat: Az ismerősökkel, barátokkal használt nyelv és a munkaformák kedveltsége közötti kapcsolat kétmintás t-próbák eredményei

Munkaformák
kedveltsége

Magyar nyelven
beszél

Átlag
(Szórás)
2,91
Frontális munka
(1,13)
3,69
Csoportos munka
(1,28)
3,51
Páros munka
(1,39)
2,71
Egyéni munka
(1,38)
Megjegyzés: n.s. = nem szignifikáns

Szerb nyelven
beszél
Átlag
(Szórás)
3,39
(1,08)
3,50
(1,28)
3,26
(1,24)
3,53
(1,39)

Levene teszt
F

p

t

p

,076

n.s.

-2,040

n.s.

,055

n.s.

,707

n.s.

,716

n.s.

,855

n.s.

,202

n.s.

-2,794

n.s.

Azt is megvizsgáltam (15.táblázat), hogy a diákok megítélése szerint különböző tanórai
tevékenységek milyen gyakran jelennek meg a szerb órákon, illetve mennyire segítik a szerb nyelv
megtanulását. A kapott adatok alapján a diákok leggyakrabban a nyelvtani-fordításos módszerhez
kapcsolódó tevékenységekkel találkoznak a szerb órákon. Ezek közé tartozik a tanár által feltett
kérdések megválaszolása, a nyelvtani feladatok megoldása, a tábláról vagy könyvből másolás, a hangos
felolvasás és a diktálás utáni írás. Ezzel szemben a diákok úgy észlelik, hogy alig vagy ritkán jellemző
a videók nézése, a hangfelvételek hallgatása, a képekről beszélgetés, a párbeszéd vagy szerepjáték
előadása. Ugyancsak ritka a szerbre fordítás.
A 15. táblázatban a hatékonyság észlelése szempontjából kapott átlagok is szerepelnek. Így az
adatok alapján megállapítható, hogy a diákok a szerb nyelvtanulás szempontjából hatékonynak ítélik a
nyelvtani-fordító módszerhez kapcsolódó fordítási feladatokat. Elképzelhetők olyan életszerű fordítási
feladatok, amelyek segíthetik a közlés képességeit, így ezek relatív ritkasága nem tűnik szerencsésnek.
A szerb nyelvtanulás szempontjából a diákok a legkevésbé hatékonynak ítélik a hangfelvételek
hallgatását, a videók nézését és a képekről beszélgetést, amelyek a kommunikatív paradigmához
társíthatók. Nem tudjuk azonban, hogy milyen tartalmak és tevékenységek voltak ezek,
és milyen nyelvtanulási feladatok társultak hozzájuk, vagyis valójában miért nem találják őket
hatékonynak a diákok.
Varianciaanalízis során kiderült, hogy a négy évfolyam véleménye csak három tevékenység
gyakoriságát illetően tér el egymástól. Az ötödikes tanulók gyakoribbnak találják a párbeszéd vagy
szerepjátékok előadását (F=8,420 p=,000), a hangfelvételek hallgatását (F=4,108 p=,009) és a videók
nézését (F=9,949 p=,000). Ennek az oka lehet, hogy a 2018/2019-es tanévtől az általános iskola ötödik
évfolyamán az új tanterv alapján folyik az oktatás (Szalma, 2019).
15. táblázat: Tanórai tevékenységek megítélésére gyakorisági sorrendben – páros t-próbák eredményei

Tevékenységek
Kérdések megválaszolása

Gyakoriság
Átlag
(Szórás)
4,32
(1,01)
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Hatékonyság
Átlag
(Szórás)
3,39
(1,21)

r

p

t

p

,193

n.s.

6,459

<,001

Nyelvtani feladatok megoldása
Tábláról, könyvből másolás
Hangos felolvasás
Diktálás után írás
Fogalmazás írása
Magyarra fordítás
Szódolgozat írása
Megtanult szövegek elmondása
Képekről beszélgetés
Párbeszéd, szerepjáték előadása
Szerbre fordítás
Hangfelvétel hallgatása
Videó nézése

4,00
(,96)
3,88
(1,28)
3,46
(1,01)
2,96
(1,26)
2,77
(,78)
2,60
(1,59)
2,43
(1,12)
2,41
(,89)
2,02
(,86)
2,01
(1,00)
1,80
(1,33)
1,21
(,52)
1,20
(,51)

3,71
(1,18)
2,95
(1,30)
3,59
(1,28)
2,73
(1,32)
3,44
(1,24)
3,24
(1,59)
2,89
(1,42)
2,87
(1,28)
2,52
(1,18)
2,84
(1,34)
2,93
(1,53)
2,02
(1,24)
2,44
(3,57)

,217

n.s.

2,160

n.s.

,312

<,05

6,069

<,05

,502

<,05

-1,03

n.s.

,238

n.s.

1,377

n.s.

,140

n.s.

-4,91

<,05

,438

<,05

-,306

<,05

,373

<,05

-3,15

<,05

,103

n.s.

-3,00

<,05

,335

<,05

-4,03

<,05

,452

<,001

-6,43

<,05

,346

<,001

-6,87

<,05

,231

n.s.

-6,47

<,05

,107

n.s.

-3,44

<,05

Megjegyzés: n.s.= nem szignifikáns

A varianciaanalízis arra is rávilágított, hogy a négy évfolyam véleménye öt tevékenység
hatékonyságának megítélésében tér el egymástól. Az ötödikes tanulók a szerb nyelvtanulás
szempontjából hatékonyabbnak ítélik a párbeszéd és szerepjáték előadását (F=8,753 p=,000), a
fogalmazás és (F=3,418 p=,020) szódolgozat írását (F=5,142 p=,002), a hangfelvételek hallgatását
(F=4,513 p=,005) és a hangos felolvasást (F=4,402 p=,006).
Varianciaanalízissel elemeztem, hogy a különböző tevékenységek gyakoriságának és
hatékonyságának megítélését meghatározzák-e a tanulók félévi szerb osztályzatai. Az eredmények
alapján a különböző tevékenységek gyakoriságának megítélése egységes. A szerb nyelv megtanulása
szempontjából az osztályzatok alapján elkülönülés ({5} > {4,3,2,1}) azonosítható. Azok a tanulók, akik
ötöst kaptak az első félév végén szerb nyelvből, hatékonyabbnak ítélik a tanár által feltett kérdések
megválaszolását (F=5,563; p=,001), a nyelvtani feladatok megoldását (F=5,973; p=,001), a fogalmazás
(F=4,519; p=,005) és a szódolgozat írását (F=5,120; p=,003). Ezek a tevékenységek a nyelvtanifordításos módszerhez társíthatók.
A tanulók közvetlen nyelvhasználati színterei és az iskolai szerb órákon alkalmazott különböző
tevékenységek hatékonyságának megítélése közötti kapcsolatot is elemeztem. Először a
szomszédságban élő személyekkel beszélt nyelv (16. táblázat), majd az ismerősökkel, barátokkal
beszélt nyelv (17. táblázat) és a különböző tanórai tevékenységek hatékonyságának a megítélése közötti
különbséget vizsgáltam. A tanulók egyik csoportja az adott színtéren egyáltalán nem használja a szerb
nyelvet. A másik pedig valamilyen mértékben használja a szerb nyelvet az adott színtéren.
Az eredmények alapján (16. táblázat) azok a tanulók, akik a szomszédságukban élő személyekkel
valamilyen mértékben beszélgetnek szerb nyelven, hatékonyabbnak ítélik a tanár által feltett kérdések
megválaszolását és a tábláról vagy könyvből másolást a szerb nyelvtanulás szempontjából, mint azok,
akik egyáltalán nem beszélgetnek szerb nyelven a szomszédságukban élő személyekkel.
A 17. táblázat alapján látható, hogy a tanár által felett kérdések megválaszolását hatékonyabbnak
ítélik a szerb nyelv tanulása szempontjából azok a tanulók, akik az ismerőseikkel és a barátaikkal
valamilyen mértékben beszélnek szerb nyelven.
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16. táblázat: A szomszédságban használt nyelv és a tanórai tevékenységek
hatékonyságának megítélése – két mintás t-próbák eredményei
Magyar nyelven
beszél
Átlag
(Szórás)
3,47
(1,48)
3,39
(1,13)
3,33
(1,35)
3,25
(1,31)
3,10
(1,41)
2,92
(1,16)

Szerb nyelven
beszél
Átlag
(Szórás)
3,00
(1,67)
4,04
(1,15)
3,86
(1,15)
3,67
(1,14)
2,76
(1,62)
3,88
(1,07)

2,84
(1,34)

2,90
(1,35)

2,72
(1,25)
2,69
Diktálás után írás
(1,28)
2,68
Szódolgozat írása
(1,53)
Képekről
2,61
beszélgetés
(1,20)
Tábláról, könyvből
2,54
másolás
(1,28)
2,24
Videó nézése
(1,33)
Hangfelvétel
2,10
hallgatása
(1,28)
Megjegyzés: n.s.= nem szignifikáns

3,02
(1,35)
2,89
(1,42)
3,08
(1,27)
2,41
(1,15)
3,39
(1,18)
2,63
(4,89)
1,94
(1,21)

Tevékenységek
hatékonysága
Magyarra fordítás
Nyelvtani feladatok
megoldása
Hangos felolvasás
Fogalmazás írása
Szerbre fordítás
Kérdések
megválaszolása
Párbeszéd,
szerepjáték
előadása
Megtanult szövegek
elmondása

Levene teszt
F

p

t

p

2,192

n.s.

1,489

n.s.

,115

n.s.

-2,833

n.s.

2,045

n.s.

-2,080

n.s.

1,869

n.s.

-1,700

n.s.

3,558

n.s.

1,125

n.s.

,101

n.s.

-4,266

<,05

,212

n.s.

-,216

n.s.

,009

n.s.

-1,153

n.s.

,781

n.s.

-,730

n.s.

4,397

n.s.

-1,418

n.s.

,264

n.s.

,857

n.s.

,683

n.s.

-3,41

<,05

1,678

n.s.

-,536

n.s.

,305

n.s.

,648

n.s.

17. táblázat: Ismerősökkel, barátokkal használt nyelv és a tanórai tevékenységek hatékonyságának megítélése két mintás t-próbák alapján

Tevékenységek
hatékonysága
Nyelvtani
feladatok
megoldása
Hangos felolvasás
Magyarra fordítás
Fogalmazás írása
Kérdések
megválaszolása

Magyar nyelven
beszél
Átlag
(Szórás)

Szerb nyelven
beszél
Átlag
(Szórás)

3,51
(1,13)

4,09
(1,19)

3,41
(1,21)
3,36
(1,51)
3,24
(1,26)
3,05
(1,12)

3,94
(1,35)
3,00
(1,72)
3,88
(1,09)
4,06
(1,10)
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Levene teszt
F

p

t

p

,065

n.s.

-2,379

n.s.

,038

n.s.

-1,999

n.s.

3,13

n.s.

1,084

n.s.

2,03

n.s.

-2,504

n.s.

,724

n.s.

-4,288

<,05

Szerbre fordítás

2,91
(1,39)
2,85
(1,40)

2,97
(1,78)
2,94
(1,45)

2,78
(1,25)

9,26

<,05

-,190

n.s.

,031

n.s.

-,316

n.s.

3,03
(1,51)

2,61

n.s.

-,879

n.s.

2,74
(1,29)

3,12
(1,30)

,340

n.s.

-1,386

n.s.

2,71
(1,21)
2,71
Diktálás után írás
(1,26)
2,63
Videó nézése
(4,29)
Képekről
2,46
beszélgetés
(1,15)
Hangfelvétel
2,19
hallgatása
(1,28)
Megjegyzés: n.s.= nem szignifikáns

3,44
(1,35)
2,94
(1,48)
2,09
(1,46)
2,61
(1,25)
1,71
(1,11)

,817

n.s.

-2,752

n.s.

,720

n.s.

-,782

n.s.

,374

n.s.

,707

n.s.

4,27

n.s.

-,572

n.s.

2,78

n.s.

1,848

n.s.

Szódolgozat írása
Párbeszéd,
szerepjáték
előadása
Megtanult
szövegek
elmondása
Tábláról,
könyvből másolás

3.4.5. A tanórai nyelvhasználat
A kérdőívemben azt is megvizsgáltam, hogy a szerb órákon a tanár és a tanulók milyen gyakran
beszélnek magyarul és szerbül, illetve hogy a tanár vagy a tanulók beszélnek többet az órákon (18.
táblázat). A tanórai nyelvhasználatot illetően kedvező kép alakult ki, mivel a szerb órákon a tanárok és
a tanulók is döntően szerb nyelven beszélnek. A tanulók szerb nyelvhasználata alacsonyabb a
tanárokénál, és a szórása is magasabb. Az adatok azt tükrözik, hogy a tanulók a szerb nyelvi órákon
gyakorolhatják a szerb nyelven történő kommunikációt, azonban a szerb nyelvi beszédkészség
fejlesztését segítené, ha a tanulók a tanárnál többet beszélnének a szerb nyelvi órákon.
18. táblázat: A tanárok és a tanulók nyelvhasználata a szerb órákon a diákok megítélése szerint (%)

Tanár
magyarul

Tanár
szerb
nyelven

Tanulók
magyarul

Tanulók
szerb
nyelven

Tanár
beszél
legtöbbet

Tanulók
beszélnek
legtöbbet

Soha

42

3

30

4

5

16

Ritkán

17

8

24

19

5

37

Havonta pár
alkalommal

4

11

5

6

12

14

Heti 1-2 órán

3

6

8

9

23

17

Minden órán

34

72

31

61

55

15

Varianciaanalízis eredményei alapján a tanórai nyelvhasználat megítélése egységes a különböző
évfolyamokon és független a tanulók félévi szerb osztályzataitól.
A tanulók tanórán kívüli nyelvhasználata és a szerb tanórai nyelvhasználat közötti kapcsolatot is
elemeztem (19. és 20. táblázat).
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19. táblázat: A szomszédságban használt nyelv és a tanár és a tanulók nyelvhasználata a szerb nyelvi órákon kétmintás t-próbák eredményei

Tanórai
nyelvhasználat

Magyar nyelven
beszél

Átlag
(Szórás)
3,25
Tanár magyarul
(1,85)
4,08
Tanár szerbül
(1,16)
3,59
Tanulók magyarul
(1,60)
4,32
Tanulók szerbül
(1,48)
Megjegyzés: n.s. = nem szignifikáns

Szerb nyelven
beszél
Átlag
(Szórás)
2,12
(1,52)
4,65
(1,05)
2,12
(1,42)
4,67
(,82)

Levene teszt
F

p

t

p

14,950

<,05

3,345

<,001

-2,59

n.s.

10,135

<,05

5,671

n.s.

4,792

<,001

3,845

n.s.

-5,11

n.s.

20. táblázat: Az ismerősökkel, barátokkal használt nyelv és a tanórai nyelvhasználat kétmintás t-próbák eredményei

Tanórai
nyelvhasználat

Magyar nyelven
beszél

Átlag
(Szórás)
3,08
Tanár magyarul
(1,82)
4,21
Tanár szerbül
(1,15)
3,35
Tanulók magyarul
(1,64)
4,51
Tanulók szerbül
(1,42)
Megjegyzés: n.s. = nem szignifikáns

Szerb nyelven
beszél
Átlag
(Szórás)
1,97
(1,46)
4,65
(1,07)
1,88
(1,29)
4,71
(,90)

Levene teszt
F

p

t

p

<,001

3,277

<,05

7,016

n.s.

1,826

n.s.

16,60

<,001

4,85

<,001

2,39

n.s.

-3,71

n.s.

19,255

A 19. és 20. táblázat eredményei szerint a tanulók szerb nyelvhasználata alapján szignifikáns
különbség van a szerb tanórai nyelvhasználat megítélését illetően. Azok a tanulók, akik a közvetlen
környezetükben élő személyekkel magyar nyelven beszélnek úgy észlelik, hogy a szerb nyelvi órákon
a tanár és a tanulók leginkább magyarul beszélnek.
4. Összegzés
Annak ellenére, hogy az eddigi mintám még viszonylag kicsi és életkori, illetve iskolai szempontból
is heterogén, az eredményeim máris rávilágítanak néhány jellegzetességre.
A tanulók iskolán kívüli szerb nyelvhasználatra vonatkozó kérdéseim elemzése során kiderült, hogy
a közvetlen személyközi kommunikációban döntően a magyar nyelv használata jellemző. A szerb nyelv
használata a mindennapi ügyek intézése és az utazások alkalmával a leggyakoribb. Legkevésbé
jellemző a szerb nyelven történő levelezés és a szerb nyelv számítógépes játékok vagy feladatok során
történő alkalmazása. A félévi szerb jegyekre nincsen hatással, hogy a diák az iskolán kívül használhatjae a nyelvet, ez pedig azt tükrözi, hogy a tanulók tanórai és tanórán kívüli szerb nyelvhasználata
különbözhet egymástól.
Az általam vizsgált tanulók a szerb nyelvi tankönyvek feladatait nem tartják érdekesnek és
hasznosnak sem a szerb nyelv tanulása szempontjából. Ennek ellenére azok a tanulók, akik valamilyen
mértékben használják a szerb nyelvet a közvetlen környezetükben hasznosabbnak és érdekesebbnek is
tartják a szerb nyelvi könyvek feladatait, mint azok a tanulók, akik egyáltalán nem beszélgetnek szerb
nyelven.
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A szerb nyelvi órák munkaformáit tekintve kedvezőtlen kép alakult ki, mivel az eredmények alapján
a szerb nyelvi órákon a leggyakoribb a frontális osztálymunka és az egyéni feladatmegoldás, ezzel
szemben a legkedveltebb a pár- és csoportmunka. A diákok észlelése szerint legjellemzőbbek a
nyelvtani-fordításos módszerhez kapcsolódó tevékenységek, holott véleményük szerint ezek segítik
legkevésbé a szerb nyelv megtanulását. Tehát a vizsgálat feszültséget azonosított az alkalmazott
tanulásszervezés és a diákok vélekedése szerint hatékony tanulási környezet között. Az ötödik osztályos
tanulók gyakoribbnak és a szerb nyelvtanulás szempontjából hatékonyabbnak tartják a kommunikatív
paradigmához tartozó tevékenységeket, mint a többi évfolyam.
A varianciaanalízis eredményei rávilágítottak arra, hogy a szerb tanóra leginkább azoknak a
tanulóknak kedvez, akik az egyéni feladatmegoldásra épülő tanórákat jobban kedvelik, és a nyelvtanifordításos módszerhez kapcsoló tevékenységeket tartják leghatékonyabbnak, vagyis azt, ami a
leggyakoribb.
Ezenfelül az iskolai szerb nyelvi órák azoknak a tanulóknak is kedveznek, akik a közvetlen
személyközi kommunikációjuk során használják a szerb nyelvet, ugyanis ők az egyéni munkaformát
szignifikánsan jobban kedvelik, mint azok, akik egyáltalán nem beszélgetnek szerb nyelven. Továbbá
a szerb nyelvet a szerb nyelv tanulása szempontjából szignifikánsan hatékonyabbnak ítélik a tanórai
tevékenységek közül a tanár által feltett kérdések megválaszolását, mint azok, akik nem használják a
szerb nyelvet. Azonban ez a félévi szerb jegyekben nem tükröződik.
A tanórai nyelvhasználatra vonatkozó kérdések elemzése alapján megállapítható, hogy a tanórán a
tanulók és a tanárok is beszélnek szerbül, azonban a tanárok beszélnek többet. Az adatok alapján
megállapítható, hogy az iskolai szerb órákon a diákok keveset gyakorolhatják a szerb nyelvű
kommunikációt. A szerb nyelvi beszédkészség fejlesztéséhez célnyelvi kommunikációra van szükség.
Az eredményeim rámutathatnak néhány lehetséges problémára, azonban a téma mélyebb
feltárásához további kutatások szükségesek.
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TEACHING THE STATE LANGUANGE TO SCATTERED COMMUNITIES OF
HUNGARIANS IN SERBIA
Abstract
Research on teaching the state language in the multilanguage region of Voivodina, Serbia has been
scarce. However, high proficiency in both the mother tongue and in the state language is vital for
Hungarian minority students in order to succeed in society, economy and culture.
Thus the aim of this study is to identify the methods and activities used in Serbian language classes
with a questionnaire among 5th to 8th grade ethnic Hungarian students (N=100) in Zombor municipality,
Voivodina, Serbia. The results can contribute to the renewal of teaching Serbian as the state language.
Keywords: language pedagogy, Serbian language, scattered communities, grammar-translation
paradigm, communicative approach

350

INTERAKTIV TANULÁS ÉS GAMIFIKÁCIÓ
A KÖZSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPZÉSBEN
HAJDICSNÉ VARGA KATALIN
BMSZC Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája,
Budapest, Magyarország
hajvarka@gmail.com
Összefoglaló
A közszolgálati pálya iránti érdeklődés, elköteleződés kialakítása és megszilárdítása a
szakképzésben nem kis feladat. A Z generációs tanulók esetében a régi pedagógiai gyakorlatot, tanításimotivációs eszköztárat fel kell újítani. A tanulási folyamatnak interaktívabbnak és élményszerűbbnek
kell lennie. A képzés Ügyviteli ismeretek tantárgyának két témájában mutatok be néhány új lehetőséget:
az ügyiratkezelés szabályozása, az ügyiratkezelés folyamata. Hangsúlyt kap több alkalmazandó
stratégia: csoportmunka, rövid gyakorlati feladatok adása, internethasználat az órán, projektmunka,
prezentációkészítés stb. (Vorley, 2011). Ezek és a hozzájuk kapcsolódó módszerek, eszközök
eredményesen motiválhatják tanulásra a gyakran és gyorsan változó ingerekhez szokott diákjainkat.
Kulcsszavak: szakképzés, közszolgálat, interaktív tanulás, gamifikáció, projektmunka
1. A digitális nemzedékről
Középiskolai diákjaink a digitális nemzedék képviselői, ők már digitális bennszülöttek.
Mindennapjaik eseményeit, gondolataikat, de főleg érzelmeiket és indulataikat azonnal megosztják a
nyilvánossággal. Alapvetően térnek el nemcsak
a korábbi nemzedékektől, de még szüleiktől is
gondolkodásban, a környezetből érkező
információk feldolgozásában. Ez természetes
is, hiszen minden információ azonnal a
rendelkezésükre áll, az interneten mindennek
utána tudnak nézni.
Pedagógiai kutatások bizonyítják, hogy
szeretnek egyszerre több dologgal foglalkozni,
hatékonyabban munkálkodnak csapatban és
hálózatban, mint egyedül. Igénylik az azonnali
megerősítést és a gyakori jutalmazást (Prensky,
2001). Emellett sokkal öntudatosabbak, és
alapvető problémaként jelentkezik körükben,
hogy az iskolában megszerezhető információ
értéke folyamatosan csökken. Kritikusan
hangsúlyozzák is, hogy nem adatokra van
1. ábra: XXI. századi Maslow-piramis
szükségük (azok az okostelefonon azonnal (Forrás: https://www.google.com/search?q=maslow+piramis)
megkereshetők), hanem a sok területen
eredményességet biztosító interperszonális készségekre.
Az interneten terjedő „korrigált” Maslow-piramis szerint a mai középiskolások legalapvetőbb
szükséglete az internet (lásd az 1. sz. ábrán).
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2. Digitális bennszülöttjeink viszonya a tanuláshoz
Fájó kimondani, de tény, hogy az iskolánk tanulóinak egy része demotivált, melynek hármas oka
van. Egyrészt a tanuláshoz való hozzáállásuk általánosan kedvezőtlen, másrészt olyan a családi
hátterük, hogy onnan nem kapnak sem mennyiségben, sem minőségben kellő támogatást az iskolai
előmenetelükhöz, harmadrészt pedig hiányzik a tanulási önállóságuk. Ez utóbbi többek között
jelentkezik a szövegekhez való viszonyulásukban, nehezen olvasnak, alacsony a szövegértési szintjük,
és a legjellemzőbb és a pedagógusok számára a legnehezebben leküzdhető, hogy az első kudarc után
alig hajlandók ismét nekigyűrkőzni a feladatnak.
Ha a digitális generáció SWOT analízisét a tanulóinkra vonatkoztatjuk, akkor meg kell állapítanunk,
hogy az erősségek és a lehetőségek területéről bizony több minden hiányzik, míg a gyengeségek és
veszélyek mind megtalálhatók körükben. A következő, 1. sz. táblázatban félkövérrel jelölöm a
hiányokat.
1. táblázat: A Z generáció SWOT analízise (Schäffer, 2015)
ERŐSSÉGEK: logikus gondolkodás, gyorsaság,
kreativitás, ötletesség, tájékozottság
LEHETŐSÉGEK: önállóságvágy, partnerség
igénye, interaktív feladatok, gyakori visszajelzés,
erős igazságérzet

GYENGESÉGEK: kényelmesség, spot figyelmi
koncentráció, monotóniatűrés hiánya, kitartás hiánya,
fegyelmezetlenség
VESZÉLYEK: túlzott önbizalom, önfényezés,
netfüggőség, elégedetlenkedés, konfliktuskerülés

Természetesen az erősségek közti hiányt lehet magyarázni a gyengeségekkel is. A logikus
gondolkodás képessége nem hiányzik ugyan a tanulók többségéből, ugyanakkor a kényelmesség azt
diktálja számukra, hogy csak az a megfelelő, ami kevés munkával, megfeszítés nélkül érhető el.
Tájékozottságuk mind a hétköznapi, mind a szakmai dolgokban azért hiányos, mert nem kitartóak,
azonnal akarják elérni a kívánt célt. Például ha a tanórán az interneten kell adatot, szöveget keresniük,
akkor csak az első három találatot nézik át, azokat is csak felületesen, majd kijelentik, hogy nincs a
feladat megoldásához anyag. Tapasztalataim szerint – és ez főképpen a szakközépiskolai osztályokra,
csoportokra jellemző – nem tartanak igényt a tanárra, mint partnerre a tanulásban, nehezen vállalkoznak
csoportmunkára, nincs ínyükre a közös munkálkodás (ez tehát nem igazolja Prensky 2001-es
eredményét).
Személyes megállapításaimat támasztják alá Tóth-Mózer Szilvia (2014) kutatásának eredményei:
„Az eredmények arra figyelmeztetnek, hogy a digitális tanulói sajátosságok kevésbé jellemzők a
tanulókra, mint azt a szakirodalom vagy a laikus közbeszéd általában feltételezi, és gyakran
alapvetésként kezeli. A multitasking sokkal kevésbé jellemző, mint azt előzetesen gondolnánk, a
hatékony tanulási szokások vizsgálata arra is fényt derített, hogy a tanulók több mint egyharmada
tanulás közben szinte soha nem végez párhuzamosan más feladatokat is. Akiknél ez mégis előfordult,
inkább nem hatékony tanulási szokásokkal párosult, nevezetesen a párhuzamosan végzett feladat nem
kapcsolódott a tanulás tárgyához. Bár a tanulók a barátaik társaságának keresését nem kimondottan
utasítják el tanulás közben, a velük való együttes tanulás nem jellemző, akik ilyenről számolnak be, azok
szerint ilyen módon nehéz valóban a tanulásra fókuszálni. Nem polarizálódnak a nyomtatott és a
digitális szövegek olvasásának stratégiái a lassú és elgondolkodó, valamint a gyors, pásztázó tengely
mentén, ellenben az elvben kétféle megközelítés korrelációt mutat.”
3. Az interaktív tanulás digitális segítői
Véleményem szerint a tanároknak ma még kevesebb idejük van újdonságokat megismerni,
bevezetni. Ahhoz, hogy bátran használjanak egy digitális eszközt az óráikon, szükségük lenne a
gyakorlati tapasztalatokra. Vannak olyan cégek, amelyek segítenek ebben, többek között 2015-ben öt
iskolával indult, 2017-ben 16-ra, 2018-ban pedig 20-ra bővült a Telenor digitális oktatásmódszertani
programja, a Hipersuli, mely innovatív módszerekkel segíti a fiatalokat a tanulásban, a pedagógusokat
pedig az oktatásban. Az iskolák száma azonban minimálisnak mondható, hiszen Magyarországon 2014ben (frissebb összesített adatot nem találtam) 869 gimnázium és 979 szakképző iskola működött, de az
általános iskolák még nagymértékben növelnék ezt a számot. Ennek ismeretében mondhatom, hogy a
20 iskola részvétele „csepp a tengerben”. Kerestem azokat a tanulmányokat, felmérések eredményeit,
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amire egy 2018. júliusi cikkben hivatkoztak, ennek nyomán ráleltem a felületre, ahol én is
regisztrálhattam, hogy megtanuljam kihasználni a lehetőségeket. Sajnos, az oktatás területén nagy gond
az, hogy az elért eredményekről csak általánosságban beszélünk zömében, kevesen osztanak meg
felhasználható anyagokat, illetve ezek elérhetőségét a pedagógustársakkal.
A megosztott és egyik legegyszerűbb digitális eszköz a Kahoot, aminek alkalmazását nehezíti, hogy
angol nyelvű, ugyanakkor ma már könnyen megtanulható a használata például Bánné Mészáros Anikó
munkájából (Bevezetés a Kahoot! oldal használatába lépésről lépésre). A Redmenta magyar nyelvű,
sokkal többféle kérdést lehet feltenni a diákoknak. Vannak benne kifejtős és rövid válaszokat váró
kérdések, kvízek, párosítás a szótanuláshoz és sorba rendezés. Mivel összetettebb rendszer, ezért
nagyobb előkészítést kíván. A matematikatanárok közül sokan ismerik a GeoGebrát. Regisztrálás után
van lehetőség keresni felhasználható anyagokat, valamint feltölteni saját fejlesztéseket a
https://tka.hu/tudastar_kereso oldalon.
Természetesen vigyáznunk kell arra, hogy az optimális keretek között maradjunk az onlinehasználattal. „A mobileszközökkel támogatott digitáliskultúra-azonos pedagógia előnye, hogy a
nagyobb helyet elfoglaló, nehezen elérhető taneszközök sokasága egy helyen válik bárhol és bármikor
elérhetővé a tanulók eszközein. Ugyanakkor a megcsörrenő telefon, a közösségi oldalakról érkező
értesítések és játékok elvonhatják a tanulók figyelmét, ezért tanórán érdemes lenne kidolgozni akár a
gyerekekkel közösen a mobilhasználat tanulási célú felhasználásnak stratégiáját, szabálypontokat
megalkotni az eszközhasználatra vonatkozóan” (Fegyverneki, 2017:156).
4. Alkalmazott oktatási stratégiáim
A csaknem négy évtizedes pályám alatt rendszeresen tanultam, hol formális, hol informális
keretekben sajátítottam el, majd alkalmaztam az új és a legújabb ismereteket, tanítási módszereket,
eszközöket. A számítógépet, az internetet az elsők között kezdtem használni, nemcsak mint gépírást
tanító, hanem a többi szaktárgyam (magyar, levelezési ismeretek stb.) óráin is. Ezért kijelenthetem,
hogy az alábbi, 2. sz. táblázatba foglalt, a digitális nemzedék tanítására javasolt alábbi oktatási
stratégiákat ismerem, azokat differenciáltan és rendszeresen alkalmazom.
2. táblázat: Tanulási jellemzők és javasolt oktatási stratégiák (Worley, 2011)

Tanulási jellemző
a teljesítményre és a jegyekre fókuszál
céltudatos
asszertív
magabiztos
szeretnek csoportban dolgozni
csoportorientáltak
extrém igényük van a társaságra
nagyon hamar unatkozni kezdenek a
hagyományos oktatási módszerek alatt

technológiai igények

Javasolt oktatási stratégia
adjunk minél több lehetőséget a jegyek megszerzésére,
a tantárgy céljait részletesen adjuk meg
legyenek tiszta elvárásaink és ezeket pontosan adjuk át a
tanulóknak
tiszteljük a tanulók tudását és tapasztalatát, építsünk ezekre
segítsünk nekik felismeri az információ és a tudás közötti
különbséget
vezessünk be csapatmunkát
engedjük meg, hogy csoportban dolgozzanak
bátorítsuk az együttműködést és az interakciót
az oktatásról a tanulásra helyezzük a hangsúlyt,
adjunk rövid - gyakorlati feladatokat,
hívjunk vendégelőadókat,
engedjük meg a diákoknak, hogy felfedezzék a tanulást
maguknak,
a számonkérés helyett engedjük meg nekik, hogy
megmutassák, mit tudnak
merjük alkalmazni a technológiát az órákon,
engedjük meg, hogy online készítsenek házi feladatot.
legyen saját közösségi médiacsoportunk az adott osztályra,
kommunikáljunk velük e-mail—ben

353

igény a párhuzamos feladatvégzésre
(multitasking)

engedjük meg, hogy a teremben lévő összes anyagot és
eszközt felhasználhassák a tanuláshoz,
többféle lehetőséget biztosítsunk a tananyag elsajátítására

azonnali visszajelzés igénye

mindig adjunk azonnali és konstruktív visszajelzést,
a kérésiket és igényeiket mindig válaszoljuk meg

5. Az ügyiratkezelés mibenléte és tanításának tapasztalatai
Az ügyiratkezelés szabályozásának és folyamatának témaköreivel a rendészeti tanulók a 11. és 12.
évfolyamon ismerkednek meg, a nagyon részletes anyag a szakképzési évfolyamon kerül tanításra,
aminek a végén OKJ vizsgát tesznek a diákok. A 11-12. évfolyam tanulóinak tudását megalapozzuk a
13. évfolyamra, akik pedig nem a szakképzést választják, azok a szakirányú felsőoktatásban, valamint
a közszolgálatban elhelyezkedve hasznosíthatják ezeket az ismereteket.
Az (ügy)iratkezelő munkakörének, feladatainak a meghatározása, valamint az ügyiratkezelés
folyamatának a vázlatos, bevezető bemutatása az első-második órán történik. Ez az iratok szakszerű
kezelését és tárolását foglalja magában: a szervezetnél készült és más szervezettől, illetve személytől
érkezett küldemény(ek) átvételét, bontását, nyilvántartását (érkeztetés, iktatás), továbbítását
ügyintézésre, az iratok postázását, irattározását, őrzését, selejtezését, az iratok kiadását és visszavételét,
a bélyegzők, pecsétnyomók (segédeszközök) nyilvántartását, selejtezését, a határidő nyilvántartását, a
vezető által meghatározott határidőn túl ügyintézőnél lévő irat nyilvántartását, és erről a közvetlen
vezető tájékoztatását. Az iratkezelés szabályozását különböző dokumentumok írják le, elsősorban az
iratkezelési szabályzat, valamint részben a szervezeti és működési szabályzat is. Az iratkezelési
szabályzat az ügyvitelben a beérkezéstől az irattározásig szabályozza az irat pontosan követhető,
ellenőrizhető útját, az irat biztonságos őrzésének módját, rendszerezését, nyilvántartását, segédletekkel
ellátását, irattározását, selejtezését, levéltárba adását. Kötelező melléklete az irattári terv, egy olyan
jegyzék, amely meghatározza a selejtezhető iratok ügyviteli célú megőrzésének időtartamát, illetve a
nem selejtezhető iratok levéltárba adásának határidejét. További szabályzatok is kapcsolód(hat)nak,
például archiválási, másolatkészítési, elektronikus aláírási, e-mail—kezelési szabályzat.
Az első órákon tehát szembesülnek a tanulók azzal, hogy a folyamat milyen sok műveletből tevődik
össze, továbbá azt is, hogy milyen szigorú szabályok szerint kell eljárni. A felsorolás számukra soknak
tűnik, első hallásra, látásra túl monotonnak ítélik, s hiába az internetes anyagok felhasználási
lehetőségeire való hivatkozás és biztatás, sokan azonnal elkönyvelik, hogy ez egy unalmas tantárgy,
megkérdőjelezik tanulásának létjogosultságát, sőt, hangsúlyozzák annak feleslegességét.
A tanév folyamán pedig szembekerülnek több másféle nehézséggel is. A legsúlyosabb az, hogy a
tantárgyhoz nincs központilag készített tankönyv, jegyzet, munkafüzet, sőt még az elérhető
szakanyagok listája sem készült el (ennek pótlását elkezdtem).
6. Interaktív tanulási és gamifikációs lehetőségek az ügyiratkezelés témakörében
A tanulásban, tanításban az interaktivitásból a hangsúly javarészt az aktivitáson, a cselekvésen van.
Akkor interaktív egy tanulási folyamat, ha a diák cselekszik, tevékenykedik, teheti ezt számítógéppel
vagy anélkül is.
Szörfözés a neten: Esetfelvetés – az iratkezelés folyamatából, szabályzatából számos esetet fel lehet
vetni – szavaiból, kifejezéseiből válasszon ki ötöt és keressen böngészéssel az interneten a kiválasztott
fogalmakhoz kapcsolódó képeket, meghatározásokat! Ebből – ha van rá lehetőség – lehet kinyomtatni,
posztert készíteni stb.
Kóborlás az irodában/titkárságon: Járjon körbe a helyiségben, és készítsen listát azokról az
eszközökről, anyagokról, berendezési tárgyakról, amik az irodai munkához szükségesek, ahhoz
kapcsolhatók! Listáját hasonlítsa össze csoporttársai listájával, ha szükséges, egészítse ki!
Mozaik módszer (a tanítva tanulás tipikus példája): A csoport minden tagja kap egy témát, amit
megtanul, elsajátít (olvasás, jegyzetelés, feladatmegoldás). A következő körben megtanítják egymásnak
a már elsajátított ismereteket (magyarázat, ismertetés, vázlatírás feladatok). A módszer olyan
tananyagoknál használható, amelyek több egységre bonthatók, és nem épülnek egymásra, ezért az
iratkezelés egy-egy műveletcsoportját tudják feldolgozni a csoportok. Minden csoporttag tudásának
hasznosulni kell.
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Villámkártya módszer: A bevésést segíti játékos gyakorlás formájában. Ezt a módszert minden
közszolgálati tantárgyban nagyon jól lehet alkalmazni. Az ügyiratkezelés tanulásában az eredmény
nagyon látványos, és a tanulók kifejezetten szeretik.
1. változat: A csoporttagok kártyákat készítenek. Egyik oldalon a fogalom, másik oldalona
definíciószerepel. (Afogalom–definíció párosításon kívül mást is alkalmazhatunk, pl. kérdés–
válasz, kép–szöveg stb.). A helyes megoldást segíthetjük tankönyvvel, lexikonnal, internetes
keresőprogramok használatával, szemelvényekkel stb. .A megoldásokat ajánlatos ellenőrizni. A
csoporttagok egymásnak mutatják a kártyákat, a választ ellenőrzik a hátoldalon. Ezután a párok
kártyát cserélnek. A cél, hogy mindenki ismerje a fogalmak definícióit.
2. változat: A csoport tagjai kártyákat kapnak. A kártyák egyik részén fogalmak, másik részén
definíciók (vagy más bevésendő információk) vannak. A csoport tagjai megkeresik az
összetartozó kártyákat, majd összeragasztják őket. Ezek után következik a páronkénti gyakorlás.
3. változat: A csoport tagjai asszociációs kártyákat készítenek. A kártya egyik oldalán egy mondat
vagy megállapítás szerepel, másik oldalán a fogalom, amelyre asszociálhatunk. A bevésés a kész
kártyákkal folyik.
A tanulás lépései:
1. A pár egyik tagja felolvassa a fogalmat, majd a választ, utána visszakérdezi.
2. A kérdező megmutatja a kártyát, és felteszi a kérdést, utána társának kell válaszolnia. Rossz
válasznál a társa segít.
3. A kérdező nem mutatja meg a kártyát, csak a kérdést olvassa fel, és a társa válaszol.
Szóháló módszer: Minden csoporttag különböző színű tollat kap. A csomagolópapír közepére
felírjuk a témát/fogalmat. Ez a mi két témánkban lehet pl. irattári rendszerek, szabályzatok stb. A diákok
kerekasztal vagy ablak módszerrel összegyűjtik a fontos, lényeges kifejezéseket, szavakat. Egyik
variációban az összetartozó kifejezéseket kell megtalálni és egy vonallal összekötni. Másik variáció a
csoportszóháló. A kész papírokat falra rögzítjük, a csoportok bemutatják egymásnak munkájukat. Lehet
javítani, értékelni, kibővíteni.
Egyidejű diákkvartett: Több csoport esetén alkalmazzuk. A csoportok azonos jelű/számú tagjai
egyszerre adhatják meg a választ a táblánál vagy egyéb módon pl. kézjellel. Dolgozhatnak minimum 3
csoportban, ugyanis a tananyag ennyit lehetővé tesz. A következő feladatnál más jelű tanulók
válaszolnak.
Szerepjáték, szituációs feladat: valaki elveszi egy másik személy szerepét vagy funkcióit,
viselkedési formáit, belehelyezkedik egy előre megírt, felvázolt helyzetbe, eseménybe. pl. az ügyintéző
a kézi irattárostól kikér egy ügyiratot – az irattáros elmondja, milyen irattári rendszer működik a
munkahelyen, majd kiadja az ügyiratot, kéri az ügyintézőt, hogy a megadott kiadási időt tartsa be stb.
Interjúkészítés: irodában/titkárságon (az iskolában, de iskolán kívül is lehet készíteni pl. szülő
munkahelyén stb.) az ügykezelővel a feladatairól. Vegye fel a beszélgetést, majd 1. készítsen róla rövid
feljegyzést, 2. játssza le a csoportban, akik szintén rövid feljegyzést készíthetnek.
7. A tanításban felhasználható, online elérhető anyagok
A tanításhoz anyagokat keresve időről időre újabb és újabb teljesen vagy részben hasznosíthatókat
találtam, amelyeket összegyűjtöttem és megosztom az olvasókkal. Kutatótanárként (jelenleg a
kutatótanári fokozatom megújításán dolgozom) a következő időszakban a közszolgálati képzéshez
kívánok munkafüzetet/segédanyagot készíteni, amiben az ismereteken, a feladatokon, megoldásokon
kívül az online elérhetőket is közzé kívánom tenni. Ezek közül néhányat sorolok fel a következőkben:
Az iratkezelés folyamata és ellenőrzése.
https://burotika.hu/az-iratkezeles-folyamata-es-ellenorzese/
Iratkezelési szabályzat. Magyar Országos Levéltár 2012.
http://mnl.gov.hu/docstore/1311_MOL_ISZ_ver4.4_final.pdf
Irodai, ügyviteli ismeretek a rendészetben: Iratkezelés, ügyviteli gépek, nyomtatványok,
ügyfélfogadás, informatika és gépírás.
https://tudasbazis.sulinet.hu/HU/szakkepzes/rendeszet/irodai-ugyviteli-ismeretek
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Pádár Zoltánné: Az iratkezelés általános követelményei.
http://kepzesevolucioja.hu/dmdocuments/4ap/16_1604_tartalomelem_001_munkaanyag_091231.pdf
Palotásné: Ügyvitel és irodatechnika.
http://www.viszki.sulinet.hu/tananyagtar/20162017/palot%C3%A1sn%C3%A9/%C3%BCgyiratkezel%C3%A9s.pdf
Ügyviteli ismeretek.
http://www.xantus.hu/userfiles/files/ugyvitel_tananyag.pdf
Veress Gabriella (összeáll.): Ügyviteli ismeretek. Nyíregyházi Főiskola, 2011.
http://www.nyf.hu/ugyvitel/sites/www.nyf.hu.ugyvitel/files/Tananyag/Veres%20Gabriella_%C3%9Cg
yviteli%20ismeretek%20jegyzet.pdf
8. Összegzés
Napjainkban a közszolgálati pálya kevésbé keresett, s bár a fiatalokat a rendészeti pálya vonzza, a
közigazgatási foglalkozásokat nem igazán ismerik. A szakember-utánpótlás nehézségei is indokolják, hogy
ne csak az ismeretanyagok tartsanak lépést a változásokkal, hanem a módszereknek is változniuk kell. Az
iskolával kapcsolatos elvárások, a tanulás iránti motiváció alacsonyabb szintje, a médiahasználat előtérbe
kerülése azt követeli, hogy a tanulás-tanítás sokkal interaktívabb és élményszerűbb legyen. Ezért – minden
ellenkező tapasztalat ellenére – egye nagyobb hangsúlyt kell fektetni a diákok bevonására, az új módszerek
alkalmazására, jelen témáink esetében a csoportmunkára és a játékos feladatokra.
„A jelenlegi aktív pedagógustársadalomnak muszáj alkalmazkodnia ehhez a megváltozott környezethez,
ami nemcsak a módszertani jellegű változtatásokat jelenti, hanem elengedhetetlen a pedagógiai attitűdök és
a pedagógus szerepfelfogásának megváltoztatása is. Szükség van arra, hogy a tanárok a tudás
megszerzésének, szelektálásának és értelmes használatának tanítását helyezzék előtérbe, hiszen a digitális
generációt kevésbé kötik le a szóbeli magyarázatok vagy a hagyományos, táblára írt szemléltető eszközök”
(Belényesi, 2018).
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INTERACTIVE LEARNING AND GAMIFICATION WITHIN CIVIL SERVANT
ADMINISTRATOR VOCATIONAL TRAINING
Abstract
It is quite a big challenge in vocational education to raise interest towards civil servant jobs and to hold pupils’
attention. Z generation require new learning approaches, old fashioned practice is not appealing for them. Learning
process has to be more interactive and more experience based. I would like to present two new approaches within
Office administration subject: filing regulations and filing process. Several useful strategies are emphasized: team
work, short practical exercises, Internet use, project work, presentations etc. (Vorley, 2011). These and the relating
methods and tools may motivate the pupils who are well used to frequent and fast changing stimuli.
Keywords: vocational training, civil servant, interactive learning, gamification, project work
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Összefoglaló
Magyarországon, az utóbbi években több területen is érezhetjük a természettudományok oktatásának
válságát. A nemzetközi mérések (PISA, TIMSS) eredményei alapján a magyar gyerekek teljesítménye
mind a matematikai, mind a természettudományos tesztek esetében folyamatosan romlik, és magas a
lemorzsolódással veszélyeztetettek száma. A jelenlegi oktatási módszerünk nem készít fel megfelelően
az alkalmazásközpontú ismereteket elváró mérésekre. A diákok körében a természettudományos
tantárgyak a kedveltségi és fontossági rangsorokban is a sor végén állnak.
Az 1970-es, 80-as évekhez képest az egymást követő Nemzeti Alaptantervek óraszámváltozásainak a
természettudományok a legnagyobb vesztesei. Az alacsony óraszámok nincsenek összhangban a
tananyagmennyiséggel. Nincs idő kísérletekre, tanulóközpontú módszerekre, az anyag elmélyítésére.
Az új NAT-tervezet céljai – a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése és széles körű általános
természettudományos műveltség kialakítása áll a középpontban – bíztatóak, de a megvalósíthatóság
egyelőre nem körvonalazódik megfelelően. A természettudományos pályák nem vonzóak a diákok
számára, nincs megfelelő szakember-utánpótlás, ami már a gazdasági fejlődés, és a beruházások
növekedésének gátja is lehet. A problémát a kormány is érzékeli, kiemelt stratégiai területként kezeli a
műszaki és természettudományos ágazatokat.
Vizsgarendszerünkben a legfontosabb kimeneti szabályozó elem az érettségi vizsga. Jelenleg
kevesen választanak valamilyen természettudományos érettségi tárgyat, kevesen érettségiznek emelt
szinten, de sajnos kevés karon, szakon követelnek meg kötelezően emelt szintű vizsgát. Ez elősegíti
annak a helyzetnek a kialakulását – amelyre a felsőoktatási intézmények panaszkodnak –, a belépő
hallgatók tudásszintje alacsony, a lemorzsolódási arány magas. Jelenleg a természettudományi
tantárgyakból nincs kötelező érettségi vizsga, de szakmai körökben folyamatosan napirenden van a
bevezetésének kérdése. Sokan azt remélik, hogy a természettudományos tantárgyak érettségijével
növelhető lenne a diákokban a tárgy tanulása iránti motiváció, nőhetne a társadalomban az általános
tájékozottság és tudásszint, többen választanának természettudományos, műszaki jellegű
továbbtanulási célt.
2019-ben a szerzők a diákok és a tanárok körében végeztek kérdőíves felmérést, vizsgálták a vizsgák
hatását a diákok motivációjára, tudásszintjére, valamint kíváncsiak voltak, hogy mekkora
elfogadottsága lenne egy esetlegesen bevezetésre kerülő kötelező természettudományos érettségi
tárgynak. Nagyon bíztató eredmény, hogy a természettudományos ismereteket, mind a diákok, mind a
tanárok többsége fontosnak érzi. A kedveltségi mutatók mégis rosszak, ez arra utal, hogy leginkább a
tananyagban és az alkalmazott módszerekben kell keresnünk az okokat.
Kulcsszavak: érettségi vizsga, nemzetközi mérések természettudományos tárgyak, Nemzeti Alaptanterv
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1. Problémák a természettudományok oktatásában
1.1. Nemzetközi felmérések
A természettudományok oktatása évszázados hátrányban van a klasszikus, humán tantárgyakhoz
képest. Az iskolai tananyagban való megjelenése a XIX. századra tehető, de eleinte kizárólag a
középiskolai oktatásban volt jelen. A második világháborút követően fokozatosan felértékelődtek a
természettudományok és egyre inkább megjelentek a tantervekben is. Visszatekintve ma már talán
elmondhatjuk, hogy hazánkban az 1970-es, 80-as években élte virágkorát a természettudományos
oktatás. Azóta hiába került egyre inkább előtérbe a környezetvédelmi szemlélet, gyorsult fel a technikai
fejlődés, ami tovább erősíthette volna a helyzetét, inkább a hanyatlás jellemző. Világszerte általános
tendenciának nevezhető, hogy miközben szinte mindenki egyetért abban, hogy növelni kellene
különösen a fiatalok tudományos ismereteinek szintjét, az erre fordítandó óraszámok, illetve a területen
továbbtanuló diákok aránya fokozatosan csökken.
A diákok nem nagyon kedvelik ezeket a tárgyakat, a legtöbb ember szemében kifejezetten mumus a
fizika és a kémia tudománya, kevés diák választja továbbtanulási célként a természettudományos
pályákat, így egyre kevesebb a megfelelő szakember. Az egyetemek arról panaszkodnak, hogy az egyre
kevesebb jelentkezőnek a tudásszintje is egyre alacsonyabb. A gazdasági élet szereplői is megemlítik,
hogy a fejlődés és a beruházások növekedésének gátja a megfelelő képzettségű szakemberek hiánya.
Az iskolapadból kikerülő fiatalok természettudományos műveltsége rendkívül alacsony, sokszor a
legegyszerűbb hétköznapi jelenségek értelmezéséhez sem elegendő.
A tanulók tudásának nemzetközi összehasonlítására, a leggyakrabban alkalmazott nemzetközi
vizsgálat a PISA – Programme for International Student Assessment – mérés. Ez egy életkoralapú
mérés, amely háromévente a 15 éves diákok szövegértés, matematika és természettudományos
kompetenciáit vizsgálja. Sajnos egyik területen sem jeleskedtünk az utóbbi években, de az adatokat
megvizsgálva látható, hogy a természettudományos teljesítmény egyértelműen romló tendenciát mutat.
2006 és 2009 között még nem mutatható ki szignifikáns különbség az eredmények között, de 2009 és
2015 között már igen (1. táblázat).
1. táblázat: A magyar diákok eredményei a PISA méréseken

Átlageredmény
A legjobban teljesítők aránya
(a 6. és az 5. szintet elérők aránya)
A leggyengébben teljesítők aránya
(a 2. szintet nem teljesítők aránya)

2006

2009

2012

2015

504

503

494

477

6,9%

5,4%

5,5%

4,6%

15,0%

14,2%

18,0%

26,0%

Forrás: Adott tárgyév PISA eredménye. Saját szerkesztésű táblázat.

A romló tendencia nagyobb problémát jelez, mint a rangsorban elfoglalt rossz helyezésünk, hiszen
ez az oktatási rendszerünk önmagához viszonyított változását is mutatja, függetlenül más országok
eredményeitől. Különösen aggasztó, hogy erőteljesen növekedik a leggyengébben teljesítők aránya.
Gyengülő eredményünkhöz az is hozzájárulhat, hogy időközben megváltoztak azok az értékek, amelyek
alapján a mérések szerveződnek. Az ismeretközpontúság helyett egyre inkább az alkalmazhatóság kerül
előtérbe, amiben egyelőre nem erős az oktatási rendszerünk. (PISA, 2006, 2009, 2012, 2015)
Az sem megnyugtató, ha eredményeinket összevetjük az OECD átlaggal, illetve a környező
országok, a Cseh Köztársaság, Lengyelország, Szlovákia és Szlovénia (CEE4) eredményeivel (1. ábra)
Jól látható, hogy az utóbbi években a magyar diákok teljesítménye rohamosan romlott.
A természettudományos és matematikai teljesítménymérésére szolgál a TIMSS mérés – Trends in
International Mathematics and Science Study – is. Ez a mérés négyévente 4. és 8. osztályban méri a
diákok tartalmi tudását és kognitív készségeit a két tudomány területén. A TIMSS mindkét évfolyam
esetében négy képességszintet határozott meg, és pontosan leírja az egyes szintekhez tartozó diákok
tárgyi tudását és kognitív képességeit. Megkülönbözteti a kiváló szintű, a magas szintű, az átlagos
szintű, valamint az alacsony szintű tudást.
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1. ábra: A PISA mérések átlageredményeinek változása az elmúlt években
Forrás: Európai Bizottság, 2019. évi országjelentés

A 2015-ös mérésen a magyar 4. évfolyamos diákok 542 pontos természettudományi átlageredménye
kiemelkedően jó, az európai országok között az egyik legjobb. A magyar nyolcadikosok 527 pontos
eredménye alapvetően jónak mondható. Ha a trendeket vizsgáljuk, azt látjuk, hogy a 4. évfolyamos
diákok tudása jelentős mértékben, 34 ponttal javult 1995 óta, bár az utóbbi két vizsgálatnál már nincs
szignifikáns különbség. A 8. évfolyam eredménye viszont 10 ponttal romlott ezen időszak alatt
(2. táblázat).
2. táblázat: A magyar diákok átlagpontszámai a TIMSS méréseken
1995

1999

2003

2007

2011

2015

4. osztály

508

na.

530

536

534

542

8. osztály

537

552

543

539

522

527

Forrás: Adott tárgyév TIMSS mérései. Saját szerkesztésű táblázat.

Az európai országok közül Oroszország és Bulgária után Magyarországon a legmagasabb a kiváló
képességű diákok aránya (14 százalék), amire büszkék lehetnénk, ugyanakkor a hozzánk hasonló
eredménnyel rendelkező országok között hazánkban a legnagyobb azoknak a diákoknak az aránya
(6 százalék), akik nem teljesítették az alacsony szintet jelentő 400 képességpontot sem. Mindez arra
utal, hogy magas a leszakadással veszélyeztetett tanulók aránya. A magyar nyolcadikosok korábbiakhoz
képest gyengébb természettudomány-eredménye sem elsősorban a kiváló képességű tanulók hiányából
következik, hanem abból, hogy viszonylag magas az átlagos képességszint alatti és a leszakadó diákok
aránya. A magyar 8. évfolyamos diákok 26 százaléka nem éri el az átlagos, 8 százaléka pedig az
alacsony képességszintet sem (TIMSS, 2015).
A 2011-es TIMSS mérés az oktatás módszertanát és a tanulói attitűdöket is vizsgálta.
Magyarországot a tradicionális természettudományos oktatást nyújtó országok közé sorolta.
A kategória főbb ismérvei:
‒ A hangsúly az elméleti oktatáson van, a gyakorlat szerepe kisebb,
‒ rendszeres és sok memorizálási feladatot kapnak a tanulók,
‒ alacsony az önálló egyéni- és csoportmunka aránya,
‒ kevés a kísérlet, az is elsősorban tanári bemutatás,
‒ a tanítási órákon az informatikai eszközök használata 2-4 % között mozog.

359

Sajnos ezekkel az ismertetőjegyekkel nem vitatkozhatunk. A magyar nyolcadik osztályos gyerekek
attitűdjüket tekintve a realisták közé tartoznak, akik teljesítményüket reálisan ítélik meg. Viszont nem
szeretik a természettudományokat és saját életük szempontjából nem is igazán tartják fontosnak.
A tanulmány megállapításai szerint a kisebb követelményszintet elváró országokban a diákok
attitűdje pozitívabb, saját tudásukat tekintve magabiztosabbak (a mérési eredményektől függetlenül),
valamint hasznosabbnak ítélik a természettudományokat boldogulásuk szempontjából (Chrappán,
2017). Ezeket az eredményeket érdemes lenne figyelembe venni a tantervi átalakítások során.
1.2. Hazai vizsgálatok
A nemzetközi méréseken elért eredményeink folyamatos romlása elő kell, hogy mozdítsa, hogy
fokozatosan új utakra terelődjön a természettudományos oktatás. Dr. Korom Erzsébet oktatáskutató
megfogalmazásában: „az oktatás kulcsfontosságú feladata a gondolkodási képességek fejlesztése,
hiszen a XXI. század felgyorsult világában egyre nagyobb jelentősége van azoknak a készségeknek,
melyek lehetővé teszik az ismeretek rendszerezését, elsajátítását, alkalmazását, a különböző
kontextusokban megjelenő problémák megoldását. Ez szemléletváltást igényel a pedagógusoktól,
melynek lényege, hogy az iskolának nem a természettudományt kell megtanítania, hanem a
természettudományok révén kell sokoldalúan fejleszteni diákjaik gondolkodási képességeit.”
(Korom, 2018).
Annak ellenére, hogy Magyarország évek óta részt vesz a PISA és a TIMSS nemzetközi méréseken,
a hazai kompetenciamérés rendszerében nem szerepel kötelező jelleggel a természettudományos
kompetenciák mérése, holott ennek segítségével követhető lenne a diákok tudás- és képességszintjének
változása. Ilyen jellegű mérési adatok ismeretében könnyebben feltérképezhetőek lennének a
változások mögötti okok, könnyebben tervezhetőek lennének az eredmények javítását célzó
intézkedések. Bíztató, hogy az utóbbi években megindult a természettudományos mérőeszközök
fejlesztése és kipróbálása néhány intézményben. Remélhetőleg néhány éven belül a matematika és a
szövegértéshez
hasonlóan,
a
6.,
8.
és
10.
évfolyamos tanulók természettudományos képességeinek mérése is kötelezően beépül az éves
kompetenciamérések sorába.
A természettudományos oktatással kapcsolatos tanulói attitűdöket hazai kutatás is vizsgálta. A
Debreceni Egyetem kutatócsoportja Chrappán Magdolna vezetésével egy OTKA-projekt keretében
végezte a felméréseket. Elemezték az egyes tantárgyak kedveltségét, fontosságát és hasznosságát is a
diákok körében.
Az eredmények sajnos nem meglepőek, hasonlóak a szerzők tapasztalatai is. A
természettudományos tárgyak a kedveltségi sor végén állnak. Közülük legkedveltebb a biológia, a
legkevésbé kedvelt pedig a fizika és a kémia. Sajnos e két utóbbi tárgy az összes tantárgy tekintetében
is az utolsók között szerepel. (2. ábra)
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

4.02 3.9 3.91 3.8 3.77 3.75
3.59 3.57 3.48 3.5 3.38 3.36
3.2 3.14 3.1

2. ábra: Tantárgyak kedveltségi rangsora az általános iskolában (5-fokú skálaátlagok, N: 680 fő)
Forrás: Chrappán, 2017 alapján saját készítésű ábra.
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Általános iskolában az 5-6. osztályban tanított természetismeret tárgy a közismereti tárgyak között
még vezet a kedveltségi listán. Később, amikor diszciplináris bontásban kezdik tanulni a diákok a
természettudományos tárgyakat, már 7-8. osztályban jelentősen veszítenek népszerűségükből. Átlépve
a gimnáziumba további szignifikáns csökkenés a kedveltségben a biológia és a fizika esetében
következik be. (3. ábra)
4.5

4.25

4.05

4

3.83

3.6

3.62

3.61

3.57

3.51

3.4

3.5

3.38

3.15

3

2.91

3

2.8

2.5
2
1.5

1
0.5
0

3. ábra: Tantárgyak kedveltségi rangsora a gimnáziumokban
(5-fokú skálaátlagok, N: 1885 fő)
Forrás: Chrappán, 2017 alapján saját készítésű ábra.

A fontosság és hasznosság kérdését a középiskolás diákok körében vizsgálták. A fontossági sor
elején az idegen nyelvek, illetve a kötelező érettségi tárgyak állnak (4. ábra).
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4. ábra: A tantárgyak fontossági rangsora a gimnazisták körében
(5-fokú skálaátlagok, N: 1885 fő)
Forrás: Chrappán, 2017 alapján saját készítésű ábra.
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Az idegen nyelvek fontosságát senki sem vitatja és már most is maximális 5 pontot kaptak, de
vélhetően 2020-tól még fontosabbá válnak a diákok számára, hiszen a továbbtanuláshoz szükségük lesz
egy középfokú nyelvvizsgára. Az érettségi tárgyak magas pontszáma, elsősorban az érettségi vizsga
motiváló erejével magyarázható, illetve a továbbtanulás szempontjából szintén nem mellékes a diákok
számára, hogy a hozott pontjaik számításakor milyen érettségi érdemjegyekkel számolhatnak.
A természettudományok egy tömbben követik a kötelező érettségi tárgyakat. Fontossági sorrendjük
megegyezik kedveltségi sorrendjükkel.
A hasznosságra adott pontszámok az idegen nyelvek kivételével minden tantárgy esetében
alacsonyabbak voltak a fontossági értékeknél. Érthető módon ebben a rangsorban is az idegen nyelvek
végeztek az élen. A természettudományok egy tömbje szétszakadt, a biológiát és a földrajzot némileg
hasznosabbnak érzik a diákok, a fizikát és a kémiát viszont nagyon kevéssé (5. ábra).
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5. ábra: A tantárgyak hasznossági rangsora a gimnazisták körében
(5-fokú skálaátlagok, N: 1839 fő)
Forrás: Chrappán, 2017 alapján saját készítésű ábra.

Az eredmények alapján a tantárgyak kedveltsége a diákok szemében mutatkozó fontosságukkal
mutat leginkább korrelációt. A tanulmányból úgy tűnik, a diákok tanulását elsősorban külső kényszerek,
mint érettségi, továbbtanulás, a közvélekedésnek megfelelő általános műveltség megszerzése vezérlik
(Chrappán, 2017).
A természettudományok iránti érdeklődés csökkenésének egyik lehetséges hátterét nagyon
érzékletesen fogalmazta meg Csapó Benő. Szerinte a tudományos kutatások fejlődésének és a
felgyorsult technikai fejlődésnek köszönhető a mára kialakult paradox helyzet: „Egyrészt, a technika
fejlődése révén a mindennapi életünk nélkülözhetetlen részét képező számos eszköz rendeltetésszerű
üzemeltetéséhez szinte semmit sem kell tudnunk, csupán azt, hogy mikor melyik gombot kell
megnyomni. Ugyanakkor a sokszor igen bonyolult berendezések működésnek megértéséhez és
javításához egyre átfogóbb, egyre speciálisabb tudás szükséges. Egyre szűkül az a réteg, amely
rendelkezik ilyen átfogó természettudományos ismerettel, és egyre szűkebb réteg végzi a tudományos
kutatásokat, a technikai fejlesztéseket. Valószínűleg részben ennek köszönhető, hogy csökken a
természettudományok iránti érdeklődés, és a természettudományok oktatásának pozícióvesztése
tapasztalható.” (Csapó, 1998).
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Hasonlóan érvel a természettudományok szerinte szükségszerű pozícióvesztéséről Beck Mihály,
kémikus, tudománytörténész is: ”… a századforduló valóban művelt polgára, ha akarta, megérthette
mindazokat a tudományos vívmányokat, amelyeket a mindennapi életben felhasznált. A
természettudományokban olyan méretűvé vált a specializálódás, hogy csak a szakértők nagyon szűk
köre képes a különböző természettudományi kérdések igazi megértésére.” (Beck, 1997).
2. Kérdőíves felmérés
Az első fejezetekben röviden felvázoltuk, hogy milyen tünetek jelzik a természettudományos oktatás
válságát. A vizsgák kétség kívül fontos szerepet játszanak az oktatás szabályozásában, formálásában.
A vizsgák tanítás-tanulási folyamatra való visszahatását számos tanulmány vizsgálta. Vígh Tibor
szerint: „a vizsgák visszahatása komplex jelenség, amely közvetlen és közvetett hatást fejt ki szűkebb
értelemben véve a tanítási-tanulási folyamatra, a folyamatban résztvevőkre, valamint a tanulásra;
tágabb értelemben véve az innovációs folyamatok segítségével az egész oktatási rendszerre és a
társadalomra.” (Vígh, 2008).
Egy kérdőíves felmérés során elsősorban arra kerestük a választ, hogy mit gondolnak a diákok és
mit a tanárok arról, hogy egy esetlegesen bevezetésre kerülő természettudományos érettségi vizsga
milyen mértékben hat vissza az oktatási folyamatokra, illetve a résztvevők attitűdjére. Kíváncsiak
voltunk arra is, hogy valóban erős motiváló tényező-e a vizsga a diákok számára?
A kérdőíves felmérést online módon végeztük, Google űrlapok segítségével. Feltételezésünk szerint,
ezzel a módszerrel tudtunk viszonylag rövid idő alatt sok alanyt megszólítani, annak ellenére, hogy
online kérdőívek esetén bizonytalan a kitöltési hajlandóság. A kérdőív kitöltése önkéntes volt és
természetesen anonim, a GDPR – General Data Protection Regulation, magyarul: általános
adatvédelmi rendelet – irányelveknek megfelelően.
Az alapsokaság, amelyre a kérdőív vonatkozik diákok esetében a teljes középiskolás korosztály,
tanárok esetében a teljes pedagógustársadalom. Igyekeztünk minél többféle intézménytípusból
adatokhoz jutni, hogy az eredményeket valamelyest reprezentatívnak tekinthessük. A tanárok esetében
ez sikerült is, sajnos a diákok esetében nem. Sikerült mindkét kérdőív esetében minimum 100 fős
mintanagyságot elérni. A mintavétel nem valószínűségi mintavétellel, hanem hólabda módszerrel
történt.
A két kérdőív kérdései nagyjából azonosak voltak. A kérdések között előfordult egyszerű és
többszörös választás is, de a véleményt kérő kérdések esetében ötfokozatú Likert-skálát alkalmaztunk,
az attitűd vizsgálatára ez tűnt a legkézenfekvőbbnek. Az eredményekből elsősorban gyakorisági
eloszlást számoltunk.
2.1. Kérdőíves felmérés a diákok körében
A diákoktól 193 válasz érkezett vissza. A tanulók nemét illetően döntő többségük (64,1%) lány volt.
Tudjuk, hogy minimálisan nagyobb a vizsgált korosztályokban a lányok aránya, de nem ilyen
mértékben. Feltehetőleg a lányokban nagyobb a kíváncsiság és a hajlandóság az ilyen jellegű feladatok
irányába. A lányokban nagyobb a szabálykövetesre és megfelelni vágyásra való hajlam, ez is
magyarázhatja a nagyobb arányú válaszadást.
A kérdőívet kitöltő diákok életkorát tekintve nagy többségük (46,1 %) a 15-16 éves korosztályba
tartozik, de sok (37,8 %) 17-18 éves is válaszolt. Ez érthető, hiszen elsősorban középiskolákat céloztunk
meg a felméréssel, és ez az a korosztály, amelyik már relevánsan tud választ adni a kérdésekre, illetve
leginkább érintett a vizsgákat illetően.
Szerettünk volna minél több iskolatípusból válaszokat kapni, de természetesen legnagyobb arányban
a gimnáziumban tanító szerző diákjait értük el, illetve olyan iskolákat, ahol közvetlen kapcsolatban állt
a szerző az ott tanító kollégákkal. Ennek köszönhetően túlreprezentáltak (87 %) a 6 évfolyamos
gimnáziumok diákjai által adott válaszok. Érkeztek még értékelhető adatok 4 évfolyamos
gimnáziumokból is (10,9 %), de a többi iskolatípusból minimális, 8 évfolyamos gimnáziumból 1 %,
általános iskolából és szakközépiskolából 0,5-0,5 %. Szakiskolából és szakgimnáziumból sajnos nem
kaptunk választ.
A mindennapok során nagyon lehangoló képet látunk a fiatalok természettudományos érdeklődését
tekintve. Örvendetes volt számunkra, hogy a válaszadó diákok több mint fele (53,9 %) inkább fontosnak
érzi, hogy rendelkezzen természettudományos ismeretekkel, és 18,1 % kifejezetten nagyon fontosnak
tartja. Jelentős számban voltak azok is (36,3 %), akik közepesen fontosnak érzik ezen ismereteket.
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Mindössze hat diák (3,1 %) nyilatkozott úgy, hogy egyáltalán nem tartja fontosnak, hogy
természettudományos ismereteket tanuljon (6. ábra).

6. ábra: Mennyire tartod fontosnak, hogy a diákok rendelkezzenek
természettudományos ismeretekkel?
Forrás: Saját készítésű ábra.

Hasonló eredményeket kaptunk, arra a kérdésre is, hogy mennyire tartják az alapműveltség részének
a diákok a természettudományokat. Várakozásunknak megfelelően azonban egy kicsit csökkent azok
aránya, akik inkább annak tartják, és minimálisan nőtt azoké, akik közepesen, vagy inkább nem érzik
alapműveltségnek ezeket az ismereteket. (7. ábra) Ennek oka az általános társadalmi vélekedésben
keresendő, miszerint alapműveltség alatt kizárólag a klasszikus, humán művéltséget, esetleg a
nyelvismeretet és némileg a matematikai ismereteket értik. Valószínűleg ennek köszönhető, hogy
néhányak, akik egyébként fontosnak érzik a természettudományos ismereteket, nem sorolják azokat az
alapműveltség tárgykörébe.

7. ábra: Mennyire tartod az alapműveltség részének a természettudományos ismereteket?
Forrás: Saját készítésű ábra.

A szakirodalom tanulmányozása során láthattuk, hogy, éles vitákat váltott ki a szakmán belül is egy
esetlegesen bevezetésre kerülő kötelező természettudományos érettségi tárgy. Kíváncsiak voltunk, mi
erről a diákok véleménye (8. ábra). A válaszokból látható, hogy a diákok körében nagyon kicsi
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támogatása lenne egy új kötelező vizsgatárgynak. A diákok több mint fele (51,3 %) ezt teljesen
elutasítja. Azok, akik inkább támogatják, vagy teljes mértékben támogatják, mind azok közül kerültek
ki, akik úgy nyilatkoztak, hogy szükségük is lesz továbbtanulásukhoz egy természettudományos
vizsgára.

8. ábra: Mennyire támogatnád, hogy legyen kötelező érettségi vizsga egy
természettudományos tantárgyból?
Forrás: Saját készítésű ábra.

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy azok, akik támogatják valamilyen mértékben, milyen formában
tudnák elképzelni a vizsga bevezetését. Három válaszlehetőséget adtunk meg, azokat a variációkat,
amelyek eddig leggyakrabban merültek fel a hivatalos viták során. Lehetőség volt az egyéb választ is
megjelölni. Akik ezt választották, szabad szavas válaszként megadhatták, hogy pontosan milyen módra
gondolnak. A tanulók nagy többsége (44,8 %) az 5. választható tárgy helyett tudná elképzelni a kötelező
természettudományos tárgyat. 26,9% az idegen nyelv helyett javasolta a természettudományos érettségi
tárgyat, azzal az indokkal, hogy a felvételihez, úgyis szükség lesz egy középfokú nyelvvizsga
meglétére. Ez igazán elgondolkodtató érvnek tűnik.
Legkevésbé (11,7%) egy hatodik kötelező tantárgyként tudnák elképzelni a vizsgát. Ez érthető,
hiszen valószínűleg ezt egy plusz további teherként élnék meg. 16,6% adott egyéb választ, zömében a
teljes elutasítást javasolták valamilyen formában.
Egy tantárgy kedveltségét nagyon sok tényező befolyásolja, a tanár személyiségtől kezdve a tanórák
érdekességén át az alkalmazott módszerekig gyakorlatilag bármi. Kellően nagyszámú minta esetében
egy tantárgy kedveltsége elsősorban a diákok szemében betöltött hasznosságával és fontosságával
korrelál. (9. ábra) Egy külső kényszerítő erővel nem lehet egy tantárgyat megkedveltetni. A
várakozásainknak megfelelően a diákok válaszai is ezt tükrözték.
A legtöbb felmérés szerint a külső kényszereknek, mint az érettségi vizsga viszont erős motivációs
ereje van a diákokra. A kérdőívet kitöltők válaszai ezt nem támasztották alá. A válaszadók több mint a
fele (71,5%) nyilatkozott úgy, hogy egyáltalán nem, vagy inkább nem motiválná őket egy
természettudományos vizsga. A vizsga támogatottsága és motiváló ereje között nem állapítható meg
korreláció a kérdőívet kitöltők válaszai alapján.

365

9. ábra: Szerinted mennyire növelné egy természettudományos érettségi tárgy
a természettudományos tantárgyak kedveltségét?
Forrás: Saját készítésű ábra.

Az utolsó kérdésben arra kerestük a választ, hogy a diákok véleménye szerint a
természettudományos tudásszintjüket hogyan befolyásolná egy kötelező természettudományos érettségi
vizsga (10. ábra). Bár kicsivel több, mint negyedük szerint egyáltalán nem hat pozitívan a tudásszintre,
többségük véleménye szerint kisebb-nagyobb mértékben, de növelheti az általános
természettudományos tudásszintet.

10. ábra: Véleményed szerint mennyire hatna pozitívan a diákok
természettudományos tudásszintjére egy kötelező természettudományos érettségi vizsga?
Forrás: Saját készítésű ábra.

2.2. Kérdőíves felmérés a tanárok körében
A tanár kollégáktól 103 válasz érkezett. A válaszadók több mint két harmada (79,6 %) nő. Ez nem
meglepő, hiszen köztudottan elnőiesedett a szakma. A statisztikai adatok szerint jelenleg a főállású
pedagógusok 82 százaléka nő. Véleményünk szerint, a diákokhoz hasonlóan a felnőttek körében is igaz
az a megállapítás, hogy a nőkben nagyobb a hajlandóság a kérdőívek kitöltésére.
A válaszadók életkora nagyjából reprezentálja a magyar pedagógusok korfáját. Jelentős többségük
(44,7 %) a 41-50 év közötti korosztályba tartozik, de az összes válaszadó több mint háromnegyede
40 év feletti (11. ábra).
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11. ábra: A válaszadók életkor szerinti megoszlása
Forrás: Saját készítésű ábra.

Szerencsére sikerült többféle iskolatípusból megszólítani kollégákat, így a tanárok véleménye
szélesebb körben értelmezhető. A válaszadók több mint háromnegyede középiskolában tanít, közülük
is a legtöbben gimnáziumban (12. ábra).

12. ábra: A válaszadók munkahely szerinti megoszlása
Forrás: Saját készítésű ábra.

A kollégák által tanított tárgyak tekintetében is sokszínűséget mutatnak az eredmények. A
válaszadók 29,1%-a természettudományos, 24,3%-a humán tárgyakat, 18,4%-a matematikát, 10,7 %-a
idegen nyelvet, 3-5%-a informatikát, testnevelést, szakmai és művészeti tantárgyakat oktat. Vizsgáltuk,
hogy a természettudományokat tanítók konkrétan melyik tantárgyakat oktatják. A kollégák többsége
két, vagy többszakos, így természetesen több válasz is megjelölhető volt (13. ábra).

13. ábra: Milyen természettudományos tantárgyat oktat?
Forrás: Saját készítésű ábra.
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Az arányok nagyjából tükrözik a tantárgyak iskolai óraszámait és a tanári létszámot. Biológiát és
fizikát tanítanak a legnagyobb összes óraszámban, földrajzot és kémiát kevesebben. Az egyik
legnagyobb probléma az utánpótlásban pont a kémiatanárok alacsony száma és öregedő korfája.
Arra a kérdésre, hogy mennyire tartják fontosnak, hogy a diákok rendelkezzenek
természettudományos ismeretetekkel, több mint háromnegyed részük (74,8 %) a tanított szakjától
függetlenül azt válaszolta, hogy nagyon fontosnak érzi (14. ábra). Senki nem jelölte meg az egyáltalán
nem, vagy a kevéssé fontos értékeket, és nagyon kevesen (4,9 %) választották a közepes értéket. Akik
ezt jelölték meg, mindannyian idegen nyelvet tanító kollégák voltak.

14. ábra: Ön mennyire tartja fontosnak, hogy a diákok rendelkezzenek
természettudományos ismeretekkel?
Forrás: Saját készítésű ábra.

A diákokhoz hasonlóan a tanárok között is voltak néhányan, akik annak ellenére, hogy fontosnak
érzik a természettudományos ismereteket, azokat mégsem érzik az általános alapműveltség részének
(15. ábra). Nem meglepő módon ők elsősorban a humán tárgyakat tanítók közül kerültek ki, de volt
köztük matematika szakos is. Az egyes és a kettes értéket itt sem jelölte meg senki.

15. ábra: Ön az alapműveltség részének tekinti a természettudományos ismereteket?
Forrás: Saját készítésű ábra.

A következő kérdéssel az esetlegesen bevezetésre kerülő kötelező természettudományos érettségi
tantárgyról kérdeztük a tanárok véleményét (16. ábra). A válaszolók több mint fele (55,3 %) inkább
támogatná a bevezetését, 21,4 % közepes mértékben támogatná és kevesebb, mint negyedük (23,4 %)
az, aki inkább elutasítja. A teljes mértékben támogatók nagyjából fele természettudományi szakos
tanár volt.
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16. ábra: Ön mennyire támogatná, hogy legyen kötelező érettségi vizsga
egy természettudományos tantárgyból?
Forrás: Saját készítésű ábra.

A kérdőívet kitöltők közül 84-en adtak választ arra a kérdésre, hogy milyen formában tudnák
elképzelni ennek az új érettségi tárgynak a bevezetését. A diák kérdőívhez hasonlóan itt is a három
leggyakrabban felmerült elképzelést adtuk meg, illetve lehetőség volt egyéb saját válasz megadására is.
A döntő többség (44 %) az 5. választható tárgy helyett tudná elképzelni, de lenne támogatottsága az
idegen nyelv helyett (29,8%), vagy 6. érettségi tárgyként is (22,6%). Érdekes, hogy az idegen nyelv
helyett lehetőséget egyetlen idegen nyelvszakos kolléga sem jelölte meg, tehát ők erősen ragaszkodnak
a meglévő pozíciójukhoz. 3,6% egyéb megoldást javasolt. Felmerült, hogy történelem, illetve hogy a
történelem vagy a magyar érettségi helyett lehessen a természettudományt választani. Ezt a variációt
természetesen nem humán szakos, hanem matematikát, illetve természettudományt tanító kollégák
javasolták. Egy fő azt javasolta, hogy 11. évfolyam végén legyen a vizsga, ez tulajdonképpen egy előre
hozott érettségi vizsgát jelenthetne. Volt olyan javaslat is, hogy minden tárgyból a befejezésekor legyen
egy záróvizsga.
A diákok válaszai azt tükrözték, hogy külső kényszerítő erők segítségével nem lehet növelni egy
tantárgy népszerűségét és kedveltségét. A pedagógusok elképzelése ettől teljesen eltérő volt
(17 ábra).

17. ábra: Ön szerint mennyire növelné egy természettudományos érettségi tárgy
a természettudományos tárgyak kedveltségét?
Forrás: Saját készítésű ábra.
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Többségük (69.9 %) szerint közepes mértékben, vagy annál jobban hatna egy kötelező érettségi
tárgy a természettudományok kedveltségére. A leggyakoribb válasz (37,9 %) a közepes érték volt.
Mindössze 14,6 % válaszolta azt, hogy egyáltalán nem növelné a népszerűséget. A tanárok válaszai
mögött, talán az a feltevés állhat, hogy egy érettségi tárgynak mindig nagyobb a presztízse a diákok
szemében, és ebből következően, talán nagyobb figyelmet is szentelnek neki. A nagyobb figyelem idővel
talán a népszerűségre is pozitív hatással lehet.
Míg a külső kényszerítő erők a kedveltségre nem, a motivációra annál nagyobb hatással szoktak
lenni a tanulmányok szerint. Ennek megfelelően a pozitív válaszok dominanciáját vártuk. A legtöbben
(35,9 %) a 4-es választ jelölték meg, tehát inkább hisznek a motivációs erőben, mint nem,
nagymértékben a válaszadók 22,3 %-a érzi motiválónak a kötelező vizsgákat (18 ábra).

18. ábra: Ön szerint milyen mértékben növelné egy kötelező természettudományos érettségi
a tárgy tanulása iránti motivációt?
Forrás: Saját készítésű ábra.

Ha egy tárgyból vizsgát kell tenni, akkor véleményünk szerint a kedveltségtől függetlenül a
tudásszintben érzékelhető változásnak kell lennie. Ezt így gondolta a választ adó pedagógusok többsége
is (19. ábra). A leggyakoribb, (42,7 %) a 4-es válasz megjelölése volt, de összességében a kérdőívet
kitöltők több mint kétharmada (67,9 %) érzi úgy, hogy inkább pozitívan hatna a tudásszintre egy
kötelező vizsga. Az 1-es vagy 2-es választ megjelölők között mindössze egy természettudományos
szakos volt, tehát a leginkább érintett kollégák bíznak a vizsga pozitív hatásaiban.

19. ábra: Ön szerint mennyire hatna pozitívan a diákok természettudományos tudásszintjére egy kötelező
természettudományos érettségi vizsga?
Forrás: Saját készítésű ábra.
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3. Következtetések
A természettudományos ismereteket, mind a diákok, mind a tanárok többsége fontosnak érzi.
Ugyanakkor az 1.2. fejezetben láthattuk, hogy a tárgyak kedveltsége alacsony. Érdemes elgondolkodni,
hogy hol történhet hiba ezeknek a tárgyaknak az oktatása során? Feltehetően a tananyag és a módszerek
megválasztásán, változtatásán keresztül javíthatnánk leginkább a helyzeten. Ennek fontosságát számos
szakember hangsúlyozza már évek óta. Érdemes megfontolnunk Nahalka István oktatáskutató
gondolatait: ”A korrekt, korszerű természettudományos (akadémikus) tudás elsajátítása a korábbi
oktatást jellemző részletességgel továbbra is cél, de csak egy megfelelő réteg számára. Viszont mindenki
számára cél, hogy felkészüljön azokra a hétköznapi, a társadalom életében fontossá váló
tevékenységekre, döntésekre, problémamegoldásokra, amelyek mindenkire várnak. Az élet, minden
állampolgár élete követeli meg, hogy felvértezze az iskola őket megfelelő természettudományos
műveltséggel. De ebben a műveltségben nem elsősorban a hagyományos oktatás diszciplináris
tárgyainak kánonjai adják a tanulnivalót elsősorban, hanem a technika társadalmi szerepe. A
fenntarthatóság. A természettudományos megfontolásokat igénylő súlyos erkölcsi kérdések. A
tudomány társadalomformáló szerepe. Az áltudományosság elleni harc. A hétköznapok kémiája,
fizikája, biológiája, földrajza…” (Nahalka, 2012) Az újonnan készülő NAT-tervezetben láthatunk erre
irányuló elképzeléseket, de a konkrét megvalósíthatóság lehetőségét kevésbé.
A mai közvélekedésben még tartja magát az az elképzelés, mi szerint az alapműveltség elsősorban
a humán műveltséget jelenti. Valószínűleg ez lehet az oka annak, hogy mind a diákok, mind a tanárok
kisebb hányada tartja a természettudományokat az alapműveltség részének, mint ahányan fontosnak
érzik ezeket az ismereteket. A különbség viszont kicsi, ez bíztató a jövőre nézve. Talán eljön egyszer
az az idő, amikor egy társaságban kellemetlen lesz azt fitogtatni, hogy valaki gyenge volt kémiából
vagy fizikából.
A vizsgákkal kapcsolatban a diákok részéről nagy az ellenállás, akár helyi szintű vizsgáról, akár
érettségi vizsgáról van szó. Elsősorban azok támogatják meglétüket, akik természettudományos
érdeklődésűek, vagy továbbtanulásukhoz szükségesek a tárgyak. A kérdőív eredményeiből viszont az
is látszik, hogy ha látják értelmét, úgy érzik, hogy kapnak valami pluszt a vizsgáktól, inkább hajlandóak
támogatni azokat a tanulók. Ha a vizsgákon, számon kért információk jobban közelítenének a
hétköznapi problémákhoz, gyakorlatorientáltabbak lennének, akkor nagyobb elfogadottságra
számíthatnánk mind a diákok, mind a tanárok körében. Hosszú távon ez a folyamat a tárgyak
kedveltségében is pozitív változást hozhatna.
Egy esetlegesen bevezetésre kerülő kötelező természettudományos érettségi tárgyat a tanárok jóval
nagyobb mértékben támogatnának, mint a diákok. Természetesen leginkább a természettudományt
tanító kollégák üdvözölnék, de más szakos tanárok is el tudnák fogadni bevezetését. Ez véleményünk
szerint egy nagyon fontos eredmény. Az oktatási rendszer átgondolása során számításba kellene venni
ezt a tényt.
A bevezetés mikéntjében egyetértés van a tanárok és diákok között. Mindkét csoport leginkább az
5. választható tárgy helyett tudná elképzelni a természettudományokat. A diákok viszont arányaiban
többen látják lehetségesnek, az idegen nyelvek helyetti bevezetést, mint a tanárok. Feltehetően ebben
szerepet játszik az, hogy a diákok úgy gondolják, a nyelvek terén úgyis eléjük állítanak egy másik
megmérettetést, a nyelvvizsgát. A tanárok körében viszont elsősorban a nyelvtanárok ellenzik ezt a
módozatot, érthető módon. Valószínűleg pozícióvesztésként élnék meg az idegen nyelvi érettségi
elvesztését.
A vizsgák motivációs erejével kapcsolatban nem igazolódott a hipotézisünk. A diákok többsége
szerint egy kötelező természettudományos érettségi tárgy nem, vagy minimálisan növelné a tárgy
tanulása iránti motivációt. A tanárok véleménye ennél pozitívabb, megfelel az előzetes elvárásainknak.
A különbség oka talán az is lehet, hogy a diákok inkább rövidtávon, a tanárok talán hosszabb
időtávlatokban gondolkodnak a kérdéseket illetően.
Egy új kötelező vizsgatárgy a tudásszintre mindkét csoport szerint hatással lenne. Ez szintén fontos
megállapítása a kérdőíveknek. A tanárok erősebb és pozitívabb hatást vizionálnak, mint a diákok. Ez
megerősíti azt az elképzelést, miszerint a vizsgák pozitív hatással lehetnek a tanítás-tanulás
folyamataira és növelhetik az eredményességet.
Mivel hazánkban a legfőbb szabályozó elem a vizsgák közül az érettségi vizsga, egy
természettudományos érettségi tárgy hosszú távon elősegíthetné a természettudományos oktatás
helyzetének javulását. A vizsgán elvárt ismereteknek, problémaközpontúnak, és a mindennapi életben

371

hasznosíthatónak kell lennie. Az érettségin elvárt ismeretek és készségek előbb-utóbb visszahatnak az
oktatás folyamatára, az alkalmazott módszerekre, hiszen erre készítjük fel diákjainkat. Tehát, ha a
kimeneti követelményeken változtatunk, idővel meg fog változni az oktatás tartalma is. Ha ezt
megfelelően tesszük, akkor a vizsgák segítségével pozitívan változhat a társadalom hozzáállása a
természettudományokhoz, és növekedhet az általános természettudományos tudás és jártasság.
Az új NAT tervezése és majdani bevezetése jó alkalom lehetne arra, hogy vizsgarendszerünket,
köztük az érettségi vizsgákat is átgondoljuk, hozzá igazítsuk a modern kor elvárásaihoz.
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RELATION BETWEEN FINAL EXAM AND NATURAL SCIENCE SUBJECTS
Abstract
According to international surveys (PISA, TIMSS), the mathematical and natural science test results
of the Hungarian students have been steadily declining. The number of those who are affected by school
dropout is high. The present educational methods are not able to prepare the students properly for
measures requiring application-oriented knowledge. In the hierarchy natural science subjects are
considered to be the least popular and significant ones among students.
Compared to the 1970s and 80s, the natural sciences have become the ’great losing side’ due to the
lessons’ number changes of the consecutive National Core Curriculum. The low lesson number is not
in balance with the huge amount of educational material to be learnt. There is not enough time to
perform experiments, to deepen knowledge, to have student-centred methods. Based upon the core
points of the new National Core Curriculum, an extensive scientific knowledge and being able to solve
problems are the most fundamental skills to be developed, however the viability of the implementations
have not begun to take shape.
Careers regarding natural sciences have not been found appealing by students. There is no adequate
labour supply, which could accelerate economic growth and increase in investments. This problem has
been observed by the government as well, they handle the technological and science sectors as strategic
areas of high priority.
The Final exam is the most influential output element in our examination system. Presently only a
few students tend to choose natural science subjects for their Final examination, moreover few people
take an advanced level exam in these fields. Unfortunately, it is compulsory to take an advanced level
examination only at a few faculties, departments. Further education institutions complain that this trend
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leads to an unpleasant phenomenon that students with poor knowledge can get admission to university
and it is also proved by the later school dropout ratio.
Nowadays there is no any obligatory natural science subjects for Final examination, however their
introduction is a prevalent topic among professionals. Several people hope that by the new examination,
the level of students' motivation for the subject and the general knowledge of the society could be
increased.
In 2019 the authors made survey. They elaborated questionnaires for teachers and students about the
effect of the exam on students’ motivation and knowledge. They expected a high level of acceptance of
an introduction of compulsory science subject for Final examination.
It is a promising result that the majority of students and teachers find the science knowledge
important. Unfortunately, the popularity index of these subjects is still bad; this means that we have to
find the reasons in the teaching-learning process.
Keywords: Final examination, international surveys, natural science subject, National Core
Curriculum
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METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS TO IMPROVE THE
COMMUNICATION SKILLS OF ENGINEERING STUDENTS
ILDIKÓ HOLIK, ISTVÁN DÁNIEL SANDA
Óbuda University Ágoston Trefort Centre for Engineering Education Budapest, Hungary
holik.ildiko@tmpk.uni-obuda.hu, sanda.daniel@tmpk.uni-obuda.hu
Abstract
In present-day higher education, more and more emphasis is placed upon the expectation that besides
passing on professional knowledge, courses should also improve so-called soft skills, which help young
people become more successful in the world of work and in everyday life alike.
Our educational experiences and a study conducted with 475 first-year engineer IT specialist
students have drawn our attention to the fact that young people seriously lack some soft skills, especially
in the area of communication.
Our paper offers methodological recommendations to improve the communication skills of
engineering students.
Keywords: engineering students, communication skills, methodological recommendations
1. Introduction
In present-day higher education, it has become increasingly important for students to gain modern
and applicable knowledge during their training which will help them stand their ground on the labour
market (Bajzát, 2011; Bodnár et al, 2017; Híves, 2006; Molnár et al, 2018; Simonics, 2017). This
challenge is especially great for engineering students, as graduates also have to adapt to rapid
technological development (Markes, 2006; Conlon, 2008; Lappalainen, 2009; Kolmos, 2006;
Williamson et al., 2013).
Several studies have dealt with the qualities required by job advertisements. Besides the relevant
qualifications, foreign language knowledge and computer literacy, good communication and
negotiation skills, problem solving ability, organisational and managerial skills, decisive action, high
load capacity, the ability to work independently, good analytical skills, creative thinking, precise work,
flexibility, team spirit, high motivation and success orientation are regarded as basic requirements
(Engler, 2004). It is often expected in the world of work that the employee be able to solve problems
and elaborate new projects in co-operation with colleagues working in different places in the world and
having different cultural backgrounds. All this can only be based on digital literacy and good written
and oral communication and co-operation skills (Daruka, 2017).
2. Soft skills in higher education
The general aim of higher education is to provide students with field-specific knowledge, skills and
competences that they can apply and use in practice in the workplace in a variety of circumstances. This
knowledge is divided into two different parts by the literature: hard and soft skills.
The knowledge which can be learnt in the school, from books, is generally referred to as hard skills.
It is relatively easy to measure and test and has a tried and trusted evaluation system. Once the students
have acquired this general and professional knowledge, it will determine the rules and routines of what
and how to do in different situations. Employers can easily be informed about these skills, such as
language knowledge, numeracy and the knowledge of computer programmes.
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‘Soft skills’ is an umbrella term for all the abilities and skills which, in addition to professional
competence, will fundamentally determine how the employee can adapt, to what extent (s)he can be
motivated and how (s)he can solve different problems (Tóth, 2017).
Soft skills are grouped in different ways in the literature (Ladnai, 2019).
Bennett et al (1999) divide them into four main categories: self-management, relationships with coworkers, information management and problem-solving skills.
Gallivan et al (2004) divide them into six categories: communication and interpersonal skills,
managerial and organisational skills, self-motivation and creativity. According to their survey, these
occur in 26% of online job advertisements.
Beard et al (2007), in their survey of 250 respondents, mention 13 soft skills expected by employers.
These include communication skills, analytic thinking, team work, interpersonal and organisational
skills, motivation and the flexibility of thinking.
Chamorro-Premuzic et al (2006) created a soft skill system consisting of 15 components, which are
the following: communicational, interpersonal and emotional intelligence, intuition, creativity, critical
thinking, team work, the skills and ability for self-regulation, working under great pressure, the
willingness to learn, attention to detail, responsibility, planning and organisational skills, maturity and
professionalism.
Daruka (2017), on the basis of Hungarian and international analyses, identifies five soft skills that
are preferential on the labour market:
‒ Higher level thinking (critical thinking, problem solving, decision-making skills);
‒ Communication skills (oral and written, in the mother tongue as well as in foreign languages);
‒ Co-operation skills (e.g. context-dependent behaviour, conflict management);
‒ Self-control;
‒ Positive self-image (self-confidence, self-knowledge, self-efficacy, self-evaluation).
It is important to state that hard and soft skills are equally important and their synergy in higher
education can provide more efficient learning and teaching processes and an improvement in the quality
of education (Daruka, 2017). The development of hard skills is markedly present in the training
programmes of Hungarian higher education institutions, whereas the deliberate improvement of soft
skills is much less so.
3. Research results
Previous studies have shown that assertiveness and good communication skills are indispensable on
the labour market (Bajzát, 2011; Híves, 2006; Kiss, 2010).
These skills are also expected of engineers, as globalisation has resulted in an ever-increasing
demand for flexible, adaptive and communicative engineers (Kolmos, 2006). Employers expect new
graduates not only to have professional knowledge but also to be able to deal with people and be good
team-workers (Tong, 2003).
Engineers have to co-operate and communicate with other engineers, their subordinates doing
operative work, marketing and financial experts, traders and several other company employees
participating in the division of labour, as well as the representatives of other companies, foreign partners
and, for example, during the presentation of products, even with users/clients (Bajzát, 2010).
At the same time, however, several studies highlight the shortcomings of engineers. Schomburg
(2007) draws attention primarily to the lack of social, communicative and personal competencies.
Lappalainen (2009) and Direito (2012) also mention engineers’ weaknesses (e.g. effective
communication, co-operation, team work, project management and life-long learning; that is, the
lack thereof).
Our own study has also proven the importance of communication and the necessity to improve the
communication skills of engineering students.
The aim of our research was to map the competencies of informatics engineering students and to
consider the development possibilities. We posed the question of what personality features the surveyed
students had.
Our study was conducted in the academic years of 2016/2017 and 2017/2018 and altogether 475
freshmen informatics engineering students were surveyed (90.9% of them male and 9.1% female, their
average age being 20.15 years).

375

We started examining the competences of informatics engineering students with a 24-item
competence list that we had compiled on the basis of job advertisements and other higher education
competence surveys. On one hand, we surveyed how necessary students thought each competence was
necessary for their future profession and on the other hand, to what extent they were in possession of
the given competence. (Holik and Tordai, 2017; 2018a,b; Tordai and Holik, 2018a,b)
Participants were asked to rate the importance of each competency in future employment using a 5point Likert scale rating from (1) of minimum importance to (5) of maximum importance, and to selfevaluate their level of proficiency in the same competencies at the present moment rating from (1) at a
minimum level to (5) at a maximum level.
The results were highly educational. Interpersonal and communication skills ranked 19th, whereas
writing and composition skills ranked 24th, that is, last, on the list of skills necessary on the labour
market. As far as their own existing characteristics were concerned, interpersonal and communication
skills ranked 23rd and writing and composition skills ranked 22nd according to students’ self-evaluation.
Therefore, engineering students are in need of improvement in both oral and written communication.
Table 1.: Means, standard deviations (SD) and differences between the perceived importance
and self-reported proficiency level of competencies (N=475)

Oral communication
Problem solving
Ability to work precisely
Cooperation
Teamwork ability
Working independently
Analytical thinking
Learning ability
Innovation
Conflict resolution
Organization
Persistence
Written communication
Openness
Goal orientation
Self-knowledge
Stress tolerance
Responsibility
Adaptation to change
Concentration
Understanding
causal
relationships
Appling knowledge
Flexibility
Evaluation and self-evaluation
*p=0,000
** Not significant

Importance
(Mean)
3,80
4,90
4,76
4,22
4,25
4,53
4,69
4,66
4,64
3,23
3,53
4,18
2,97
3,86
4,57
3,20
4,22
4,31
4,37
4,74

Own level
(Mean)
3,31
3,81
3,75
3,90
3,88
3,91
3,80
3,60
3,68
3,53
3,28
3,67
3,33
3,81
3,91
3,65
3,53
3,93
3,93
3,65

0,49
1,09
1,01
0,32
0,37
0,62
0,89
1,06
0,96
-0,3
0,25
0,51
-0,36
0,05
0,66
-0,45
0,69
0,38
0,44
1,09

Wilcoxon
(Z)
-8,525*
-17,678*
-16,325*
-6,912*
-7,488*
-12,402*
-15,110*
-16,008*
-16,154*
-4,694*
-4,878*
-8,686*
-6,179*
-1,275**
-12,834*
-6,994*
-10,324*
-8,036*
-8,887*
-16,510*

4,80

3,95

0,85

-16,208*

4,77
4,29
3,54

3,97
3,82
3,55

0,8
0,47
-0,01

-15,397*
-9,428*
-,420**

Difference

For the further study of students’ personality, the Big Five Questionnaire was used (Caprara et al,
1993; Rózsa et al, 2006). This personality questionnaire includes 5 dimensions and 10 sub-scales, as
well as a social desirability scale, which shows to what extent respondents wish to present themselves
in a positive light. Students evaluated 132 items on a 5-point self-evaluation scale, (1) meaning ‘does
not apply at all’ and (5) meaning ‘does apply entirely’.
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The analysis of the data has shown that respondents are only active, communicative, friendly,
tolerant and unselfish to average or lesser extent and they are characterized by only a low degree of
openness. Therefore, they need improvement in the areas of openness, communication and cooperation.
Table 2.: Distribution of the sample in the low, average
and high zones of BFQ dimensions (N=475)

BFQ Factors
Energy
Friendliness
Conscientiousness
Emotional stability
Openness
Social desirability

Low
37%
34%
23%
20%
54%
2%

Average
41%
43%
44%
44%
33%
35%

High
22%
23%
33%
36%
13%
63%

4. Methodological recommendations
We can apply our research results in practice, too. We provide several optional subjects for
engineering students which may aid the development of their communication skills.
Our Communication course focuses on students’ verbal and non-verbal communication. The topics
of the course are the following:
‒ Introduction to the theory of communication; basic concepts.
‒ The basic concepts of communication.
‒ The specifics of verbal communication.
‒ Lecture, explanation and discussion as forms of communication; questioning techniques.
‒ Debate, argumentation, dispute.
‒ The specifics of non-verbal communication.
‒ Factors determining the effectiveness of communication.
‒ Influencing through communication.
‒ The characteristics of communication in specific communication arenas.
‒ The specifics of visual communication and visual demonstration. Changes in communication as
a result of technical development.
To study the different theoretical issues of communication, students and all those interested have
access to our textbooks in both printed and electronic formats (Holik and Sanda, 2015, 2016,
2017, 2018).
During the practical classes, students complete several communication tasks which improve their
verbal expression, vocabulary and presentation techniques. Introductory communication tasks serve the
purpose of getting to know each other. Team building tasks help with co-operation and conflict
management within the group. The communication skills development tasks help students with their
communication at the university and in their everyday lives.
The topics of communication in the family, school and the workplace are of exceptional interest.
Students find the topics of communication in the job search process and negotiation techniques
extremely important. They also study and practise the issues of assertive communication with great
interest.
The subject called Social Skills Development deals with the following areas:
‒ The past and present of social interactions.
‒ The models of human nature and social interactions. Defining ourselves. Self-identity, selfesteem, self-knowledge, self-attributions.
‒ Objective self-awareness. The constituents of human emotions. Interpreting one’s own and
others’ behaviour.
‒ Extroversion, introversion. Person perception and its accuracy. The accuracy of the perception
of characteristic features.
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‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

The interaction of our person perception judgements and mood. Stereotyping, hidden personality
theories. Person perception and person types, person-prototypes.
The formation of impressions in us and making “a good impression” on our environment.
Priority and novelty effects. Stereotyping and classification distortions.
Finding the reason for behaviour, reason-attribution. The attribution of responsibility. Selfserving distortions.
Personal relationships. Bonding and attraction. The theories of attraction. The development of
personal relationships.
Self-esteem and attraction. Reciprocity and attraction. Attitude-similarity and attraction.
Social influencing. Self-disclosure. The variants of conformity. Management and managerial
styles.
Belonging to group(s) and interactions within the group. The stages of group development.
Group infection, conflicts and co-operation between groups.
Group decision and “group thinking”. The problem of role conflict. Polarising effects in the
group.
Roles, compliance, role conflicts, prejudices, common stereotypes, the prejudiced personality.

Practical classes held in small groups develop students’ self-knowledge and the social skills which
make young people more sensitive and more open in their social relationships. By developing
communication, conflict management and co-operation skills, the Social Skills Development course
contributes to the individual happiness and social success of engineering students.
In our practical classes aiming at communication skills development, different methods are
employed. An argument or dispute within the group provides an excellent opportunity for students to
express their thoughts, elaborate their own standpoints, argue and listen to the other party.
Situational games are entertaining and educational at the same time, allowing students to try
themselves out in different situations.
Co-operative methods are also effective in higher education (Pap-Szigeti, 2007). Employing such
methods provide excellent opportunities for the development of social skills, as they are based on
student co-operation. The four basic principles of co-operative learning (Kagan, 2004): constructive
interdependence, individual responsibility, equal participation and parallel interaction help with the
development of soft skills, such as communication skills. Research results draw attention to the fact that
employing co-operative learning techniques and courses targeted at the development of social skills
have a positive effect on co-operation at work and on personal relationships (Smith et al 2015).
5. Summary
A question that often arises in higher education is what “knowledge” students have to acquire besides
the theoretical and professional material in order to be successful and effective on the labour market in
the future. Our experience in education shows that this question is just as valid in the case of engineering
students. In the university life, at classes and exams, we can see that some students have difficulty
speaking their minds, expressing their thoughts and opinion and listening to the other party during a
conversation or debate. However, efficient communication is indispensible not only in university
education but also in personal life and the world of work.
Our survey of 475 freshmen informatics engineering students has drawn our attention to the fact that
young people have serious deficiencies in the field of communication. Respondents are only active,
communicative, friendly, tolerant and unselfish to average or lesser extent and they are characterized
by only a low degree of openness. They especially need improvement in the areas of openness,
communication and co-operation.
We apply our research results in practice, too. We provide several optional subjects for engineering
students which may aid the development of their communication skills.
During the practical classes, students complete several communication tasks which improve their
verbal expression, vocabulary and presentation techniques. Practical classes develop students’ selfknowledge and the social skills which make young people more sensitive and more open in their social
relationships. By developing communication, conflict management and co-operation skills, our courses
contribute to the individual happiness and social success of engineering students.
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AZ ÖKOISKOLAI PROGRAM SZEMLÉLETVÁLTOZTATÓ HATÁSA
HORVÁTHNÉ LÁZÁR GABRIELLA
Dunaújvárosi Gárdonyi Géza Általános Iskola, Dunaújváros, Magyarország
hnelazarg@gmail.com
Összefoglaló
A gyerekek korai környezeti nevelése szükségszerű, hiszen ők képezik a jövő fogyasztói
társadalmát. Az oktatás előtt álló kihívás tehát; hogy a diákok szemléletmódját a kezdetektől
olyan irányba tereljük, mely gondolkodásukban és megnyilvánuló cselekedeteikben is a
fenntarthatóságot szolgálja.
Intézményünk, a Dunaújvárosi Gárdonyi Géza Általános Iskola,4 tanéve nyerte el az Örökös
Ökoiskola címet. Ez a cím, a legmagasabb állami kitüntetés, amit oktatási intézmény kaphat a természet
és környezetvédelem, valamint a fenntarthatóságra nevelésben nyújtott munkájáért. Az ökoiskolai
programnak köszönhetően a gyerekek környezeti neveltségi szintje, környezettudatos magatartása,
szemlélete, habitusa, jelentős fejlődésen ment keresztül.
Előadásomban a környezeti nevelés lehetőségeit, eszközeit és az empirikus kutatás eredményeit
kívánom bemutatni.
Kulcsszavak: Tevékenységközpontú környezeti nevelés,A fenntarthatóság pedagógiája, Ökoiskolai
program,Kutatás ismertetése, Összegzés,következtetések
1. Bevezetés
A világszerte felértékelődő fenntarthatóság pedagógiája a környezeti nevelés hagyományos fogalmi
keretét, módszereit, kitágítja. Tartalmát tekintve azt jelenti, hogy a fenntartható fejlődés fogalomhoz
szükségszerűen kapcsolható az a specifikált pedagógiai rendszer, ami képes arra, hogy a
környezetvédelem különféle szereplőivel - állami és önkormányzati szervezetekkel, oktatási
intézményekkel, a tanuló ifjúsággal és az állampolgárokkal elfogadtassa természetes és épített
környezetünk rombolásának tilalmát. A 2001-es év fordulópont volt a magyar közoktatás történetében.
Bevezetésre kerültek a kerettantervek. Minden iskolának újra át kellett gondolnia tevékenységét, a
kerettantervekhez kellett igazítania a helyi szabályozó dokumentumait. Az Országos Közoktatási
Intézet Program és Tantervfejlesztési Központja 2001 folyamán figyelemmel kísérte milyen
változásokat okozott a kerettantervek bevezetése az környezeti nevelés terén. A Nemzeti Alaptanterv
bevezetése óta a közoktatás egyik kötelező alapfeladata a környezeti nevelés, mely valamennyi
műveltségterületen megjelenik. A kerettantervek alapcéljai között is szerepelnek a környezeti nevelés
céljai. A kerettanterv részletes részében, pedig szinte minden tantárgy esetében megtalálhatóak a
környezeti nevelés követelményei, sőt a fenntarthatóság kifejezés is többször előfordul a szövegben.
Mindezek alapján elmondható, hogy Magyarországon a központi szabályozás megteremtette a
színvonalas környezeti nevelési, és a fenntarthatósággal kapcsolatos pedagógiai munka keretfeltételeit.
Az erdei iskolai program és a jeles napok, nagyon jó kiindulópontok a környezeti nevelés további
fejlődéséhez. Az erdei iskola és a jeles napok kicsiben, rövid időre felvillantja azokat a
tanulásszervezési módokat, tanulási formákat, melyek elterjedése nagymértékben elősegíti a környezeti
nevelés eredményességét. Ennek alapján lehetőség nyílik arra, hogy a környezeti nevelés terén
alkalmazott projektek, az iskolai élet mindennapjaiban megjelenő módszerré váljanak.
Rókusfalvy Pál (2000) szerint: a személyiségfejlesztés a környezeti nevelésben is hasonló jellegű
feladatok megoldásán keresztül valósul meg, mint bármely más például: anyanyelvi, vagy a
matematikaoktatás területein. A szerző szerint a tanulónak meg kell tanulnia gondolkodni, hogy
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ismereteit felhasználva helyesen tudjon cselekedni. A cselekvő ember egyszerre alakítója
környezetének és elviselője az alakító hatásnak.
2. Tevékenységközpontú környezeti nevelés
Az iskolai tantervekben a természetismeret, a természetvédelmi oktatás és a szabadban történő
oktatás az 1900-as években kezdett feltűnni. Az általános iskolások számára a nem csak a könyveket,
hanem a természetet is tanulmányozniuk kellett. A század közepétől fellendült a szabadban történő
oktatás bevezetése az iskolákban. A húszas, majd az ötvenes évek természetvédelmi mozgalma idején
a megőrzést erkölcsi kérdésként, a jó és a rossz ügyeként kezdték szemlélni. Az 1930-as években az
amerikai társadalomban fellendült a természetvédelmi oktatás, aminek az volt a célja, hogy felhívja az
amerikai emberek figyelmét a környezeti problémákra és a különböző természeti források
megőrzésének fontosságára mely az alábbi elektronikus folyóiratban olvasottak is alátámasztanak.
Európa: Forrás: Elektronikus folyóirat
http://europa.eu/legislationsummaries/educationtrainingyouth/lifelonglearning/c1090hu.htm
[2017.01.09.]
2.1. A környezeti nevelés jelentősége
Sok éves oktató- nevelői tevékenységemnek tapasztalata: a környezeti nevelés eredményességének
minden életkorban fontos feltétele a közvetlen megfigyelés, tapasztalás, ezért a környezeti nevelés
egyik igazán hatékony módja, az oktatás tantárgyi- tanórai rendszertől független lehetősége. A szabad
környezetben szerzett ismeretek, élmények rendszerint maradandóbbak, jobban motiválják a tanulókat.
Ezért a változatos oktatási színterek alkalmazásával tehetjük igazán lehetővé, hogy kialakuljon a
tanulóinkban egy pozitív érzelmi beállítottság, a szűkebb és tágabb környezetük természetes és művi
értékeinek a megőrzésére. Ezáltal teremthetjük meg az érzelmi vonzódást a természet iránt és így
alakíthatjuk ki azoknak a szokásoknak a körét, amelyek szilárd alapot adhatnak a korszerű környezeti
kultúra, a környezetvédő, természetszerető ember személyiségének kialakításához.
2.2. Miért kell nagy hangsúlyt fektetni a környezeti nevelésre?
A környezeti nevelés az emberek kezébe „eszközöket” kíván adni, amelyekkel a környezeti
problémákat legalább részben orvosolhatják, ezáltal saját életminőségükön is javíthatnak. Olyan
eszközöket, amelyek lehetővé teszik, hogy otthonunkat, a Földet, a természeti környezetünket rendbe
hozzuk és megóvjuk, hogy nyugodtan maradhassunk, fejlődhessünk ezen a bolygón. A környezeti
nevelés kultúrára, világképre és életmódra nevelés.
Legfontosabb feladatunk tehát, hogy megismertessük a tanulókkal az élővilág szépségét és
sokféleségét, felébresszük bennük a szeretetet és a felelősséget, hogy felnőttként ne pusztítsák majd,
hanem védjék és becsüljék azt. (Tasnádi, 2012)
2.3. A környezeti nevelés célja és fontossága
„A környezeti nevelés célja többrétegű, nem csupán a környezetvédelmi ismeretek átadása. A
személyiség egészére igyekszik hatással lenni, így a tudatra ismeretekkel, az érzelmekre élményekkel,
és az akaratra célratörő tevékenységekkel.” (Pécsi Tudományegyetem honlap: Forrás:
http://janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok/kompetencia [2018.01.14.])
Ez komplex cél, ezért számos területet érint. Vannak tudományos, művészi, szociológiai, világnézeti
vetületei is. Feladata a környezettudatos szemlélet, a készségek, jártasságok, pozitív attitűdök
kialakítása. Tartalmát tekintve transzdiszciplináris, vagyis nem köthető egyetlen hagyományos
tantárgyhoz sem. A természettudományos tárgyak tananyagába éppúgy beépíthető, mint a humán
tárgyakéba. A környezeti nevelés akkor eredményes, ha az egész személyiséget áthatja, ha a kognitív
elemek – ismeretek, tapasztalatok – megszerzésén túl az attitűdök, érzelmi viszonyulások, magatartási
módok terén is kifejti hatását. Ha felkelti az érdeklődést, a kíváncsiságot, kibontakoztatja a képzeletet,
időt enged az örömteli rácsodálkozásra, a gyönyörködésre, a szépség élvezetére, és ha teret hagy a hit,
a szeretet, a boldogság megélésének. Az iskolai oktatás olykor túlzottan elvont, tudatos, mellőzi a
képzelőerő használatát. Fontos, hogy már a kisgyermekeknek is legyenek ismereteik a természetről,
azonban lényeges, hogy ez az ismeretszerzés élményszerű tapasztalatszerzésen alapuljon. Ezért fontos,
hogy a környezeti nevelés során a következő célok ne kerüljenek összeütközésbe a természettudomány
oktatásának céljaival, hanem inkább azokat megerősítsék és kiterjesszék:
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1. Rácsodálkozás képességének fejlesztése.
2. A természet szépségének és titkainak felismerése.
3. A természet közelsége miatt érzett öröm megtapasztalása.
3. Tisztelet és szeretet más élőlények iránt
A környezeti nevelésnek értékközvetítőnek kell lennie. A környezeti problémák kezelésének és
természeti értékek felismerésének képessége, az ökológiai kultúra fejlesztését is szolgálja. A környezeti
nevelés során tehát új, ökológiai szemléletű ismereteket kell közvetítenünk. A környezeti nevelés
eredménye a tudás mellett érzés is. Az a cél, hogy a gyermekek felfigyeljenek a természet szépségére,
érezzék a felfedezés örömét, izgalmát, amikor új, ismeretlen dolgokkal találkoznak, és kialakuljon
bennük az együttérzés, a sajnálat, a csodálat és a szeretet érzése. A környezeti nevelés katalizátorként
segítheti a gyermekek érzelmi és esztétikai nevelését. Az alábbi dokumentáció a magyar közoktatásra
alkalmazott szempontrendszert tartalmazza: A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról Forrás: Nemzeti Erőforrás Minisztérium honlap:
www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/nat 0709 26.pdf 243/2003. (XII.17.) Korm. rendelet [2017.01.23.]
2.4. A környezeti nevelés megjelenése Magyarországon
A környezeti nevelés fontosabb irányelveit, céljait már az 1970-es és 80-as években kidolgozták.
Magyarországon csupán a 90-es évek derekán születtek meg azok a jogi szabályok, határozatok, melyek
a környezeti nevelésnek törvényes keretet biztosítanak. A Nemzeti Alaptanterv bevezetésével
megteremtődtek az intézményes környezeti nevelés törvényi feltételei. A műveltségi területek
oktatásának közös követelményei lehetővé teszik, hogy e korszerű szemlélet megjelenjen az iskolai
oktatásban. Témakörei minden követelményszinten megjelennek, mind a tananyag, mind a fejlesztési
követelmények területén.
A Nemzeti Alaptanterven kívül, a környezeti nevelést meghatározó fontosabb dokumentumot:
1. Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja
2. Nemzeti Környezetvédelmi Program
3. Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia
4. Nemzeti Környezet-egészségügyi Akció Program
Ezek a dokumentumok tartalmaznak környezeti nevelésre vonatkozó fejezeteket, meghatározva a
környezeti nevelés célját, eszközeit, elsődleges szempontjait.
Környezeti neveléssel az oktatási rendszer minden szintjén találkozhatunk, az óvodától a PhDképzésig. Ám minél feljebb haladunk az oktatás szintjein, annál inkább a téma beszűkülését
tapasztalhatjuk. Míg a környezeti nevelés az óvodában szinte minden képzési területtel
összekapcsolódik, az általános iskolában főként a környezetismerettel, később pedig a
természettudományos tantárgyakkal hozzák összefüggésbe. A középiskolában már szinte csak a
biológia, a kémia és a földrajz tanítása során kerül sor a téma tárgyalására. A felsőoktatásban még nem
kiforrott teljesen a környezet védelmére és a fenntartható fejlődésre vonatkozó ismeretek oktatása. A
felsőoktatáson belül, a pedagógusok környezeti nevelésre történő felkészítése prioritást érdemel.
Világszerte és hazánkban is igény, hogy minden pedagógus kötelezően részesüljön legalább alapszintű
környezeti képzésben. A főiskolák egy részén "környezetvédelem" szakos, az egyetemeken
"környezettan" szakos tanárok képzése folyik. Az egyetemeken és a szakfőiskolák többségében
létrehoztak környezetvédelmi szakirányú képzési formákat.
2.5. Új irányzatok a környezeti nevelés területén
2.5.1. Globális nevelés
A globális nevelés, mint ahogyan a neve is jelzi a Földre, mint egészre kiterjedő nevelés. Földünk
egységéért és a rajta zajló folyamatokért való közös felelősségvállalást jelenti. A globális nevelés a
környezeti, természeti és a fenntarthatóságra neveléshez hasonlóan aktív részvételt igényel. A globális
nevelésben kiemelt hangsúlyt kapnak a társadalom gazdasági, technológiai, szociálpolitikai,
demográfiai és kulturális összetevőinek egymásrautaltsága. Továbbá megjelenik benne a szolidaritásra,
a másság elfogadására és a világgal, mint összefüggő egésszel való törődés elve. A tanulókat bátorítani
kell a rendszerszerű gondolkodásra, egyben le kell szoktatni őket, a világot különböző kategóriákra
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tagoló gondolkodásmódról. Ezt követően meg kell láttatni velük, hogy a Föld és az emberek
kölcsönösen összefüggenek. A globális kulcskérdések egymásra ható kapcsolatban vannak. A múlt,
jelen és jövő összefonódnak. Legfőképpen pedig rá kell vezetni őket annak meglátására, hogy
személyes sorsuk és a bolygó jóléte összefügg. A tanulókkal meg kell ismertetni a körülöttük zajló
globalizációs folyamatok jellemzőit. (Simonyi, 2005)
Fontos, hogy saját tapasztalatok útján fedezzenek fel olyan értékeket, mint a természettel való
harmonikus együttélés, egy másik élőlény, legyen az ember, állat, növény iránt érzett tisztelet, szeretet.
Meg kell értetni a tanulókkal, hogy saját személyes és kollektív választásaik és cselekedeteik hatással
vannak a globális jelenre és jövőre. A választás és cselekvés hiánya szintén kihat a jövőre. A tanulás
mindannyiunk számára egy életen át tart, és a lényeg maga a tanulás folyamata. A tanulás folytonossága
során a jövővel kapcsolatos új megérzések, perspektívák, nézetek nyílnak meg előttünk. A globális
nevelés során a tanuló ezzel a világlátással, a jövő alternatív felfogásával, megtanulja, hogy élete
„összefonódik” a Föld bármely pontján élő emberek életével, azok problémáival, jövőbeli
lehetőségeivel.
2.5.2. A holisztikus oktatás
A környezeti nevelésnek a személyiség egészének fejlesztésére kell irányulnia. Ennek feltételéül, a
holisztikus szemléletű oktatásnak kell megvalósulnia. A holisztikus oktatás a teljes személyiség
oktatásával foglalkozik az elme, a test és a lélek fejlesztésén keresztül. Önmagunk és bolygónkon
elfoglalt helyünk megértéséről szól; annak felismeréséről, hogy az élet összes más formájával
kapcsolatban vagyunk, s hogy a világ nemzetei és népei bonyolult módon fonódnak egymásba egyetlen
rendszerré. A holisztikus oktatás megkísérli egyensúlyba hozni az élet racionális, intellektuális és
materiális oldalát, valamint az emberi természet intuitív, érzelmi és spirituális oldalát. Felismeri a
bolygónk, a társadalom és az egyén egészsége és jóléte közötti szoros összefüggéseket. A holisztikus
oktatás tartalmazza azt a felismerést, hogy a környezet iránt érzett törődés és szeretet csak akkor
jelentkezik, ha létezik önbecsülés, valamint más emberek iránt tanúsított törődés és szeretet. Ez a
holisztikus szemlélet valósul meg a globális nevelésben.
Egy ilyen mindent átölelő paradigma megköveteli, hogy bármely oktatási tárgy, vagy megközelítés
tudatosítsa korlátjait és bátorítsa a kapcsolódást, hogy ezáltal tükrözze a világ sokszoros
összefüggőségét.(S. Sterling - G. Cooper: A globális oktatás elvei,(1999) Forrás: Cédrus elektronikus
folyóirat http://www.tabulas.hu/cedrus/1999/05/szakmas.html [2018.04.22.])
3. A közoktatási intézményekben megvalósuló környezeti nevelés
3.1. A tananyag tartalmi szabályozása
A közoktatás intézményrendszerében a 6-18 éves tanulók környezetvédelmi tudatformálását a
hatályos tartalmi szabályozás jogilag megalapozza. Magyarországon is a környezetvédelmi politika
integráns része a közoktatás intézményeiben zajló környezeti nevelés, amelyet a tanítást és tanulást
meghatározó országosan kötelező érvényű tantervi dokumentumok előírnak és tartalmaznak.
A tananyag tartalmi szabályozása:
A Nemzeti Alaptanterv (NAT), amely önálló fejezetben, a „Műveltségterületek közötti közös
követelmények” körében tartalmazza az iskolai környezeti nevelés céljait. Ezen belül a kívánatos és
javasolt tartalmi témaköreit. A környezeti nevelés nem elkülönült tantárgyban, hanem valamennyi
tantárgyban helyet kaphat, az iskola lehetőségeinek, pedagógiai céljainak és sajátos arculatának
függvényében.
A Kerettantervek, a NAT-ra épülve meghatározzák az egyes közoktatási intézményekben a
tanulókkal szemben támasztható követelményeket, az egyes tantárgyak tartalmát és óraszámát. A
Kerettantervekben kidolgozott tantárgyak közül a legtöbb tartalmaz a környezeti neveléshez kapcsolódó
környezettani, környezetvédelmi, a természeti, az épített és a társadalmi környezetre, valamint az
egészségre vonatkozó ismereteket, és az ezekkel összefüggő tanulói követelményeket. A
Kerettantervhez elkészült Segédlet tartalmazza az iskolai környezeti neveléshez szükséges eligazítást,
azaz javaslatokat, módszertani tanácsokat és sok-sok háttér információt, amelyek segíthetik az iskolák
pedagógusait a helyi környezeti gyakorlat megtervezésében és megvalósításában.
A helyi iskolai Pedagógiai Program tantárgyanként tartalmazza a helyi iskolai nevelés pontos
tartalmát. Ez a dokumentum az iskola helyi sajátosságait, feltételeit, hagyományait és pedagógiai
célkitűzéseit is tartalmazza.
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A közoktatás intézményeiben, az iskolákban, a környezeti nevelés legfontosabb színtere a tantárgyi
tanítási óra. A tanítási órák tartalmát és követelményeit, az állami dokumentumok kötelezően
meghatározzák. Világszerte, és Magyarországon is hagyományosan, a természettudományi tárgyaknak
van döntő szerepe. Ez érthető, hiszen a természetre vonatkozó tudás alappillére a környezeti nevelésnek.
A kísérletezés, a megfigyelés, a természettudományos gondolkodás differenciált fejlesztése és
alkalmazása, a műszaki ismeretek hétköznapi életben is használható elemeinek gyakorlati elsajátítása a
NAT kiemelten fontos tartalma. Cél, hogy a természettudomány ismeretei és módszerei úgy épüljenek
be a diákok gondolkodásába és tevékenység-repertoárjába, hogy előhívhatók legyenek a mindennapi
problémák értelmezése és megoldása során. (Horváth és Pornói, 1997)
3.2. A NAT műveltségi területeinek felépítése
A NAT a tankötelezettség, valamint az azt követő – az érettségiig terjedő – szakasz idejére fogalmaz
meg érvényes értékeket, műveltségképet, tudás- és tanulásértelmezést. Mivel egyre inkább
felértékelődik a formális, informális, non-formális kultúra - és tudásközvetítő rendszerek, intézmények,
szervezetek szerepe, idővel a kötelező iskolai képzés nem nyújthat befejezett, lezárt tudást. Így az
élethossziglani tanuláshoz szükséges motívumok és tanulási képességek, készségek, jártasságok,
attitűdök kialakítása alapvető jelentőségűvé válik.
A NAT a közoktatás tartalmát műveltségi területek szerint határozza meg. Az egyes iskolák tantárgyi
rendszerét a műveltségi területek figyelembevételével a kerettantervek és a helyi tantervek állapítják
meg. A nevelés-oktatás 12 évfolyama egységes folyamat, amely három képzési szakaszra oszlik. A
NAT-ban meghatározott fejlesztési feladatok az egyes képzési szakaszokhoz kapcsolódnak.
(Orgoványi, 1999)
3.3. A természettudományi kulcskompetencia fejlesztésének lehetőségei a környezeti nevelés területén
3.3.1. A kulcskompetenciák
Az Európai Unióban kulcskompetenciákon azokat az ismereteket, képességeket és attitűdöket értjük,
amelyek birtokában az unió polgárai egyrészt hamar és hatékonyan alkalmazkodhatnak a gyorsan
változó modern világhoz, másrészt a változások irányát és tartalmát cselekvően befolyásolhatják. A
tudásalapú társadalomban felértékelődik az egyén tanulási képessége, mert az emberi cselekvőképesség
az élethosszig tartó tanulás folyamatában formálódik. (Kiss és Zsiros, 2006)
A különböző kompetenciaterületekben megjelenő ismeretek, képességek, attitűdök számos tanulási
helyzetben és összefüggésben alkalmazhatók különféle célok elérésére, különböző problémák és
feladatok megoldására. Ezért több műveltségterülethez is köthetők.
3.3.2.Kulcskompetenciák kapcsolatai
Több kompetencia egymásba fonódik, és így részben fedik egymást, továbbá az egyikhez szükséges
elemek támogatják a másik területhez szükséges készségek, képességek, attitűdök körét. Hasonló
egymásra építettség jellemzi a képesség- és tanulásfejlesztési célok és az egyes műveltségterületek
viszonyát. Számos olyan fejlesztési terület van, amely mindegyik kompetencia részét képezi: ilyen
például a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a kezdeményezőképesség, a problémamegoldás, az
együttműködés, a kockázatértékelés, a döntéshozatal, az érzelmek kezelése, a kapcsolati kultúra, a
társas tolerancia. (Kiss és Zsiros, 2006)
Természetesen az egyes kulcskompetenciák egymással szoros kapcsolatban léteznek, hiszen minden
emberben – ugyan eltérő arányban – együtt vannak jelen, és együtt fejlesztendők. Ezt a kapcsolati
rendszert mutatja be az 1. ábra (Urbán Ágnes: A város, mint élőhely Forrás: Cédrus (2006) internetes
folyóirat http://www.tabulas.hu/cedrus/index1.html [2018.09.29.])
A természettudományi kompetencia fejlesztésének alapfeltétele az anyanyelvi, a matematikai és a
digitális kompetenciák területén való jártasság. Középiskolai szinten az idegen nyelvi kompetenciák
rendkívül hasznosak, de még nem alapvető feltételei a természettudományos kompetencia
fejlesztésének. A természettudományos kompetenciára ráépülnek más kompetenciák is. Az 1. ábrán jól
látható, hogy a természettudományos kompetenciában való jártasság nélkülözhetetlen alapja az
állampolgári, és a vállalkozói kompetenciák kibontakoztatásának. Az esztétikai és művészeti
kompetenciákkal távolabbi kapcsolat állapítható meg. A kettős nyilak is mutatják, hogy a kompetenciák
közötti hatások kölcsönösek, minden kulcskompetencia – ugyan eltérő mértékben – visszahat a
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természettudományos kompetenciára. Az 1. ábra: A természettudományos kompetenciára ráépülő
kompetenciákat szemlélteti.

1. ábra: Kompetencia-térkép a természettudományi kulcskompetencia nézőpontjából
Forrás: Tasnádi (2010) nyomán

Mivel a természettudományok területén az ismeretek, a tudásanyag folyamatosan változik,
nélkülözhetetlen, hogy az egész életen át tartó tanulás képességét és igényét kifejlesszük a középiskolai
diákokban.
A NAT által meghatározott kulcskompetenciák összefoglaló meghatározását adják az egyes
területek kompetenciafejlesztési feladatainak. A természettudományos kompetencia területén való
alkalmazás szempontjából nagyon fontos a szerzők állásfoglalása, hogy: „nincsenek önmagukban
fejleszthető kompetenciák, illetve, hogy a fejlesztés mindig valamilyen tartalmi kontextusban
lehetséges”. (Lehoczky, 1999)
„A természettudományos kompetencia kritikus és kíváncsi attitűdöt, az etikai kérdések iránti
érdeklődést, valamint a biztonság és a fenntarthatóság tiszteletét egyaránt magában foglalja - különösen
a tudományos és technológiai fejlődés saját magunkra, családunkra, közösségünkre és az egész Földre
gyakorolt hatásával kapcsolatban.” Ruth Wilson (1999): A rácsodálkozás képességének kialakítása a
kisgyermekkorban, Cédrus internetes folyóirat Forrás: http://www.tabulas.hu/cedrus/index1.html
[2019.02.1.]
3.4. Természettudományos tantárgyak népszerűsítése kompetenciaalapú oktatással
A kompetencia magában foglalja a kritikus értékelés és kíváncsiság hozzáállását, az etikai kérdések
iránti érdeklődést és a biztonság és fenntarthatóság iránti egyforma tiszteletet – különösen a tudományos
és technológiai fejlődés tekintetében az önmagunkkal, családunkkal, közösségünkkel és a globális
problémákkal kapcsolatban. A kompetenciaalapú oktatás megvalósítása olyan lehetőség, amellyel a
diákokat aktív szereplőként vesznek részt a tanulás folyamatában, és az alkalmazni képes tudásig jutnak
el. Ez a folyamat motiválja tanítványainkat, bevonttá válnak a tanulás folyamatába, és ezzel
érdeklődésük is a természettudományos tantárgyak felé fordul. A jó tanárok ennek az oktatási módnak
az elemeit korábban is alkalmazták, de fontos, hogy tudatossá és általánossá váljék ez a szemlélet. A
természettudományos ismeretek tartalmából adódóan a természettudományos kompetenciákkal együtt
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a környezeti kompetenciákat is sok területen fejleszti. A nemzetközi folyamatokkal párhuzamosan
Magyarországon is elfogadottá vált a kompetenciaalapú oktatás szükségessége az oktatáspolitikusok és
kutatók körében. A természettudományos oktatásban a tanórák leginkább tanár által irányítottak. A
feladatokat pontosan megkapják a gyerekek, és elvégzik. A természettudományos gondolkodás és
problémamegoldás fejlesztéséhez azonban nélkülözhetetlen, hogy alkalmanként a diákok maguk
tervezzenek meg kísérleteket, kísérletsorokat, jussanak el a bizonyításokhoz, a következtetések
levonásához. A tanítás kutatásalapú megvalósítása a tanulók által létrehozott tudásra összpontosít, és
nem a tanár közvetítette ismeretanyagra épít. Ez a szemlélet összhangban van a fenntarthatóság
pedagógiája alapvetően pozitív, optimista kisugárzásával: A problémák hangsúlyozása helyett
pedagógusoknak és diákoknak együtt kell keresniük a megoldásokat. (Réti és Varga, 2008)
4. A fenntarthatóság pedagógiája
4.1. A fenntartható fejlődés fogalma
A fenntartható fejlődés egyre közismertebb kifejezés. Nincs azonban olyan, egységesen elfogadott
meghatározása, amely azonosan értelmezi a kifejezést, és a világ minden pontján ugyanazt jelenti. A
fenntartható fejlődés több mint a természeti környezet megóvása. Ez a koncepció az emberi „fejlődés”
mindennemű hatását figyelembe veszi, és kijelöli a hosszútávon is tartható irányokat gazdasági,
környezeti és társadalmi szempontból egyaránt. A fenntartható fejlődésnek tehát három alappillére van:
ökológiai, társadalmi és gazdasági pillérek. Az emberi tevékenység célja tehát alapvetően a társadalmi
jólét elérése, amelynek csupán eszköze a gazdaság és a lehetőségeket és korlátokat pedig a természeti
környezet szabja. Ez a korlát pedig a környezet eltartó képessége. (Szigeti, 2011) A 2. számú ábra, a
fenntartható fejlődés diagramját mutatja.

2.ábra: A fenntartható fejlődés diagramja

A fenntartható fejlődés meghatározásával kapcsolatban előfordul, hogy alapvetően hibás nézetet is
közvetítenek miszerint, azonosítja a fejlődést és a növekedést. Ez azért tekinthető alapvető hibának,
mert a növekedés mennyiségi, míg a fejlődés, minőségi változás. A fejlődésen minőségi változást kell,
hogy értsünk, azaz azt, hogy jobbá és tökéletesebbé válik valami, vagy valaki, nem pedig többé, vagy
nagyobbá. Az elmúlt években a magyar környezeti nevelés fogalomrendszerébe is bekerült a fogalom,
mint a „fenntarthatóság pedagógiája”. Ennek köszönhetően a környezeti nevelés célja a
környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítése.
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4.2. A fenntarthatóságra nevelés
A fenntarthatóság pedagógiája a részvételt és az egyenjogúságot a tanulási - és nevelési folyamatban
a társadalom egészére terjeszti ki. A fenntarthatóság elveinek elsajátítása nem csak az iskolai
rendszerben résztvevők, azaz tanulók feladata. A kölcsönösség megléte fontos része a nevelőmunkának
és a tervezésnek. Abból adódóan, hogy a fenntarthatóság egy rendszerszemléletű megközelítést követel
(környezet, gazdaság, társadalom), egy új pedagógiai irányzat jött létre. Ahhoz, hogy ezen rendszerek
között a mai kor és a jövő számára elfogadható és működőképes kapcsolat alakuljon ki a tantárgyi
felparcellázottságot és konzervatív didaktikai módszereket fel kell váltani hatékonyabbakkal. (Juhász
és Radócz, 2000)
Csakis akkor lehet megoldani a környezeti problémákat, ha az attitűdjeink megváltoznak. A
környezeti nevelést inkább folyamatnak kell tekintenünk, és nem csupán valamilyen tudásnak, amit el
kell sajátítani. Nem csupán az ismereteket és a jártasságokat kell gyarapítani, hanem a környezeti
tudatosságot, az értékítéletet, a felelősségtudatot, a viselkedési formákat és az érzékenységet is
fejleszteni kell.
5. Ökoiskolai program
5.1. Az ökoiskola
Az ökoiskolák filozófiája szerint az ökológiai és ökonómiai érdekek összeegyeztethetők. Az
ökoiskola: az ökológia és az ökonómia harmóniáján alapszik. A jövő generációk nevelése során a
környezettudatosan cselekvő állampolgár eszményképét tartják szem előtt. Egy ökoiskola abban
különbözik egy átlagos iskolától, hogy nem csak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés, a
fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az iskolai élet minden területén; az iskola működtetése
terén éppúgy, mint a gyerekétkeztetésben, vagy a táborok szervezése során. Az iskolai munkához több
szálon kapcsolódik a helyi közösség. A helyi környezeti értékek és gondok részét képezik az iskola
pedagógiai munkájának, a helyi pedagógiai programba beágyazottan.
5.1.1. Az ökoiskolák célja és módszerei
Az iskolai környezeti nevelés egyik legösszetettebb és leghatékonyabb formája és módszeregyüttese
az ökoiskolák világában alakult ki. Az első ökoiskolákat a nyolcvanas évek elején hozták létre NyugatEurópában és Ausztráliában, azóta sajátos kontinentális és globális ökoiskola-hálózatok jöttek létre. Az
ökoiskola fejlesztések célja az, hogy az intézmény pedagógiai programjában, tantervében és tanulási
helyzeteiben kiemelten jelenik meg a fenntarthatóságra nevelés pedagógiája. Az ökoiskola nemcsak
tanítja, hanem képviseli is a környezeti- és egészségtudatosságot, a fenntarthatóságot. Ezekben az
iskolákban szelektív hulladékkezelés, komposztálás, energiatakarékossági programok, az alternatív
energiák használata, az ivóvízzel való ésszerű takarékosság, és sok-sok egyéb öko-program zajlik
folyamatosan és megtervezett módon. Szoros együttműködést építenek ki saját helyi társadalmi
környezetükkel, a helyi közösséggel és önkormányzattal, a civil szervezetekkel és intézményekkel. Az
iskolai környezeti nevelés fontos és elengedhetetlen része az egészségnevelés. Ez a pedagógiai folyamat
is kétrétegű. Egyrészt: az iskolák tantervében, tanítási gyakorlatában megjelennek az egészség
megőrzésére vonatkozó ismeretek, fogalmak, adatok és összefüggések. Másrészt: az iskolai élet
mindennapos gyakorlatában kell gondoskodni a dolgozók és tanulók egészségéről.
5.1.2. Az „Ökoiskola” cím
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Vidékfejlesztési Minisztérium – a hazai és a nemzetközi
tapasztalatok alapján – fontosnak tartja, hogy az iskolás korosztály sajátos, korcsoportjának megfelelő
élményekre és tapasztalatokra, azaz tevékenységorientált környezeti- és fenntarthatóságra nevelésben
részesüljön. A fenntarthatóság elveinek, a környezettudatosság, valamint a fenntartható fogyasztás és
fejlődés oktatási intézményekben történő minél hatékonyabb megjelenése érdekében az oktatásért és a
környezetvédelemért felelős tárcák 2005-ben közösen létrehozták az „Ökoiskola” címet, melyet azóta
minden évben pályázat útján nyerhetnek el a nevelési-oktatási intézmények. Ez a Cím azoknak a
nevelési-oktatási intézményeknek az elismerése, amelyek intézményi keretek között átgondoltan és
rendszerszerűen foglalkoznak a környezettudatosság, a fenntartható fogyasztás és fejlődés
pedagógiájának gyakorlati megvalósításával, a környezeti-, és egészségneveléssel. A Cím
adományozása kapcsolódik az ENSZ „A fenntarthatóságra oktatás 2005–2014” évtizedének
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programjához. A Cím pályázati rendszerének kimunkálása az Iskolai Környezeti Kezdeményezések
nemzetközi hálózat több évtizedes tapasztalatai alapján történt.
5.1.3. Az „Ökoiskola” cím alkalmazhatósága
A nemzetközi kritériumokkal összhangban kialakított magyar Ökoiskola cím az oktatási- nevelési
intézmények megkülönböztető minőségjelzője, mely vonzóvá teszi az intézményt a szülők számára, és
pozitív külső visszajelzést nyújt az intézmény munkájáról a fenntartó számára. Az állami
kezdeményezésre létrejövő hálózat intézményei nagyobb eséllyel vesznek részt a környezeti nevelési,
illetve a fenntarthatóság pedagógiájával kapcsolatos pályázatokon. A cím elnyerője az Ökoiskolák
Hálózatának tagja lesz, hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere bővül, a hálózat programjai segítik
szakmai fejlődését. A díjazottak oklevelet kapnak. Az oklevelet az Emberi Erőforrások Minisztériuma
oktatásért felelős államtitkára és a Vidékfejlesztési Minisztérium környezeti nevelésért felelős
igazgatási és jogi helyettes államtitkára közösen adják ki. A pályázaton elnyert Cím nem jár együtt
költségvetési támogatással. Pályázati felhívás Ökoiskola és Örökös Ökoiskola Cím elnyerésére OFI,
honlap Forrás: http://www.ofi.hu/okoiskola-ofi-hu/okoiskola-cim/okoiskola-orokos[2018.10.29.]
5.2. A Dunaújvárosi Gárdonyi Géza Általános Iskola – Ökoiskola
Intézményünk, a Dunaújvárosi Gárdonyi Géza Általános Iskola, 4 tanéve nyerte el az „Örökös
Ökoiskola” címet. Ez a cím, a legmagasabb állami kitüntetés, amit oktatási intézmény kaphat a
természet - és környezetvédelem, valamint a fenntarthatóságra nevelésben nyújtott munkájáért. Az
ökoiskolai programnak köszönhetően a gyerekek környezeti neveltségi szintje, környezettudatos
magatartása, szemlélete, habitusa, jelentős fejlődésen ment keresztül.
5.2.1.Ökoiskolai tevékenységek, projektek
Gyermekeink folyamatos ismeretszerzésének érdekében kijelöltük azokat az öko-tudatos
tevékenységeket, melyekkel biztosíthatjuk, hogy ne csak a természetismeret vagy a fizika tantárgy
keretein belül foglalkozzanak környezetvédelemmel, hanem az élet egyéb színterein is. Lényeges, hogy
a folyamat során mindvégig megtalálhatóak legyenek ezek a kapcsolódási pontok – szelektív
hulladékkezelés, energiatakarékos és környezettudatos vásárlói magatartás és egyéb tevékenységek.
Létrehoztunk olyan hirdetőfelületet, ahol aktuális és állandó információk állnak rendelkezésre a
környezetvédelem iránt érdeklődők számára. Élősarkokat alakítottunk ki munkahelyeinken,
otthonainkban, gyermekeink közvetlen közelében. Ebben elhelyeztük házi kedvenceinket,
növényeinket. Az így kialakított térrész különlegessé, otthonossá teszi környezetünket. Ebben a „mini
oázisban” a gyerekek növényeket gondozhatnak, csíráztathatnak, hajtathatnak, gyökereztethetnek, és
megfigyelhetik a kisállatok (csigák, rovarok, kisemlősök stb.) viselkedését. Ezzel a módszerrel
gyermekeink nemcsak tanulnak, hanem jól is érzik magukat. Közösségi helyiségeinkben tékát hoztunk
létre, ahol természet-és környezetvédelemmel kapcsolatos forrásokból válogathatunk.
Meghirdettünk olyan versenyeket, pályázatokat közösségeinknek, amik arra ösztönöznek, hogy
aktívan folytassanak tanulóink hosszabb időszakon keresztül környezeti tevékenységeket. Például:
„Öko-tudatos” terem vagy szoba, elnevezésű verseny, „Hulladékból hasznosat” c. mestermunkaprojekt,
„Öko-napló”, rádióműsort indítottunk „Öko-percek” címmel, így gyermekeink egyéb forrásból is
értesülhetnek az aktualitásokról. A rádióműsort szintén gyermekek vezetik. A veszélyes hulladékok
(elem, akkumulátor, mobiltelefon, elektronikai hulladékok) szakszerű begyűjtésére és tárolására
gyűjtőedényt helyeztünk el a Relem’Nonprofit Kft. veszélyes hulladék begyűjtésével foglalkozó
szervezet közreműködésével. Országos „PontVelem” elemgyűjtő versenyhez csatlakoztunk iskolai
szinten. Energia őrjáratot működtetünk napi gyakorisággal, melynek tagjai önkéntes jelentkezők
(energia őrök), akik rendszeres szemlét tartanak: ellenőrzik a csapokat és a világítást, és az állapotról
rövid feljegyzést készítenek. Ennek köszönhetően a meghibásodások hamar (azonnal) jelzés értékűvé
válnak. A hibák elhárítása így sokkal rövidebb idő alatt következik be. Meghirdetünk használt elem,
ruha vagy PET-palack - és kupakgyűjtő akciókat csoportos, és egyéni nevezéssel. Részt veszünk olyan
környezetvédelmi pályázatokon, amikkel gyarapíthatjuk sport- és tárgyi eszközkészletünket.
Környezettudatos projekt napokat szervezünk, amelyek nemcsak az ökotudatos szemlélet fontosságára
hívják fel a figyelmet, pl. (Egészségnap, Madarak és Fák napja, Takarítási Világnap, Autómentes
nap, Víz Világnapja, Takarékossági Világnap, Föld napja stb.) hanem nagy közösségformáló
erővel is bírnak.
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A felsorolt lehetőségek kiváló alapot szolgáltatnak környezettudatos szokásrendszer kialakítására,
amelyek tapasztalataim alapján intézményesített formában kiválóan működnek.
6. Saját kutatás bemutatása
6.1. Az ökoiskolai program szemléletváltoztató hatásának vizsgálati módszerei
A Dunaújvárosi Gárdonyi Géza Általános Iskolában 2010. szeptember óta folyik az ökoiskolai
program. A programnak köszönhetően számos olyan elemet vontunk be az iskolán belüli és kívüli
tevékenységekbe, melyekkel tanulóink környezettudatos magatartását fejlesztettük. A program során
bekövetkezett környezeti habitus változását kérdőíves módszerrel vizsgáltam. A mérési eredményeket
statisztikai módszerekkel elemeztem, az elemzés eredményeiből következtetéseket vontam le.
Kutatásomat az általános iskolás tanulók körében végeztem. Célom, hogy feltárjam az általános iskolás
diákjaink környezeti beállítódását, szokásait. Elemeztem az otthonról hozott környezeti
szemléletmódot, mintát, valamint a tanárok értékközvetítő aktivitását, továbbá a nevelők
szerepfelfogását.
Az egymintás t próbával azt vizsgáltam, hogy a környezeti nevelésnek van-e hatása a diákok
környezettel kapcsolatos gondolkodásmódjára, viselkedésére. A kereszttáblás elemzések során arra
akartam választ kapni, hogy az egyes tevékenységek milyen hatással vannak egymásra, azaz van- e
kapcsolat két különböző, de a környezeti nevelés szempontjából összefüggő tevékenység, program,
illetve viselkedés között. Az elemzéshez először a korrelációs együttható szignifikancia vizsgálatával
azt ellenőriztem, hogy az egyes kérdések esetén a változók között talált összefüggés mekkora
valószínűséggel valódi és nem csak a véletlen műve. A kapcsolatot, azok között a kérdések között
vizsgáltam kereszttábla segítségével, amelyeknek korrelációs együtthatója legalább 95 százalékos
szignifikanciát mutatott, azaz tényleges összefüggés van közöttük. A vizsgálat során az SPSS program
segítségével a Khi négyzet próbát végeztem, a kapcsolat erősségét a Cramer-féle asszociációs mérték
segítségével határoztam meg. Az egymintás t próbával azt vizsgáltam, hogy a környezeti nevelésnek
van-e hatása a diákok környezettel kapcsolatos gondolkodásmódjára, viselkedésére. A mérési
eredmények elemzése során megállapítható, hogy a hipotézis beigazolódott, miszerint: Az
Ökoiskolában a diákok környezeti neveltsége, környezettudatos attitűdje, tudatos fogyasztói
magatartása az ökoiskolai program, és az intézményben folyó tudatos környezeti nevelés hatására
pozitív változáson ment keresztül.
A kereszttáblás elemzések során arra akartam választ kapni, hogy az egyes tevékenységek milyen
hatással vannak egymásra, azaz van- e kapcsolat két különböző, de a környezeti nevelés szempontjából
összefüggő tevékenység, program, illetve viselkedés között. Az elemzéshez először a korrelációs
együttható szignifikancia vizsgálatával azt ellenőriztem, hogy az egyes kérdések esetén a változók
között talált összefüggés mekkora valószínűséggel valódi és nem csak a véletlen műve. A kapcsolatot,
azok között a kérdések között vizsgáltam kereszttábla segítségével, amelyeknek korrelációs
együtthatója legalább 95%-os szignifikanciát mutatott, azaz tényleges összefüggés van közöttük. A
vizsgálat során az SPSS program segítségével a próbát végeztem el, a kapcsolat erősségét a Cramerféle asszociációs mérték segítségével határoztam meg. Az elemzésekből kiderült, hogy több esetben
kimutatható, legalább közepes erősségű kapcsolat van az egyes tevékenységek között, azaz valamilyen
célzott tevékenység egy más jellegű tevékenységre vagy viselkedésre is pozitív hatással van. Ennek
köszönhetően kimutatható a kapcsolat pl. a szelektív hulladékgyűjtésre vonatkozó ismeretek, valamint
a vásárláskor a csomagolás, mint döntési szempont között. Ez azt jelenti, hogy a környezeti nevelés
által a különböző területeken létrejövő viselkedés és szemléletváltozás nem egymástól független
részekből áll, hanem sok diák fejében legalábbis kezd kialakulni a komplex, összefüggéseiben
megjelenő környezettudatos habitus.
6.1.1. A környezeti nevelés és az attitűd összefüggéseinek elemzése
A 3. ábra a tanulók iskolai hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tájékozottsága és az iskolában a
környezetvédelem órai és órán kívüli megjelenése közötti összefüggést ábrázolja.
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3.ábra: A tanulók iskolai hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tájékozottsága és az iskolában a környezetvédelem órai
és órán kívüli megjelenése közötti összefüggés

A kereszttábla segítségével a tanulók iskolai hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tájékozottsága és az
iskolában, a környezetvédelem órai és órán kívüli megjelenése közötti összefüggést vizsgáltam.
A „Milyen gyakran kerül szóba a környezetvédelem az iskolában” kérdés kapcsán a gyerekek
válasza; a kék színnel jelölt értékek: a „szinte soha”, a zöld színnel jelölt értékek: a
„környezetvédelemmel kapcsolatos órákon”, míg a sárga színű oszlopdiagram: a „gyakran a
legkülönfélébb órákon, iskolai eseményeken” válaszokat jelölik.
A két adatsor között összefüggés van, azaz a környezetvédelem iskolai megjelenése, valamint a
diákok tájékozottsága az iskolai hulladékgyűjtésről összefügg. A változók között is összefüggés van.
Mivel a khí-négyzet próba szignifikanciája 0,041, tehát kisebb, mint 0,05, ezért elvetjük a khí-négyzet
próba nullhipotézisét, vagyis van összefüggés a változók között. A változók közti összefüggés erőssége
a Cramer’s V értéke 0,249. Eszerint a változók között gyenge erősségű összefüggés van.
Az ábra jól tükrözi a környezetvédelem tanórai, és tanórán kívüli megjelenése, és a szelektív
hulladékgyűjtés közötti kapcsolatot. Azoknak a tanulóknak, akik még csak a környezetvédelemmel
kapcsolatos órákon hallottak a környezetvédelemről, azok a tanulók még nem is hallott az iskolai
szelektív hulladékgyűjtésről. A tájékozott tanulók azok, akik tudják, hogy az iskolában többféle
hulladék szelektív gyűjtése folyik, döntő többsége azaz 55%-a tanórákon kívül, a legkülönfélébb iskolai
rendezvényeken hallott a környezetvédelem problémáiról, fontosságáról.
A 4. ábra az iskola pedagógusai által szervezett zöld programok száma és a környezetvédelem
témáinak tanórai és tanórán kívüli megjelenése közötti kapcsolatot láttatja.

391

4.ábra: Az iskola pedagógusai által szervezett zöld programok száma és a környezetvédelem témáinak tanórai
és tanórán kívüli megjelenése közötti kapcsolat

A Következő diagramon, a kereszttábla segítségével az iskola pedagógusai által szervezett zöld
programok száma és a környezetvédelem témáinak tanórai és tanórán kívüli megjelenése közötti
kapcsolatot vizsgáltam.
A „Szervez-e az osztályfőnököd zöld programokat, kirándulásokat” kérdés kapcsán a gyerekek
válasza; kék színnel jelölt értékek: az „egyáltalán nem”, a zöld színnel jelölt értékek: a „néha”, míg a
sárga színű oszlopdiagram: a „igen, többször is” válaszokat jelölik.
A két adatsor, azaz az iskola pedagógusai által szervezett zöld programok száma és a
környezetvédelem témáinak tanórai és tanórán kívüli megjelenése között összefüggés van. Akik szerint
az iskolában gyakran, a legkülönfélébb órákon és iskolai eseményeken is szó esik a
környezetvédelemről, azoknak a tanulóknak nagyobb valószínűséggel szervez az osztályfőnökük zöld
programokat az iskolai programokon kívül. Azok a diákok, aki szerint szinte soha nem esik szó a
környezetvédelemről, azoknak az osztályfőnöke egyáltalán nem szervez zöld programokat,
kirándulásokat az iskolai kötelező programokon kívül. Mivel a khí-négyzet próba szignifikanciája 0,
000 tehát kisebb, mint 0,05, ezért elvetjük a khí-négyzet próba nullhipotézisét, vagyis van összefüggés
a változók között. A változók közti összefüggés erőssége a Cramer’s V értéke 0,408, ennek alapján,
tehát a változók között közepes erősségű összefüggés van.
A grafikonról látszik, hogy a változók között érzékelhető kapcsolat van. Azon diákok, akik szerint
a környezetvédelem gyakran, az órákon kívül különböző eseményeken is szóba kerül, a legtöbben azok
vannak (az összes megkérdezett 39%-a ide tartozik), akik szerint évente több zöld program is van az
iskolában. Azoknak a diákoknak, aki szerint szinte soha nem esik szó a környezetvédelemről, nagy
többsége viszont úgy nyilatkozik, hogy az osztályfőnök egyáltalán nem szervez zöld programokat.
Az 5. ábrán a nem kötelező környezetvédelmi programokon való részvételi aktivitás és a megfelelő
helyre történő hulladék elhelyezés közötti kapcsolat látható.
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Részt veszel-e az iskolai nem kötelező környezetvédelmi
programokon, akciókon?

A nem kötelező környezetvédelmi programokon való részvételi aktivitás és a megfelelő
hulladék elhelyezés közötti kapcsolat
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5.ábra: A nem kötelező környezetvédelmi programokon való részvételi aktivitás és a megfelelő hulladék
elhelyezés közötti kapcsolat

A kereszttábla segítségével a nem kötelező környezetvédelmi programokon való részvételi aktivitás
és a környezeti neveltség egy fontos része, a szemetelés, illetve a megfelelő hulladék elhelyezés közötti
kapcsolatot vizsgálom.
A „Részt veszel-e az iskolai nem kötelező környezetvédelmi programokon, akciókon” kérdés
kapcsán a gyerekek válasza; kék színnel jelölt értékek: a „nem, nem érdekel az egész”, a zöld színnel
jelölt értékek: az „alkalmanként, ha van hozzá kedvem”, míg a sárga színű oszlopdiagram: a „igen,
szívesen” válaszokat jelölik.
A két adatsor, azaz a környezetvédelmi programokon való részvételi aktivitás és a környezeti
neveltség között, összefüggés van. A változók között is összefüggés van. Mivel a khí-négyzet próba
szignifikanciája 0, 006 tehát kisebb, mint 0,05, ezért elvetjük a khí-négyzet próba nullhipotézisét, vagyis
van összefüggés a változók között. A változók közti összefüggés erőssége a Cramer’s V értéke 0,302,
tehát a változók között közepes erősségű összefüggés van.
A grafikon alapján is megállapítható, hogy a két változó között, van kapcsolat. Azon diákok
csoportjában, akik az elhasznált írólapot környezettudatosan a „PAPÍR” feliratú gyűjtőedénybe dobják,
a legmagasabb arányban olyanok vannak, akik szívesen részt vesznek a nem kötelező környezetvédelmi
programokon, a legkisebb pedig azok aránya, akiket nem érdekel az egész.
Azok között a diákok között, akik viszont a papírt egyszerűen ledobnák a földre, azoknak a
legmagasabb az aránya, akiket nem érdekelnek a környezetvédelmi programok. A szervezett
programokon való részvétel tehát hatással van a környezeti neveltségre.
7. Összegzés
A felmérés eredményeinek részletes, minden kérdésre kiterjedő elemzése során az derült ki, hogy
minden tekintetben fejlődés érzékelhető a gyerekek gondolkodásmódjában, a környezethez való
viszonyában. Bizonyos területeken igen jó eredmények születtek. A program sikeressége szempontjából
lényeges információ, hogy az intézmény egyébként munkával leterhelt pedagógusai milyen aktivitással
vesznek részt a programban, mekkora lelkesedéssel végzik az egyáltalán nem honorált pluszmunkát a
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siker érdekében. A kutatás gyakorlati jelentőségét abban látom, hogy a feltárt problémák által
hatékonyabbá válhat az intézményben folyó környezeti nevelés programja.
Összegzésként megállapítható, hogy a környezeti nevelés igen változatos megvalósításra nyújt
lehetőséget. Az egyes témák feldolgozása során a módszerek, eljárások, stratégiák széles skálájából
válogathatunk az adott témának, a tanulók életkori sajátosságainak megfelelően. Használom a
hagyományos módszereket is, de a környezeti nevelésben sokkal hatékonyabbak az élmény- és
tevékenységalapú, interaktív módszerek. Az intézményben folyó öko-program kapcsán megállapítható,
hogy szervezett és sok tekintetben eredményes környezeti nevelés folyik. Ennek köszönhetően a
tanulók többsége, környezettudatosan gondolkodik, részben magáévá tette a tudatos vásárlói habitust
és a környezetvédelmi neveltségi szintje is határozottan emelkedett. Ezzel valószínűsíthető, hogy az
általános iskolai diákok első osztálytól kezdett jól szervezett szemléletformáló képzése gyökeresen
pozitív irányban változtatja meg, a ma még sok esetben a környezet iránti közömbös, vagy negatív
viselkedést, életmódot.
Gyakorlatilag, minden korosztály részese lehet a környezeti szemléletformáló folyamatnak
tudatosítással, önműveléssel, vagy akár barátok, családtagok és kollégák közötti információcserével.
Az ismeretek szélesítése, a saját és mások hozzáállásának megváltoztatására irányuló törekvések
lehetnek az első lépcsőfokok a kívánt eredmény eléréséhez. Mindez természetesen akkor valósulhat
meg, ha a társadalom tagjai felvállalják az egész életen át tartó tanulást. A környezettudatos attitűddel
rendelkező egyén, nagy valószínűséggel az élet más területein is a tudatosabb gondolkodást, és az okokozati összefüggések ismeretében felelősségteljesebb magatartást is tanúsít, illetve ad át utódinak.
Az emberiség jövője nagy részben azon múlik, hogy mennyire vagyunk képesek a fent említett
magatartásformákat magunkévá tenni.
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THE EFFECT OF THE ECO-SCHOOL PROGRAM FOR THE ATTITUDE
Abstrakt
Early environmental education of children is necessary, as they are the consumer society of the
future. The challenge facing education is therefore; to direct students' attitudes from the beginning to a
direction that is sustainable in their thinking and acting.
Our institution, the Gárdonyi Géza Primary School of Dunaújváros, won 4 titles of the Eternal
School of Ecology. This title is the highest state award that an educational institution can receive for its
work on nature and environmental protection and sustainability education. Thanks to the eco-school
program, the level of environmental education, environmentally conscious behavior, attitudes, habitus
of children has evolved significantly.
In my presentation I would like to present the possibilities and tools of environmental education and
the results of empirical research.
Keywords: Activity-oriented environmental education, Pedagogy of sustainability, Ecological School,
Program, Description of research, Summary, conclusions
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Összefoglaló
A tanulmány célja, hogy állapotfelmérést nyújtson az Eötvös József Főiskola első évfolyamos
hallgatóinak azon beszédsajátosságairól, kommunikációs jellegzetességeiről, amelyek a későbbi
pedagógiai munkájuk hatékonyságában meghatározó szerepűek lesznek. A hallgatók felmérésének
indoka, hogy a csecsemő- és kisgyermek nevelő, az óvópedagógus és a tanító szakon végzettek egyik
legfontosabb munkaeszköze lesz a beszédük, és a felsőoktatási hatékonyság szempontjából is fontos
látni a hallgatók beszédtevékenységének általános jellemzőit. A vizsgálat szempontrendszere arra
irányult, hogy felmérje a bementként tekinthető alapvető jellegzetességek milyen szintűek a pedagógiai
kommunikáció elvárt kritériumaihoz képest. Ezek felmérése a felsőoktatási tanítási-tanulási folyamat
tervezésében fontos, hiszen a tanulmányaik befejezése után a hallgatóknak magas szintű
kommunikációs készségekkel és képességekkel kell rendelkezniük.
Kulcsszavak: pedagógiai kommunikáció, beszédsajátosság, kommunikáció, nyelv- és beszédfejlesztés
1. A hallgatók vizsgálatának elméleti háttere
1.1. Pedagógiai kommunikáció
A pedagógiai kommunikáció fogalmának használatával fontos tisztázni, hogy mit is ért a
tudományos diskurzus a megnevezés alatt. Mi az, ami speciálissá teszi és elkülöníti a kommunikáció
egyéb színtereitől. A definíció és az ezáltal kijelölt kutatási szempontrendszer is rendkívül szerteágazó,
amelyet Zsolnai József (1996, 122.) meghatározása is mutat:
„A pedagógiai kommunikációtan tehát ma már nagyjából interdiszciplináris területe a pedagógiának.
Tárgykörébe tartoznak a pedagógia világának különböző szintjein a pedagógiai alapviszony
lényegiségét kifejező kódhasználat, szerepcserék, információcserék, illetve a kommunikációs aktusok
és folyamatok eredményeként keletkező kommunikátumok, amelyek manifesztálódhatnak írott és
mondott szövegekben éppúgy, mint gesztusokban, mimikában, öltözködésben stb. A pedagógiai
kommunikációtan funkciója a pedagógia szervezett, szabályozott és spontán világában tetten érhető
szabályosságok és kommunikációs jellegzetességek számbavétele, leírása és tipizálása.”
A definícióból kiindulva alapvetően a kommunikáció tényezőin keresztül kell meghatározni azokat
a sajátosságokat, ami megkülönbözteti a hétköznapi és pedagógiai kommunikációt egymástól.
Mindehhez a legegyszerűbb, ha a kommunikációelmélet jól ismert Jakobson-féle modelljét (1969)
tekintjük kiindulási pontnak, amelyben tényezőként funkcionál az adó, a címzett, az üzenet, a kód, a
csatorna, a kontextus és a kontaktus.
A nevelési-oktatási közlési folyamatban az adó lehet a nevelő, oktató és természetesen a gyerek is.
Az újfajta pedagógiai szemlélet hangsúlyozza annak szerepét, hogy a pedagógus mellett a gyermek is
jelentős számú megszólalási lehetőséghez jut. (Ez nem jelenti azt természetesen, hogy az irányítás nem
az oktató/nevelő feladata, így még nagyobb fokú tudatosság várható el tőle.) Ennek számos módja lehet,
de az biztos, hogy a frontális pedagógiai megnyilatkozás ma már nem szolgálnak követendő mintaként.
Így a pedagógusnak a megnyilatkozások számtalan módját kell alkalmaznia mindennapi munkája során,
intézményes keretek között 15-40 fajta beszédaktus is elhangozhat. Ezek közül a leghangsúlyosabb a
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megszólítás, a kijelölés, a dicséret, az értékelés, a tanári kérdés, a tájékoztatás, az utasítás. Az adó
szerepét további tényezők is elkülönítik a hétköznapi társalgástól a pedagógiai térben (Albertné, 2004):
1. a beszédjog csak a tanárt, illetve az általa kijelölt személyt illeti meg,
2. a szóátadás kijelöléssel vagy önkijelöléssel történik,
3. nem feltétlenül nyilatkozik meg mindenki,
4. a beavatkozás (a beszélők egymás segítségére siethetnek egy kifejezés megtalálásának céljából)
csak a tanár részéről lehetséges.
A címzett tehát lehet gyermek és pedagógus, de a társalgás szabályozásában a felnőtt játszik
domináns szerepet. A csatorna megválasztásának módja szintén a pedagógia tervezés feladata, főként
az IKT eszközök elérhetősége és általuk nyújtott számos lehetőség miatt, ami szintén az újfajta
pedagógiai szemlélet felé mutat. Az üzenet és annak kódolása a pedagógiai tevékenység módszertani
kultúrájához köthető része, ennek szerepe hangsúlyos a tanítási-tanulási folyamat szervezésében. A
témát a pedagógus jelöli ki, amelynek szabályozási keretét a tanterv jelöli ki. Nem különíti el a
hétköznapi társalgástól az a mozzanat, hogy a pedagógus kódhasználatában alkalmazkodik a
címzettekhez: szó- és mondathasználatát hozzáigazítja a gyerekek fejlettségi szintjéhez, előzetes
tudásához. Azonban speciális abban a vonatkozásban, hogy a megnyilatkozások előre meghatározott
pedagógiai célt szolgálnak és előre tervezettek. Érdekessége, hogy annak ellenére, hogy tervezett
megnyilatkozásról beszélünk, mégis sok elemében mutatja a spontán megnyilatkozások jellemzőit
minden nyelvi szintet figyelembe véve. Ha az összes megszólalás kódolását nézzük, akkor is
észrevehető, hogy érdekes egyesítése a hétköznapi és a tudományos nyelvnek (Zrinszky, 2002). A
kódolás rendszeréhez tartozik, hogy a nem verbális kommunikációnak talán még hangsúlyosabb
szerepe van, mint a hétköznapi kommunikáció során. A „tipikus pedagógusviselkedés” is sokszor egy
mozdulathoz, egy nézéshez, egy hanglejtéshez kötődik. Sokszor a kommunikáció mellékszálai (például
dicséret, fegyelmezés) is ebben formában vannak jelen (Zrinszky, 2002).
1.2. A pedagógiai kommunikáció minőségi mutatói
A tantermi interakció a társalgás egyik speciális típusa. A társalgás vizsgálata interdiszciplináris
terület, az ezzel kapcsolatos kutatások szintéziséből az a következtetés vonható le, hogy a
beszédtevékenységünket ösztönösen, a kommunikatív kompetencia részeként (vö. Banczerowski,
1994.) végezzük, a grammatikai szabályokon túl az élő nyelvhasználatot interakciós szabályok szerint
szervezzük és arra törekszünk, hogy a kommunikáicót fenntartsuk és együttműködjünk a
beszédpartnerünkkel. Grice maximái − a beszédpartnerek által látensen követett parancsok − mint a
mód, a relevancia, a minőség és a mennyiség ideális esetben az osztálytermi kommunikációban is jelen
vannak: a pedagógus a témát tartva, megfelelő és érthetően strukturált információt közöl a diákokkal,
melyek igazodnak az életkori sajátosságaikhoz, vélhetően igaz állítások és megfelelnek a szabályozott
kontextusnak, mely erre a kommunikációs közegre jellemző (Grice, 1997). Ha az együttműködési
alapelveket didaktikai szempontokkal kibővítjük, megkapjuk azokat a mutatókat, melyek a tanári
kommunikáció minőségét befolyásolják. Ezek az alábbiak:
1. A kommunikáció relevanciája (jelentősége, odaillősége, célszerűsége).
2. A kommunikációs stílus adekvátsága (a tantárgy sajátosságaihoz, az adott osztály fejlettségi
szintjéhez, a tanár személyiségéhez illő).
3. A tanári kommunikáció centruma (Ki áll a középpontjában? Melyik a domináns?)
4. A tanári kommunikációban kifejeződő attitűdök (tolerancia, felelősségérzet, a tárgy iránti
lelkesedés-közömbösség, ellenszenv, egyesek felértékelése, mások diszkriminálása, kiégettség).
5. A tanulói kommunikáció szabadságfoka (motiválás a véleménynyilvánításra, vitára, bírálatra,
„megnyílásra”).
6. A tanulói kommunikáció irányítástechnikája (a félénkebb tanulók megfelelő szerephez juttatása,
a nagyhangúak erőszakmentes csillapítása) (Zrinszky, 2002, idézi Holik és Sanda, 2015.)
A pedagógiai kommunikáció tényezőinek rövid áttekintése során kiderül, hogy az erre irányuló
vizsgálat mindenképpen csak gyakorlati keretek között tud megvalósulni: interakcióban a gyerekekkel,
intézményes keretek között. Azonban a bemeneti mérés elméleti előkészítése során fontosnak találtam,
hogy ebben a kommunikációs folyamatban az adó, azaz a pedagógus szerepe az elsődleges
meghatározó.
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Elsőként abban, hogy milyen mértékben képes az együttműködésre a többi résztvevővel, azaz a
gyerekekkel szemben. Hiszen a kommunikációs aktus akkor válik sikeressé, ha a partnerek
együttműködnek egymással. Tehát kölcsönösen törekednek arra, hogy megértsék egymást. Ezt a
nyelvészetben Grice (1997) az együttműködés alapelvének nevezte. Mindez általában – a társalgás
többi szabályához hasonlóan – a kommunikatív kompetencia részeként működik, főként ösztönösen.
Ennek a pedagógia kommunikációban is jelentős szerepére már Herbszt Mária (2008) is rámutatott.
Grice (1997) az együttműködés irányelveit maximáknak nevezte, amelyet a beszélők a tárgytól
függetlenül követnek és várnak el partnerüktől. A grice-i modell alapján a vizsgálat elméleti keretének
kijelölésében fontos a mód maximájának kritériuma. A mód maximája összegezve azt kívánja, hogy
legyünk érthetőek. Megnyilatkozásunk legyen tömör, kerüljük a kétértelműséget, homályosságot.
A kutatás vizsgálati kerete a kijelölt maxima köré szerveződik, amelyben a fókusz a kódolás
minőségére irányul, azaz a pedagógus beszédének hangsúlyos szerepére mutat rá.
1.3. A pedagógus beszéde
A pedagógus beszéde meghatározza az oktatás minőségét. Ezt az állítást számos a
kommunikációelméletből származtatható érv, illetve a pedagógiai kommunikáció témakörébe
illeszkedő vizsgálati eredmény is alátámasztja. Kérdés azonban, hogy mik a pedagógus beszédének
alapvető kritériumai.
Idetartozhat a verbális jelrendszert és az azt kiegészítő nem verbális jelrendszer használata, ezen
belül főként a szupraszegmentumok szerepe. Ezek alapvetően meghatározzák a megnyilatkozás
minőségét és érthetőségét, ezért a mérés során ez a legmeghatározóbb megfigyelési szempont. Az adó
szempontjából a szupraszegmentális eszközök is közvetítik azokat a meghatározó jegyeket, amelyek a
kommunikáció során az adóról, az adónak a tartalomhoz, a kontextushoz, kommunikációs partnerhez
való viszonyáról árulkodnak. A hallgató számára a prozódiai elemek természetesen könnyítik a
megértést és az értelmezést, továbbá jelzik azt is, hogy az üzenet mennyire értelmezhető szó szerint
(Kassai, 2005). A hang többletinformációja a legfontosabb, ezek a beszélő szándéka szerint lehetnek
explicitek és implicitek, de mindkét esetben fontos, hogy a hallgató dekódolja, és ezeket a tényezőket
is figyelembe vegye a kommunikáció során. Természetesen a hangjelenségek a tartalomról sem
választhatók le teljesen, értelmi és érzelmi kapcsolatban is összefonódnak.
Trager (R. Molnár, 1988) a paranyelv vokális jeleiként megkülönbözteti (1) a hangtulajdonságokat
és (2) a hangadás tulajdonságait (vokalizációkat). A hangtulajdonsághoz tartozik a hangmagasság
terjedelme, kontrollja, a beszédtényező, hangképzés kontrollja, rezonancia, a hangrés kontrollja és a
beszéd közbeni ajakkontroll. A tulajdonságokat három részre osztja, aszerint, hogy azok (a) jellemzők,
(b) módosítók vagy (c) különálló egységként kezelhetők. Hangbéli különállóként az olyan
megnyilatkozások értelmezhetőek, amelyek a szó szintjét nem érik el, mégis egységes
jelentéstartalommal bírnak, például: aha, öhö (R. Molnár, 1988). A rendszerezés tanulsága a vizsgálat
szempontjából, hogy a hangtulajdonság és a hangadás tulajdonságai elkülönítendők. Az előbbi
fiziológiailag meghatározott, míg utóbbi a kommunikáció során jelzi a beszélő attitűdjét és közvetíti
szándékát, beszédtechnikai feladatokkal fejleszthető. A szép beszédben nemcsak a hangszínezet, hanem
módosítóként a hangmagasság, a hangsúly, a hanglejtés, a hangerő, a beszédtempó, a ritmus és a
szünetek is szerepet játszanak, amit összefoglalóan szupraszegmentumoknak nevezünk (Gósy, 2004).
A kutatás során ezeket az elemeket vizsgáltuk, hiszen ezek a változatosság eszközeiként szolgálhatnak
a beszédben.
A hiteles tanári beszédhez elengedhetetlen, hogy a tanár rendelkezzen ezekkel a beszédtechnikai
ismeretekkel és azokat tervezetten és irányítottan tudja alkalmazni az üzenet kódolása során.
Beszédtechnikai felkészültsége akkor tekinthető jónak, ha képes alkalmazni megnyilatkozása során a
magassági, erősségi, hangszín, tempóbeli, ritmus váltását, valamint a szünetek tudatos alkalmazásával
is hozzájárul mondanivalója egyértelműsítéséhez (Rozgonyiné, 1999). Az igényesebb, tudatosan
formált pedagógia beszéd ideális esetben változatosabb, árnyaltabb formákra törekszik. Wacha Imre
(2010) szerint a kiemelő eszközök az ún. „dominancia-eltolódáson” alapulnak: a beszélő a mondanivaló
differenciálásra tudatosan és változatosan alkalmazza a szupraszegmentális eszköztárát. A
pedagógusnak változatos beszédre szüksége van egyrészt a bonyolultabb mondanivaló árnyalásának
esetében, illetve a tanulói érdeklődés fenntartásában is. Gyakran előfordulhat az is, hogy a tanári beszéd
spontán nyelvi egységeiben szabálytalan nyelvi struktúrát hoz létre a beszélő, amelyeket szintén ezekkel
az eszközökkel tud a leghatásosabban korrigálni. További részfunkciók Wacha (2010) szerint:

398

1. A mondatok logikai elrendezése, tehát annak kifejezése melyek a mondanivalóban a leginkább
és a kevésbé hangsúlyos tartalmi elemek.
2. A mondaton belüli szerkezeti egységek elrendezése, a nyelvi-logikai elemek kijelölése.
3. A szövegkohézió megteremtésében szerepet játszó nyelvi elemek hangsúlyozása.
4. A téma és a réma elkülönítése.
5. A mondatok modalitásának jelölése. Különösen fontos lehet ez a pedagógia kommunikációban a
kérdés és a felszólítás egyértelmű jelölésében.
6. A mondanivaló felruházása érzelmi töltettel.
A pedagógus beszédének kritériuma a beszédtechnikai sajátosságok mellett, hogy mondanivalóját
logikusan rendezze el, a lényeget megfelelő eszközökkel emelje ki. Mondatait grammatikailag és
stilisztikailag egyaránt megfelelően szerkessze. A szegmentálás minőségi megfigyelése két vizsgálati
szempontban jelenik meg, amelyek a hallgatók beszédének szerkesztettségére, logikai felépítettségére
irányulnak. Feltételezhető, hogy aki megnyilatkozásában a mód maximáját betartja, annak sokkal
hatékonyabb lesz a kommunikációja intézményi keretek között is, ahol a tervezettség és az
alkalmazkodás egyaránt szerepet játszik.
2. A mérés megvalósítása, szempontjai
A mérés alanyai az Eötvös József Főiskola első éves nappali és levelező szakos hallgatói voltak. A
nappali képzésből a mérésben részt vett öt csecsemő- és kisgyermeknevelő, tíz óvópedagógus, hat tanító
szakos hallgató. A levelező képzésből öt tanító szakos hallgató beszédét vizsgáltuk.
A hallgatókat előzetesen arra kértük, hogy egy adott témához (bemutatkozás, kisgyermekkor
bemutatása) kapcsolódóan készüljenek fel három perces önálló megnyilatkozásra. A választható témák
megjelölése is azt a célt szolgálta, hogy a felvétel rögzítése alatt oldja a hallgatók feszültségét. Az
előzetes témamegjelöléssel további célunk volt, hogy a megnyilatkozás félspontán vagy félinterpretatív
(Gósy, 2005) legyen, mivel ez közel áll a pedagógus megnyilatkozásának általános jellemzőjéhez: a
beszélő előzetesen felkészül a beszédre, megtervezi, hogy mit szeretne mondani; de a nyelvi formát az
adott pillanatban rendeli a gondolatokhoz. Az adatfelvétel kamerával történt, hiszen nem fonetikai
elemzés volt a célja a vizsgálatnak, hanem egy komplex szempontrendszer megfigyelése, amelynek
fontos eleme a vizuális megfigyelés is. A felvétel helyszíne egy külön erre a célra berendezett tanterem
volt. A berendezésénél is arra törekedtünk, hogy oldott légkört alakítsunk ki, mérsékelve az izgatottság,
feszültség beszédprodukcióban is megjelenő jeleit. A székeket körben helyezkedtek el, a kamerát a
körön kívül állt. Egy szék volt kijelölve a megnyilatkozáshoz, ami szintén a kör része volt, így az adott
hallgatónak nem kellett a kamerához beszélnie, címezhette az társainak. A felvétel tanórák részébe épült
be, ráhangoló feladatokkal. A mérés a nappali és a levelező szakos hallgatók esetében egy-egy napon
valósult meg csoportbontásban. A csoportok már ismerték egymást, hiszen a tanév kezdés után több
héttel valósult meg a mérés. Összességében a körülményeinek kialakítása során az elsődleges törekvés
az volt, hogy olyan feltételeket biztosítsunk, amelyek minimalizálják a hallgatók izgatottságát, és
mérsékeljük ennek a beszédprodukcióban is megjelenő jeleit.
A megfigyelés szempontjai tehát a hallgatók kommunikációjának arra a részére vonatkoztak,
amelyek a felsőoktatási képzés bemenetében mérhetőek és a későbbi pedagógiai kommunikációjuk
minősége szempontjából meghatározóak. A szempontok az alábbiak:
A beszéd szupraszegmentális elemei:
1. Hangmagasság
2. Hangsúly
3. Hangerő
4. Hanglejtés
5. Beszédtempó
6. Szünet
Beszédtechnikai szempontok:
7. Beszédlégzés
8. Az artikuláció minősége
Szempontok a szöveg koherenciájára vonatkozóan:
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9. A mondatok grammatikai minősége
10. A megnyilatkozás makroszintjének tervezése a szöveg logikai minőségének megteremtésében
3. A mérés értékelése és eredményei
A szempontok értékelésénél fontos megjegyezni, hogy a hallgatók már teljesítették a felvételi eljárás
alkalmassági vizsgáját, így beszédüket tekintve alapvetően megfelelnek a pedagógusi pályán elvárt a
kommunikációt és a beszédet érintő elvárásoknak. A bemeneti mérés feltételezése azonban, hogy a
hallgatóknak szükséges lehet olyan kommunikációs és beszédtechnikai fejlesztés, amely csak bizonyos
részterületeket érint, mégis szükséges ahhoz, hogy a pedagógiai kommunikációjuk a leginkább
hatékony legyen. Az eredmények értékelésénél tehát az elsődleges lépés az volt, hogy megállapítsuk a
hipotézis érvényességét. A mérés értékelése megfigyeléssel történt, hiszen a cél az általános
kommunikációs és beszédkészség meghatározása, nem egy részterület kvantitatív vizsgálata. A
megfigyelési szempontok alapján megfigyelt sajátosságok gyakoriságából megállapítható, hogy a
hipotézis igaznak tekinthető-e.
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Érintett hallgatók száma

1. diagram: A hallgatók számának megoszlása a megfigyelési
szempontokban való érintettség alapján

A vizsgálat összesített eredményei alapján megállapítható az az általános következtetés, hogy
minden hallgató beszéde érintett valamelyik szempontból, illetve szempontokból. A vizsgálat második
lépésként értékeltük, hogy ezek milyen mértékben határozzák meg beszédtevékenységüket és az, hogy
ezek milyen mértékben fejleszthetőek. A diagramon jól látszódik, hogy nagyobb részben négy, három
és kettő részterületen voltak olyan megfigyelési észrevételek, amelyeket fejlesztendő hibának
tekintettünk. Minden hallgató esetében fejleszthető a részterülteket által kijelölt feladat mennyiség. Az
értékelésnél fontos tisztázni azt is, hogy a megfigyelés során mi tekinthető hibának. Az egyes
szempontok akkor váltak egy hallgatónál érintett területnek, ha azokhoz valamilyen megfigyelési
feljegyzés társult. A feljegyzések fejlesztési célokat jelölnek meg, kizárólag olyan mértékűeket,
amelyek fejlesztése a felsőoktatási tanulmányaik során még korrigálható. A mért hallgatók közül a
leggyengébbnek a hét megfigyelési szempontban érintettek tekinthetőek, azonban ezek a hibák is eltérő
mértékben határozzák meg beszédüket. Összességében mindegyik hallgató beszéde megfelelő, kisebb
mértékű korrekcióval fejleszthető. Egy hallgató sem volt azonban, aki a megfigyelés során tökéletes
beszélőnek minősült volna. Ez az eredmény több tényező miatt sem meglepő. Az elsődleges ok, hogy
a hallgatók mindegyike megfelelt a pedagógusképzés kötelező bemeneti mérésén, így nem váratlan
eredmény, hogy nincs olyan hallgató, akinek olyan beszédét nagymértékű és fejleszthetetlen hibák
jellemeznék. (A beszédhiba kizáró ok az alkalmassági vizsgán.) A másik tényező, ami hatással van az
eredményekre az, hogy bár a lehetőségekhez mérten próbáltuk az oldott légkört megteremteni a mérés
során, mégis megfigyelhető a hallgatók izgatottsága, ami egyértelműen befolyásolja
beszédtevékenységüket. A harmadik tényező pedig, hogy nagyon kevés olyan – ennyi rutinnal
rendelkező – beszélő van, akinek beszéde tökéletes lenne félinterpretatív megnyilatkozás során. Tehát
nem lehetett cél, hogy hallgatóink beszéde tökéletesnek minősüljön, sokkal inkább az, hogy felmérjük,
melyek azok a részterületek, amelyeket a felsőfokú tanítási-tanulási folyamatába fejlesztendő
területként kell megjelölni. A tudatos tervezés indoka pedig egyértelműen az, hogy elismerjük, hogy a
jó pedagógiai kommunikáció nagymértékben hozzájárul az oktatói-nevelői munka sikerességéhez.
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3.1. A mérési szempontok részletes értékelése
A mérés részletes értékelésének elsődleges célja, hogy állapotfelmérést nyújtson a hallgatók
beszédének jellemzőiről, amelyek egyértelműen körülhatárolják a fejlesztendő területeket és azok
súlyozását a tervezés során. Az értékelés során mindegyik szempont relevánsnak minősült abban a
tekintetben, hogy volt legalább egy hallgató, akinek fejlesztendő területet jelöl meg a későbbiek során.
Az egyes szempontok értékelése során a tanári beszéd és a pedagógiai kommunikáció vizsgálatai
alapján kirajzolódó kritériumokhoz viszonyítottuk a hallgatók beszédtevékenységét. Tehát a
fejlesztendő területeket az ideális tanári beszédhez képest jelöltük meg.
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2. diagram: A szempontok megoszlása a hallgatók között a megfigyelés során
megjelölt sajátosságok tekintetében

A hanglejtés hét hallgató esetében jelent meg valamilyen problémaként. Ez a szupraszegmentum az
egyén alaphangjának és a hang zenei magasságának változása, magában foglalja a hangfekvést, a
hangközöket és a hangmenetet (Rozgonyiné, 1999). Általános megállapítás, hogy a nők hangfekvése
általában magasabb, a férfiaké mélyebb. Ez a mérés során is meghatározó, hiszen két hallgató férfi a
mintában. A hangközök fontos eszközei a tanári beszédnek, hiszen nagyobb hangközök alkalmazásával
színesebbé lehet tenni a közlést. Alkalmazásuk szintén nem tekinthető tudatosan használt az eszköznek
a mondanivaló tagolásában az érintett hallgatók esetében. A hangmenetet vagy más néven intonációt
mindig az adott nyelv prozódiai sajátosságai határozzák meg. A magyar nyelvre főként az emelkedő,
ereszkedő és az egyenletes hangmenet jellemző. Szökő hangmenetnek nevezzük a hirtelen emelkedő,
eső hangmenetnek a hirtelen ereszkedő hanglejtést. Jellemző hibának tekinthető, hogy a mondatok
végén gyakran felkapták a hallgatók a hangot, amellyel indokolatlanuk sokszor jelenik meg a szökő
hangmenet a megnyilatkozásukban. Ettől beszédük kapkodónak tűnik, a megnyilatkozás logikai
felépítettsége megtörik. A magyar nyelvre jellemző dallamokat a mondat modalitása is meghatározza.
A modalitás hangszintű jelölése során általános hiba, hogy helytelenül, emelkedő hangmenettel
intonálják a nyitott kérdéseket. A pedagógiai kommunikációban a kérdésnek kiemelt szerepe van, ezen
belül pedig leginkább a nyitott kérdésnek.
A hangmagasság megválasztása fontos a beszédtevékenység során, hiszen jelölheti a
megnyilatkozás során a beszélő szándékát: kifejezhet állítást, kérdést; esetleg irodalmi mű
felolvasásánál jelölheti a szereplőváltást. Minőségileg jellemezve a jelentős lehet még az érzelmet
érintő különféle árnyalatok kifejezésében is. Az általános beszédtevékenység során fontos, hogy az
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ember megtalálja a saját hangmagasságát és annak megfelelően beszéljen. A helytelen hangmagasság
megválasztása esetén a nők gyakran magasabban, a férfiak mélyebben keresik az alaphangjukat, ennek
következménye a nők esetében, hogy az alaphang feszes, éles; a férfiak esetében pedig rekedtes,
mormogó lesz (Rozgonyiné, 1999). A kilenc érintett hallgató mindegyikének esetében megfigyelhető,
hogy helytelenül választották meg a hangmagasságukat. Nyolc lány hangja túl magas, egy fiú hangja
pedig túlzottan mormogó. Mindez fejleszthető elemnek tekinthető, hiszen a biológiai adottságuk
lehetővé tenné a megfelelő hangmagasság használatát. A változatos tanári beszéd egyik feltétele, hogy
legyen megfelelő hangterjedelem, ami a legmagasabb és a legmélyebb hang közötti távolságot jelenti.
A hangterjedelem játéka akkor alkalmazható tudatosan, ha az ember saját alaphangját megfelelően
választja meg a biológiai adottságai keretén belül.
A hangsúlyozás minőségével öt hallgatónak volt meghatározó problémája. A magyar nyelvben a
hangsúlyozás nyomatékkal történik, az érzelmek kifejezésekor az időtartama változik (R. Molnár,
1988). A beszédben a kiemelés módja, amely együtt jár a hangmagasság fokozódásával. Két típusa van
a mondat- és a szakaszhangsúly. A magyar nyelvben a mondathangsúly kötetlen, a megnyilatkozás
tartalma és a szórend határozza meg. A szavakon belüli hangsúly esetében megkülönböztetjük a fő- és
mellékhangsúlyt, emellett pedig alkalmazható értelmi hangsúly a szöveg egészének logikai
elrendezéséhez igazodva. A hangsúly a hangerővel is összefüggésben áll, hiszen a hangerő
megnövelését is jelenti az adott egység hangsúlyozása, ez a terminológiában a nyomaték (Rozgonyiné
1999). Egy jól szerkesztett megnyilatkozásban több hangsúlyozási szabályt kell betartani, azonban ez a
félinterpretatív beszédben nem jelenhet meg egyértelmű normakövetésként. Azonban ha az értékelés
során eltekintünk ezektől a szigorú szabályoktól, akkor is érzékelhető, hogy az öt hallgató esetében a
hangsúly nem tudatosan járul hozzá a szöveg logikai elrendezéséhez. Nem különíthetőek el
egyértelműen a mondat-, szakasz-, a fő- és mellékhangsúlyok, aminek következménye a monoton
beszéd. A vevő számára is megnehezíti az ilyen típusú megnyilatkozás a szöveg egészének
feldolgozását. Ez a pedagógiai gyakorlatban gátolhatja a megértés, a vázlatkészítés minőségét, valamint
a figyelem fenntarthatóságát.
A hangerő az érzelmekhez kapcsolódva általában intenzív érzelmek kapcsán jelenik meg, ami
nagymértékű jelentéskülönbséghez vezethet akár egy szó esetén is (Crystal, 2003). Ez a kifejezés egyéni
szinten változó lehet, hiszen van, aki a hangerő növelésével; van, aki a hangerő csökkentésével fejezi
ki attitűdjét. A tanári beszédben a hangerő tudatos szabályozása lehet fegyelmező eszköz (mérsékléssel
és növeléssel egyaránt), de az auditív észlelés fejlesztésének is egyik eszköze. A hangerőskála ebben a
vizsgálatban nem mérhető. A tizenkét érintett hallgató esetében a problémát a helyzetnek nem
megfelelő hangerőválasztás jelentette. Mindegyikük esetében ez a túl halk beszédet jelenti. A
pedagógiai gyakorlat során egyértelmű kritérium a megfelelő hangerő megválasztása, hiszen zavarja a
kommunikációs folyamatot a túl halk és a túl hangos beszéd is. A hangerő megválasztásának,
megtartásának és váltakoztatásának is az alapja a biztos beszédtechnikai gyakorlat.
A beszéd tempója is hordozhat attitűdbeli információt, melynek minőségi jelzője a gyors, a közepes,
illetve a lassú beszéd. A beszédtempó hozzájárul a közlemény tagolásához, tehát az értelmezésben
kitüntetett szerepet kap. Az érzelmi állapotot tükrözheti, de csak az átlagos és aktuális beszédtempó
elkülönítése mentén, ahol a hétköznapitól eltérő aktuális közlési tempó jelzi ezt (Kassai, 2005). Például
a gyors tempójú megnyilatkozás sürgetést, ingerültséget; míg a lassú nyugodtságot tükrözhet. A
beszédritmus észlelésében nem a fizikai értékek hordoznak többletinformációt a kommunikáció
vevőjének; kizárólag az észlelet dönt arról, hogy a periodikusságot hogyan észleli, és e mentén hogyan
értelmezi azt (Gósy, 2004). Tehát a ritmus, ha szubjektívebb módon is, de hordoz többletinformációt a
beszélőről. A tanári munkában elengedhetetlen, hogy a beszédtempó tudatos és helyes megválasztása
biztosítsa egyrészt a tagolást és ezáltal az érthetőséget, valamint hozzájáruljon a harmonikus oktatóinevelői légkör megteremtésében. Az öt megjelölt hallgatóból négy túl gyorsan beszélt, aminek egyik
indoka lehet az is, hogy a mérési helyzet miatt gyorsították beszédük átlagosnak tekinthető tempóját, a
másik ok pedig az, hogy a köznapi beszédük tempója is gyorsabb a standard nyelvhasználtban elvárt
átlagnál. Érdekes jelenség, hogy egy hallgató esetében a beszédtempó lassítása a hezitáció jeleként
értelmezhető. Ettől beszéde túl pattogó lett, hiszen ugrált a túl gyors és a túl lassú beszédtempó között.
Egy hallgató egész megnyilatkozásának tempója túl lassúnak tekinthető. Mindegyik eltérés problémás
a pedagógiai kommunikáció szempontjából. A túl gyors beszéd feszültséget, ingerültséget közvetíthet,
valamint nehezíti a megértést. A túl lassú beszéd esetén pedig a hallgatóság figyelme könnyen
elkalandozhat. Mindegyik észlelt probléma a beszédtechnikai fejlesztés feladatait jelöli meg.
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A beszédszünet a megnyilatkozás nyelvi tartalom nélküli kimaradása, melynek oka lehet a
lélegzetvétel, értelmi tagolás, de gondolkodási szünet, megakadás is. Érzelemkifejező funkcióját
tekintve kifejezhet bizonytalanságot, megakadást, a megértési oldalon viszont biztosíthatja a könnyebb
feldolgozást (Gósy, 2004). Beszédszünetnek tekinthető az akusztikai jelkimaradás, a hangfolyamatra
jellemző alkalmazkodások elmaradása, a szókezdő vagy szóvégi beszédhangok megnyújtása, erős
nyomatékú hangsúly, a hangmagasság hirtelen változása, a tempó lefékezése, a hiperartikuláció
(Kassai, 2005). A tizenkét megjelölt hallgató esetében a beszédszünet sokoldalúan jelent meg.
Legjellemzőbb a hangok megnyújtása és a hangmagasság hirtelen emelkedés a jellemző. Mindez a
hallgatóknál a bizonytalanság és a megakadás jeleként értelmezhető, nem a tudatos hangsúlyozás vagy
tagolás eszközének. Megakadásnak tekinthető az érintett hallgatók esetében az is, hogy a szüneteket
gyakran valamilyen vokális jellel (ö, és, hát) töltötték ki, ami szintén hibának tekinthető a tanári beszéd
során. Jellemző, hogy minden esetben gyakori előfordulásnak tekinthető ez a fajta megakadás jelenség,
ami rontja a megnyilatkozás minőségét. A pedagógiai kommunikációban a szünet tudatos
alkalmazásának szerepe lehet a megértés elősegítésében, de akár fegyelmezési eszközként is
használható.
A mondatok grammatikai minősége hét hallgató esetében volt megfigyelhetően gyenge. A
legtipikusabb hibák:
‒ Egyszerű mondatok esetében az alany és az állítmány nem egyeztetett.
‒ Összetett mondatok esetében a tagmondatok nem kapcsolódnak szabályosan egymáshoz: nem
egyértelmű a mellérendelés vagy alárendelés logikai viszonya.
‒ Alárendelő összetett mondatok esetében indokolatlanul beékelődő tagmondatot használtak, ami
szervesen nem kapcsolódik az előzetesen tervezett mondathoz, csupán egy hirtelen gondolat
beékelése.
‒ A mondatok gyakran befejezetlenek, és az új gondolattal már egy új mondatot kezdenek.
A hibák mennyisége és minősége következtében releváns az a fejlesztési cél is, hogy a hallgatók
gyakorolják a spontán vagy félinterpretatív beszéd során a szabályos mondatalkotást. Ez a tanári beszéd
esetén is nagyon fontos követelmény a magyarázat, az instrukciók pontosságának alapvető
követelményeként.
A szöveg logikai felépítettségének szempontja során azt vizsgáltuk, hogy a hallgatók mennyire
tudatosan építik fel megnyilatkozások makrotervezését. Mennyire felel meg a szöveg a címként
megjelölt előzetes témának, milyen mértékben figyelhető meg a bevezetés, tárgyalás és befejezés
megfogalmazásának törekvése. A tanári beszéd során a foglalkozás menetének gördülékenységében
nagy szerepet játszik, hogy minden megnyilatkozás kapcsolódjon az előzőekhez, és előremutasson a
továbbiakra: legyen olyan logikai íve az összes tanórai megnyilatkozásnak, ami egyértelműen közvetíti
a gyerekek felé a foglalkozás/tanóra célját, feladatait. Általános jelenség volt az öt kiemelt hallgató
esetében, hogy a bevezetésnek tekinthető megnyilatkozás rész során előkészítették, hogy miről fognak
beszélni, és mi a mondanivalójuk lényege (volt érezhető törekvés a fókuszmondat megfogalmazására),
azonban a tárgyalás a gyermekkori élmények rögtönzött felidézésébe fordult, ezáltal olyan
történetmesélésbe, aminek nem lett befejezése. Nem derült ki, hogy az egyes szövegegységek hogyan
járulnak hozzá a szöveg jelentésének egészéhez. Tehát nem felteltek meg annak a követelménynek,
amely gyermekkoruk vagy saját maguk bemutatására irányult.
A beszédlégzés szempontja a tanári beszéd kapcsán kiemelt jelentőségű, hiszen az alapja a helyes
légzés. A kapkodó lélegzetvétel megbonthatja a szöveg logikai felépítettségét, a túl kevés levegő nem
támasztja alá a hangot (Rozgonyiné,1999). A légzés technikájának ismerete tanulható. Általános
tapasztalat, hogy a felsőoktatási képzésben, a gyakorlat során a hallgatók sokat fejlődnek, és
megtanulják ennek technikai alapjait: a levegőt beosztani és a megfelelő helyen pótolni azt. Abban a
szakmában, ahol a beszéd munkaeszköz, ez elengedhetetlen. Ezért csak három hallgatót emeltem ki,
akiknek beszédsajátosságuk túlmutatat az elvárható légzéstechnikai minőségen. Két hallgató
hangindítása hehezetes, ami miatt beszédük kissé levegős. „Hehezetes hangindítás akkor keletkezik, ha
az előző gégealaknak a hangszalag tónusának megfelelő pozícióban az indításkor a hangszalag-résen
keresztül egy kis levegő távozik [h] hangra jellemző zörej kíséretében (Rozgonyiné 1999, 56.).” Ez a
hangindítás a beszéd egészét befolyásolja, aminek stílusa fejlesztendő feladat. A harmadik hallgató
levegő vétele túlzottan kapkodó volt, ami egyértelműen nehezíti a megértést. A kapkodó levegővétel az
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izgatottságon túl utalhat arra is, hogy nincs elegendő levegője a beszédhez. Ezek a problémák
beszédtechnikai gyakorlatokkal korrigálhatóak.
Az artikuláció vizsgálata során egyetlen szempontot figyeltünk: milyen minőségű a hallgató
artikulációja a tanári beszéd követelményeihez képest. Hiszen a tanári beszéd más artikulációs
minőséget kíván meg, mint a hétköznapi beszéd. Elvárásként fogalmazódik meg, hogy a tanár
artikulációja kifejező legyen, de ne legyen túl erőltetett. A kifejező mód fontos, hiszen vizuális
megerősítéssel segíti a beszédpercepciót, ami kisebb gyermekeknél kiemelt szerepű. A
beszédprodukcióban pedig mintaként szolgál. Ebben a pontban a legmagasabb a hallgatók érintettsége,
ami nem meglepő, hiszen általános tendencia a beszélők körében az artikuláció lazulása. Ez a hallgatók
esetében is igaz: egyik esetben sem figyelhető meg erőltetett artikuláció, kizárólagos hiba a túl laza,
renyhe szájmozgás. Ennek megoldása egyértelműen lehet a tudatosítás, illetve a beszédtechnikai
fejlesztés.
4. Összegzés
A vizsgálat rámutat arra, hogy a Főiskola hallgatóinak a vizsgált kommunikációs készségei és
beszédsajátosságai alkalmassá teszik őket a későbbi pedagógiai feladatok hatékony elvégzéshez, de
szükséges lehet kijelölni olyan fejlesztési eszközöket, amelyek segítik őket abban, hogy megfeleljek az
ideális pedagógussal szemben támasztott elvárásoknak. A vizsgált szempontok alapján kirajzolódik egy
olyan fejlesztési program összeállításának igénye, amely a megjelölt területeken keresztül
eredményesebbé teheti a pedagógusképzés minőségét. A feladat komplex, és természetesen a képzésbe
már beépített elemeket is tartalmaz. A pedagógiai kommunikáció valódi minősége pedig a gyakorlat
során mérhető teljes körűen, hiszen számos olyan tényező is szükséges hozzá, ami csak formális keretek
között valósulhat meg.
Az elmúlt két tanévben az anyanyelvi képzés kiemelt területeként kezeltük a felmérés
eredményeként megjelölt fejlesztési területeket. Tantárgyi, fakultációs, szakkollégiumi keretek között
és egyéb programlehetőségeket kínálva törekedtünk a minél szélesebb körű fejlesztésre direkt és
indirekt módon egyaránt. A hallgatók szövegalkotási koherenciáját a mesepedagógiai módszerek
beemelésével kívántuk erősíteni. Hallgatóink szakmai műhelyeken, szakkollégiumi előadásokon
vehettek részt, ahol saját maguk is megtapasztalhatták a mesepedagógia hatását, az olvasás világnapja
alkalmából szervezett projektnapokon is szövegalkotó képességük került előtérbe. A többnapos
projekthét keretén belül a gazdag és változatos program fókuszában a hallgatók pedagógiai
eszköztárának szélesítése és a szakmai képességfejlesztés állt. Az előadásokon a hallgatók találkoztak
a művészetpedagógia eszközeivel, kooperatív technikákkal, műhelymunkával. Érzékenyítő tréningen
vehettek részt nevelőotthoni pedagógusok közreműködésével; értékközvetítő-hagyományőrző
műhelymunkán, játékos kreativitásfejlesztő foglalkozáson, alkotó-fejlesztő dráma és művészeti
alkotóműhelyen tevékenykedtek.
A hallgatók beszédtechnikai és szövegfonetikai sajátosságait az Anyanyelvi tantárgypedagógia és
az Ismeretek a nyelvről kurzusokon, valamint az Iskoladramaturgia fakultáción fejlesztettük. A nyelvés beszédfejlesztés szerepe az anyanyelvi nevelésben kiemelkedő, ezt azonban nemcsak elméleti szinten
közvetítettük hallgatóink felé. A gyakorlati jellegű képzésekben rengeteg anyanyelvi fejlesztő játékot
kipróbálhattak, sőt saját maguk is alkothattak ilyen jellegű játékokat. Az elméleti kurzushoz
kapcsolódva, megismerve a beszédfejlesztés terminológiáját saját beszédüket is jellemezték
videófelvétel alapján, majd kijelölték saját fejlődési irányukat. A fakultációs keretek között pedig az
előadások módjának megválasztásával (árnyjáték, bábelőadás) olyan helyzetekre készítettük fel őket,
amikor a hangzó beszéd minősége kiemelt figyelmet kap.
Jelen kutatást 2019. őszi félévében megismételjük a már mért mintán és az eredményeket kritikusan
szintetizáljuk, összehasonlítjuk. Célunk, hogy a pedagógusképzés hatékonyságát fejlesszük
pragmatikus szempontok alapján.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap (ESZA) társfinanszírozásával
valósul meg (kód: EFOP-3.6.1-16-2016-00025, projekt címe: A vízgazdálkodási felsőoktatás erősítése
az intelligens szakosodás keretében).
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"The Project is supported by the European Union and co-financed by the European Social Fund
(code : EFOP-3.6.1-16-2016-00025, project title: Strengthening higher education in water
management through intelligent specialization )."
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POSSIBILITIES AND EXPECTATIONS CONCERNING LANGUAGE AND SPEAKING
SKILLS DEVELOPMENT AMONG KINDERGARTEN AND PRIMARY SCHOOL
TEACHER TRAINEES
Abstract
In our presentation we would like to summarise our findings connected to the survey we made among
the students of the Pedagogical Institute of Eötvös József College. The criteria of the survey focused on
the communication and speaking characteristics of the first-year students. The criteria and their
evaluation were compared to the requirements of pedagogical communication. After the evaluation of
the results we could formulate the developmental goals that are important in the planning of teaching
practice within our teacher training, as students are required to dispose of high level communication
skills after their graduation. Following this we had outlined a languge and speaking skills development
plan, which in the subsequent year we implemented in our training process.
Keywords: pedgogical communication, speech characteristics, communication, language and speaking
skills development
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Mentor: Dr. Kinyó László, egyetemi adjunktus
Összefoglaló
Jelen munka a tanulók és a tanítók közötti pedagógiai kapcsolatot a tanítók szemszögéből vizsgálja
a Student-Teacher Relationship Scale (STRS, Pianta, 2001) mérőeszköz adaptált változatának
alkalmazásával. A kérdőív, amelyet a tanítók töltenek ki az osztályukban tanuló diákokra (N)
vonatkozóan, az észlelt pedagógiai kapcsolat három dimenzióját (közelség, konfliktus, függőség)
értékeli. 2018 februárjában próbamérést végeztünk egy magyarországi és egy szerbiai általános iskola
egy-egy osztályában (N =50), amely során a teljes kérdőív megbízhatósága elfogadhatónak bizonyult
(α =0,62). A második vizsgálat során (2018. december – 2019. március) négy magyarországi osztály
tanítóival folytattuk a vizsgálatot (N =87), és a teljes kérdőív megbízhatósága (α =0,74) elfogadható.
Összesen hat tanító 137 (70 lány és 67 fiú) tanulóhoz fűződő pedagógiai kapcsolatáról rendelkezünk
adatokkal. A munka fő célja a pedagógusok és a diákok közötti kapcsolat minőségének feltárása, és
visszajelzés nyújtása a tanítóknak tanulóikkal való kapcsolatáról. Az alkalmazott kérdőív pedagógiai
gyakorlatban történő használata diagnosztikai célú eszközként hozzájárulhatna a tanuló-pedagógus
kapcsolat minőségének javításához.
Kulcsszavak: pedagógiai kapcsolat, tanító-tanuló kapcsolat, általános iskola, tanítók véleménye,
tanítói kérdőív
1. Bevezető
A tanuló iskolai környezetbe történő sikeres alkalmazkodásának alapját képzi a tanítóval kialakított
kapcsolat. Ahhoz, hogy az iskolában a tanító és a tanuló között pozitív kapcsolat alakuljon ki,
előremutató lépéseket kell tenni. A tanulmány a tanító és a tanulók közötti pedagógiai kapcsolat
vizsgálatára vállalkozik, e kapcsolat kutatását a pedagógusok szemszögéből tekinti át. Hazai
viszonylatban eddig még kevés kutatást végeztek ezen a téren, azonban nemzetközi szinten már több
vizsgálattal találkozunk.
Számos demográfiai és egyéb környezeti tényező befolyásolhatja a tanuló tanítóval kialakított
kapcsolatának minőségét, amelyek között egyaránt előfordulnak kontrollálható és a tanítótól független
tényezők is. Jelen tanulmány elméleti háttere a nemre mint a kapcsolat minőségét befolyásoló
tényezőre, a szülő-gyermek kapcsolatának a tanító-tanuló kapcsolatára való hatására, a környezeti
hatásokra, valamint a pozitív tanuló-tanító kapcsolat következményeire tér ki.
A tanulmány kiemelten foglalkozik egy jól ismert eszközzel, a Student-Teacher Relationship Scale
(STRS) mérőeszközzel, amit a tanulók pedagógushoz fűződő kapcsolatának kutatására hoztak létre
(Pianta, 2001).
A munka elsődleges céljaként az általános iskola alsó tagozataiban dolgozó tanítók és tanulók
közötti pedagógiai kapcsolat minőségének feltárását jelöljük meg. Két pilot vizsgálat eredményeit
foglaljuk össze, amely a Pianta-féle (2001) Student-Teacher Relationship Scale (STRS) mérőeszköz
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magyar nyelvre adaptált változatának alkalmazásával valósult meg. A kutatást Szerbiában és
Magyarországon végeztük el.
Helyzetfeltáró munkánkkal visszajelzést szeretnénk nyújtani a pedagógusoknak arról, hogy
tanulóikkal milyen a kapcsolatuk, továbbá segítséget kívánunk nyújtani abban, hogy tudatosabb
pedagógiai kommunikáció alakulhasson ki az osztályteremben, ösztönözve ezzel a minőségi változást
a kapcsolatokban.
2. Elméleti háttér
Az interperszonális kapcsolatok fontossága nagy jelentőséggel bír az élet minden területén, beleértve
az iskolát is. Amikor egy gyermek megkezdi az iskolát, eleinte elsősorban a tanítójára támaszkodhat
(Hamre és Pianta, 2005). A diák-tanító kapcsolat összetett rendszer, többszörös és interaktív hatások
eredménye (Sabol és Pianta, 2012), amelyet számos tényező befolyásolhat: a gyermek kognitív
fejlődése, az otthoni környezet hatása (Ford és Lerner, 1992; Sameroff, 1995; Pianta, Hamre és
Stuhlman, 2003) és a gyermek tapasztalatai (Ladd, Birch és Buhs, 1999; idézi: Jerome, Hamre és
Pianta, 2009, 918. o.). Az otthoni élmények befolyásolják a gyermek mindennapi iskolai életét (pl. az
otthoni élmények a gyermek szimbolikus játékaiban jelennek meg).
A gyermek és a szülő(k) kapcsolatának minősége hatással van a pedagógus felé irányuló
kommunikációs jelzések alakulására is. Ez alól nem képeznek kivételt az iskolai társas kapcsolatok
sem, amelyek szintúgy nem függetlenek az otthoni tapasztalatoktól. A kortárskapcsolatok minőségi
különbségei sokszor a családi háttér sajátosságaira vezethetők vissza.
A szülői gondoskodás és az anya gyermeke iránti érzékenysége döntő szerepet játszik a gyermek
fejlődésében, valamint ez a fajta szülői hozzáállás a legalkalmasabb az esetleges viselkedési problémák
kezelésére (Eisenberg, Zhou, Spinrad, Valiente, Fabe és Liew, 2005). Az anyai érzékenység pozitív
társadalmi viselkedési mintákat eredményez a későbbi években. Például a gondoskodó anyák
gyermekei pozitívabb viselkedési mintázatot mutatnak a felnőttek közötti társas interakciókban
(Jerome, Hamre és Pianta, 2009). O'Connor és McCartney (2006) a szülő-gyermek kötődés minőségét
és a tanárokkal való kapcsolat minőségét vizsgálta, amely során felismerték, hogy a gyermek és az anya
közötti kapcsolat befolyásolja a diák-tanár kapcsolatot. Brent (2010) kutatási eredményei
megerősítették, hogy mind a szülői, mind a tanári támogatásra szükség van a gyermekek alapvető
biztonsági igényeinek kielégítéséhez. Azonban a vizsgálatokból az is kiderül, hogy a pedagógusok még
azokkal a tanulókkal is kialakíthatnak biztonságos és kölcsönös kapcsolatot, akiknek nincs ilyen
kapcsolatuk a szüleikkel (Goossens és van IJzendoorn, 1990; idézi: Jerome, Hamre és Pianta, 2009,
919.o.).
A szakirodalom a tanító és a tanuló közötti pozitív kapcsolat kiépítését jelöli meg a nevelés egyik
elsődleges céljaként. Ennek érdekében azonban tenni kell, mivel a kívánt pedagógiai kapcsolat kiépítése
a többéves gyakorlattal rendelkező pedagógusokat is megpróbáltatások elé állíthatja. A pedagógus és a
diák közötti kapcsolat két különböző nézőpontból közelíthető meg: a diákok és a tanárok
szempontjából. A pozitív diák-tanár kapcsolatok a következő jellemzőkkel rendelkeznek: a tanárok
motiválják diákjaikat, több időt, energiát és támogatást nyújtanak számukra, míg a gyermek esetében
jobb tanulmányi teljesítményről (Cicchetti és Lynch, 1993) és fejlettebb szociális készségekről
beszélhetünk (Crosnoe és mtsai., 2004). Ladd és Burgess (2001) megerősítette, hogy a pedagógussal
pozitív kapcsolatot ápoló gyermekek jobb tanulmányi eredményekkel rendelkeznek, mint azok a
gyerekek, akiknek kevésbé pozitív vagy negatív a kapcsolatuk a tanáraikkal. A tanítóval kialakított
pozitív kapcsolat biztonságérzetet nyújt a gyermek számára, valamint lelkesíti az aktív órai munkára és
az önfeledt játékra. A tanuló problémák esetén is számíthat tanítójára, mivel tudja, hogy segíteni fog
megoldást találni egy-egy kialakult helyzetre (Hamre és Pianta, 2006). A gyerekek
személyiségfejlődésével és az iskolai évek múlásával a pedagógussal kialakított kapcsolatok a kötődés
motívumaival bővülnek, és pedagógiai kötődéssé formálódnak. Ezekkel a folyamatokkal egyidejűleg a
fizikai közelség és a konfliktus is csökken az első iskolai évek során (Nagy, 2000).
A kölcsönös pozitív és támogató kapcsolat segíthet az agresszív magatartásformák csökkentésén
(Meehan, Hughes és Cavell, 2003, Hamre és Pianta, 2005; Meehan és mtsai., 2003; idézi: Sabol és
Pianta, 2012, 220.o.), tehát a tanítóval fenntartott kapcsolat minősége kifejezetten fontos a magatartási
problémákkal küzdő tanulók esetében (Pianta, Steinberg és Rollins, 1995). Ugyanakkor a gyakorlatban
ezek a gyerekek nagyobb valószínűséggel lépnek további konfliktusba a tanítóval. Mindez azt
eredményezi, hogy még tovább rontja a gyermekek viselkedését, az osztályban elfoglalt helyét és
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szerepét (Sabol és Pianta, 2012). Pedagógus-beszámolók alapján végzett vizsgálat igazolja a negatív
tendenciák erősödését, miszerint a tanév elején észlelt agresszív viselkedésformák a tanév végére
tovább fokozódtak (Doumen és mtsai, 2008). A harmonikus pedagógus-tanuló kapcsolatot
megnehezítheti, amennyiben az iskolai feladathelyzetekben kevésbé jól teljesítő diák kivonja magát a
tantermi tevékenységekből és feladatokból, ami szintén a negatív tendenciák további erősödéséhez
vezethet. Az órai passzivitás a pedagógus elmarasztaló értékelését eredményezheti, mialatt kedvezőbb
lehet a tanítóval való kapcsolata azoknak a gyerekeknek, akik a kognitív képességek terén magasabb
induló szinttel kezdik el az iskolát (Jerome, Hamre és Pianta, 2009).
A tanító-tanuló közötti kapcsolat gyakran vizsgált befolyásoló tényezője a nem. Az eredmények azt
mutatják, hogy a fiúk esetében több konfliktusos kapcsolat mutatkozik tanáraikkal,
míg a lányoknál inkább a tanító felé irányuló közelség a jellemzőbb (Bracken és Craine, 1994;
Hamre és Pianta, 2001; Ladd és mtsai, 1999; Saft és Pianta, 2001; idézi: Jerome, Hamre; és Pianta,
2009, 918. o.).
A Student-Teacher Relationship Scale (STRS, Pianta, 2001) az egyik leggyakrabban használt
mérőeszköz a diák-tanár kapcsolat értékelésére. A kérdőív betekintést nyújt a tanuló-tanár
kapcsolatának sajátosságaiba, és mindezt a pedagógus szemszögéből teszi.
3. Kutatási probléma
A tanuló-tanító közötti pozitív pedagógiai kapcsolat több szempontból is kiemelkedő jelentőségű
(pl. a tanuló tanulmányi teljesítménye, vagy az iskolai mindennapok szempontjából). Számos vizsgálat
igazolta a tanuló-tanító közötti kapcsolat hatását nemcsak a gyermek iskolai teljesítményére,
hanem általában az iskolai életre vonatkozóan is. A téma fontossága és pedagógiai relevanciája
vitathatatlan, azonban a tanító-tanuló érzékeny kapcsolata csak kellő óvatossággal és körültekintéssel
közelíthető meg.
A pozitív diák-tanító kapcsolat érdekében elengedhetetlen a pedagógusok együttműködése és
motiváltsága. A pedagógusoknak támogatásra van szükségük a kapcsolatokban esetlegesen felmerülő
problémák súlyának és fontosságának felismerésében. A tanítókat meg kell győzni arról, hogy
tudatosabb pedagógiai kommunikáció alkalmazásával ők maguk is sokat tehetnek azért, hogy a
diákokkal pozitívabb pedagógiai kapcsolat alakulhasson ki.
4. Kutatási célok és hipotézisek
A tanulmány célja a diákok és a tanítók között észlelt kapcsolat minőségének feltárása
Magyarországon és Szerbiában, magyar oktatási környezetben. Célunk a tanulók és tanítók közötti
konfliktusok, valamint a közelség mértékének vizsgálata az STRS-kérdőív alkalmazásával, az általános
iskola alsó tagozataiban. Visszajelzést kívánunk adni a tanítóknak arról, hogy milyen szoros és milyen
minőségű kapcsolatban állnak tanulóikkal. Az eredmények kiértékelése után írásbeli visszajelzést
kívánunk nyújtani a felmérésben résztvevő pedagógusok számára. A tanító az írásbeli kiértékelés során
azokról a tanulókról kap visszajelzést, akikkel tudatosabb pedagógiai kommunikációra van szükségük
a minőségi változás érdekében.
A szakirodalom eredményeire alapozva azt feltételeztük, hogy a pedagógusoknak több konfliktusos
kapcsolatuk van a fiúkkal, mint a lányokkal. Azt is feltételezzük, hogy a lányok esetében gyakoribb a
tanító iránti közelség igénye. Két hipotézist fogalmaztunk meg a tanulmányi teljesítménnyel
kapcsolatban: (1) a tanítóval pozitív kapcsolatot ápoló gyerekek magasabb tanulmányi teljesítményt
mutatnak, mint azok a tanulók, akik kevésbé pozitív vagy kifejezetten negatív kapcsolatot tartanak fent
tanítójukkal; (2) azok a gyermekek, akik pozitív kapcsolatban állnak a tanítójukkal, kevesebb tanulási
problémával küzdenek, mint azok, akiknek kapcsolata alacsony szintű a tanítóval.
5. Módszer
5.1. Minta
Két pilot vizsgálat keretében összesen hat tanító számolt be arról, hogyan látják az osztályukban
tanuló diákokkal a kapcsolatukat (összesen 137 általános iskolás diák).
Az első vizsgálatot egy magyar és egy szerb általános iskola 2. és 3. osztályában végeztük 2018
februárjában. Mindkét osztály magyar tanítási nyelvű, a második évfolyam magyarországi, a harmadik
évfolyam pedig szerbiai. 50 tanuló (24 fiú (48,0%) és 26 lány (52,0%)) esetében két tanító töltötte ki a
kérdőíveket az osztályukban tanuló minden diákra vonatkozóan.
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A második kutatást 2018 decembere és 2019 márciusa között Magyarországon végeztük el négy alsó
tagozatos osztályban. A második pilot vizsgálat elvégzését a minta elemszámának növelése érdekében
tartottuk fontosnak. A kérdőíveket két 2., egy 3. és egy 4. osztályban tanító pedagógus töltötte ki. Négy
tanító összesen 87 tanulóra (43 fiú (49,4%) és 44 (50,6%) lány) vonatkozóan adott válaszokat
kérdéseinkre.
A szerbiai és a magyarországi oktatási rendszerek között felfedezhetünk némi különbséget.
Szerbiában az általános iskolai tanulóknak osztályonként egy tanítójuk van, míg Magyarországon két
tanító foglalkozik a gyerekekkel (tantárgytól függően). A második vizsgálatunkat kizárólag
Magyarországon végeztük el, mivel arra voltunk kíváncsiak, hogyan alakulnak az eredmények, ha csak
Magyarországon végezzük el a kutatást. A magyarországi adatgyűjtés során az osztályfőnököket – mint
a gyermekkel legtöbb időt töltő pedagógusok – kértük fel a kérdőívek kitöltésére.
5.2. Mérőeszközök
A kutatás a Student-Teacher Relationship Scale (STRS, Pianta, 2001) alkalmazásával valósult meg,
amely a diák-tanító kapcsolat értékelésének egyik legmegbízhatóbb és legmegfelelőbb mérőeszköze
(Fraire és mtsai, 2013). Az STRS az egyik legszélesebb körben használt mérőeszköz a tanulók és a
tanítóik közötti kapcsolat minőségének értékelésére. A kérdőív a tanító szempontjából tárja fel a
pedagógus és a diákok közötti pedagógiai kapcsolatot. Az STRS kérdőív hosszú változata (28 állítás) a
tanár-diák kapcsolat három dimenzióját értékeli (konfliktus, közelség és függőség). A konfliktus skála
12, a közelség skála 11, a függőség skála pedig 5 állítást tartalmaz. A konfliktus skála (pl.: „Ez a
gyermek és én mintha folyton küzdenénk egymással.”) a diák és a tanár közötti pozitív kapcsolat
hiányával függ össze (Ladd és Burgess, 2001). A közelség skála a melegség és a pozitív hatás észlelt
mértékét, valamint a gyermek a tanító irányába történő közeledését jelöli (pl. „Nyíltan megosztja velem
az élményeit és az érzéseit.”). A függőség skála (pl. „Erőteljesen reagál, ha el kell válnia tőlem.”) azt
értékeli, hogy a pedagógus szerint a gyermek milyen mértékben mutat ragaszkodást vagy birtoklási
vágyat tanítója iránt (Mashburn és Pianta 2006; idézi: Sabol és Pianta, 2012, 215. o.). A kérdőívet a
tanító az osztályában tanuló minden gyermekről külön-külön kitölti. Kutatásunkhoz az angol nyelvű
kérdőív hosszú változatát adaptáltuk, és a magyar oktatási környezethez igazítottuk. A Student-Teacher
Relationship Scale-Short Form-ot (STRS-SF, Pianta, 2001), azaz a mérőeszköz rövid változatát a
kutatásokban gyakrabban alkalmazzák. A rövidített kérdőív-változat a függőség skálát nem tartalmazza,
és 15 állításból áll.
Az STRS mérőeszköz a kutatók által gyakran alkalmazott eszköz a tanuló-pedagógus kapcsolatának
feltárásakor, mellyel már számos nemzetközi vizsgálatot végeztek. Az STRS alkalmazhatóságát számos
országban vizsgálták és empirikusan alátámasztották.
Fraire és mtsai (2013) vizsgálatának elsődleges célja az STRS olaszországi validálása volt, melynek
során megerősítették a mérőeszköz megbízhatóságát és érvényességét (konfliktus (α = 0,92), közelség
(α = 0,85), függőség (α = 0,69)). Eredményeik azt mutatták, hogy az óvoda-iskola átmenet ideje alatt
csökken a konfliktus és a függőség (Fraire és mtsai, 2013). Más európai kutatók (Spanyolországban,
Görögországban és Hollandiában) is kutatásaik során megerősítették a STRS alkalmazhatóságát (Fraire
és mtsai, 2013). Gregoriadis és Tsigilis (2008; idézi: Fraire és mtsai, 2013, 859. o.) az STRS
mérőeszköz görög oktatási rendszerben való alkalmazhatóságát kutatták. Arra a megállapításra jutottak,
hogy a STRS megbízható és érvényes mérőeszköz a tanuló-tanító kapcsolat feltárására. Hollandiában
Koomen, Verschueren, van Schooten, Jak és Pianta (2012; idézi: Fraire és mtsai, 2013, 859. o.), szintén
igazolták az eszköz alkalmazhatóságát holland oktatási környezetben. Webb és Neuharth-Pritchett
(2011; idézi: Fraire és mtsai, 2013, 859. o.) a mérőeszköz validálását az Egyesült Államokban végezte
el, miszerint európai kollégáikkal megegyező következtetéseket vontak le. Beyazkurk és Kesner (2005)
a tanárok közötti különbségekre figyelt fel Törökországban és az Egyesült Államokban. Munkájuk célja
az volt, hogy összehasonlítást végezzenek a gyermek-tanár kapcsolatokról Amerikában és
Törökországban. A kutatás során az STRS hosszú változatát, a kérdőív mindhárom skáláját
alkalmazták. Az eredmények jelentős különbségeket mutattak az Egyesült Államokban és
Törökországban, amelyek szerint a török tanárok esetében jelentősen nagyobb arányban jelenik meg a
diákokkal való pozitív kapcsolat. Mindemellett a diákokkal való kapcsolat esetében a török tanárok
véleményei alapján szignifikánsan nagyobb függőségről kapunk képet az Egyesült Államok
pedagógusaihoz viszonyítva. Beyazkurk és társa a tanárok és a diákok között nem találtak szignifikáns
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különbséget a konfliktus terén. A rövidített kérdőív-változat alkalmazására hazai szinten is találunk
törekvéseket (Szabó, 2015).
Az STRS kérdőíven kívül egy háttérkérdőívet is bevontunk a vizsgálatba, amelynek egyes tételei
arra vonatkoznak, hogy az általános iskolai tanítók hogyan vélekednek az osztályukban tanuló
gyermekek tanulmányi teljesítményéről. Adatokat gyűjtöttünk arról, hogy a pedagógusok szerint a
tanulási folyamat során milyen módszereket részesítenek előnyben a gyerekek, és milyen tényezők
akadályozzák a tanulók tanulási folyamatait. A háttérkérdőív a település nevét, az iskola nevét, az
osztályt és a tanár nevét tartalmazza, azonban a gyermek neve nem jelenik meg a válaszlapokon. A
tételek összeállításához Kósáné (1998) kérdőív-gyűjteményét vettük alapul.
5.3. A kutatás folyamata
Az alkalmazott kérdőív adaptálását több lépésben végeztük el. Az első lépésben az eredeti kérdőívet
angol nyelvről magyar nyelvre fordítottuk két szakfordító közreműködésével. A magyar fordítások
összehasonlítását követően a legmegfelelőbbnek vélt magyar változatot fogadtuk el. A következő
fázisban két független szakértő végezte el a visszafordítást (magyarról angolra), majd ebben az esetben
is összehasonlítottuk az eredeti, angol nyelvű változatokkal.
A mintavétel előtt tájékoztattuk az iskolaigazgatókat és a pedagógusokat a kutatás részleteiről. Az
iskolaigazgatók visszajelző lapon értesítettek arról, hogy az iskola tanítói részt kívánnak-e venni a
kutatásban, vagy sem. A kutatás lebonyolításához megkaptuk az SZTE Neveléstudományi Doktori
Iskola kutatásetikai-engedélyét is. A vizsgálatot kényelmi mintavételi módszerrel végeztük. Az
adatgyűjtést papír-ceruza kérdőívezés módszerével végeztük. A tanítók a diákokat 5 fokú Likert-típusú
skálán értékelték (1 = határozottan nem jellemző; 5 = határozottan jellemző). A kérdőívet egyénileg
töltötték ki az osztályuk minden tanulójára vonatkozóan.
A beérkezett válaszokat egy előre megadott kiértékelési útmutató segítségével kell értelmezni.
Először az egyes skálák pontszámait kell külön összegezni, majd egy speciális képlet alkalmazásával
számítható ki a teljes nyerspontszám. A következő lépésben a skálák pontjait százalékra kell átszámítani
az útmutató segítségével. A kiértékelést követően három dimenzió mentén értékelhetjük a tanulópedagógus kapcsolatát. Az útmutató alapján aggodalomra adhat okot, ha a konfliktus és a függőség
értéke meghaladja a 75%-ot, azonban a kisgyermekek esetében (2. osztályig) a magas függőség értéke
még nem jelent problémát. Ha a közelség értéke eléri és meghaladja a 75%-ot, akkor a pozitív kapcsolat
magas szintjéről beszélhetünk. Amennyiben viszont ez az érték 25%-nál kisebb, akkor a kapcsolat
alacsonyabb szintje feltételezhető. A közelség és a konfliktus skála eredményei egymástól függetlenek,
mindkettő értéke akár magas is lehet. A tanító vélekedhet úgy, hogy az adott tanuló közel áll hozzá,
miközben konfliktusok is jelen vannak a kapcsolatukban. Ha a konfliktus skála értéke 75%-nál
magasabb, és azzal párhuzamosan a közelség skála eredménye 25%-nál alacsonyabb, akkor a
kapcsolatban minden bizonnyal problémák vannak jelen. Az 50% és 60% közötti eredmények
közepesen erős (moderate) kapcsolatról tanúskodnak (Pianta, 2001).
Az első kutatásunk esetében a teljes kérdőív megbízhatósága elfogadható (α = 0,62). A skálák
megbízhatósági elemzése azt mutatta, hogy a közelség és a konfliktus skálák egyaránt megbízhatóak (α
= 0,85 és 0,90), de a függőség skála (α = 0,53) megbízhatósága nem megfelelő. Ez az eredmény
összhangban áll a mérőeszköz nemzetközi használata során tapasztaltakkal (Fraire és mtsai, 2013). A
második kutatás esetében is elfogadható volt a teljes kérdőív megbízhatósága (α = 0,74). A konfliktus
és a közelség skála megbízhatósága ugyanúgy megfelelő (α = 0,86 és 0,64), mint az első kutatásunk
alkalmával. A második vizsgálatunk során a függőség skála reliabilitása is elfogadhatónak bizonyult (α
= 0,72).
6. Eredmények
Tanulmányunkban azokat az eredményeket közöljük, amelyek a tanuló-tanító kapcsolatának
alacsony, vagy magas szintjére utalnak. Elsőként az első vizsgálatunk eredményeit ismertetjük (N=50),
azt követően kitérünk a második vizsgálat tanulságaira is (N=87), a kapott eredményeket az 1.
táblázatban foglaljuk össze. Mindkét vizsgálat esetében bemutatjuk a konfliktus, a közelség és a teljes
skála alapján kiszámított százalékos eredményeket.
Az eredmények szerint 5 tanuló esetében (10%) a konfliktus magas szintje van jelen. Közülük négy
tanuló második osztályba jár (3 fiú és 1 lány), és egy diák (fiú) harmadik osztályba.
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A tanítók véleménye alapján 7 gyermek esetében szignifikánsan magasabb szintű közelség
mutatkozott. A tanítók véleménye alapján a második osztályban 2 lány, a harmadik osztályban 2 lány
és 3 fiú mutatott magasabb szintű közelséget. Meglepő eredmény, hogy a harmadik osztályban a fiúk
nagyobb számban vannak jelen a közelség skála magasabb tartományában, miközben a nemzetközi
eredmények a lányok esetében mutatnak nagyobb közelséget a tanító irányába.
A közelség skála százalékos eredményei alapján 23 tanulónak (46%) szignifikánsan alacsonyabb
szintű a kapcsolata a tanítóval. A tanítók véleménye alapján a második osztályban 12 tanuló (5 lány és
7 fiú), a harmadik osztályban pedig 11 tanuló (6 lány és 5 fiú) mutatott alacsonyabb szintű kapcsolatot.
A teljes skála százalékos eredményei azt mutatják, hogy a pedagógusok 13 tanulóval pozitív
minőségű kapcsolatot ápolnak. Magas szintű kapcsolat a második osztályban 4 tanulóra (3 lány és 1
fiú), a harmadik osztályban pedig 9 tanulóra jellemző (4 lány és 5 fiú).
A teljes skála százalékos eredményei alapján arra is következtethetünk, hogy a tanulók és a tanító
közötti kapcsolat minősége 7 tanuló esetében szignifikánsan alacsony. A második osztályban 4
tanulóval (1 lány és 3 fiú), a harmadik osztályban 3 tanulóval (2 lány 1 fiú) mutatkozik alacsony szintű
kapcsolat Ebből a szempontból eredményeink összhangban állnak a korábbi nemzetközi kutatások
eredményeivel, amelyek alacsonyabb szintű kapcsolatot találtak a fiúkkal, mint a lányokkal (Hamre és
Pianta, 2001).
A második vizsgálatunkban (N=87) a négy osztályban összesen 10 olyan tanuló-tanító kapcsolatot
tártunk fel, ahol a konfliktus magas szintje van jelen. A konfliktusos kapcsolatok 3 fiú 1 lány (2. osztály
(I.)), 1 fiú (4. osztály), továbbá 2 fiú (3. osztály), 2 lány és 1 fiú (2. osztály (II.)) esetében jelentek meg.
A közelség alacsony szintje meglepően nagy számban (48 tanuló, 55%) jelent meg a pedagógusok
meglátásai alapján. A második osztályban (I.) 15 fiú és 1 lány, a második osztályban (II.) 3 fiú és 5
lány, a harmadik osztályban 6 fiú és 7 lány, valamint a negyedik osztályban 5 fiú és 6 lány esetében
fedezhető fel alacsony szintű kapcsolat a közelség skála alapján. Egy tanuló esetében hiányzó adatok
miatt nem tudtunk közelség szintet meghatározni.
A teljes skála százalékos eredményei alapján megállapíthatjuk, hogy 7 tanulónak magas szintű, míg
13 tanulónak alacsony szintű a kapcsolata a tanítóval. A tanítók meglátásai alapján a második osztályból
(I.) 1 lány, a negyedik osztályból pedig 2 fiú és 4 lány esetében magas szintű kapcsolat van jelen a teljes
skála alapján. A pedagógusok véleménye alapján a második osztályból (I.) 5 tanulónál (4 fiú és 1 lány),
a második osztályból (II.) 4 tanulónál (2 fiú és 2 lány), a harmadik osztályból 3 fiúnál, valamint a
negyedik osztályból 1 fiúnál jelentkezik alacsony szintű kapcsolat a teljes skála alapján.
Eredményeink összességénben azt támasztják alá, hogy a legtöbb esetben a tanárok és a diákok
közötti kapcsolat megfelelő, ám esetenként szükség lehet a közöttük fennálló kapcsolat megerősítésére,
illetve a fennálló konfliktusok csökkentésére.
További terveink között szerepel, hogy az STRS-kérdőív alkalmazása során kapott eredményeket
összevetjük a vele párhuzamosan felvett háttérkérdőívvel. Korrelációs elemzések választ adhatnak arra
a kérdésre, hogy van-e összefüggés a gyermekek tanulmányi teljesítménye és a diák tanítóhoz fűződő
kapcsolata között.
1.táblázat: Az I. és a II. Pilot vizsgálat eredményei

Osztály

I. Pilot
vizsgálat
(N=50)
II. Pilot
vizsgálat

2. osztály
3. osztály
2. osztály
(I.)

Tanuló
neme

Magas
szintű
konfliktus

Magas
szintű
közelség

Alacsony
szintű
kapcsolat
(közelség
skála
alapján)

fiú

3

0

7

1

3

lány

1

2

5

3

1

Magas
szintű
kapcsolat (a
teljes skála
alapján)

Alacsony
szintű
kapcsolat (a
teljes skála
alapján)

fiú

1

3

5

5

1

lány

0

2

6

4

2

fiú

3

0

15

0

4

lány

1

0

1

1

1
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(N=87)

2. osztály
(II.)
3. osztály
4. osztály

fiú

1

0

3

0

2

lány

2

0

5

0

2

fiú

2

0

6

0

3

lány

0

0

7

0

0

fiú

1

0

5

2

1

lány

0

0

6

4

0

6. Diszkusszió
Az STRS kérdőív a mindennapi iskolai gyakorlatban akár diagnosztikai eszközként is alkalmazható
a pedagógusok és a diákok közötti kapcsolat minőségének feltárásában. A mérőeszköz iskolai
használata, gyakorlatba történő integrálása hosszabb távon segítheti a pedagógiai kapcsolat javítását,
minőségének pozitív irányú változását.
A tanulmányban bemutatott szempontok figyelembe vételével hosszabb távon tudatosabb
pedagógiai kommunikáció alakulhat ki a tanteremben, amely akár minőségi változást is előidézhet a
pedagógiai kapcsolatokban.
Célszerű megoldásnak bizonyulna a jövőben olyan módszerek kidolgozása, amelyek elősegíthetik a
pedagógus-diák kapcsolat pozitív irányú változását. A folyamat első lépéseként érdemes volna
kidolgozni a kérdőív online változatát.
További segítséget nyújthatna olyan műhelytalálkozók (workshopok) szervezése az általános iskolai
pedagógusok számára, amelyeken iskolapszichológusok vagy szaktanácsadók jelenlétében nyílhatna
lehetőség a pedagógusok igényeinek megismerésére. A műhelymunkák során szakmai javaslatokkal,
módszertani útmutatókkal lehetne segíteni a pedagógusokat a tudatosabb pedagógiai kommunikáció
kialakításában.
A tanuló és a pedagógus közötti pedagógiai kapcsolat vizsgálatakor mindenképpen fontos lenne
bevonni a gyermekeket is a kutatásba. A tanulók véleményének és igényeinek feltárása hozzájárulna a
tanuló-tanító kapcsolatának alapos feltárásához. A gyakorlatban létezik egy eszköz (Teachers'
Relationships with Students Questionnaire, TRSQ, Leitao és Waugh, 2007), amely alkalmas lehet az
egyéni diák-tanár kapcsolatok megerősítésére és a résztvevők igényeinek meghatározására (a tanulók
nézőpontját figyelembe véve). A mérőeszköz skálái lehetővé teszik a tanító-tanuló kapcsolat három
aspektusból történő vizsgálatát: (1) érzelmi kapcsolat, (2) elérhetőség és (3) kommunikációs készségek.
A mérőeszköz kitöltése nem időigényes, és lehetőséget nyújt a diákok igényeinek és elvárásainak
definiálására.
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ELEMENTARY SCHOOL TEACHER’S VIEWS OF STUDENT-TEACHER
PEDAGOGICAL RELATIONSHIP
Abstract
This study examines the pedagogical relationship between students and teachers from the
perspective of teachers, using the adapted version of the Student-Teacher Relationship Scale (STRS,
Pianta, 2001). Based on the teachers view the instrument assesses three dimensions of the perceived
pedagogical relationship on three sub-scales (closeness, conflict, dependency). In February 2018, we
conducted the first study in a class of a Hungarian and a Serbian elementary school (N =50), during
which the reliability of the complete questionnaire was acceptable (α =0.62). In the second study
(December 2018 - March 2019), we continued our research with teachers from four Hungarian classes
(N =87) and the reliability of the complete questionnaire (α =0.74) was acceptable. We have gathered
data on the pedagogical relationship with 137 students (70 girls and 67 boys) and six teachers, based on
the teachers' opinions. The main purpose of the work is to explore the quality of teachers-students
relationship, which can provide feedback about the perceived relationship between teachers and their
students. The use of the applied questionnaire as a diagnostic tool could contribute in pedagogical
practice to improve the quality of the student-teacher relationship.
Keywords: pedagogical relationship, teacher-student relationship, elementary school, teachers'
opinion, teacher questionnaire
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Sažetak
Tema rada je uporedna analiza Nastavnih programa geografije za gimnaziju u Budimpešti i
Republici Srbiji, u okviru koje je izvršena i uporedna analiza udžbenika i didaktičko-metodičkog
pristupa. Osnovna pretpostavka rada je da postoje sličnosti ali i bitne razlike između ovih programa,
udžbenika i didaktičko-metodičkih pristupa. Cilj je da se ukaže na mogućnost korekcije programa
nastave geografije u obe zemlje u smislu njihovog poboljšanja. Programe karakteriše racionalno
strukturiranje sadržaja, uvažavanje principa savremene geografske nauke i primereni su uzrastu
učenika. U istraživanju je primenjena metoda teorijske analize: za stvaranje teorijske osnove
istraživanja, utvrđivanje ciljeva istraživanja, formulisanje istraživačke hipoteze i realizacija
istraživanja.
Ključne reči: Geografija, Gimnazija, udžbenik, obrazovanje u Srbiji, obrazovanje u Mađarskoj
1. Uvod
Srpska obrazovna ustanova „Nikola Tesla“ u Budimpešti, koja obuhvata zabavište, osnovnu školu,
gimnaziju i kolegijum, specifična je po tome što je jedina srpska manjinska obrazovna ustanova sa
srpskim nastavnim jezikom, u okviru obrazovnog sistema Republike Mađarske. Druga njena posebnost
ogleda se u tome što se u njoj nastava odvija po Osnovnom nacionalnom programu. Prema tome, kao
nastavno sredstvo se mogu koristiti samo oni udžbenici koje je mađarska vlada odobrila. Pošto je u
školi nastavni jezik srpski, koriste se mađarski udžbenici prevedeni na srpski, što je naravno, slučaj i sa
udžbenicima za geografiju.
Srbi u Mađarskoj su istorijska manjina koja na ovom području živi više od tri veka. Oni su potomci
Velike seobe naroda iz 1690. godine kada je srpski narod sa teritorije današnjeg Kosova, pod vođstvom
patrijarha Arsenija III Čarnojevića, bežeći od turske najezde, naselio prostore na kojima je i danas
prisutan (http://www.nikola-tesla.hu/istorijat; Mandić, 1996).
Tabela 1: Tipovi škola i nastave u Mađarskoj u kojima se danas uči srpski jezik
Mesto
Tip škole i nastave
Budimpešta
Nastava na maternjem jeziku i dvojezična odeljenja
Batanja
Dvojezična nastava
Deska
Od 1. do 4. razreda osnovne škole, sa nastavom na maternjem
jeziku i dopunska nastava na srpskom od 5. do 8. razreda
Čanad
U Mađarskoj školi, predmetna nastava srpskog jezika
Segedin
U Mađarskoj školi, predmetna nastava srpskog jezika
Lovra
Od 1. do 4. razreda osnovne škole, sa nastavom na maternjem
jeziku i dodatna nastava na srpskom od 5. do 8. razreda
Izvor: Srpski pedagoški i metodološki centar u Mađarskoj
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Obrazovni ciljevi moraju da budu podređeni sprečavanju asimilacije i tu najznačajniju ulogu imaju
škole, koje su pored toga što su vaspitno-obrazovne institucije, i bazične društvene institucije srpskih
zajednica u mestima gde se nalaze.
Srpska škola „Nikola Tesla“ zvanično je počela sa radom 1. septembra 1993. godine pod nazivom
Srpsko zabavište, osnovna škola, gimnazija i đački dom. Njoj je dve godine kasnije priključen i
srednjoškolski đački dom pod nazivom Srpski đački dom, gde su smeštena deca koja pohađaju osnovnu
i srednju školu. Današnji naziv škola nosi od 2009. godine, po našem najvećem naučniku. Škola ima 13
razreda (8+nulti (pripremni)+4).

Slika 1: Zgrada srpske obrazovne ustanove „Nikola Tesla“
Foto: L. Kotorčević

Osim obrazovanja na maternjem jeziku važno je negovanje mađarskog jezika i književne kulture na
nivou maternjeg jezika. Oni učenici koji ne govore mađarski na zadovoljavajućem nivou, uče mađarski
jezik kao strani. Pored nastave, cilj škole je upoznavanje dece sa srpskom kulturom i tradicijom,
čuvanje, negovanje i podizanje nacionalnog identiteta.

Slika 2: Čas u jednom od nižih razreda
Izvor:http://www.nikola-tesla.hu/galerija

Na grafikonu 1 prikazano je kako se menjao broj učenika srpske škole u Budimpešti od 1993/94.
školske godine. Dok su u zabavištu i osnovnoj školi deca iz Mađarske, u gimnaziji su pretežno učenici
iz Srbije. Deca iz Srbije su upisivala su ovu gimnaziju već od početaka, pretežno zbog ratnih zbivanja
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u bivšoj Jugoslaviji. I nakon završetka rata, broj učenika u gimnaziji nije opadao, a škola je dostigla
svoj maksimalni kapacitet.
Važno je napomenuti da gimnazijalce, koji pohađaju ovu školu možemo podeliti u više kategorija
prema kriterijumu poznavanja jezika. Ima učenika koji imaju srpske korene ali uopšte ne govore ili vrlo
slabo govore srpski. Drugu kategoriju čine oni učenici koji dobro govore i srpski i mađarski jezik. Kod
tih učenika je još jak srpski identitet i očuvanje srpskog jezika kao maternjeg. Treću kategoriju čine
učenici iz Srbije, pretežno sa prostora Vojvodine. Neki od njih imaju mađarske korene. Velika većina
uopšte ne govori mađarski jezik ili ga veoma slabo govori.
Grafikon 1: Broj učenika od 1993/94. školske godine
350
300
250
200
150
100
50

Izvor: školska dokumentacija
1993/94.
1994/95.
1995/96.
1996/97.
1997/98.
1998/99.
1999/00.
2000/01.
2001/02.
2002/03.
2003/04.
2004/05.
2005/06.
2006/07.
2007/08.
2008/09.
2009/10.
2010/11.
2011/12.
2012./13.
2013/14.
2014/15.
2015/16.
2016/17.
2017/18.
2018/19.
2019/20.

0

Zabavište

Osnovna škola

Gimnazija

Novu prekretnicu u životu škole značilo je uvođenje dvojnog državljanstva od strane Mađarske vlade
i odobravanje širenja kapaciteta škole. To se može videti i na grafikonu. Broj gimnazijalaca je u
proteklih godina naglo porastao. Prema poslednjem popisu stanovništva iz 2011. godine u Mađarskoj
se više od 10.000 stanovnika izjasnilo da su srpske nacionalnosti. Ovaj rezultat bio je vrlo iznenađujući,
poznavajući rezultate popisa iz 2001. godine, kada se 3.816 stanovnika izjasnilo da su srpske
nacionalnosti (https://emberijogok.kormany.hu/ethnic-serbs-in-hungary). Sigurno je i ova činjenica
doprinela da se poveća zainteresovanost za srpsko zabavište i osnovnu školu u Budimpešti.
2. Nastava geografije u Mađarskoj
Tokom 90-ih godina prošlog veka u vreme reforme vaspitno-obrazovnog sistema kod većine
predmeta, pa i kod Geografije, došlo je do velikih promena. Cilj više nije samo prikaz prirodnih i
društvenih pojava na Zemlji, nego prikaz prirodnih, društveno-ekonomskih pojava u međusobnom
odnosu i interakciji u životnom prostoru čoveka.
Neophodno je da učenici upoznaju Zemlju, životni prostor čoveka, prirodne i društveno-ekonomske
pojave, procese, da uvide i shvate interakcije među njima u prostoru i vremenu. Treba da upoznaju
njihove posledice i da prepoznaju uticaj društvene delatnosti na užu i širu sredinu, na život cele planete.
Ovo ujedno znači da umesto fokusiranja na usvajanje novih informacija, sve više je naglasak na
obrazovnim procesima koji ističu uzročno-posledične veze u gradivu. Uvođenjem Okvirnog nastavnog
programa, menjalo se i gradivo geografije u osnovnim i u srednjim školama.
Utemeljivanje prirodnonaučnog pogleda i unutar toga usvajanje osnovnih geografskih znanja u
nižim razredima (5. i 6. razred) odvija se u okviru predmeta Poznavanje okoline. Geografija se kao
samostalan predmet u osnovnoj školi javlja u 7. i 8, dok u gimnaziji u 9. i 10. razredu. Nakon uvođenja
osnovnog nacionalnog programa u svim tipovima srednjih škola (gimnazija, srednja stručna škola,
stručna škola) geografija je postala obavezan predmet do 10. razreda. Danas u svim razredima u kojima
se predaje geografija, nastava se odvija sa dva časa nedeljno.
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Uvođenje Osnovnog nacionalnog programa i Okvirnog programa nije samo donelo promene u
nastavi geografije, sadržaju i broju časova, nego su ovi faktori zajednički učinili potrebnim
konceptualnu promenu nastave geografije. Ove promene u Okvirnom programu dolaze do izražaja
jačanjem višestrukog istorijskog pogleda (npr. geološka doba, razvoj geosfera, promena predela, razvoj
privrednih grana, transformacija uloga pojedinih sektora, proces urbanizacije, razvoj svetske
ekonomije). Sa istorijskim aspektom tesno je povezan i razvoj prostornog aspekta. Pored topografskih
pojmova, primera teritorijalne raspodeljenosti prirodnih i ekonomskih pojava važan je i prikaz prostorne
preraspodele društveno-ekonomskih pojava, demografskih procesa, lokalnih, regionalnih i globalnih
pojava.
Nastava geografije u Srpskoj gimnaziji „Nikola Tesla“ u Budimpešti odvija se na srpskom jeziku,
dok je za učenike koji slabo govore srpski, organizovana dopunska nastava iz na mađarskom jeziku.
3. Nastavni program geografije za gimnaziju u Republici Mađarskoj
Nastava geografije u Srpskoj gimnaziji „Nikola Tesla“ se odvija po Osnovnom nacionalnom
programu (NAT-Nemzeti alaptanterv), koji je poslednji put modifikovan 2012. godine.
U 9. razredu gimnazije nastavni predmet Geografija zastupljena je sa 2 časa nedeljno, odnosno 74
časa godišnje. Gradivo je podeljeno na 6 tematskih celina (tabela 2).
Tabela 2: Tematske celine i predložen broj časova geografije za 9. razred

Predložen broj časova

Tematske celine
Ponavljanje na početku godine
Naše mesto u kosmosu
Građa Zemlje i procesi koji se odvijaju
Atmosfera
Hidrosfera
Geografska zonalnost
Društveni procesi na početku 21. veka
Ponavljanje na kraju godine
Ukupno:

2
10
18
12
12
7
10
3
74

Izvor: https://www.oktatas2030.hu/wp-content/uploads/2018/08/a-nemzeti-alaptanterv-tervezete_2018.08.31.pdf

Učenici treba da usvoje osnovne metode posmatranja, prikupljanja i obrade informacija, i sa
njihovim postepenim produbljivanjem treba da budu sposobni na njihovu svestranu primenu tokom
učenja geografije. Sa upotrebom i korišćenjem znanja geografije usvojenog u osnovnoj školi, treba da
se formira i razvija geografsko razmišljanje.
Učenici treba:
‒ Da budu sposobni da tumače geografske podatke i iz njih da izvuku zaključak, svoja mišljenja
i zapažanja jasno i precizno da formulišu;
‒ Da prepoznaju važnost karata, kao izvora informacija geografskog sadržaja
‒ Da budu svesni razlika veličine podataka;
‒ Da se sa sigurnošću snalaze među procesima prirodne i društveno-privredne sredine;
‒ Da koriste svoje geografsko znanje tokom donošenja važnih odluka vezanih za svakodnevni
život i tokom ostvarivanja svojih građanskih prava;
‒ U skladu sa uzrastom, treba da se razvije sposobnost orijentisanja u prostoru i vremenu;
‒ Da prepoznaju razlike u vremenskom periodu, intervalu fizičko-geografskih procesa i
istorijskih događaja;
‒ Da na geografskoj karti prepoznaju i da daju naziv topografskim pojmovima koji su neophodni
za orijentisanje u neposrednoj geografskoj sredini;
‒ Da poznaju posledice Zemljinog kretanja, da prepoznaju dejstva ovog kretanja na naš
svakodnevni život;
‒ Da shvate ulogu spoljašnjih i unutrašnjih sila u formiranju Zemljine površine;
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‒
‒

Da prepoznaju osnovne veze unutar prirodnih procesa i interakcije između prirodnih i društvenoprivrednih procesa;
Moraju da poznaju zakone pravilnog ponašanja i opasnosti koje se javljaju pod uticajem
prirodnih i društvenih procesa.

Sa upoznavanjem geografskih, prirodnih, društveno-privrednih karakteristika i vrednosti neposredne
životne sredine i velikih predela u Mađarskoj, treba da jača vezanost učenika za svoju domovinu.
Takođe, treba da prepoznaju posledice ljudskih i društvenih uticaja, da shvate važnost individualne
odgovornosti u ublažavanju štetnih ekoloških procesa. Istraživanje geografije treba da doprinese da
učenici steknu iskustvo i veštinu u donošenju ispravnih odluka za čovečanstvo i
životnu sredinu.
Vezano za rešavanje različitih zadataka iz geografije, treba da budu sposobni da realno procene nivo
svog znanja i veština iz geografije. Nakon stacanja primenljivog geografskog znanja treba da se javi
potreba u njima da samostalno šire svoje znanje iz geografije. Nastava geografije treba da doprinese da
učenici poseduju metode i tehnike efikasnog učenja, koje pomažu usvajanje geografskog znanja
(školska dokumentacija).
U 10. razredu gimnazija geografija je takođe zastupljena sa 2 časa nedeljno, 74 časa godišnje, a
gradivo je podeljeno na 5 tematskih celina (tabela 3).
Tabela 3: Tematske celine i predložen broj časova geografije za 10. razred
Predložen broj časova
2
8
25
10
20
7
2
74

Tematske celine
Ponavljanje na početku godine
Svetska privreda početkom 21. veka
Regionalna geografija Evrope
Geografija Mađarske
Geografija dalekih država
Sudbonosna pitanja naše budućnosti
Ponavljanje na kraju godine
Ukupno:

Izvor: https://www.oktatas2030.hu/wp-content/uploads/2018/08/a-nemzeti-alaptanterv-tervezete_2018.08.31.pdf

3.1. Sličnosti i razlike u programima geografije u Republici Mađarskoj i Republici Srbiji
Upoređujući programe geografije, njihovu koncepciju i karakteristike, može se zaključiti da se oni
zasnivaju na:
‒ Postepenom uvođenju i razvijanju geografskog razmišljanja u okviru programskih sadržaja.
‒ Naglašavanje uloge geografskih metoda u osposobljavanju učenika da posmatraju pojave i
procese u svetu, razvijanje sposobnosti orijentisanja u neposrednoj geografskoj sredini.
Programe karakteriše racionalno strukturiranje nekih sadržaja, uvažavanje principa savremene
geografske nauke, primerenost uzrastu učenika, postupnost, pojmovi se grade u više koraka. Međutim,
prvenstveno u mađarskom programu 9. razreda, kod pojedinih tematskih celina antropogeni aspekt
dobija veći naglasak.
Nastavni programi geografije u obe države su veoma slični, međutim, postoje i određene razlike. I
u Srbiji i u Mađarskoj u prvoj godini gimnazije se predaje fizička geografija u istom broju časova (2
nedeljno i 74 ukupno), dok u drugoj godini društvena geografija, ali već u različitom broju časova. U
Mađarskoj 2 časa nedeljno, 74 ukupno, dok u Srbiji isto 2 časa nedeljno, godišnje 70 časova.
Sadržaji programa 9. i 10. razreda u Mađarskoj se u izvesnoj meri nadovezuju na nivo usvojenih
znanja iz 7. razreda, gde se ističući regionalni aspekt, prikazuju fizičko-geografske i društvenogeografske karakteristike regiona sveta. Struktura gradiva je orijentisana na fizičko-geografske pojave,
procese, prikaz građe Zemlje i njenih sfera, dok u drugom delu na društvene procese, svetsku
ekonomiju, prikaz regiona sveta. Ovakav raspored gradiva dovodi do postepenog upoznavanja
složenosti ne samo fizičko-geografskih pojava, njihovog međusobnog prožimanja, nego i društvenogeografskih karakteristika sveta.
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Upoređujući programe geografije u Mađarskoj i Srbiji, uočavaju se sledeće razlike:
U Mađaskoj se u 9. razredu izučava nastanak sveta, kosmos, kartografija, orijentacija u prostoru i
vremenu, građa Zemlje, atmosfera, hidrosfera, geografska zonalnost i društveni procesi na početku 21.
veka. Za razliku od Mađarske, u Srbiji se u I razredu gimnazije u gradivu ne izučava kartografija,
različiti načini istraživanja Zemljine površine pomoću satelitskih snimaka, društveno-geografske
karakteristike današnjice. Nema detaljnog izučavanja astronomije kao u mađarskom programu. Dok se
u Srbiji u okviru posebne tematske celine „Reljef Zemljine površine“ izučavaju unutrašnje i spoljašnje
sile koje oblikuju reljef, na primer epirogeni, orogeni pokreti, vulkanizam, zemljotresi, denudacija,
rečna, glacijalna, kraška erozija i abrazija, u Mađarskoj su ove nastavne jedinice uvrštene u pojedine
tematske celine, kao što su Atmosfera, Hidrosfera, Građa Zemlje. Pojedine tematske jedinice se
izučavaju u okviru drugih većih tematskih celina. Na primer, nastavna jedinica Zemljište se u Mađarskoj
izučava u okviru tematske celine „Građa Zemlje i procesi koji se odvijaju u njoj“, dok u Srbiji u okviru
tematske celine „Biosfera“. Ova tematska celina se u Mađarskoj ne izučava. Međutim, mnogi njeni
elementi su ugrađeni u tematsku celinu, gde se izučava geografska zonalnost. Može se reći da
upoređujući oba programa, većih razlika nema, neke tematske jedinice dobijaju veći značaj u
Mađarskoj, dok neke druge u Srbiji (Nagy et al., 2011a; Nagy et al., 2011b).
U programu geografije za II razred javljaju se veće razlike. U Mađarskoj je predviđena obrada tema
iz svetske ekonomije, regionalne geografije Mađarske, Evrope i pojedinih dalekih država (Izrael,
Arapske države Bliskog Istoka, Severna Afrika, Tropska Afrika, SAD, Latinska Amerika, Japan,
novoindustrijalizovane države Azije, Kina, Indija). U okviru posebne tematske celine program se bavi
aktuelnim pitanjima sadašnjosti i bliske budućnosti, kao što su prenaseljenost, glad, nestašica prirodnih
resursa Zemlje, ekološki problemi geosfera i pitanje održivosti razvoja. Prve dve tematske celine
programa geografije u Srbiji kartografija, stanovništvo i naselja se u Mađarskoj obrađuju na kraju 9.
razreda. Međutim, obrada ovih tematskih celina u Srbiji je opširnija. Samo se pojedini elementi
tematske celine srpskog programa Osnovne političko-geografske karakteristike savremenog sveta mogu
naći i u mađarskom programu, i to kod Svetske ekonomije početkom 21. veka. Kod obrade pojedinih
regiona sveta u Srbiji veći naglasak dobija uopšteni prikaz (političko-geografska podela, stanovništvo,
zone civilizacije, ekonomsko-geografske odlike), dok u Mađarskoj u okviru jedne date tematske celine
se prikazuju detaljno određene države. Za razliku od Srbije, u Mađarskoj se detaljno obrađuju evropske
države. Međutim, u mađarskom programu za 10. razred nema Australije i Okeanije, Kanade (Próbáld
and Visi 2011a; Próbáld and Visi, 2011b).
Može se zaključiti da u programu geografije za II razred gimnazije u Srbiji ima više prostora za
detaljniju obradu društveno-geografskih i regionalno-geografskih sadržaja. Jedan od glavnih uzroka
toga je da se geografija u Mađarskoj ne predaje u 11. razredu, što dovodi do toga, da obimno gradivo
mora da se obradi u roku dve školske godine, npr. regionalna geografija Mađarske, koja bi mogla da se
predaje u 11. razredu, razrađuje se samo u 10. razredu u okviru jedne tematske celine. Program
geografije za 10. razred u Mađarskoj se više fokusira na aktuelne ekonomske-društvene tokove,
razvojne centre sveta, probleme sa kojima se suočava ili će se u bliskoj budućnosti suočiti čovečanstvo.
Više podstiče na logično razmišljanje.
4. Udžbenici geografije za 9. i 10. razred u republici Mađarskoj
Udžbenici iz geografije za 9. i 10. razred su od 1. septembra 2015. pod brojem TKV/3390-11/2015
na zvaničnom spisku udžbenika. Udžbenici odgovaraju propisima dodatka br. 3 (3.2.10.) Uredbe
51/2012. (XII 21.) Ministarstva za ljudske resurse pod naslovom: Okvirni programi za 9-12. razrede
gimnazija. Udžbenici su usaglašeni sa propisima NAT-a (Nemzeti alaptanterv / Osnovni nacionalni
program) iz 2012. godine: Vladina uredba 110/2012 (VI 4.) (slike 3a i 3b)
(https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1200110.kor).
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Slike 3a i 3b: Udžbenici iz geografije za 9. i 10. razred prevedeni na srpski jezik
Izvor: Nagy et al., 2011a; Próbáld and Ütőné Visi, 2011a

Analizom udžbenika geografije za oba razreda uočava se:
‒ Izloženo gradivo u udžbenicima podudarno je sa Nastavnim programom geografije za oba
razreda;
‒ Redosled nastavnih tema i nastavnih jedinica poklapa se sa Nastavnim programom;
‒ Didaktičko-metodički udžbenici su oformljeni tako da njihovo korišćenje omogućuje
ostvarivanje osnovnih ciljeva i zadataka programa geografije u datom razredu
(http://kerettanterv.ofi.hu/03_melleklet_9-12/index_4_gimn.html).
Strukturni elementi oba udžbenika geografije za gimnazije su:
1. Sadržaj, koji se nalazi na početku udžbenika;
2. Uvod koji se takođe nalazi na početku udžbenika. U njemu je data informacija učenicima, šta će
učiti iz geografije u svakom razredu;
3. Nastavno gradivo raspoređeno je po tematskim celinama, unutar kojih su nastavnejedinice.
Njegova realizacija omogućuje ostvarivanje obrazovno-vaspitnih ciljeva i zadataka nastave
geografije u oba razreda;
4. Na kraju oba udžbenika nalazi se registar pojmova u kome su oni poređani po azbučnom redu, što
omogućuje učenicimada ih brzo i lako pronađu i u svakom trenutku koriste (Nagy et al., 2011a;
Próbáld and Visi 2011a).
Znanja koja treba usvojiti u okviru jednog nastavnog časa u oba udžbenika geografije, data su u
obliku udžbeničkih/nastavnih jedinica. Osnovni tekst nije jedini izvor znanja. Dodatni izvori podataka
su slike, tabele, grafikoni koji dopunjavaju osnovni tekst. Nazivi pojmova istaknuti su podebljanim
slovima. Na kraju mnogih lekcija nalaze se kraći tekstovi o zanimljivostima, vezanim za nastavnu
jedinicu koja se obrađuje. Ti sadržaji omogućuju produbljivanje učeničkih znanja i probuđuju
interesovanje i motivaciju za korišćenje dodatne literature, doprinose individualizaciji nastavnog
procesa i upotpunjuju interesovanja učenika. Na kraju svake lekcije su nabrojani osnovni pojmovi date
nastavne jedinice, pitanja na koje se može odgovoriti pomoću znanja, stečenog na času. Ovde se nalaze
još i zadaci za čije rešavanje je potrebno istraživanje na internetu. Pitanja i zadaci su postavljeni tako
da njihovo rešavanje otkriva u kojoj meri je shvaćena suština gradiva. To su podaci i činjenice iz
nastavne jedinice stavljene u nove odnose, tako da pozitivni odgovori i rešenja potvrđuju aktivno učešće
učenika u usvajanju znanja. Pitanjima i zadacima nije obuhvaćeno kompletno nastavno gradivo, tako
da njihovo rešavanje ne može poslužiti za kompletno proveravanje znanja učenika.
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Udžbenici geografije za gimnazije zasnovani su na savremenim naučnim saznanjima. Sadržaji su
izloženi jasno i pregledno. Pogramom je predviđen i određeni broj vežbi, čijom se realizacijom učenici
stavljaju u aktivnu poziciju.
Sadržaji udžbenika omogućuju povezivanje znanja sa prethodnim gradivom i sa učeničkim
predznanjima. Pitanja na kraju lekcija pomažu uspešnijem usvajanju znanja. Udžbenici takođe
obezbeđuju primenu znanja iz geografije u svakodnevnom životu. Dopunski tekstovi, kao što su:
zanimljivosti, uputstva za samostalan rad - projektni zadaci i slično su važni elementi udžbenika, kojima
se omogućuje realizacija funkcionalnih zadataka nastave geografije.
Udžbenici geografije svojim sadržajem obezbeđuju realizaciju vaspitnih zadataka predviđenih
Nastavnim programom za oba razreda. Sadržaji su dobro osmišljeni i doprinose da se kod učenika
probudi interesovanje prema fizičkoj i društvenoj geografiji.
Sadržaji u udžbeniku za 9. razred omogućuju razvijanje sposobnosti orijentisanja u prostoru i
vremenu, upoznavanje Kosmosa, fizičko-geografskih karakteristika pojedinih geosfera i društvenih
procesa današnjice. Sadržaji u udžbeniku za 10. razred upoznavaju učenika sa svetskom ekonomijom
(globalizacijom, multinacionalnim kompanijama, pojmom novca), pojedinim regionima sveta i
društvenim i ekološkim problemima današnjice.
Udžbenici geografije su prilagođeni psiho-fizičkim mogućnostima učenika. Oni sadrže zadatke, koji
ih usmeravaju na aktivno učešće u sticanju znanja i na taj način podstiču njihovu motivaciju, radoznalost
i interesovanja ka novim saznanjima. Posmatranje u kombinaciji sa samostalnim rešavanjem
problemskih zadataka ispunjava zahtev veće zastupljenosti aktivnih metoda u nastavi (Lukić et al.,
2016). Kreativne metode rada zahtevaju osim klasičnih časova veću zastupljenost grupnog oblika rada,
rada u parovima i kombinaciju što većeg spektra nastavnih metoda (diskusije, razgovor sa stručnjacima
različitih profila, kao i izvođenje ogleda, vežbi i nastavnih ekskurzija). Dati projektni zadaci u
udžbenicima obezbeđuju da učenici putem posmatranjaiistraživanja aktivno učestvuju u sticanju znanja,
što omogućuje da tradicionalna nastava povremeno bude zamenjena aktivnom nastavom.
U izradi udžbenika geografije značajno mesto zauzimaju njegova likovna i grafička opremljenost.
Likovno dobro opremljen udžbenik dodatno motiviše učenike za učenje i omogućuje im bolje
razumevanje i usvajanje nastavnog gradiva. Slike, crteži i tabele pružaju učenicima mogućnost različitih
intelektualnih aktivnosti da lakše savladaju gradivo. Sve to olakšava realizaciju nastavnih sadržaja i
doprinosi kvalitetu nastave. Udžbenici su dobro likovno i grafički osmišljeni. Likovni i grafički prikazi
su dobro uklopljeni u osnovni tekst (Nagy et al., 2011a; Próbáld and Visi 2011a).
4.1. Didaktička aparatura udžbenika geografije
Pod didaktičkom aparaturom udžbenika podrazumevaju se instruktivna i dopunska izražajna
sredstva u udžbeniku koja doprinose boljem razumevanju i usvajanju osnovnog tekstai dajući radni
karakter udžbeniku, stvaraju uslove za samostalan rad učenika. U elemente didaktičke aparature
ubrajaju se uvodna motivaciona tekstualna i ilustrativna sredstva, pitanja i zadaci instruktivnog
karaktera, dopunski tekstovi, rezimei, upotreba različitih tabela, slika, ilustracija, tematskih karata
(Romelić i Ivanović Bibić, 2015).
Upoređujući didaktičku aparaturu udžbenika geografije u Mađarskoj i Srbiji, primećuju se izvesne
razlike. U mađarskim udžbenicima gradivo je u okviru jedne tematske jedinice podeljeno na više manjih
celina, koje su naznačene podnaslovima. Od tekstualnih sredstava u mađarskim udžbenicima
se pojavljuju često tekstualni nalozi
(slika 4).
Slika 4: Primeri tekstualnih naloga u
nastavnoj jedinici
„Morfološki rad vetra“ u mađarskom
udžbeniku za 9. razred
Izvor: Nagy et al., 2011a

U mađarskom i u srpskom
udžbeniku ima i dopunskih tekstova gde
se javljaju izvesne razlike. U srpskom
udžbeniku su na primer, objašnjenje
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pojmova i porekla reči, zanimljivosti, najvažnije što treba da upamtiš... i ona se nalze najčešće pored
osnovnog teksta (Kovačević i Mladenović Kljajić, 2014a; Kovačević i Mladenović Kljajić, 2014b).
U mađarskom udžbeniku nema dopunskih tekstova uz same tematske jedinice u istom smislu reči,
kao što je slučaj kod srpskog udžbenika. Postoje kraći ili duži tekstovi, koji sadrže zanimljivosti vezane
za dato poglavlje, koje se prethodno obradilo. Takav je na kraju velike tematske celine „Hidrosfera“,
na primer, odlomak iz knjige čuvenog mađarskog geografa Jene Čolnokija u kojem piše o razarajućem
dejstvu morskih talasa (slika 5a) ili na kraju tematske celine „Atmosfera“ odlomak iz članka Lasla
Kadara o svojem putešestviju kroz Libijsku pustinju tokom 1930-ih godina (slika 5b).

Slike 5a i 5b: Primeri dodatnih tekstova u mađarskim udžbenicima
Izvor: Nagy et al., 2011a

Na kraju većih tematskih celina se javlja rezime. Međutim ovaj rezime predstavlja kombinaciju
dopunskih ilustracija, tekstualnih naloga u obliku pitanja, koje imaju za cilj sumiranje i proveru
učeničkog znanja.
Udžbenici sadrže tekstualno-ilustrativna i ilustrativna sredstva, koji čine kombinaciju ilustracije
i teksta.
U mađarskim udžbenicima broj tekstualno-ilustrativnih naloga je sveden na minimum, što
predstavlja veliki problem, jer se pomoću takvih primera učenici misaono najviše aktiviraju. Nedostatak
tekstualno-ilustrativnih naloga u mađarskom udžbeniku je kompenzovano sa velikim brojem
tekstualnih i ilustrativnih naloga.
U mađarskom i srpskom udžbeniku su vrlo česte dopunske ilustracije. One pomažu lakše
razumevanje osnovnog teksta, vizualizaciju gradiva, koje treba da se nauči (Ivanović Bibić et al., 2015,
Ivanović i sar., 2015). U mađarskom udžbeniku su sve ilustracije numerisane i imaju naziv. Često su
ove ilustracije živopisnije, detaljnije od onih u srpskim udžbenicima, u kojima je veliki broj dopunskih
ilustracija, dok ilustrativnih naloga nema. Za razliku od srpskog udžbenika, u mađarskom je manji broj
dopunskih ilustracija, međutim one zauzimaju više prostora u udžbeniku. Grafikoni i tabele su prisutne
u malom broju u mađarskim udžbenicima.
Ilustrativni nalozi sastoje se od ilustracije i naloga koji upućuje na izvođenje zadatka. Na primer, na
osnovu slike 6a. učenici treba da objasne proces nastanka tla, dok u slučaju slike 6b. učenici na osnovu
učenog i ilustracije, treba da objasne prestruktuiranje radne snage, promene poljoprivredne proizvodnje
u Nemačkoj tokom druge polovine 20. veka.
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Slike 6a i 6b: Primeri ilustrativnih naloga u mađarskom udžbeniku za 9. (a) i za 10. razred (b)
Izvor: Nagy et al., 2011a; Próbáld and Ütőné Visi, 2011a

Tipografska sredstva koriste se u oba udžbenika.
5. Zaključak
Za očuvanje srpskog identiteta, najvažniju ulogu ima upotreba i nega maternjeg jezika. Srpskoj deci
u Mađarskoj, koja jedino unutar porodice, odnosno u užoj sredini, pričaju srpski, neophodna je
mogućnost intenzivnog korišćenja maternjeg jezika.
Ta mogućnost su škole. Znanje se najbolje upotpunjava u školama koje planski brinu o izvorima,
metodama i sredstvima koja će biti uključena u nastavni proces, u zavisnosti od nastavnih jedinica, kao
i uzrasta deteta.
Srpske škole u Mađarskoj s obzirom na jezik, kulturu i običaje sredine u kojoj se nalaze, treba još
više truda da ulože, kako bi se kod dece stvorila potreba da upoznaju svoje korene i što bolje savladaju
jezik svojih predaka.
Na osnovu rezultata istraživanja u ovom radu mogu se izvesti sledeći zaključci:
Prema Nastavnom planu za opšte gimnazije u Republici Mađarskoj, geografija je zastupljena u 9. i
10. razredu. U 9. razredu preovlađuju fizičko-geografski sadržaji (2 časa nedeljno, 74 časa godišnje),
dok u 10. razredu preovlađuju sadržaji iz društvene geografije (2 časa nedeljno, 74 časa godišnje).
Prema Nastavnom planu za opšte gimnazije u Republici Srbiji, geografija je zastupljena u I, II i III
razredu. U I razredu preovlađuju fizičko-geografski sadržaji (2 časa nedeljno, 74 časa godišnje), u II
razredu preovlađuju sadržaji iz društvene geografije (2 časa nedeljno, 70 časa godišnje), dok se u III
razredu uči geografija Srbije (2 časa nedeljno, 72 časa godišnje).
Upoređujući programe geografije u Mađarskoj i Srbiji, njihovu koncepciju i karakteristike, uočava
se racionalno strukturiranje sadržaja, uvažavanje principa naučnosti, postupnosti i primerenosti uzrastu
učenika.
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Udžbenici geografije za gimnazije i u Mađarskoj i u Srbiji u celini prate nastavne programe. Njihov
izgled zadovoljava sve zahteve savremenih udžbenika geografije. Za udžbenike je karakteristično da je
broj tekstualno-ilustrativnih naloga sveden na minimum, što predstavlja veliki problem, jer se pomoću
takvih primera učenici misaono najviše aktiviraju.
Savremena nastava geografije zahteva od nastavnika sistematičnu i promišljenu pripremu,
zasnovanu na primeni savremenih nastavnih metoda i oblika rada, uz maksimalno korišćenje prirodnog
materijala i savremenih nastavnih sredstava.
Humanizacija nastavnog procesa takođe zahteva aktivno učešće učenika u nastavnom procesu,
pozitivnu atmosferu na časovima i dobru međusobnu saradnju učenika i nastavnika.
S obzirom na obim sadržaja i savremene didaktičko-metodičke zahteve u njihovoj realizaciji u
nastavnom procesu, neophodno je da nastavnici prate savremena kretanja u geografskoj nauci i
unastavi. To zahteva njihovo permanentno stručno i metodičko usavršavanje.
Uporednim proučavanjem nastave geografije u Mađarskoj i Srbiji, može se zaključiti da se
geografiji, kao nastavnom predmetu u Srbiji daje više na značaju, samim tim što se u gimnazijama
predaje tri godine, a ne dve, kao u Mađarskoj. Zahvaljujući tome, u Srbiji se učenicima pruža veći
spektar geografskog znanja. Sa druge strane, u Mađarskoj se veća pažnja posvećuje aktuelnim
društvenim dešavanjima i ekološkim problemima današnjice, koji nastaju zahvaljujući antropogenom
uticaju. Pored toga, dati projektni zadaci u mađarskim udžbenicima geografije obezbeđuju da učenici
putem posmatranja, istraživanja aktivno učestvuju u sticanju znanja. Zahvaljujući tome kod nastave
geografije u Mađarskoj postoji više mogućnosti da tradicionalna nastava povremeno bude zamenjena
aktivnom nastavom. Ovakav način nastave svakako je bliži savremenim generacijama učenika.
Verovatno bi kompromis između ova dva bliska koncepta uneo u nastavu geografije modernija rešenja
i u sadržajnom i didaktičko-metodičkom smislu.
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GEOGRAPHY AS A TEACHING SUBJECT
AT THE SERBIAN GYMNASIUM IN BUDAPEST
Abstract
The theme of the paper is a comparative analysis of geography curricula for gymnasium in Budapest
and the Republic of Serbia, within which a comparative textbook analysis and a didactic-methodical
approach was performed. The basic assumption of work is that there are similarities, but also important
differences between these programs, textbooks and didactic-methodical approaches. The aim is to point
out the possibility of correction of geography teaching programs in both countries in terms of their
improvement. Programs are characterized by rational content structuring, respecting the principles of
modern geographical science and appropriate to the age of students. The research used the method of
theoretical analysis: to create the theoretical basis of the research, to determine the aims of the research,
to formulate the research hypothesis and to realize the research.
Keywords: Geography, Gymnasium, textbook, education in Serbia, education in Hungary
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Összefoglaló
A társadalmi változások egyik következménye, hogy a többségi oktatási-nevelési intézményekben
dolgozó pedagógusok új és váratlan kihívásokkal szembesülnek. A gyermekek érdeklődését felkelteni
egyre kisebb eséllyel lehet a hagyományos módszerekkel. Pedagógiai helyzetben is másképp reagálnak
a gyermekek, mely viselkedést nem biztos, hogy a hagyományos pedagógiai módszertani keretben
értelmezhetünk. Az új generáció számára új módszerek szükségesek, melyre a pedagógusképzésben
részt vevő hallgatókat fel kell készíteni. Az EFOP 3.6.1-16-2016-00025 pályázati programunknak
köszönhetően feltérképezésre kerültek a gyakorlatvezető mentorok pedagógusjelöltekkel szemben
támasztott elvárásai. A hallgatók képzésbe kerülésekor komplex kulcskompetencia-felmérésen vettek
részt, mely eredmények alapján kidolgozásra kerültek a beavatkozási és fejlesztési tervek. Várhatóan a
hallgatóink rugalmas, az új társadalmi igényekre megfelelően reflektáló pedagógiai kompetenciákkal
fognak rendelkeznek.
Kulcsszavak: társadalmi változások, pedagógusképzés, pedagógus kompetenciák, pedagógusokkal
szembeni elvárások, módszertani megújulás
1. Bevezetés
A pedagógusképzés tartalmi fejlesztése biztosítja, hogy a jövő pedagógusai korszerű szakmai
nézeteket valló, sokoldalúan felkészült szakemberekké válhassanak. A tapasztalatok azt mutatják, hogy
az elméleti alapozás, felkészítés, megfelelően átgondolt, felépített, mely megerősít abban, hogy az
alapozó kurzusaink korszerűek, napjaink igényeinek megfelelnek. Jelentős mértékű nehézséget okoz,
hogy a pályakezdő fiatalok nehezen képesek megbirkózni a gyakorlati kihívásokkal. Ez arra hívja fel a
figyelmünket, hogy a gyakorlatban előforduló problémahelyzetek megoldására jobban fel kell
készítenünk őket, melynek első lépéseként a gyakorló helyekkel való együttműködést erősíteni,
finomítani szükséges. A képzés gyakorlatiasságának javítására szolgál olyan oktatási-nevelési
intézményekkel kapcsolat felvétele és kialakítása, ahol átlagostól eltérő gyermekek nagyobb számban
találhatóak (Bayerle, 2018), továbbá a módszertani megújulást is fontolóra kell venni.
Az Eötvös József Főiskola EFOP 3.6.1-16-2016-00025 pályázat Társadalmi igényekre reflektáló
kutatások című projekteleme lehetőséget biztosít arra, hogy képzésünket átvilágítsuk.
Tanulmányunkban a projekt felépítése mellett a képzőhelyek mentorai által a képzésbe lépő
pedagógushallgatókkal szembeni elvárásokat mutatjuk be.
2. Projektünk felépítése
A fenti pályázat segítségével közös álmunkat valósíthatjuk meg. Első lépésként a kutatások tükrében
elméleti keretezés történt, így megismertük a 21. századi felsőoktatási kihívásokat és a demográfiai
változásokat, a pedagógusképzés helyzetét napjainkban, illetve térségünk helyzetképét, összevetve
intézményünk adataival. Feltárásra kerültek a korunk pedagógiai kihívásai, a pedagógiai kultúra
összetevői, a pedagógiai dimenziói (tanítási/nevelési tudás, tanulási folyamat támogatása,

427

kommunikáció dimenziója, a pedagógiai világ atmoszférája), a tudatos kompetenciafejlesztés
lehetősége a pedagógusképzésben.
Megfogalmaztattuk a gyakorlatvezető mentorokkal, a csecsemő- és kisgyermeknevelő,
óvópedagógus és tanító jelöltekkel szembeni elvárásokat.
A képzésbe lépő nappali és levelező tagozatos hallgatók komplex felmérése az alábbi területen
történt: pályaszocializáció, játszóképesség, kommunikációs jellegzetességek, konfliktuskezelési
stratégiák, érzelmi intelligencia, pszichológiai immunrendszer, valamint a játszóképesség, mint
kulcskompetencia felmérése is megtörtént.
Az eredmények tükrében beavatkozási terv készült, mely alapján képzésünk egyes elemeit
módszertani szempontból átgondolva megváltoztattuk, továbbá innovatív elemeket beépítve új
programmal bővítettük, mely alapján új, kötelezően választható kurzussokként jelennek meg
tantárgykínálatunkban. Célunk a pedagógus hivatás szempontjából lényeges személyiségrészek
megszólítása és fejlesztése.
3. Pedagógusjelöltekkel szembeni általános elvárások
A pedagógusképzésbe lépés alapvető motivációt feltételez a hallgatótól, hogy szakjának megfelelő
adott életkorú gyermekekkel szeretne foglalkozni. Hátterében legtöbbször pozitív tapasztalataik állnak.
Szinte mindenki életében volt egy jelentős pedagógus, akinek hatására elindult ezen az úton. Nem ritka
az sem, ha a hallgató pedagógus családban nőtt fel, ami választásának tudatosságát erősítette. A pályára
való motiváció alapvető fontosságú, de nem elégséges feltétele a képzésben való sikeres részvételnek.
A hallgatók képzéssel kapcsolatos elvárásai, valamint az elképzelt pedagógus pályakép a képzési idő
előre haladásával várhatóan egyre reálisabbá válik. A képzés folyamata a pályaszocializáció
szakaszában nagyon fontos fázis (Deutsch, 2018). Ebben legnagyobb szerepük a szakmai
gyakorlatoknak van, ahol segítik az önálló gondolkodást, a felelősségteljes viselkedés kibontakozását,
felkészítenek a jövő döntési helyzeteinek megoldására, támogatják a hatékony munkavégzést (Klein és
Klein, 2012, in. Deutsch, 2018).
A képzésbe lépő pedagógusjelöltek jellemzőire vonatkozóan jelentős mértékben kevesebb kutatás
készült. Imre (2004) felhívja a figyelmet arra, hogy a gyakorlati helyeken a pedagógusjelölteket irreális
elvárásokkal ruházzák fel. Ezek az elvárások gyakran idealizáltak, teljesíthetetlenek (Bugán, 1997).
A hallgatók számára frusztráló, hogy a pályakezdőkre a tökéletes pedagógus igényét vetítik ki
(Falus, 2006).
4. Gyakorlatvezető mentorok képzésbe lépő pedagógushallgatókkal szembeni elvárásai
4.1. Kérdésfelvetés
Arra a kérdésre kerestük a választ, hogy intézményünk gyakorlóhelyeinek mentorpedagógusai
milyen elvásárokat támasztanak a pedagógushallgatókkal szemben, valamint ezek mennyire vannak
összhangban az adott szakra vonatkozó képzési és kimeneti követelményekben (2016) megfogalmazott
összetevőkkel (tudás, képesség, attitűd, autonómia-felelősség).
4.2. Hipotézisek
1. Feltételezzük, hogy a gyakorlati fogadóintézmény mentorai által megfogalmazott pedagógushallgatókkal szembeni elvárások a képzési és kimeneti követelményekkel összhangban vannak.
2. Feltételezzük, hogy a gyakorlati fogadóintézmények által megfogalmazott pedagógusjelöltekkel
és gyakorló pedagógusokkal szembeni elvárások összhangban állnak egymással.
4.3. Vizsgálati minta bemutatása
1. Bölcsődei gyakorló hely 3 munkacsoportja
2. Óvodai gyakorló hely 3 munkacsoportja
3. Iskolai gyakorló hely 2 munkacsoportja
4.4. Vizsgálati módszer
A nyitott végű kérdőívek összeállításáért és a munkacsoportokhoz eljuttatásáért Borszéki
Szabolcsné Gábris Virág felelt. A kérdőíveket e-mailen keresztül küldtük ki a célszemélyeknek, majd
a válaszok is hasonlóképpen érkeztek vissza.
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4.5. Vizsgálati eredmények
Első hipotézisünkben feltételeztük, hogy a gyakorlati fogadóintézmény mentorai által
megfogalmazott pedagógushallgatókkal szembeni elvárások a szakra vonatkozó képzési és kimeneti
követelményekkel összhangban vannak.
Az eredmények bemutatása során támaszkodunk a Magyarországon jelenleg érvényben lévő
18/2016. (VII. 5.) kiadott EMMI kormányrendeletben megfogalmazott az egyes szakokra vonatkozó
képzési és kimeneti követelményekre. Elsőként a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak
munkacsoportjainak azon válaszait mutatom be, melyek összhangban vannak a szak képzési és kimeneti
követelményekinek valamely kompetenciájával, illetve valamely részével. Az általános
megfogalmazásokban mind a négy kompetenciaterület megjelent, viszont a következőkben aláhúzással
emelem ki azokat, melyek részletezve lettek, hozzárendelésük egyértelmű volt.
Az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
1. A csecsemő- és kisgyermeknevelő
a) tudása
‒ Rendelkezik a három év alatti kisgyermek személyes, szociális és kognitív
kompetenciáinak és testi fejlődésének támogatását, a gyermek biológiai és pszichés
szükségleteinek kielégítését, szakszerű gondozását megalapozó szaktudományos:
pedagógiai, pszichológiai, egészségtudományi, társadalomtudományi és módszertani
ismeretekkel.
‒ Tisztában van a fejlődés szociokulturális meghatározottságával, kontextusával,
komponenseivel és determinánsaival, értelmezni tudja az ebből fakadó különbségeket.
‒ Ismeri a pedagógiai tervezés szintjeit, a közöttük lévő összefüggéseket, és tájékozott a
kisgyermeknevelés tervezésének elméleti és módszertani kérdéseiben.
‒ Ismeri az intézményes kisgyermeknevelés alapvető dokumentumait, jogszabályi hátterét,
az intézményes kisgyermeknevelés céljait, alapelveit, feladatait, tevékenységformáit,
módszertani eszköztárát és az azok közötti összefüggéseket.
‒ Részletesen ismeri a három év alatti korosztály fejlődésének, érésének jellemzőit, a
kisgyermek biológiai és pszichés szükségleteinek kielégítésével kapcsolatos feladatokat,
korszerű gondozástani ismeretekkel rendelkezik, tisztában van az egészséges életmód
kialakítását megalapozó eljárásokkal.
‒ Tisztában van az első életévek későbbi életutat megalapozó szerepével, a három év alatti
gyermekek fejlődési, érési folyamatairól és azok alakulását befolyásoló tényezőkről
szaktudományos ismeretekkel rendelkezik. Felkészült a korosztály fejlődésének nyomon
követésére alkalmas eszközöket és módszereket illetően.
‒ Ismeri a fejlődés támogatásához az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével
választható stratégiákat és módszereket.
‒ Ismeri a kisgyermekkori tanulás jellemzőit, tisztában van a játéknak, mint a kisgyermek
legfontosabb tevékenységének, és mint a tanulás legfontosabb színterének a fejlődésben
betöltött szerepével.
‒ Korszerű játék-módszertani ismeretekkel rendelkezik.
‒ A művészeti nevelés (gyermekirodalom, ének-zene, vizuális kultúra, a mozgásfejlődés és
a nyelvi, kommunikatív fejlődés) támogatása területén a három év alatti korosztályhoz
illeszkedő módszertani ismeretekkel rendelkezik, és tisztában van e tevékenységek
személyiségfejlesztő hatásával.
‒ Szaktudományos és módszertani ismeretekkel rendelkezik a családról, a családi nevelés
elsődlegességéről és a családdal való együttműködésről.
‒ Tájékozott a családvédelem és a családsegítés lehetőségeit és módszereit illetően.
‒ Rendelkezik olyan tanácsadói ismeretekkel, melyek segítségével a szülőket támogatni tudja
a gyermek otthoni nevelésében, szülői szerepük kiteljesítésében.
b) képességei
‒ Pedagógiai, pszichológiai, egészségtudományi, társadalomtudományi és módszertani
tudását holisztikus szemlélettel és adaptív módon, a gyermekek egyéni sajátosságainak és
a korosztály jellemzőinek figyelembevételével alkalmazza.
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‒
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‒
‒

‒
‒

Képes a társadalmi jelenségeket, folyamatokat értelmezve átlátni azok pedagógiai
következményeit.
A három év alatti gyermekek és a gyermekcsoport ismeretében az adott intézmény
célkitűzéseihez és szakmai kereteihez igazodva meghatározza a nevelés céljait, feladatait
és tartalmait, megtervezi, alakítja, elemzi és értékeli a pedagógiai folyamatot.
A három év alatti gyermekek szükségleteinek figyelembevételével alakítja ki a gyermekek
életterét, a tartalmakat a gyermekek fejlettségéhez igazodva választja meg, és közvetíti.
Támogatja a gyermek önállósodását, a szokások és az egészséges életmód alakulását.
Képes a három év alatti gyermekek fejlődésének nyomon követésére, az eltérő fejlődési
ütem felismerésére, és az érési-fejlődési folyamatok egyénre szabott, differenciált
befolyásolására, az ehhez szükséges módszertani kultúra kialakítására.
Felismeri a kisgyermek biológiai és pszichés szükségleteit, és azokat differenciáltan, a
gyermek érési-fejlődési folyamataihoz és igényeihez illeszkedő módon elégíti ki.
Megteremti a játék feltételeit, és a kisgyermek igényeihez igazodóan támogató, gazdagító
módon vállal szerepet a gyermek játékában.
Kielégíti a kisgyermek esztétikai szükségleteit, szakszerűen támogatja a különböző
művészeti ágakhoz kapcsolódó kisgyermekkori alkotó és befogadó tevékenységeket, a
fejlődő gyermeki kreativitást. Támogatja a motoros képességek és a nyelvi, kommunikatív
képességek fejlődését.
Megerősíti a családi nevelés értékeit, kompenzálja az esetleges hátrányokat, a gyermek
fejlődésének támogatása érdekében erősíti a szülői kompetenciát, együttműködik a
szülőkkel, a családdal.
Képes segítő beszélgetés vezetésére mind egyéni, mind csoportos helyzetben.

c) attitűdje
‒ Elkötelezett a három év alatti gyermekek tevékenységei, a gyermekek fejlődését támogató
környezet kialakítása és a fejlődés támogatása iránt.
‒ Elsődlegesnek tartja a gyermek egyéni igényeihez igazodó szükséglet-kielégítést,
gondozást, az egészséges szokásrendszer kialakítását.
‒ Elkötelezett a kisgyermekek játékszükségleteinek kielégítése iránt, szívesen vesz részt a
játékban, a játék örömet okoz számára.
‒ Nyitott a szimbolikus önkifejezési formák irányába, szívesen vesz részt művészeti
tevékenységekben.
‒ A kisgyermek és önmaga kreativitását örömmel éli meg.
‒ Személyiségét és tevékenységét a gyermek tisztelete, feltétel nélküli elfogadása jellemzi.
‒ Befogadó és multikulturális szemlélettel rendelkezik.
‒ Problémaérzékenység, előítélet-mentesség, tolerancia, szociális érzékenység, segítő attitűd
és etikus magatartás jellemzi.
‒ Nyitott a gyermekek, családok és a szakmai közeg jelzéseire, partneri kapcsolataiban
együttműködő.
‒ A szakmán belüli és a szakmák közötti kapcsolatokban bizalomra, kölcsönösségre
törekszik, tiszteletben tartja a kompetenciahatárokat.
‒ A megismert kisgyermeknevelői szerepekkel azonosul, képes azok hiteles közvetítésére és
felelősségteljes ellátására.
d) autonómiája és felelőssége
‒ Beosztásával járó autonómiájával felelősséggel tud élni.
‒ Felelősséget vállal a rábízott kisgyermekért, gyermekcsoportért, a nevelés folyamatában
hozott döntéseiért és pedagógiai tevékenységének következményeiért.
‒ Felelősséggel tartozik a gyermek személyiségének sokoldalú, harmonikus kibontakoztatásáért, az egészséges fejlődéshez és fejlesztéshez szükséges személyi, tárgyi környezet
megteremtéséért.
‒ Szakmai fejlődését autonóm módon, tudatosan és reflektíven irányítja.
‒ A jogszabályok és intézményi szabályok szabta keretek között önállóan dönt a munkájával
összefüggő problémahelyzetek megoldásáról.
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A következőkben azokat a válaszokat mutatom be, melyeket nem tudtunk összhangba hozni a
képzési és kimeneti követelményekkel, viszont mint elvárás megjelentek a csecsemő- és
kisgyermeknevelő hallgatókkal szemben. Ezek közül legintenzívebben az alábbi pszichés faktorokkal
kapcsolatban történtek megfogalmazások, melyeket az 1. számú táblázatban is összefoglalunk. Az
érzelmi kiegyensúlyozottság, pszichés teherbírás, kognitív képességek magas szintje, mint a figyelem
és a vizuális és auditív emlékezet, valamint a motiváció. A következő csoportba a készségek alábbi
formáira való magasabb szintű igény jelent meg: megfelelő énekhang, manuális készség, tiszta beszéd.
Harmadsorban a külső megjelenés fontosságára hívták fel a figyelmet: ápoltság, kirívó testi adottság
nélküliség.
1. táblázat: KKK-hoz nem illeszthető, csecsemő- és kisgyermeknevelő hallgatókkal szembeni elvárások

Pszichés faktorok
érzelmi kiegyensúlyozottság
pszichés teherbírás
figyelem
emlékezet (vizuális, auditív)
motiváció

Készségek, képességek
énekhang
manuális készség
tiszta beszéd

Fizikai megjelenés
ápoltság
harmonikus test

Másodsorban az óvópedagógus mentorok válaszait mutatom be a képzési és kimeneti
követelményekkel összhangban, szintén aláhúzva azokat a válaszokat, melyek nem az általánosított
jellemzőkre, hanem a konkrétumokra vonatkoznak.
2. Az óvodapedagógus
a) tudása
‒ Rendelkezik az 3-7 éves gyermek harmonikus és komplex személyiség-kibontakoztatását,
teljes körű egészségfejlesztését megalapozó és elősegítő szaktudományos és módszertani
ismeretekkel.
‒ Ismeri az óvodai nevelés szakterületének alapvető dokumentumait, tisztában van az óvodai
nevelés általános céljaival, feladataival, a tevékenységi formák tartalmaival és ezek
összefüggéseivel.
‒ Ismeri az óvodai nevelésben alkalmazható tervezés különböző szintjeit, a tervezés elméletét
és módszertanát, az egyes szintek összefüggéseit, sajátosságait.
‒ Alapvető ismeretei vannak a 3-7 éves gyermek érési-fejlődési folyamatának pszichológiai,
biológiai tényezőiről, jellemzőiről, törvényszerűségeiről és a gyermeki tanulás
sajátosságairól. Tisztában van a koragyermekkor mint az egyéni életutat megalapozó
fejlődési szakasz jelentőségével, a személyiség kibontakoztatásában és az élethosszig tartó
tanulásban betöltött szerepével, továbbá a fejlődést támogató eljárásokkal.
‒ Tisztában van a játéktevékenység gyermeki fejlődésben betöltött meghatározó szerepével.
‒ Ismeri a 3-7 éves gyermek személyiségének kibontakoztatásához, az életkori sajátosságoknak és az egyéni fejlődési ütemnek megfelelő differenciált stratégiákat és
módszereket, ezek kiválasztásának és alkalmazásának szempontjait, lehetőségeit.
‒ Tisztában van a biomechanikailag helyes testtartást kialakító és fenntartó speciális
tartáskorrekció elméleti és gyakorlati ismereteivel.
‒ Érti az összefüggést a 3-7 éves gyermek fejlődését meghatározó spontán és tervszerű
környezeti hatásrendszer, a direkt és indirekt nevelési módszerek, valamint az óvodai
nevelés tevékenységi formáiban megvalósuló tanulási folyamatok között.
‒ Értelmezni tudja a gyermeki fejlődés és az óvodai nevelés szociokulturális beágyazottságát,
annak hatását a pedagógiai folyamatra.
‒ Rendelkezik az óvodai nevelés feladatainak ellátásához szükséges alapvető család- és
gyermekvédelmi ismeretekkel, és tájékozott a segítségnyújtás lehetőségeiről.
‒ Ismeri az óvodapedagógusi hivatás szakmai, etikai és jogi szabályait, társadalmilag
elfogadott normáit, az óvodapedagógus szerepkörhöz tartozó kommunikáció sajátosságait
és hatásrendszerét.
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b) képességei
‒ Pedagógiai, pszichológiai, társadalomismereti és módszertani ismereteit az óvodai nevelés
pedagógiai gyakorlatában adaptív módon, a gyermek és a gyermekcsoport életkori
jellemzőit, valamint a gyermekek egyéni sajátosságait figyelembe véve alkalmazza.
‒ A 3-7 éves gyermek és a gyermekcsoport életkori jellemzőinek és egyéni sajátosságainak
ismeretében meghatározza és kiválasztja a megfelelő nevelési, fejlesztési célokat,
feladatokat és tartalmakat, képes a pedagógiai folyamat differenciált irányításárafacilitálására, elemzésére és értékelésére.
‒ Megfigyeli, feltérképezi és rögzíti a 3-7 éves gyermek személyiségének,
képességstruktúrájának sajátosságait, és a gyermeket körülvevő családi közeg
szociokulturális meghatározóit.
‒ Adaptív módon épít a 3-7 éves gyermekek eltérő személyiségére, előzetes tapasztalataira,
tudására, kompetenciáira, életkori sajátosságaira.
‒ Támogatja a 3-7 éves gyermek személyiségének harmonikus kibontakoztatását, a testi, a
szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus alakítását.
‒ Az óvodai nevelés módszereit és napirendjét úgy alakítja, hogy azzal a 3-7 éves gyermek
teljes körű egészségfejlesztését valósítja meg.
‒ Helyesen alkalmazza a biomechanikailag helyes testtartást kialakító és fenntartó speciális
tartáskorrekció gyakorlatanyagát.
‒ A gyermekintézmény partnereivel (család, bölcsőde, szakszolgálatok, szakmai
szolgáltatók, más köznevelési intézmények, fenntartó, stb.) előítélet-mentes, kölcsönös
tiszteletre és bizalomra épülő kapcsolatrendszert alakít ki, szakmai szituációkban
szakszerűen, közérthetően és hitelesen kommunikál, a gyermeket érintő problémák esetén
segítséget nyújt, a megoldási lehetőségek kidolgozásában közreműködik.
‒ Eligazodik az óvodai nevelést szabályozó szakmai, etikai és jogi dokumentumokban, azok
vonatkozó részeit mindennapi munkája során felhasználja.
c) attitűdje
‒ Elkötelezett a 3-7 éves gyermek és a gyermekcsoport tapasztalatainak, ismereteinek
rendszerezését és bővítését elősegítő stratégiák, módszerek, tevékenységek megválasztása
és a támogató környezet kialakítása iránt.
‒ Elkötelezett a 3-7 éves gyerekek teljes körű egészségfejlesztése iránt.
‒ Személyiségét előítélet-mentesség, tolerancia, szociális érzékenység, segítő attitűd
jellemzi, inkluzív és multikulturális szemlélettel rendelkezik, törekszik a kulturális
önazonosság megőrzésének, ápolásának elősegítésére és a gyermekközösségbe történő
beilleszkedés támogatására.
‒ Elfogadja, hogy az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, az óvodai nevelésben
alkalmazott pedagógiai hatásoknak a gyermek személyiségéhez kell igazodniuk.
‒ Igénye van az óvodai nevelési folyamat több szempontú elemzésére-értékelésére, és az
eredmények tükrében a jövőbeni tervek és tevékenységek átgondolására, módosítására.
‒ Nyitott az újabb hazai és nemzetközi neveléstudományi kutatási eredmények, a
módszertani innovációk és az információs és kommunikációs technológiák kínálta
lehetőségek megismerésére és alkalmazására.
d) autonómiája és felelőssége
‒ Felelősséget vállal a rábízott 3-7 éves gyermekekért, a gyermekcsoportért, a nevelési
intézményben végzett tevékenységéért.
‒ Hatáskörében felelősséget vállal a 3-7 éves gyerekek teljes körű egészségfejlesztéséért.
‒ Felelősséggel tartozik az óvodás korú gyermek személyiségének sokoldalú, harmonikus
kibontakoztatásáért, az egészséges fejlődéshez és fejlesztéshez szükséges személyi, tárgyi
környezet megteremtéséért.
‒ Felelősséget vállal az óvodai nevelési folyamat tervezése során hozott döntéseiért és
pedagógiai tevékenységének következményeiért.
‒ Reflektív óvodapedagógusként, autonóm személyiségként szakmai fejlődésének tudatos
irányítója.
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Szakmai együttműködések kialakításában és fenntartásában felelősséggel működik közre.
Óvodapedagógiai, szakmai tevékenységén túl felelősséget vállal saját intézménye
küldetéséért és a hazai óvodaügy nemzetközileg is elismert értékeinek megőrzéséért.

A képzési és kimeneti követelményekhez nem illeszthető, viszont az óvópedagógus hallgatókkal
szemben megfogalmazódnak az alábbi igények: legyen motivált, türelmes, kreatív, kifinomult
kommunikációs készségekkel rendelkezzen, szeressen énekelni, mondókázni, mesélni, verselni. Ebben
az esetben a pszichés faktorokon túl a gyermekek igényeihez kapcsolódó érdeklődési körre helyezi a
hangsúlyt.
Harmadsorban a mentortanítók válaszai következnek, szintén a képzési és kimeneti
követelményekhez igazítva, a specializált válaszok aláhúzva. A válaszokban szintén általánosan
megjelent mind a négy kompetencia valamilyen módon.
3. A tanító
a) tudása
‒ Ismeri a tanító munkájának társadalmi-történeti összefüggéseit és jelentőségét, tájékozott
az irányadó nemzeti és európai értékek körében.
‒ Ismeri a 6-12 éves gyerekek személyiségének kibontakoztatását megalapozó tudományos
elméleteket, az első hat iskolaévnek a személyiség formálódásában és az élethosszig tartó
tanulásra való felkészítésben betöltött szerepét.
‒ Rendelkezik 6-12 éves gyerekek, gyermekcsoportok és környezetük megismerésére, az
őket érintő társadalmi folyamatok értelmezésére vonatkozó elméleti és módszertani
tudással.
‒ Ismeri a tanulás támogatásának, a kulcskompetenciák megalapozásának,
kibontakoztatásának tudományos és szakmódszertani alapjait, az első hat iskolaévben
alkalmazható korszerű módszereket, eszközöket.
‒ Tisztában van a nemzetközi összehasonlító mérések eredményeivel összefüggő, rá
vonatkozó fejlesztési feladatokkal a szövegértés, a matematikai és a természettudományos
nevelés területén.
‒ Tisztában van az értékelés funkcióival és módszereivel.
‒ Ismeri a tanulási, nevelési környezet szerepét, tisztában van az inkluzív nevelés
lehetőségeivel és módszereivel az első hat iskolaévben.
‒ Biztos szakmai ismeretekkel rendelkezik az 1-4. évfolyamon valamennyi, továbbá az 1-6.
évfolyamon egy műveltségi területen (vagy a nemzetiségi nevelés szaktudományos és
tantárgy-pedagógiai megalapozása terén).
‒ A tanulás sajátosságainak ismerete alapján képes az adott életkori sajátosságok
figyelembevételével a célok, tartalmak és tevékenységek, folyamatok, valamint egyéni
tanulási utak tervezésére, megvalósítására.
‒ Ismeri a 6-12 éves gyerekek teljes körű egészségfejlesztését célzó iskolai tevékenységek és
pedagógiai eljárások elméleti hátterét és gyakorlati alkalmazását.
‒ Ismeri a biomechanikailag helyes testtartást kialakító és fenntartó speciális tartáskorrekció
elméleti hátterét és gyakorlati alkalmazásának helyes módját.
‒ Idegen nyelvi műveltségi területen magas szintű (C1) idegen nyelvi kompetenciákkal
rendelkezik.
b) képességei
‒ A nevelési, fejlesztési célokat, feladatokat, tartalmakat képes a 6-12 éves gyerekek
személyiségére, szociokulturális környezetének főbb jellemzőire tekintettel, differenciáltan
tervezni.
‒ Épít a 6-12 éves gyerekek előzetes tapasztalataira, cselekvő részvételére, kreativitására, a
közös munkát szakszerűen irányítja, elemzi és értékeli.
‒ Képes változatos, egyénre szabott értékelési módszereket használni, amelyekkel elősegíti
a gyermek önértékelési képességének alakulását.
‒ Támogató tanulási környezetet biztosít.
‒ Képes közösségi értékek közvetítésére, a gyermekközösség alakítására.
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‒

‒
‒
‒
‒
‒

Az iskolai nevelés módszereit és napirendjét úgy alakítja, hogy azzal a 6-12 éves
gyermekek teljes körű egészségfejlesztését valósítja meg. Helyesen alkalmazza a
biomechanikailag helyes testtartást kialakító és fenntartó speciális tartáskorrekció
gyakorlatanyagát.
A szakmai-tudományos kritériumokat érvényesítve választja meg a szakirodalmi könyvtári
és elektronikus források körét, és munkájában azokat kreatív módon hasznosítja.
A gyerekek családjával kölcsönös tiszteletre és bizalomra épülő kapcsolatot alakít ki,
szakszerűen, közérthetően és hitelesen kommunikál, képes a nevelést érintő kérdésekben a
családokat támogatni.
Együttműködik a nevelési folyamat többi szereplőivel, képes elgondolásait előadni és
megvitatni, eredményeit, javaslatait szóban és írásban hitelesen és szakszerűen közreadni.
Képes a tanítói munkára irányadó szakmai, etikai és jogi szabályozókhoz munkája során
igazodni, a szabályozók változtatásához javaslatokat előterjeszteni.
Tevékenységére szakszerűen reflektál.

c) attitűdje
‒ Tevékenységét a 6-12 éves gyerekek fejlődésének támogatása iránti elkötelezettség
irányítja.
‒ Elkötelezett a 6-12 éves gyerekek teljes körű egészségfejlesztése iránt.
‒ Tevékenysége során inkluzív, befogadó szemléletet képvisel, törekszik a családok
kulturális hagyományainak tiszteletben tartására.
‒ Tanítói tevékenysége minden területén elkötelezett a különböző szociokulturális
környezetből érkező, a sajátos nevelési igényű, illetve a fogyatékos gyerekek közösségbe
történő beilleszkedésének támogatása iránt.
‒ Igényli az önreflexiót, a nevelési folyamat és saját tevékenysége több szempontú elemzését,
értékelését.
‒ Nyitott a munkájával összefüggő új elméletek és módszerek, a technológiai lehetőségek,
információs és kommunikációs technológiák megismerésére és alkalmazására.
‒ Felkészültsége alapján részt vállal a tanító szakmával összefüggésben álló kutatásokban,
innovatív team-munkákban.
d) autonómiája és felelőssége
‒ A hatáskörébe tartozó területeken felelősséget vállal a rájuk bízott 6-12 éves gyerekek
fejlődéséért, kulcskompetenciáik hatékony megalapozásáért, kibontakoztatásáért.
‒ Hatáskörében felelősséget vállal a 6-12 éves gyerekek teljes körű egészségfejlesztéséért.
‒ Munkájával összefüggő pedagógiai kérdésekben – a jogszabályok és az intézményi keretek
között – önállóan dönt.
‒ Felelősséggel vesz részt intézményében a harmonikus, támogató légkör kialakításában.
‒ Hivatása művelése körében felelősséget vállal a társadalmi kohézió erősítéséért.
‒ A hatáskörébe tartozó területeken felelősséget vállal a kulturális hagyományok ápolásáért,
a kultúrák közötti megértés és kommunikáció elősegítéséért.
‒ Felelősséget vállal intézménye küldetéséért.
A következő válaszokat nem tudtuk összhangba hozni a képzési és kimeneti követelményekkel,
viszont fontos tulajdonságok fogalmazódnak meg: önismeret, önkontroll, türelem, empátia, kreativitás,
humorérzék, céltudatosság, motiváció, kiegyensúlyozottság, megfelelő beszéd- és viselkedéskultúra.
Második hipotézisünkben arra a kérdésre kerestük a választ, hogy a gyakorlati fogadóintézmények
által megfogalmazott pedagógusjelöltekkel és gyakorló pedagógusokkal szembeni elvárások
összhangban állnak-e egymással.
A különböző intézmények, tagintézmények általánosított válaszai a tudás és képesség
kompetenciákra vonatkoztak elsősorban. A csecsemő- és kisgyermeknevelő mentorok három válasza
ugyanazt a kompetenciarészt nem nevezték meg. Mindhárom team válaszában az attitűdre vonatkozó
elvárások valamelyike megjelent. Az óvópedagógus mentorok a tudásra és attitűdre vonatkozóan két
különböző helyről azonos kompetenciarészt találták fontosnak. A mentortanítók két
munkacsoportjának a válaszai között nem volt azonosság. Ezen eredmények arra hívták fel a
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figyelmünket, hogy a mentorokkal a közös szakmai kapcsolatot bár erősíteni nem, de finomítani
mindenképpen szükséges. A válaszokból úgy látjuk, hogy a képzési kimeneti követelmények rájuk
vonatkozó része, valamint a hallgatókkal szembeni elvárások, a gyakorlati képzés tartalmi elemeinek
pontosítása egy szakmai műhely keretében további megbeszélést igényelnek.
5. Intervenció
Mivel az általános megfogalmazások felhívták a figyelmünket arra, hogy az új képzési és kimeneti
követelményeket feltételezhetően nem ismerik a mentorpedagógusaink, ezért a velük való
együttműködést újragondolva mentortalálkozót szerveztünk. Ezen a fórumon nemcsak a gyakorlati
képzést közvetlenül érintő kérdésekről egyeztettünk, hanem a képzési és kimeneti követelmények egyegy kompetencia-területet érintő alpontjairól is szó volt.
A hallgatók pedagógiai feladatok ellátásához szükséges személyiségrészeinek, valamint a
játszóképességüknek a felmérése alapján a beavatkozási tervek elkészültek, a fejlesztő programok,
valamint azok képzésbe beépítése folyamatban van. A speciális kompetenciaterületek fejlesztésére
projekthetet szerveztünk.
6. Összegzés
Programunk pilot jellegű, a tapasztalatok alapján folyamatos csiszoláson, finomításon megy
keresztül. Bízunk a 2018/2019-es tanév visszaméréseinek pozitív irányú változásainak detektálásában.
Természetesen nem felejtjük el, hogy a szemléletformáló módszertani változások beiktatásával, új,
gyakorlatias, teljes személyiséget megmozgató kurzusok kínálásával magokat ültetünk el,
kibontakozásuk majdani pedagógusként lesz látszata. A programban résztvevő mostani hallgatók
pályakövetését éppen ezért kiemelt szempontnak tartjuk, utánkövetésüket longitudinális vizsgálatban
való részvételükkel tervezzük.
Kutatócsoportunk tagjai lelkesedése a program előre haladásával egyre emelkedett, melynek
hátterében kreativitásuk, innovatív szemléletük, a pedagógia különböző területeivel való szoros
együttműködésük állt. Nagy megtiszteltetésként éljük meg, hogy a változásokra közvetlen módon
lehetünk hatással és munkánk gyakorlati eredményét hosszú távon is nyomon követhetjük.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap (ESZA)
társfinanszírozásával valósul meg (kód: EFOP-3.6.1-16-2016-00025, projekt címe: A
vízgazdálkodási felsőoktatás erősítése az intelligens szakosodás keretében).
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RESEARCH AT EJF RESPONDING TO CURRENT SOCIAL NEEDS
Abstract
One of the consequences of social chnages is that teachers have to face new and unexpected
challanges. Tha chance of motivating children with the help of traditional. Children react differently in
certain pedagogical situations as they used to do in the past and their reaction sometimes cannot be
adjusted to the traditional methodological frame. New methods are necessary in order to tackle with
the new generation and teacher trainees should be prepared in this respect and their professional
competencies should be developed. Within project EFOP 3.6.1.-16-2016-00025 we have mapped the
expectations of mentors concerning the work of teacher trainees during their teaching practice, we have
made a complex survey regarding the students’ key competencies and after the evaluation of the results,
we have outlined intervention and development plans which will help in training flexible and well
prepaired students with proper pedagogical competencies who will be able to meet new social needs.
Keywords: social changes, teacher training, pedagogical competencies, expectations regarding
teachers, methodological renewal
"The Project is supported by the European Union and co-financed by the European Social
Fund (code: EFOP-3.6.1-16-2016-00025, project title: Strengthening higher education in water
management through intelligent specialization)."
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OF ROMANI YOUTH IN VOJVODINA
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Pécs, Hungary
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Mentor: Dr. habil Aranka Híves – Varga
Abstract
There are many reasons for the unemployment of the Gypsy/Romani youth in Vojvodina, one of the
most important being their low educational qualifications. Whereas the rate of completion, considering
elementary education, has improved, the betterment of their situation on the employment market can’t
be represented as of yet.
This study tries to answer why the educational qualification is the main channel of mobility
considering the hierarchy upon the employment market, and which factors (being challenges at the same
time) have a strong influence on the employment rate of the Romani.
The employment and educational rate of the resident Romani population can be summarized by data
from the Republic of Serbia’s census. Furthermore, the survey-answers of 260 Vojvodinian Romani
residents, examined in this research, may also help in surveying the situation on the employment market,
considering the resident Romani population, focusing on the influence of their educational qualification.
This study includes a separate part of necessary actions which may have a positive effect on the
situation on the employment market, considering the Romani living in Serbia.
Keywords: Vojvodina/Serbia, Gypsy/Romani, rate of employment, rate of education, challenge
1. Preface
The present study is intended as an examination of the challenges of getting an employment,
considering the Gipsy/Romani youth living in Autonomous Province of Vojvodina in the first place,
and as Vojvodina is a province of Serbia proper, it is unmissable to have a look on some of the numerical
statistical data on the statewide level, which is tied to the rate of education and subsequent employment
of the Romani defined above.
The primary goal of the present study is to survey relevant facts and surfaced problems, from the
aspect of the Gypsy/Romani community, and to highlight the components of the employment market,
which contribute to the array of problems considering the unemployment of the Romani. Furthermore,
the connection between the qualification and the presence on the employment market will come under
scope, likewise the further, more important factors, which have most influence on the employment
of Romani.
The study gave rise to a hypothesis, which presumes that the utmost cause of the negative situation
of the Romani on the employment market is their lower educational qualification. Additionally, it is
evident that further factors have influence on the negative situation of the Romani on the employment
market, but that is not formulated as a hypothesis in the present study, as there is a restraint in volume,
and it is impossible to survey all the elements in a couple of pages, whereas, a brief survey is provided
by figure 1. which briefly summarizes who and what is responsible for the current situation.
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2. Demographic data from Serbia and Vojvodina
Serbia is a multiethnic country, with the population being implicitly residents of Serbian nationality,
however, on a statewide level, mainly in Vojvodina, there are settlements, in which Serbs do not
represent absolute majority, in the whole area or on a part of it.
Vojvodina is situated on Serbia’s northern part, along the border with Hungary. There are nearly 2
million residents in Vojvodina, and it has a fairly diverse ethnic composition: 1/3 of the population
belongs to one of the 25 different ethnicities in the region, and the Romani community, amongst others,
is counted to this group.
Based on the first census, following World War II (in 1948), 52,2 thousand Romani were registered
in Serbia, then the next census (in 1953) reported even more, e.g. 58,8 thousand Romani residents, while
in 1961 there was a drastic decrease reported, due to the immigration, thus, their numbers fell to 9,8
thousand. This enormous fall in quantity has not been, as of yet, been brought to attention on a needed
level, thus, the causes were not explained (Raduški, 2008). Starting from the year 1970, the statistical
data show more realistic situation, revealing that the number of Romani residents, starting from 1971
to the very last census, e.g. to 2011, has been increasing, meaning, there was 49,9 thousand such
residents in 1971, while in 2011, there were 147 604 persons. 1
The very last census in Serbia was held in 2011. According to the data from the mentioned census, the
Romani were representing 2,05 percent of the whole population, of which, presently, there are 106 367
Gypsy/Romani residents unemployed, and maybe sadder than that fact is, that there are very many
Romani families, where no members have a permanent employment, as stated by Turkijan Redžepi,
president of the organization Roma World (Milutinović, 2018). Thus, it can be easily understood why
the employment of Romani residents became the most important, burning question of the labor market
in the whole of Central Europe (O’Higgins–Ivanov, 2006).
3. The situation of Romani pupils in Serbia and Vojvodina, considering education
The inclusion of Gypsy/Romani pupils in the educational system is not satisfactory, especially in the
middle and higher levels of education. It can be taken as a critical fact, that the present rate of Romani
pupils in the preschool institutions, then during the preparation phase, in the elementary school, and by
its completion, followed by the transition to middle school / vocational training, falls behind, compared
to pupils of national majority. The rate of dropping out, considering pupils of Romani nationality, is
mostly represented on the level of grammar schools/trade schools.
Children’s education and rearing is a common task, which awaits the school and the family, and
which presumes the mutual acknowledgment and cooperation from societal organizations of both types
(Forray 2000). Besides the family, the good educationalist is of key importance, considering the child’s
in-school performance. The education should achieve the state when the residents belonging to national
minorities have equal rights compared to the majority, thus, the majority of the society should be
enlightened to embrace cultural pluralism, as of today, we can’t mention any state which is able to stay
isolated from other cultures. Considering the education in kindergarten and elementary schools, there
are separate educational programs for insuring the catching up and equal opportunity for youth
belonging to Romani national minority, in order to finish their education most effectively. The
aforementioned program contains, amongst others, the acquirement of ethnological knowledge. The
quality of the education in the kindergarten and in the elementary school is greatly influenced the
vocational quality of the educationalists themselves, as it is important, that the educators themselves
familiarize with Romology (Romani ethnology).
The Ministry of Education has been supporting the introducing of Romology as a subject, in many
high-level educational institutions in Hungary, respectively, the ministry and the public foundations
provide assistance by granting bursaries to the students of Romani nationality. Alas, this kind of
development is still in its infancy in Serbia (Kapás, 2019).
Only 22% of the children of Romani origin attend an institution of middle-level education, compared
to 89% of the majority. One of the problem’s main sources is the fact that Romani girls drop out

1

http://media.popis2011.stat.rs/2012/Nacionalna%20pripadnost-Ethnicity.pdf
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prematurely, and they marry between 15 and 19 years of age. 43% of Romani girls leave school at that
age, to become a wife and mother amongst others. Only 4% of the non-Romani girls of similar age drop
out of these causes.2
Even nowadays, unemployment is considered a great source of problems, which may be connected
with a lack of educational qualifications, or with low-level qualifications respectively. Although by
some predictions, the completion of (any kind of) middle school will become mandatory, as
preferred in Serbia, woefully, there is a large number of pupils who fail to complete even the
elementary education.
Figure 1 at the start of the present study, reveals that the reproduction of drawbacks is a regretful
and often repeating tendency through generations. A child, belonging to whichever nationality (but let
us stay with the Romani in this study), arriving from a family, where there are uneducated family
members through generations, lacks a good example, and oftentimes, the case of extreme poverty is
present, thus, the parents are unable to secure private tuition and field trips to children, where they could
acquire additional information, and what could develop their knowledge further, moreover, the
excluding environment in school adds problems. This mixture greatly influences the low level of
education rates considering pupils of Romani origin. On one hand, the unsatisfactory Serbian
educational policy of the education of minorities is to be blamed, where any forms of discrimination
and its connotations are banned, even so, there are several and repeating cases all through Serbia, where
bodily and mentally sane Romani children are groundlessly classified as handicapped, which
automatically leads to discrimination. On the other hand, even the parents mistake in failing to control
their children, considering the prevention of missing their classes, preventing high rate of truancy. It is
regretfully happening that the parent himself/herself does not acknowledge the importance of the
children attending school, so they often give them various tasks (seasonal labor, prowling), by which
the children may contribute to daily basic expenses, instead of being in school. The most egregious are
young Romani girls, who have children and found their own family, before reaching legal age, which
also leads to early dropping out of the education.
4. The labor market situation of Romani residents living in Serbia
The Romany have traditionally been tasked with kinds of labor with high health-risks and requiring
great physical strain, activities not preferred by other people. They were situated on the most bottom
part of the labor hierarchy, and their wages were amongst the lowest ones (Bakonyi, 2011.).
In the case of the Romani, a drawback element is the host of problems arising from their choice of
residence, their deficit in urbanization, the inflexibility of the educational system, and last but not least,
their discrimination on the labor market. We encounter many Romani families and households which
are located far from any settlements, spending their days in homes often without basic infrastructural
conditions. There are notable differences in Romani’s employment, considering regions and types of
settlements; most favorable are possibilities of their employment in the state capital and around it.
There is a tough transition between low qualifications and getting employment. Both young, and not
so young Romani residents are often tasked by the employers with basic labor, not requiring any training
(seasonal labor, like fruit picking). And maybe the Romani themselves are included in circles which
use their drawbacks and coerce them to illegal labor, gray economy, failing to report employees, giving
arbitrary wages. Due to their limited financial situation, it is difficult to reach settlement B from
settlement A (even with the prospect of better employment), as they can’t afford even tickets for
traveling with public transport. This results in being stuck in their own little settlements, with limited
possibilities of employment (particularly when the given person belongs to Romani nationality). The
negative situation of Romani residents on the employment market is greatly exacerbated even by the
employers’ discriminative views. Many of them are unable to get employed, as he/she would lose the
number of social welfare benefits, thus, they often settle for a lesser income, instead of insecure,
temporary employment with a higher profit.

2

lokalni akcioni plan za unapređenje položaja roma 2017-2021, Subotica, 13p.
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5. Statistical data on Romani residents in Serbia
As a preface to table 1, the Romani residents’ situation on the employment market should be
clarified, which can be surveyed best by comparing them with the local population as a whole.
Table 1: Economic activity of the whole population and of Romani residents in Serbia,
in the years 2002-2011.3
TOTAL POPULATION
Year

Total

Active age

Inactive
age

2002.
%
2011.
%

7.498.001
100
7.186.862
100

3.415.546
45,6
2.971.220
41,3

4.082.455
54,4
4.215642
58,7

ROMANI
Active and
working

Total

Active age

Inactive
age

2.642.987
77,4
2.304.628
77,6

108.193
100
147.604
100

35.468
32,8
41.237
27,9

72.725
67,2
106.367
72,1

Active
and
working
18.708
52,7
16.887
41,0

Table 1. represents correctly that in comparison with the majority of the society, the percentage of
Romani residents shows a much higher rate of unemployment. Compared with year 2002, the rate of
unemployment has shown more than 4% increase in 2011, considering the total population. At the same
time, this percentage has been similar, considering the local Romani population, almost surpassing 5%.
This means that unemployment has become a statewide problem, as the number of unemployed has not
decreased, moreover, it has been increasing ever since. Furthermore, the table represents clearly, that
the inactive situation of Romani on the employment market has stayed inferior in comparison with the
other nationalities during both researched years, that is, they have a higher rate of unemployment than
the other local residents. This fact is officially confirmed by statistical data from the very last census
(e.g. 2011).
On the other hand, it has been proved that their low level of educational qualification, amongst
others, is responsible for the fact that they are tasked with menial labor, not the most illustrious
activities, which can be reviewed in detail in the table 2.
Table 2: Most frequently performed jobs by Romani residents in Serbia, the year 2011. 4
Trades
Most frequently performed jobs by Romani residents
cleaners, unskilled laborers, pickers of secondary raw materials
drivers and craftsmen
mop fairs, farm laborers
salesmen
construction workers
watchmen and waiters
importers

%
59 %
10,8 %
9,9 %
8,9 %
6,9 %
2,6 %
1,5 %

6. Methods and results of research
The presented research has primarily prioritized the quantitative method, including the use of data,
surveyed by the National Statistical Bureau, meaning the analysis of statistical methods was utilized.
Besides that, the interpretation of the answers, given by 260 Romani residents enquired during this
research, have been concentrating on the question how much is their later place on the labor market
hierarchy determined by their qualification achieved by education, or rather, does the number of their
diplomas have an eventual influence on the quality of their jobs. The utilized method was a mixture of
questionnaires and interviews, as many Romani has admitted illiteracy during the research. Thus, the

Source: Serbian census in year 2011; Prof. dr. Svetlana Radovanović Doc. dr. Aleksandar Knežević ISBN 978-86-6161120-9, page 79.
4 Source: Serbian Institute of Demographic Statistics, 2011
3

440

questionnaires had been read aloud, transforming them into interviews, being personally present
in each case.
The work performed during our lives is greatly influenced by the education and gained qualifications
of the individual in question. Depending on the educational qualification, the entry rate to the labor
market is drastically increased by each training completed.
A scientist named Kertesi had stated the fact that the possibility of unemployment diminishes if
someone has educational qualifications rising, furthermore, that elementary education is insufficient for
a successful entry into the employment market. (Kertesi 2005).
The next table shows the participation of the sampled Romani residents in the labor market, with the
evaluation based on their educational qualifications. Properly speaking, we may gain an introspection
on what kind of jobs are performed by the Romani participating in the present research, based on their
educational qualifications. The question is, whether their educational qualification influences their labor
market situation in the present case? This is clarified in Table 3.
Table 3: Quota of Romani residents in the employment market, considering their qualifications,
2019 (%), N= 260 persons

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

regular job
occasional job, had regular
occasional job, earlier too
no job, had regular
no job, had seasonal
no job

Table 3. shows that the Romani who could not complete even the elementary education, represent
the sample with the least rate of having a regular job, on the other hand, they are the most numerous,
who has never had a regular (legally reported) job, but have always had an extemporal, occasional one.
Most of the Romani with regular, legal employment, are the ones with mid-level education completed,
then those follow, who graduated at a university. The university graduates can state that they have
almost never been unemployed, as they were employed right after their studies, proving the importance
of high-level education completed. Thus, the drawback of opposite setup is also proved. Low-level
qualifications lead to unemployment.
7. Main causes of the Romani residents’ negative situation on the employment market
Based on the realizations and experiences of the Romani residents participating in the present
research, facts can be obtained, amongst others, about what factors have an influence on their
unfavorable situation on the labor market. Considering the geographical areas of research, a fairly great
percentage of the Romani residents are hampered by poverty and segregation, which, amongst others,
manifests itself by the fact that many of them live their days in separated slums, so-called Gipsy
settlements, in homes devoid of infrastructure, substantially lacking the comforts and living standard of
other local population. Many research subjects have reported that they are forced to perform low paying
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jobs, due to their low qualifications, and regretfully, it even happens that they are not paid at all. There
were Romani residents participating in the present research who refused to seek employment
(particularly a legally reported employment) because they have feared of losing social welfare
payments, which represent all of their income. They have stated that a union should be founded, on
settlements, where there are Romani in greater numbers, and they should be informed about the
possibilities of employment, either in their hometown, or in neighboring settlements, with organized
commuting to workplace, as it is a recurrent problem that they don’t have enough income to commute
to workplace and back. Figure 1. shows the main causes which led to the unfavorable situation of the
Romani residents on the labor market, briefly, and which causes lead back to the beginnings, to the
school, which follows them until adult age. Figure 1. is represented by both unemployed and employed
Romani residents, and they have stated their standpoints.
POVERTY AND EXCLUSION

REPRODUCTION OF DRAWBACKS DURING THE GENERATIONS

THE CHALLENGES OF
EMPLOYMENT
-labor not requiring any vocational
qualification
-„illegal employment”
-low wages
-limited financial possibilities
-discrimination
-addiction to social welfare aids
-unsuccessful employment policy
-lack of furthering coverage
-limited job offers on the local level
-UNEMPLOYMENT

TOUGH
TRANSITION

LOW QUALIFICATIONS
-wanton classification as
„impaired”
-excluding environment in
schools
-lack of appearance in higher
education
-procreation
-child labour
-EARLY DROPOUT

Figure 1: Main causes of Romani residents’ negative situation on the employment market
(source: own figure)

Figure 1 is depicting the main causes of Romani residents’ negative situation on the employment
market. A more extensive examination follows in the present study.
8. Necessary actions
‒ Accessibility of quality education for Romani pupils
‒ Informal education
‒ Bursaries, scholarships, study allowances
‒ Tutoring, mentoring
‒ Adequately trained educationalists
‒ Rollback of segregation in schools
‒ Spreading of successful programs, organized together with Romani minority counsels, Romani
civilian organizations, in order to positively influence public opinion
‒ Vocational training, trade learning
‒ Possibilities for learning jobs and for training
‒ Societal dialogue about the employment of Romani youth
‒ Support of local economic development in the marginalized communities
‒ Integration in the employment market
‒ Social responsibility in companies
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‒ Social financing
‒ Mapping of drawbacks, considering the social services
9. Concluding deductions
Some of the data presented clearly proves that low educational qualifications of workcapable Romani in Serbia, and so in Vojvodina are present, excluding the Romani from the
employment market.
The employment of Romani is one of the most dividing sets of problems in Serbia (Ivić, 2001)
Despite having a limited number of samples, a comprehensive picture may be presented about the
societal and social situation of Romani community in Serbia, and so in Vojvodina, furthermore,
cautionary segments may be uncovered from Serbian statistical data, likewise, from the answers of 260
Romani residents completing the presented enquiry, about the situation in Serbia and Vojvodina, this
time focusing at the situation of the Romani on the employment market. It is important to state, that the
data and opinions appearing in this study may not be taken as representative, but it is grounded strictly
on the opinion of the enquired and on the author’s experience.
The present research has shed light on the utmost importance of dealing with the societal and social
situation of the Romani residents, and efforts must be made for securing acceptable possibilities for
employment, considering the mentioned ethnicity.
Improvement of quality of living for the Romani residents requires actions on levels of governmental
and minority policy, and it’s detailing may be accomplished in the following research.
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Сажетак
У овом раду је приказан значај организовања додатне наставе математике за ученике са
изразитим способностима и интересовањима за математику.
У циљу проналажења адекватног модела рада додатна настава математике је сагледана са
позиција теорија Кристине Мелер, Кубеа и Волфгангa Клафкиja. Савремене дидактичке теорије
представљају стабилна полазишта за разматрање наставног процес, а на учеснике наставе
гледају са различитих становишта и доприносе критичком сагледавању наставе. Квалитетом и
богатством идеја ових теорија, њиховом пажљивом селекцијом и симбиозом осмишљен је модел
пројектног рада који ученике мотивише на рад и напредовање на додатној настави математике.
Пројектни рад код ученика развија истраживачке, комуникацијске, организационе и критичке
способности које су неопходне у додатном раду.
Кључне речи: додатна настава математике, савремене дидактичке теорије, пројектни рад,
ученик, учитељ
1. Увод
Савремене дидактичке теорије представљају стабилна теоријска полазишта за разматрање
наставног процеса. Оне наставу посматрају као процес, постављање и остваривање циљева,
начине деловања, процес учења и поучавања. Различити приступи, дају различита полазишта за
разматрање наставе. Улоге учесника у настави у различитим дидактичким теоријама се мењају
тако да свака теорија даје нову слику наставног процеса.
Додатна настава математике је специфична и погодна за разматрање са различитих
теоријских полазишта појединих дидактичких теорија. У додатну наставу укључују се ученици
који су и вољни и способни да проширују и продубљују математичка знања која се стичу у
редовној настави, тј.они појединци који желе и могу да у појединим наставним подручјима
остварују више од онога што је наставним програмом прописано (Баковљев,1990). Таква настава
треба да развија логичко мишљење, креативност, способност за самосталан рад, као и да поред
образовне остварује и васпитну функцију. Специфична је јер се ученицима прилази
индивидуализирано.
Идеја о потреби оваквог рада стара је колико васпитање и образовање. Грчки филозофи
истицали су значај вештине подстицања ученика на самостално откривање истина које су
различите од других. Разматрали су питања везана за додатни рад и увидели да ако се вежбају
људи обдарени за рачунање изоштрава им се дух и постају оштроумнији. Још тада су истицали
захтев да се у раду са децом води рачуна о различитим способностима појединаца. Поред тога
захтевали су да се те способности развијају јер је то значајно како за појединца тако и за друштво.
Овакве идеје јављају се готово у свим друштвима кроз векове, али нису нашле место у васпитнообразовним системима. Процват доживљавају у хуманистичким педагогијама, а тек у XX веку
почеће да се примењују у васпитно-образовној пракси. У већини земаља Европе и Америке
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остварују се занимљиви пројекти чији је циљ проналажење оптималног решења за додатни рад.
Временом ова проблематика све више добија на значају како у свету, тако и код нас. У нашој
земљи су уследила законска и програмска решења, а вршена су и експериментална истраживања.
Резултатима научних истраживања долази се до сазнања да готово нема ниједног аспекта развоја
ученика по коме би се разред или одељење третирали као хомогена група (Корен, 1990). Због
тога треба омогућити ученицима да с обзиром на њихове различитости, различите когнитивне
способности, решавају задатке различитих тежина (Милијевић,2003). Бројна су истраживања
која се баве идентификацијом даровитих ученика и њиховим укључивањем у додатни рад. Овом
темом су се бавили и Ђорђевић (1977), Маричић и Шпијуновић (2013) и дошли до сличних
закључака о великом значају идентификације обдарених ученика и додатног рада са њима.
Шира друштвена заједница увиђа значај организованог рада с даровитом децом, те се тражи
најбоља метода рада, организациони облик, дидактичка теорија.
Лазић (2011) истиче да су до сада познати и у свету коришћени облици рада са даровитим
ученицима као што су издвајање, убрзавање и обогаћивање, са одговарајућом школском
регулативом, гарантовани и да се срећу се у школској пракси код нас. Актуелни школски
прописи садрже одредбе које обећавају посебну образовну подршку даровитим и талентованим
ученицима (додатни рад), а истовремено и оне које подстичу даровитост. Он такође наводи да је
избор и дидактичко обликовање адекватних програмских садржаја за подстицање развоја
даровитости ученика основне школе потребно темељити на савременим научним
педагошко-дидактичким основама и концепцији садржаја који стимулишу развој облика
ученичке даровитости.
Теорија се дефинише као систем знања, односно схватања о некој појави или процесу,
утемељена на њиховим битним карактеристикама. Она је важан извор истраживачких хипотеза,
основа за научно предвиђање и омогућава систематизовање истраживачких резултата
(Вилотијевић, 1999). Улога дидактичких теорија је да унапређују дидактичку праксу и дају
предлоге у циљу подизања квалитета наставног процеса и учења. Наставу је могуће сагледати
једино кроз интердисциплинарни приступ и интеракцију дидактичких теорија уз стално
проверавање у пракси. Кнежевић (1986) наводи да дидактика има два основна циља: да објасни
наставу и учење и да на начелима теорије ствара план извођења наставе и учења.
Савремене дидактичке теорије представљају стабилна теоријска полазишта за разматрање
наставног процеса. Оне наставу посматрају као процес, постављање и остваривање циљева,
начине деловања, процес учења и поучавања. Различити приступи, дају различита полазишта за
разматрање наставе. Улоге учесника у настави у различитим дидактичким теоријама се мењају
тако да свака теорија даје нову слику наставног процеса.
2. Додатна настава математике кроз теорију курикулума Кристине Мелер
(Christine Moller)
Да би се одвијала додатна настава математике неопходно је постојање плана тј. курикулума.
План би требао да садржи исказе о циљевима, организацији и контроли учења. Такав приступ
одговарао би поставкама Кристине Мелер која је дала теорију курикулума или прецизније
речено ,,циљно усмерен приступ“. Она је темеље за свој рад нашла у бихевиористички
оријентисаним радовима.
Иако је један од средишњих задатака ове поставке за израду курикулума одређивање циљева
додатне наставе то не значи да су ученици и учитељи запостављени или у подређеном положају.
Васпитно-образовни рад би се састојао према Мелеровој од три међузависна процеса:
планирања, организације и контроле учења додатне наставе (Gudjons, Teske &
Winkel, 1994).
Планирање додатне наставе математике треба започети прикупљањем циљева учења из
издашне литературе као што су: наставни програми, стручна литература, предметно-методичка
литература, други наставници математике и контактне групе. Тако прикупљени циљеви се
експлицитно и једнозначно описују. У раду се полази од јасне представе који циљ жели да се
оствари, циљ се записује, а потом саопштава ученицима. Потребно је навести: шта ученик треба
да учини, на чему, у каквој ситуацији и на који начин ће се идентификовати правилно понашање
или продукт. Тако описани и операционализирани циљеви додатне наставе се придружују
грубим или оријентацијским циљевима, а потом распоређују у неку већ постојећу шему. Технику
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распоређивања циљева додатне наставе учитељ треба пажљиво да увежба и научи јер се он врши
према различитим критеријумима. Распоређују се према ставовима друштвених група, према
личности особе која врши избор, њеној стручности и легитимности. Потребно је при тој
селекцији узети у обзир временска ограничења и ваљаност циља. Наставницима математике
треба пружити помоћ у избору и операционализацији циљева: дати им преглед битних циљева и
тежишних тачака за добар избор, дати им могућности да се циљеви распореде по свом квалитету,
подстаћи примерено прецизирање и контролу остваривања циљева наставе математике
(Zech,1999). Добро испланирана додатна настава, са пажљиво одабраним циљевима рада
примереним ученику су предуслови квалитетне додатне наставе.
Организација додатне наставе математике према Кристини Мелер је процес избора и
развијања наставних метода и медија помоћу којих ће ученици на прави начин достићи
претходно постављене циљеве. Прво што треба урадити је детаљно описати пут до циља
тј.експлицитно и једнозначно описати методе додатне наставе. При том је потребно описати:
активности учитеља, ученика, интеракцију међу њима, облике помоћи ученицима и услове у
којима се учи. Након описа и класификације наставних метода потребно је извршити избор
метода које су одговарајуће за додатну наставу. Метода мора бити прикладна за специфичне
садржаје додатног рада математике и у исто време мора бити примерена сваком ученику,
његовим предзнањима, склоностима и мотивацији. Учитељ који врши избор методе увек то чини
и према својим способностима, склоностима и стручним знањима. Битан фактор за избор начина
рада у додатној настави је и време предвиђено за рад, простор, финансије као и опрема школе у
којој се рад одвија (Gudjons, Teske & Winkel, 1994). Ови фактори могу да ограниче или отворе
врата савременим методама за додатни рад.
Контролисање учења додатне наставе према циљно усмереном приступу се састоји у
развијању и избору оних контролних поступака помоћу којих се проверава јесу ли ученици
одабраном организацијом учења постигли претходно постављене циљеве. Она се састоји од
израде или избора циљно усмерених тестова и математичких зададака за проверу.
Прво се утврђује ваљаност садржаја задатака и њихова поузданост, а потом утврђене
вредности и тумаче.
Овим се завшава круг и планирање поћиње поново у складу са резултатима добијеним
контролом учења. Самим тим сваки наредни круг планирања треба да буде квалитетнији и
ефикаснији јер се учитељ труди да елиминише грешке и недостатке из претходних.
3. Додатна настава математике у светлу теорије образовања критичко-конструктивне
дидактике (Wolfgang Klafki)
Tворац ове теорије је Волфганг Клафки, немачки дидактичар. Његова теорија образовања је
средишња категорија критичке дидактике усмерене на деловање. Као највиши циљеви учења
спомињу се појмови попут еманципације, солидарности, самоодређења и суодлучивања. Процес
додатне наставе математике се лако може довести у везу са овим циљевима учења.
Општа претпоставка планирања наставе према критичко-конструктивној дидактици , као и у
додатном раду је да се код ученика развије способност самоодређења, рационалног
размишљања, образложења, самосталног деловања тј. да обликује личне односе према
стварности у складу са постављеним циљевима. У току процеса учења, ученици уз помоћ
учитеља све самосталније стичу знања, промишљено се суочавају са новим задацима, расуђују
и вреднују их (Kлафки,1991). Учитељи уз ученике и заједничке активности увек поново пролазе
процесе властитог учења, што је веома специфично за додатну наставу. Учење по овој теорији
мора бар делом бити смислено учење са разумевањем, сталним откривањем новог и применом
наученог на новим математичким задацима. Такво учење је сигурно испред чистог
репродуктивног усвајања, тренирања тј. вежбања и понављања знања стечених у току додатног
рада. Поучити по Клафкију значи придонети искуству ученика да стиче знања, усваја вредности
и развија способности. То учитељ чини говорећи о нечему, приказујући што боље може садржаје
и математичке појмове. Он уводи ученике у проблем задатка и начин његовог решавања. Излаже
јасно, рашчлањено, живахно, одржава контакт очима и језиком тела. Ученика не треба да
оптерети непотребним наставним садржајима, чињеницама, уџбеницима, сатницом,
неатрактивним и заморним процесом наставе и непоузданим одређивањем постигнућа (Gudjons,
Teske & Winkel, 1994). Клафкијева теорија образовања се залаже за модерну и савремену додатну
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наставу математике којом се омогућава целовит развој ученика прилагођен потребама и
могућностима сваког ученика.
Учење мора бити планирано за ученике и то у складу са начелима самоодређења и
солидарности. Суодлучивање и самоодређење у процесу додатне наставе математике треба да
буде остварено у растућем следу нивоа потешкоћа (Kлафки,1991). Ученици временом све више
учествују у планирању наставе. Они бирају теме, области, задатке, начине рада, такмичења на
којима ће учествовати као и простор и време за рад. Осим у планирању ученици учествују и у
критичкој анализи наставе тј.спроводи се ,,настава о настави“ . Све ово иде у прилог чињеници
да се овде говори о настави оријентисаној на ученика.
Настава је процес интеракције личности ученика и учитеља, њиховог окружења и свеукупних
друштвених прилика. На неки начин додатна настава је и друштвено условљена. Спроводи се
према курикулуму дефинисаних исхода и садржаја у педагошки обликованој средини, а
спроводи је научно квалификована особа.
Учитељ је тај који доприноси флексибилности наставе.
Мера успешности додатне наставе математике није испуњење плана и програма, већ
омогућавање продуктивних процеса учења и испуњавање очекивања ученика .
4. Кибернетичко-информацијска теорија у додатној настави математике (Felix von Cube)
Ову теорију утемељио је немачки професор Кубе који образовање и учење описује као процес
који се непрестано коригује и мења како би довео ученике до циља. Учењем се стиже до циља,
а то је промена у понашању ученика настала тим радом. Стална корекција је по овој теорији
потребна због честе појаве фактора који ремете тај процес стицања знања. Додатна настава
математике може да се сагледа на исти начин јер постоји стална потреба да се одржи пажња и
мотивација ученика у току рада. Образовни циљ додатне наставе је задана вредност тј.стицање
знања, вештина и способности ученика за решавање математичких задатака. Добро изабраном
образовном стратегијом се постиже тај циљ. Избор те стратегије и плана за рад зависи од
ученичких интересовања, предзнања, преферираног начина учења, али и од учитеља који је
регулатор тог процеса. Учитељ планира и бира извршне чланке у васпитању и образовању и
усклађује све сегменте у раду. Веома су важни мерни инструменти који служе контроли учења
и помоћу којих се долази до сазнања у ком се стадијуму ученик налази. Они помажу у
усмеравању ученика на прави пут у складу са грешком коју прави у току израде задатака. Ако
су видљиви само симптоми неког стадијума, наставник мора из видљивог понашања ученика да
сазна о томе и пронађе адекватно решење проблема. Процес образовања се разматра у склопу те
теорије као ред сукцесивно поређаних кругова, а методика и медијска дидактика омогућавају
оптималну примену метода и медија у оквиру примене изабране образовне стратегије (Gudjons,
Teske & Winkel, 1994).
Учитељ мора бити способан да делује под притиском времена и у складу са условима које му
намеће ситуација у којој се наставни процес налази тог тренутка.
Програмирани садржаји додатне наставе математике су посебно прикладни за примену ове
теорије. Такви садржаји би требали да омогуће ученику да бира и ради задатке у складу са својим
могућностима и интересовањима. У складу са грешком био би усмераван на адекватне кораке у
раду и примере решених или делимично решених задатака који би га водили до циља.
Лазић (2008) истиче да се овим теоријама не исцрпљује спектар теоријских дидактичких
праваца, али оне представљају окосницу мисаоних стремљења савремених дидактичара. Овим
концепцијама се приписују и одређени недостаци јер не покривају читаво дидактичко поље.
У жељи да се створи адекватан модел додатне наставе, селекцијом, али и симбиозом
поступака савремених дидактичких теорија дошли смо до пројектног рада и пројектне наставе
чији се почеци проналазе у филозофији прагматизма. Прагматисти сматрају како сазнања до
којих људи долазе имају праву вредност, једино ако су средство за решење практичних,
животних ситуација. Истичу да је најбоље оно образовање у ком ученик учи кроз рад и које их
припрема за успешан сусрет са стварношћу.
Пројектно учење има много предности у развоју концептуалног разумевања и вештини
размишљања ученика при решавању проблема. Омогућити учење у додатној настави
математике значи у потпуности укључити ученика у процес, дати му контролу над оним што учи
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и суочити га са личним, друштвеним и практичним проблемима, тј. креирати пројектни модел
рада за додатну наставу математике.
5. Пројектни модел рада у додатној настави математике
Вилотијевић, Вилотијевић и Мандић (2018) пројектну наставу дефинишу као наставни рад
заснован на пројектима.
Сам термин пројект је латинског порекла и означава план, намеру, нацрт или скицу. За
дидактичке потребе најближе и најприхватљивије одређење појма пројект је да је он сваки
сложен, свеобухватан подухват ком су дефинисани циљ и обележја, а мора да се оствари у
одређеном времену и координисаним напорима већег броја људи, група или предузећа.
Пројекти у којима учествују наставници, ученици, често и њихови родитељи или чланови
локалне заједнице, а имају за циљ да остваре циљеве васпитања и образовања називају се
наставни пројекти или пројекти у настави (Matijević,2008/9). Пројектна настава математике
је наставни рад заснован на математичким пројектима (Кнежевић и сар., 2019).
Циљеви пројектне наставе се исказују са становишта ученика јер је настава усмерена
ка њима:
‒ ученици стичу математичка знања, способности, вештине и навике које су применљиве
у стварном животу,
‒ код њих се развија интерес за истраживање и истраживачки приступ у настави,
‒ развија им се способност планирања као и сараднички и кооперативни односи,
‒ оспособљавају се за коришћење различитих средстава за рад и процену расположивих
ресурса (Fabijanić, 2014),
‒ током рада у групи развијају им се и вештине комуникације, толеранција, аргументација
сопственог мишљења, критички однос према свом и туђем раду,
‒ ученици постају самосталнији у раду, развија им се самопоуздање и лична одговорност.
Наставник је у пројектном раду консултант и саветник који утиче на конструисање
математичких знања и ефикасан рад на пројекту тако што:
‒ поставља циљеве и задатке у оквиру одабране теме,
‒ води пројекат, усмерава га и њиме управља,
‒ формира групе,
‒ планира цео процес без давања упутстава,
‒ предлаже савремене и актуелне методе,
‒ помаже ученицима у изради пројекта уколико се појаве потешкоће,
‒ подстиче их на стваралачко размишљање,
‒ препознаје проблеме и конструктивно их решава,
‒ осигурава повољне услове за учење,
‒ подстиче социјализацију ученика,
‒ заједно са ученицима вреднује резултате рада.
Ученик у оквиру пројектне наставе има кључну улогу:
‒ у складу са својим интересовањима и способностима даје иницијативу за рад,
‒ активно планира све етапе и ток рада,
‒ тражи решење проблема,
‒ сараднички ради и увиђа нужност и смисао поделе рада,
‒ решава конфликте у групи, прихвата критику и конструктивно критикује друге,
‒ слободно исказује своје мишљење и прихвата туђе,
‒ учествује у вредновању и самооцењивању резултата пројектног рада (Fabijanić, 2014).
Предности пројектне наставе су вишеструке. Ученицима је рад занимљивији и
интересантнији, долази и до корелације садржаја различитих наставних предмета,а остварује се
искуствено учење које води до трајних знања. Ђаци учећи путем истраживања у заједничком
раду креирају пројекте који рефлектују њихова знања. Они постају вешти говорници, решавају
тешке проблеме и имају корист од овог приступа (Bell, 2010).
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Рад на пројектима одвија се у различитим етапама. Матијевић и Радовановић (2011) су
одредили етапе кроз које се одвија рад на пројектним задацима.
1. Проналажење теме – Тема се бира из постављеног тематског оквира и мора да одговара
интересовањима ученика
2. Формулисање циља – Потребно је дефинисати шта се жели постићи и на који начин.
3. Планирање – Прави се детаљан план рада: одређује се време, место, рокови, методе и
материјал потребан за рад.
4. Спровођење пројекта – Реализује се план, истражује се, прикупљају се подаци, излази на
терен. Важно је уредно водити белешке о сакупљеним подацима на којима ће се
заснивати закључци.
5. Уређивање прикупљених информација – Прикупљени подаци се анализирају, обрађују,
утврђују нејасноће, а потом се вреднују.
6. Формулисање резултата – На основу анализе података износе се закључци до којих се
дошло.
7. Презентовање резултата – У овој етапи се у зависности од места и публике на различите
начине презентују резултати (математички плакати, панои, чланци, предавања,
компјутерска презентација, видео запис, радио емисија).
8. Рефлексија о пројекту – Наставници и ученици анализирају и вреднују пројекат по
различитим елементима. Прави се критички осврт на оно што се пројектом постигло, шта
је могло боље и другачије, шта се може применити у реалном животу.
У пројектном раду пожељно је коришћење савремене технологије jeр рад на рачунарима
подстиче мотивацију, побољшава когнитивне вештине и омогућава искуствено и истраживачко
учење математике (Bjelanović-Dijanić, 2011).
Образовни систем Србије препознаје пројектну наставу. Правилником о оцењивању за
основну школу предвиђено је оцењивање активности ученика у оквиру пројектне наставе.
Матијевић (2008/9) наглашава да су за оцењивање у пројектној настави, било да су у питању
индивидуалне или групне активности, те постигнути резултати, погодне разноврсне контролне
листе. Процене наставника о раду и ангажовању ученика важно је комбиновати са проценама
ученика и њиховим самовредновањем.
По мишљењу савремених педагога ученици највише напредују активним учешћем у
процесима, практичном раду, активностима, сценаријима или пројектима, тј. када је настава
окренута њима, на чему се и темељи пројектно учење.
У табели 1. приказана је скица за пројектни модел рада у додатној настави математике.
Табела 1. Скица за пројектни модел рада у додатној настави математике
Назив пројекта
Трајање пројекта
Садржаиј наставног
предмета
Циљ пројекта
Прибор и материјал
Учесници
Производ
ЕТАПЕ ПРОЈЕКТНЕ
НАСТАВЕ
1. Проналажење теме
2. Формулисање циља

МАТЕМАТИЧКИ КВИЗ
Месец дана.
Бројеви, мерење и мере, геометријски објекти и њихови међусобни односи.
Стварање математичких задатака, решавање задатака, креирање презентације у
Power Pointu, организација такмичења.
Уџбеници, збирке задатака, енциклопедије, рачунар, Интернет
Ученици,родитељи и наставници
Сарадња међу ученицима, наставницима и родитељима, такмичење, дружење
(видео запис).
АКТИВНОСТИ
У току обраде садржаја додатне наставе математике ученици су изразили жељу да
поједине задатке поставе својим родитељима и наставницима. Јавила се идеја да
се саставе задаци и организује квиз.
Дефинисано је шта се жели постићи и на који начин.
Циљ је да изаберу и саставе математичке задатке који ће бити постављени на
квизу и детаљно осмисле и организују квиз за ученике, родитеље и наставнике
школе.
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3. Планирање

4. Спровођење
пројекта

5. Уређивање
прикупљених
података
6. Формулисање
резултата
7. Презентовање
резултата
8. Рефлексија о
пројекту

Прави се детаљан план рада. Одређује се време за рад, методе и материјал
потребан за израду пројекта.
Ученици се деле у групе и договарају око задатака. Планирају све етапе рада и
бележе битне информације. Групе добијају називе по темама којима ће се бавити
и у оквиру којих ће смишљати задатке:
1. Природни бројеви
2. Квадрат и правоугаоник
3. Коцка и квадар
4. Решавање проблемских задатака
5. Логички и комбинаторни задаци
6. Проблеми тешких ситуација
7. Математичка рекреација
Квиз ће се реализовати за месец дана у холу школи, а учествоваће три екипе
(родитељи, наставници и ученици).
Задаци ће бити пројектовани на видео биму, а свака група ће изабране задатке
унети у Мicrosoft Power Point презентацију (уз помоћ родитеља и наставника).
Реализује се план и почиње истраживање учесника. Ученици у оквиру једне групе
траже и сатављају питања тј.задатке помоћу различитих садржаја (математичких
часописа, Интернета, уџбеника, видео материјала). Сакупљени задаци се бележе
и решавају.У овој фази рада се формирају и такмичарске екипе (добровољни
учесници).
Сви математички задаци који су сакупљени у једној групи се анализирају и
вреднују. Из сваке групе се бира пет задатака који се уносе у презентацију. Уноси
се потребан текст и слике.
У оквиру сваке групе се кратко и сажето износе закључци до којих се дошло у
групном раду. Анализирају се задаци и обједињује рад свих група.
Осмишљава се презентација, додаје звук и анимација. Формирају се детаљна
правила квиза: начин одговарања, време и вредновање.
Крајњи производ пројекта је математички квиз реализован у холу школе.
Учествовале су три екипе од по пет чланова, док су остали родитељи, ученици и
наставници били у улози посматрача и навијача. Победничка екипа је била
награђена, а сви учесници су добили похвалнице.
Сви учесници анализирају и вреднују пројекат по различитим критеријумима
(дружење и разговор о пројекту):
-усвојеност и примена знања о математичким задацима,
-самосталнот ученика и залагање у раду,
-шта је у пројекту добро, а шта је могло бити боље,
-шта се може применити у даљем раду и реалном животу?

6. Закључци
Време и услови у којима живимо, нажалост делују на опште погоршање, не само живота, већ
и на мењање схватања о томе шта је то вредно у животу и чему треба тежити. Данас у време
свеопштих промена, даровито дете, натпросечно дете и адекватан рад са њим заслужује научну
пажњу и захтева свестранију анализу. У традиционалној настави даровити ученици нису
довољно стимулисани ни ангажовани, што се негативно одражава на њихов укупни развој, али
и на развој друштва у коме ће они обављати разне професионално-радне и друштвене
делатности. Пажња се више поклања слабијим ученицима да би настала школа без понављача.
Зато даровитим треба омогућити примерено образовање чиме би се задовољиле њихове потребе
и максимално искористили њихови потенцијали. Њима је потребно обезбедити најбоље услове,
а то је позитиван корак за читаво друштво. Пракса западних земаља указује да су таленти највеће
богатство земље. Проналажење, тј.откривање даровите деце је први корак у правилном приступу
њима, јер ако је уочена дечија даровитост, тек онда се може развијати. Додатна настава се
организује за даровите ученике кроз коју они задовољавају своје потребе за проширивањем
математичких знања.
Развитак педагошко-психолошке и дидактичке теорије условио је богатство идеја и
перспектива за сагледавање проблема додатне наставе математике. Проучавањем савремених
дидактичких теорија тежи се проналажењу модела наставе који мотивишу ученике и повећава
ефекте додатног рада. Више теорија боље служи проналажењу истине. У додатној настави
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неопходно је повећати активност ученика и мотивисаност за рад активираjући све ученичке
потенцијале. Важно је да се ученици оспособе да правилно користе своје математичке
способности и уједно развијају способности логичког мишљења, оригиналност, самосталност и
прошире раван свог мишљења. Иако Мелерова, Клафки и Кубе развијајући своје теорије дају
доста заједничких елемената, они ипак процес наставе посматрају кроз различиту призму и са
различитих аспеката гледају учеснике и стратегије за остваривање циљева. Кристина Мелер у
својој теорији курикулума централно место даје циљевима наставе дајући упутства за
планирање, организацију и контролу учења. Критичко-конструктивна дидактика Волфганга
Клафкија наставу оријентише према ученику и развоју његових способности, вредности и знања
што је и најбитнији циљ додатне наставе математике, док Феликс вон Кубе истиче идеју да се
сталним управљањем и усмеравањем на исправљање одвија наставни рад. Та идеја
кибернетичко-информацијске теорије се често примењује при решавању математичких задатака
у додатном раду.
Пројектни модел рада је издвојен као адекватан и ефикасан за организовање додатне наставе
математике јер подстиче радозналост ученика и учење са разумевањем. Рад на пројектима од
ученика захтева мисаону активност јер се очекује да он постави истраживање, спроведе га у
дело, реши одређени проблем и јавно презентује резултате свог рада. Настава заснована на
пројектима привикава ученике на интердисциплинарни рад и усвајање метода
научноистраживачког рада, а пројектни рад код ученика развија истраживачке, комуникацијске,
организационе и критичке способности. Примена пројектног модела рада у додатној настави
математике ученике мотивише и подстиче на даљи рад.
Ипак савремене дидактичке теорије као и приказани пројектни модел додатне наставе не даје
универзално добар рецепт, тј. не решавају све проблеме додатне наставе. Уколико их поштујемо
у грам, секунд или милиметар, неће дати свима укусан и допадљив колач.
Све поставке и сазнања дидактичких теорија и модела рада пружају допринос додатном раду,
а њиховим комбиновањем и селективном применом додатна настава математике ће доживети
позитиван помак, постаће разноврснија, интересантнија и ефектнија за ученике. На учитељима
остаје да изврше модификацију и избор сегмената које ће уврстити у свој рад како би га
унапредили.
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ADDITIONAL MATHEMATICS TEACHING IN THE LIGHT OF CONTEMPORARY
DIDACTIC THEORY AND PROJECT WORK
Summary
This paper presents the importance of organizing additional mathematics classes for students with
outstanding abilities and interests in mathematics.
In order to find the most adequate model of work, additional mathematics teaching is perceived
from the positions of the theories of Kristina Meler, Cube and Wolfgang Klafki. Contemporary didactic
theories represent stable starting points for the teaching process, perceive the students from different
perspectives and contribute to a critical consideration of the teaching process. The quality and richness
of the ideas of these theories, their careful selection and symbiosis, created a model of project work that
motivates students to work and make progress in additional mathematics learning.
Project work develops the co-researching and communication among the students, organizational
and critical skills that are required in additional work.
Keywords: additional teaching of mathematics, contemporary didactic theory, project work, student,
teacher

452

METAMORPHOZIS
A MOBILITÁS SZEREPE SAJÁT MÓDSZERREL A SZÍNPADON AZ ÚJ CIRKUSZ
ESZKÖZEIVEL
KOVÁCS BEATRIX
BioRitmus Tehetségsegítő Egyesület, Pécs, Magyarország
creadancetrixy@gmail.com
Összefoglaló
Tehetségazonosításunkat, gondozásunkat a következő 3 területen végezzük: - testi-kinesztetikus interperszonális - térbeli-vizuális kérdés: A táncterápiás foglalkozás hogyan segíti elő a Downszindrómás gyermekek társadalmi integrálódását. A kutatás saját minta alapján készült. eredmény:
Down-szindrómás tehetségünk kimagaslóan jó motivációval rendelkezik. Fontos kiemelni, hogy ő
olyan személy, egyéniség, aki ugyan nem tudja verbálisan kifejezni önmagát, de a mozgásművészeten
és a cirkuszművészeten keresztül mégis meg tudja csillogtatni technikai tudását. Teljesen
egyenrangúként dolgozik együtt társaival, nagyon komoly feladatokat magas színvonalon végrehajtva.
Ez a hosszútávú utánkövetés egyik állomása volt, így a vizsgálat előrelátható módon 2020-ig tart majd.
Kutatásunk gyakorlati hasznának az eredményeként azt szűrhetjük le, hogy a család is egy jobban
fegyelmezhető, irányítható, feladattudattal rendelkező, integrálható gyermeket kap.
Kulcsszavak: mobilitás, integráció, kreatívítás, táncpedagógia, cirkuszpedagógia
„A világmindenség keletkezésekor született meg a tánc is, mint amaz ősi szerelem kísérő tüneménye.
Mert a csillagok kartánca és a bolygóknak az állócsillagokhoz való viszonya, ritmikus kapcsolódásaik
és mozgásuk harmonikus rendje ennek az elsőszülött táncnak példaszerű megnyilvánulásai.”
(Lukianos)
1. Bevezető
Programunk célja a hazai és a határon túli innovativ, komplex tehetséggondozó programok
támogatása. Célunk, hogy a táncművészet, az akrobatika, különböző látványelemekkel, trükkökkel,
különböző szemléltető eszközökkel együtt mutassa be a fizika mozgások, energiaváltozások törvényeit.
Így segítsük a fizika egyes törvényeit megismertetni, megszerettetni a gyermekekkel, fiatalokkal a
látványon keresztül. További cél, hogy a csoportban létrejöjjenek, új kísérletek, mozdulatok, építő
jellegű barátságok, valamint kialakuljon a csoporthoz / a közösséghez való tartozás igénye.
1.1. A program konkrét célja:
A megszerzett tudásuk fejlesztése, motiváltságuk és kognitív képességeik fejlesztése a
természettudományok és összművészeti eszközök segítségével.
Továbbá a bemutatott látványelemeknél fontos az érzelmek tudatossága és kezelése (sikerkezelés,
kudarctűrés, kitartás, az önállóság) a pozitív önértékelés.
A legfontosabb cél a FELFEDEZÉS és a SIKER ÉLMÉNY!
Természettudomány, fizika törvényei a mozgásban:
Az emberiség történelmében kiemelt szerepet játszott a fizika, mint a világ megismerésének eszköze.
Ezen tudományterület kamatoztatásával érhetőek el mindazon áttörések, melyek mára már a
mindennapi életünk szerves részét képezik.
A táncművészeket természettudományos ismereteinek elmélyítésével saját határaik átlépéséhez
segítjük hozzá, a színpadi mobilitással, miközben a sérülések lehetőségét is minimalizáljuk. Többek
között vizsgáljuk a
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‒ a forgatónyomatékot
A MI esetünkben bizonyos cirkuszművészeti forgót megindítani és felgyorsítani az szokta, aki nincs
a forgón. A test forgásállapota és így az azt jellemző perdület is csak külső erőhatásra változhat meg.
Az erőhatások forgásállapot változtató képességének nagysága különböző lehet.
‒ az erő-ellenerő, a kölcsönhatás
A MI esetünkben különböző emeléseknél ugyanabban a kölcsönhatásban az erő és ellenerő:
‒ egyenlő nagyságú
‒ közös hatásvonalú és ellentétes irányú
‒ az egyik az egyik testre, másik a másik testre hat
Ez a hatás-ellenhatás törvénye, amit másként Newton harmadik törvényének is szoktak nevezni.
Tanulóink a saját mozgásain keresztül analizálják a fizika törvényeit a mozgásban.
Igy felvetődik az a kérdés, hogy a táncterápiás, élményterápiás foglalkozást, hogyan segíti elő a
színpadon a mobilitás az új cirkusz művészeti eszközeivel? Valamint, hogyan segíti elő a fogyatékos és
társadalmilag hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok társadalmi integrálódását, tehetséggondozását?
Bizonyára számos kitűnő példát lehet említeni a kettős különlegességű gyermekek, fiatalok
integrációjára. Tevékenységem fő célja, hogy a művészeteken, illetve a táncművészet és a
cirkuszművészet eszközeit felhasználva, segítsek a gyermekek személyiségének kiteljesedésében.
Én most szeretném bemutatni a BioRitmus Tehetségponton belül, a saját TrixCir Creative-ArtDance
stúdiómban elért inkluzív, fejlesztő, tehetséggondozó programomat, mely úttörő példának számít a
táncpedagógiában és a szociális cirkusz pedagógiában egyaránt.
1.1.2. Ki a tehetség?
Őseink szerint a tehetség misztikus és megfoghatatlan erővel rendelkezett. Saját meghatározásunk
szerint a Tehetség=motiváció, kreativitás, kimagasló képesség. Beválogatásunk kritérium rendszere
saját általunk meghatározott. Tehetségazonosításunkat és gondozásunkat a következő 4 területen
végezzük:
Tehetségazonosítás
‒ testi-kinesztetikus
‒ interperszonális
‒ térbeli-vizuális
‒ természettudományos
Ki a kettős különlegességű tehetség (Gyarmathy , 2012)
A tehetség sajátos attitűd és személyiség, így önmagában is különlegesség és kisebbségi helyzet.
Ehhez járulhat hozzá a különböző hátterű egyéb különlegesség, mint
‒ szociokulturális helyzet,
‒ etnikai-nemzetiségi helyzet,
‒ neurológiai eltérések,
‒ viselkedési és érzelmi sajátosságok
‒ érzékszervi-mozgásos eltérések.
Mindezen sajátosságok szintén kisebbségi helyzetnek tekinthetők, és a többségi társadalomba való
beilleszkedés nehézségei miatt gyakran vezetnek zavarokhoz, így
‒ szociokulturális hátrány,
‒ etnikai-nemzetiségi kisebbségi helyzet,
‒ neurológiai alapú teljesítményzavarok, leggyakrabban tanulási zavar, diszlexia, diszkalkulia,
diszgráfia diagnózissal.
‒ viselkedési és érzelmi zavarok, leggyakrabban figyelem és hiperaktivitás zavar diagnózissal,
‒ autizmus, Asperger szindróma diagnózissal,
‒ érzékszervi-mozgásos zavarok, leggyakrabban vak és gyengén látó, siket, mozgáskorlátozottság
diagnózissal.
A kettős különlegesség kettős zavart is okozhat. A kisebbségi helyzet az integráció problémái miatt
gyakran zavarokhoz vezet. Így sokszor maga a tehetség is zavart okoz, és ekként kerül azonosításra, és
nem tehetségként. Ezért az átütő tehetség is gyakran a kettős különlegességűek közé kerül, legtöbbször
viselkedészavarok címkével.
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2. A kutatás
Művészeti együttes közösségformáló ereje integrált oktatással
Kezdete: 2009-09-05
Vége: 2020-12-31
Főbb vizsgálati kérdéseink: A mobilitás szerepe saját módszerrel a színpadon az új cirkusz eszközeivel.
A kutatás empirikus, saját minta alapján készült a felfedező akrobatikával, a motoros képességekkel és
a fizika egyes törvényeivel kiegészítve.
Felfedező akrobatika: Az improvizáció segítségével új emelések, formák jönnek létre,
meghatározó zenei élmények hatására. Nagyon fontos emeléseknél a bizalom egymás iránt. A

fizikális cirkuszban fontos szerepet kapnak a motoros képességek. Továbbá a koordináció, a
dinamika, a gyorsaság, erő, forgások és azok irányai.
Motoros képességek: valamely mozgásos tevékenység öröklött és szerzett koordinációs és
kondicionális összetevőit értjük.
Két csoportra bontható:
‒ koordinációs képességek
‒ kondicionális képességek
Sokféle koordinációs képességfajtát különítünk el különböző nézőpontok szerint.
legjelentősebbek a következők:
‒ gyorskoordinációs képesség: forgások, pl.: Tour-ok II., IV., V. pozícióból
‒ egyensúlyérzékelés: különböző lábtartások 35 – 45- 90 - 180 fokban
‒ mozgásátállítódás: egyik pozícióból átváltunk egy másik pozícióba
‒ téri tájékozódó képesség: improvizációnál a színpadon, térben azonnali helyzetfelismerés
‒ reagáló képesség: improvizációnál, fontos a kreativitás, a flexibilitás
‒ ritmusérzék: zenére összehangolt mozgás

A

3. Eredmények
A hátrányos helyzetű roma fiatalok esetében megemlíteném a kreativitás kiemelkedő szerepét, mint
eredményt. A divergens gondolkodás faktorai: a kreativitás. Divergencia: rengeteg lehetőség megoldása
említhető meg pl.: mennyi innovatív gondolattal, ötlettel bírnak. Ez megnyilvánulhat a színpadi
látképek, ruhák, díszletek tervezésekor. Fontos a csoport kohéziója, összetartó ereje. Megfelelő
kommunikáció és társas kapcsolatok nélkül ezek a tudások nem fejleszthetőek.
A mi estünkben a mobilitás: a nemzedéken belüli (intragenerációs vagy karrier) mobilitás

Nemzedéken belüli (intragenerációs) mobilitásról akkor beszélünk, amikor valaki
foglalkozási életpályája folyamán lép át másik társadalmi helyzetbe, például egy szakmunkás
elvégzi a műszaki egyetemet és mérnök lesz, a mi esetünkben az iskola elhagyása helyett,
elvégzi a táncművészeti es az artista iskolákat. Továbbá fontos számunkra a társadalmi
mobilitás jellemzői is.
Társadalmi mobilitásnak nevezzük azt a jelenséget, amikor az egyén vagy a család
társadalmi helyzete megváltozik, például parasztból munkás vagy munkásból értelmiségi lesz.
Az említett két példa a foglakozás alapján definiált társadalmi kategóriák közötti mozgásra
vonatkozik. A társadalmi helyzetet azonban meghatározhatjuk a jövedelem, az iskolai
végzettség stb. alapján is, az ilyen kategóriák közötti mozgást is mobilitásnak tekintjük.
A nemzedékek közötti (intergenerációs) mobilitás
Nemzedékek közötti (intergenerációs) mobilitásnak nevezzük azt a jelenséget, amikor valakinek a
társadalmi helyzete a szüleihez képest változik meg, például a munkás fia diplomás előadóművész lesz.
A színpadi mobilitás:
1. mozgékonyság, mozgalmasság, mozdíthatóság
2. változás, változatosság, változékonyság
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Darabunkról röviden
Egy tavaszi napot mutatunk be, melyen belül a ,,Három pillangó” című mesét táncoljuk el.
Keretbe foglalom az egész mesét, nem hagyom nyitva direkt módon a néző számára.
Helyszín: tavaszi rét.
Több részletből áll össze a közel 30-40 perces darab.
Ebből számunkra és a néző számára is egy mozgalmas jelenetet az ,,játék a réten,, szeretném
kiragadni a színpadi mozgalmassága, mobilitása miatt.
Nyújtózkodik minden szereplő. Előírt útirányok és improvizációs részek váltják egymást.
A játéktéren cirkuszi forgókat, benne különböző akrobatikus, gyakorlatokat láthatunk. A statikus
gyakorlatok így irányokat változtatva, állandó változáson mennek keresztül. Ez a különböző emelésekre
is igaz, mert az irányokban történő változás, mindig más szemszögből észlelhető. Játékosan a zenét
megtöröm. A vidám kicsattanó játék élvezetét kell a nézővel érzékeltetni. Így állandó belső mozgásban
tartva a kívülállókat is. Ezért a látványban is érezhetjük, élvezhetjük a mobilitást, hiszen állandó
ritmusban tartva, a színpadkép, mert változnak, váltakoznak. Az előadást kísérő hang anyagai is
magukban hordozzák a mobilitást, hiszen állandó gyors-lassú-gyors-lassú zenei blokkok váltakozása,
harmóniát hoz létre.
Hogy értse az olvasó, ezért pár színpadi mobilitás lehetőségét szeretném bemutatni:
‒ a helyzetváltoztatások pl.: színpadi balból áttáncol a színpadi jobb oldalra
‒ az eszközök forgásirányai pl.: tengely körüli forgásirányok
‒ prózai résznél pl.: hangok mélysége-magassága
‒ lépések, emelések pl.: mozdulatok egymásra épülése vagy leválása
‒ ritmus pl.: gyors-lassú-gyors-lassú
‒ improvizáció pl.: más-más ritmusban, hangulatban történő önálló változás

Táncmesedarabunkban a szereplők teljes átalakulásnak, metamorfózisnak lesznek az átélői.
Az új cirkusz eszközeivel a mobilitás és a motiváltság is nagyobb lesz, mivel minden gyerek és fiatal
szeretné megmutatni, hogy mi az a maximum, amire képes. Egy megszabott térben egymásra vannak
utalva, kialakul az egymás iránti figyelem és a felelősség. Kialakul az egészséges rivalizálás a
hierarchikus rendszer, ami magában hordozza az állandó mobilitás lehetőségét, és a legtöbb esetben így
is történik. Fontos szempont a technikai tudás mellett, hogy milyen a csoport interpretációs készsége és
ezt, hogy lehet fokozni. Ez esetben a szublimációnak fontos szerepe van. A táncosok hogyan tudják
feldolgozni érzelmeiket közösségen belül, egyénileg és csoportosan egyaránt. Zenei hatásra mi jön
felszínre a mozgáson keresztül. Szóló táncként, hogy lehet beültetni egy műsorba. Kitűnő alkotások
jöhetnek, illetve jönnek létre. A balett és a tánc tartalmának kifejezésében a zenének a tánccal
egyenrangú szerep jut. A zeneművészet fejlődése, az alternatív hangszerek megjelenése, így a
hangszerek formai változásai, mindenkor közvetlen hatással vannak a táncművészetre és a
társművészetekre egyaránt.
Megemlíteném a kreativitás kiemelkedő szerepét. A divergens gondolkodás faktorai: kreativitás.
Divergencia: rengeteg lehetőség megoldása a táncművészetben. Originalitás: milyen eredeti ötlettel
rendelkezik a közösség tagja és maga a közösség. Fluencia: a kreatív gondolat, milyen folyamatossággal
bír egy színpadi produkció létrehozásában. Flexibilitás: milyen hajlékonysággal, rugalmassággal
rendelkeznek a csoport tagjai egy program kialakításakor. Mennyi ötlettel, gondolattal bírnak. Ez
megnyilvánulhat a színpadi látképek, ruhák, díszletek tervezésekor. Fontos a csoport kohéziója,
összetartó ereje. Közösségben fontos a motiváltság, ami mobilitással, utazással jár együtt. Ilyen lehet
egy külső helyszínen látogatható művészeti esemény, mely inspirálhatja őket, ezzel gazdagítva az
érzelmi világukat. A közös cél, amit mindig a táncpedagógusnak, koreográfusnak kell kitűzni, állandó
változással, mobilitással jár.
4. Konklúzió
Kutatásunk gyakorlati hasznának az eredményeként a fentiek következtében egy közösség
személyiség formáló erővel is rendelkezik (kép 1. és 2.). Kiemelném a kommunikációs készség
kialakulását. A közösségi munka rendszert visz a gyermek életébe és ez meghatározó lesz a
későbbiekben is. A család is jobban fegyelmezhető, irányítható, feladattudattal rendelkező gyermeket
kap. A mi esetünkben a társadalmi mobilitás és a nemzedékek közötti (intergenerációs) mobilitás is
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nagy szerepet kap. Hiszen több hátrányos helyzetű, roma vagy SNI fiatal tehetségünknek kitörési
lehetőséget biztosít, a művészet, a cirkuszművészet és a sport is. Így az egyén és a család társadalmi
helyzete is megváltozik, például a gyermekotthonban nevelkedett vagy a mély nyomorban élő család
társadalmi helyzete magasabb szintre kerül. Továbbá a tehetséges szülőket is kitartásra ösztönözzük,
hogy tanuljanak és végzettséget szerezzenek maguknak, ezzel utat törve a társadalmi ranglétrán.

1. és 2. kép: Részletek az előadásból
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METAMORPHOZIS
Abstract
We accomplish talent identification and maintenance in the next 3 areas: - somatic-kinesthetic iInterpersonal - visual-spatial Main research questions: How the dance therapy session helps the social
integration of children with Down syndrome. My research was made on the basis of my own sample.
According to my results, Tímea has become cooperative with her healthy peers, she's able to actively
participate in class, over and above she performs very serious exercises to a high standard. Because of
this, on the 18th of March 2013she recieved the National Talent Support Council’s special award.It was
one of the stations of my long-term subsequent follow-up, so the research will foreseeably last until
2020. As the result of my research's practical benefits, due to the above-mentioned reasons, the family
gets a manageable, task-conscious, disciplinable child.
Keywords: mobility, integration, creativity, dance pedagogy, circus pedagogy
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MENTÁLHIGIÉNÉS MÓDSZEREK A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN
MAJOR LENKE
Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, Szerb Köztársaság
lenkemttk@gmail.com

Összefoglaló
A mentálhigiéné a lelkileg egészséges személyiség, az egészséges módon működő intézmények és
csoportok kialakítására és fejlesztésére, valamint társadalomba történő integrációjára irányul. Napi
gyakorlatát segítő hivatású szakemberek végzik. Segítő hivatásoknak tekintjük mindazon
foglalkozásokat, melyeknek lényege a másik ember mellett állás, az ő fejlesztése, oktatása, nevelése,
támogatása, gondozása, gyógyítása vagy segítése bármilyen formában. Korunkban a mentálhigiénét
megjelenítő professzió már nem csak a pszichiáteré, hanem a pszichológus, a pedagógus, a
szociálpolitikus, a szociális munkás mindennapi tevékenységéhez kapcsolódik. Az iskola, az oktatási
rendszer és a pedagógus szerepe egyre inkább felértékelődik a mentálhigiéné szempontjából.
A tanulmányban az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karának mentálhigiénés
segítő módszereit mutatom be. SWOT elemzés segítségével kerültek feltárásra a tanító-és óvóképző
intézmény mentálhigiénés jellegű tevékenységei.
Kulcsszavak: mentálhigiéné a pedagógusképzésben, hallgatókat segítő módszerek, segítő pedagógia
1. Mentálhigiénés módszerek és lehetőségek a pedagógusképzésben
1.1. A mentálhigiéné „pozitív” fogalma
„A mentálhigiéné nem csupán a pszichés megbetegedések és magatartászavarok megelőzése, hanem
a lelki egészségvédelem is, mégpedig pozitív értelemben, mindazoknak a folyamatoknak,
tevékenységeknek az összessége, amelyek az emberi személyiséget és közösségi kapcsolatot erősebbé,
fejlettebbé teszik” ‒ írja Buda Béla (1994).
A mentálhigiéné dinamikusan fejlődő, a legkülönbözőbb humán tudományok,
természettudományok és társadalomtudományok lelki aspektusait összefoglaló tudományterület. Több
elmélet is foglalkozik azzal, hogy mi is a mentálhigiéné elsődleges feladata. Egyesek a személyiség
optimális fejlődésének és kiteljesedésének elősegítését tűzik ki célul, részben a fejlődés zavarainak és
akadályainak kiküszöbölésére, másrészt a személyiség erősítése révén. A személyiség sok szempontból
nyitott rendszer, és a környezettel való kölcsönhatásait sokban formálja a nevelés, a család, a közösség,
az iskola és a társadalom (Buda, 2003).
Ha megfelelő pozitív beállítódás él a közösségben és az iskolában, a fiatalok sokféle tanácsadásba,
majd annak nyomán tréningbe, gyakorlásba, terápiába vonhatók be. Ezt a fajta segítést nevezik
pszichokultúrának. A megfelelő pszichokultúrában a probléma jelzése és a segítség igénybevétele nem
szégyen, nem okoz stigmát (Buda, 2003).
1.2. Az iskola mint mentálhigiénés színtér
Korunkban a mentálhigiénét megjelenítő professzió már nem csak a pszichiáteré, hanem a
pszichológus, a pedagógus, a szociálpolitikus, a szociális munkás mindennapi tevékenységéhez
kapcsolódik. Az iskola, az oktatási rendszer és a pedagógus szerepe egyre inkább felértékelődik a
mentálhigiéné szempontjából (Kézdi, 1998). Az iskola a családhoz hasonlóan olyan elsődleges
intézmény, amely a társadalom minden tagját érintik. Jellegénél fogva az iskola tehát nemcsak
szocializációs rendszer, hanem szociokulturális jellegű mentálhigiénés erőforrás is (Gerevich, 1997).
Az iskola a társadalmilag szervezett, az oktatás és a fejlesztés szellemében történő sokféle befolyásnak
is terepe lehet, különösen az általános és a lelki egészségfejlesztésnek (Buda, 2003).
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Az iskolai tevékenységek során megvalósuló spontán mentálhigiénés aktivitások ideális esetben
elegendőek azon problémák megoldására, amelyekért az iskola felelős. Az iskola mentálhigiénés
tevékenysége olyan szélsőséges esetekben válik elégtelenné, ha a hirtelen társadalmi nyomás hatására
olyan elvárások elé állítjuk az intézményt, amelyeknek nem tud megfelelni, illetve ha az iskola mereven
elzárkózik és képtelen a társadalmi igényeknek megfelelő megújulásra (Gerevich, 1997).
1.3. A tanulás mint segítő folyamat
Az emberi tanulás eredeti alapváltozata a nem szándékos célú aktivitás eredményeként létrejövő,
spontán tanulás az élet iskolájában. Az ehhez képest bekövetkező első paradigmaváltást az ismeret
iskolájának kialakulása jelentette, melynek alapját az ismeretek szándékos tanulása képezte. A 19.
század végén, a kötelező iskolázás megjelenése hívta életre a második paradigmaváltást. Lényege, hogy
a spontán cselekvő tanulást szándékos cselekvő tanulássá fejlesztette, az ismeret központú pedagógiai
kultúra átalakult cselekvő központú pedagógiai kultúrává, és létrejött a cselekvés iskolája. A
közelmúltban született meg a harmadik paradigmaváltás: a kompetencia alapú, kritériumorientált segítő
pedagógiai iskola. A segítő pedagógiai iskola egyik fontos feladata a proszociális értékrend
megismerésének, elfogadásának és elsajátításának elősegítése (Major, 2014).
Az új pedagógiai kultúrában a segítés-központú pedagógia jelentése nem más, mint a
személyiségfejlődés segítése. Az ember spontán és szándékos fejlesztő szocializációját, nevelését,
oktatását, képzését a személyiségfejlődés segítésének nevezzük. Vagyis az átfogó, a kiterjesztett
értelemben vett nevelés a személyiség fejlődésének segítése (Nagy, 1995 idézi Major, 2013).
1.4. A pedagógus mint segítő
A pedagógusi munka a humán szféra foglalkozásainak egyike. A foglalkozásokat űzők esetében
egyaránt megjelenik a mások problémáira való érzékenység, együttérzés, segítő szándék és az
emberszeretet is. Közös sajátosság még ezeknél a szakmáknál az aszimmetrikus kapcsolat, hiszen a
„másik” ember segítésén, szolgálásán alapszik a munka. A pedagógusi munkakört az is
megkülönbözteti a többi foglalkozástól, hogy hosszú távú és intenzív kapcsolatba kerülnek különféle
emberekkel, ami fokozott érzelmi megterheléssel jár, ennek ellenére magányos foglalkozás is, hiszen
az osztályteremben egyedül kell megoldania a felmerülő helyzeteket (Major, 2013).
A tanulás folyamatára jellemző paradigmák változása mentén a pedagóguskép is jelentős változáson
ment keresztül. Fábián (2011) egy 1972-es tanulmány alapján a következőképpen összegzi a
pedagógussal szembeni elvárásokat: a pedagógusnak tisztában kell lennie a tudomány tanításának
módszertanával, a pedagógia és pszichológia fejlődésével, valamint a tudományos világképpel. A
pedagógus modell szerepet tölt be a nevelése alatt álló generációk számára, ennek következtében
kifogástalan, példamutató magatartást kell tanúsítania. A jó pedagógus pályaalkalmassága egészséges
fizikai és mentális alapokon értelmezhető. A pedagógust kiegyensúlyozott egészségi állapot jellemzi,
megfelelő szociális, kognitív, affektív és motorikus képességekkel és készségekkel rendelkezik. Az
azóta elmúlt csaknem ötven évben többször, több dimenzió mentén is újrafogalmazták a pedagógiai
professzió jellemzőit. Professziogramok rendszereit dolgozták ki, megfogalmazták a pedagóguskompetenciák egyre bővülő körét, kidolgozták a pedagógusképzés kimeneti követelményeit, a
tanárszerepek változásaival összhangban. Ami sajnos fokozatosan eltűnik a pályakép leírásából, az a
pedagógus fizikai és mentális egészségének kérdése, miközben a pedagógusok egyre fokozódó
társadalmi elvárások, stressz, megfelelési kényszer közepette dolgoznak. Az énvédelem, a mentális
egészség megőrzésének stratégiái legtöbbször pedig nem részei a tanárképzési programoknak
(Fábián, 2011).
A társadalomnak az elvárásokkal összhangban olyan feltételeket kell biztosítaniuk a tanárok
számára, amely során segítik őket a sokrétű feladatok ellátásában, amelyet a pedagóguspálya
napjainkban megkövetel. A pedagógusszakma kulcsfontosságú elemeit képezik például az önismeret, a
kapcsolatépítő képesség, nyitottság, tárgy-szakmai tudás, megújulási képesség (Mihály, 2002 idézi
Ivanović et al., 2018).
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1.5. A tanítóképző intézmények szerepe, lehetőségei a segítő pedagógusok felkészítésében
A személyiségfejlődés folyamatának kitüntetett szakaszai a pályára való felkészülés és a
pályakezdés. Mindkét időszakban szükség van a tanárjelölt tanárrá válásának támogatására. Tanárrá
nem úgy válik az ember, hogy megtanulja, hogyan kell tanítani. A tanárrá válás személyes felfedezés
kérdése, az én helyes használatának megtanulása (Major, 2013).
Az „új segítő”-vel szemben a hivatásgyakorlat új követelményeket támasztott. Igények ébredtek a
személyiségfejlődést elősegítő önismereti módszerek megismerésére és a pszichológiai, szociális,
mentálhigiénés lehetőségekkel való önsegítésre. A segítővel szemben a kompetenciamodell keretében
természetes elvárássá vált, hogy legyen empatikus, feltétel nélkül elfogadó és hiteles, őszinte
(Bagdy, 1999).
A segítő szakmára való felkészítésen túl kiemelten fontos az egyetemisták kiegyensúlyozott,
komplex személyiségfejlődésének segítése. A fiatal felnőttek számtalan, korosztályi sajátosságukból
adódó feladattal kell megküzdeniük, mint például a biztos identitás, a családtól való függetlenedés,
biztonságos társas kapcsolatok kialakítása, szakmai elköteleződés (Szenes és Pintér, szerk., 2014;
Napier, 1990).
A leendő pedagógusok lelki egészsége nagyon fontos, mivel nem lehet hiteles modell az, aki maga
is különféle problémákkal, komplexusokkal küzd, ezért lenne kiemelten fontos a tanító-és óvóképzős
hallgatók lelki egészségének védelme. Sajnos a pedagógusok felkészítése a lélektani problémák (saját
és tanítványaik problémáinak egyaránt) felismerésére és kezelésére egyenlőre nem megfelelő.
Ugyanakkor a szakmai kompetenciákon túl bizonyos készségek (kommunikációs készség, empatikus
érzékenység, tolerancia, konfliktuskezelés, csoportjelenségek felismerése) kialakíthatóak és
fejleszthetőek akár egyes tantárgyakba ágyazottan, vagy különálló programok keretein belül
(Buda, 2003).
Az egyetemi oktatáson belül, de különösen a pedagógusképző intézmények esetében hatékony
lehetőségeket kínálhatnak a következő tevékenységek a mentálhigiéné terén (Buda, 2003;
Hortobágyiné, 2005; Szenes és Pintér, szerk., 2014; Puskás-Vajda et al., 2015):
‒ mentálhigiénés oktatás;
‒ mentálhigiénés és pszichológiai tanácsadás;
‒ mentálhigiénés prevenciós tevékenységek (agressziókezelés, káros szenvedélyek
kialakulásának prevenciója, szexuális felvilágosítás, családtervezés, egészséges életmód,
egészségfejlesztés);
‒ korrektív programok (testképzavarok, identitásproblémák stb.);
‒ az önértékelés fejlesztése (mozgásprogramok, kreatív gyakorlatok, pozitív élmények);
‒ önsegítés, kortárssegítés, kortárssegítők képzése, általuk nyújtott tanácsadás;
‒ karrier-és pályatanácsadás;
‒ közösségi mentálhigiéné: állásbörzék, nyílt napok, kulturális rendezvények, öntevékeny
hallgatói csoportok;
‒ mentálhigiénés pedagógiai munka (empátiafejlesztés, kommunikációs képességek fejlesztése,
kreativitásfejlesztés, tanulásmódszertan);
‒ pszichodráma, drámapedagógia;
‒ a tanári személyiség erősítése, védelme (kiégés megelőzése, problémamegoldó technikák
tanulása, konfliktuskezelés, relaxációt segítő módszerek tanulása);
‒ online pszichológiai tanácsadás;
‒ szupervízió (lehet problématípusra irányuló, eseti, vagy általános);
‒ nyitás a közösség felé (hálózatiság, együttműködés).
2. Az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karának segítő tevékenységei
2.1. Az MTTK rövid bemutatása
A szabadkai tanítóképzés története a 18. századig nyúlik vissza. Hosszú előzményeket követően a
21. század elején, 2006-ban az Újvidéki Egyetem 14. karaként megalakult a szabadkai Magyar
Tannyelvű Tanítóképző Kar. Az intézmény immár több mint egy évtizede a tanító- és óvodapedagógusképzések rendszerével rendkívül fontos szerepet tölt be nemcsak Szabadka, hanem Vajdaság
felsőoktatási térképén is (MTTK, online).
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A Karon jelenleg 4 fő szakon folyik a képzés, okleveles óvodapedagógus BA és MA, valamint
okleveles tanító BA és MA. Az oktatás öt tanszék (Magyar nyelv, Irodalom és Kommunikáció Tanszék;
Művészeti és Testnevelési Tanszék; Oktatásmódszertani Tanszék; Természettudományi és Matematikai
Tanszék; Társadalom-és Humántudományi tanszék) keretein belül történik. A Kar szervezeti
felépítésének fontos egységeit képezik még a KÉK (Karrierépítő Központ), valamint az MTTK HÖK
(Hallgatói Önkormányzat.)
2.2. Az MTTK hallgatókat segítő tevékenységei
Ebben a fejezetben azon tevékenységek összefoglalása következik, amelyeket az MTTK, mint
társadalmilag szervezett, felsőoktatási színtér, intézményi szerepének megfelelően igyekszik betölteni
a mentálhigiénés segítő tevékenységek terén.
2.2.1. Önsegítés, kortárssegítés
A kategóriába tartozó tevékenységeket a Karon az MTTK HÖK valósítja meg. A szervezet
mindenkori céljai közé tartozik a hallgatók érdekvédelme, hazai és külföldi diákszervezetekkel való
kapcsolattartás, a hallgatók számára érdekes, tanulságos és szórakoztató programok megvalósítása.
Legfontosabb tevékenységeik közé a jótékonysági akciók, a gyermek- és sportnap, az ünnepi műsorok
szervezése tartozik, valamint a konferenciákon, oktatási kiállításokon és tanulmányi versenyeken való
részvétel, pályázatfigyelés (MTTK HÖK, online).
Az MTTK HÖK állandó tevékenységi körébe tartozik a gólyatábor megszervezése is. A Kar
hivatalos évnyitójával egybekötött gólyatábor remek lehetőséget biztosít arra, hogy az elsősök
megismerkedjenek társaikkal és leendő oktatóikkal, barátokat szerezzenek, információkat hallhassanak,
és mindenki számára könnyebbé váljanak az első tanítási napok (MTTK Gólyatábor, online).
2.2.2. Karrier-és pályatanácsadás
A karrier-és pályatanácsadás terültéhez tartozó tevékenységek az MTTK-n belül a következők:
‒ Edu-Expo: Az MTTK 2018 decemberében harmadik alkalommal szervezte meg az Edu-Expo
elnevezésű rendezvényt, ahol Vajdaság minden magyar tannyelven is oktató felsőoktatási
intézménye megjelent. A rendezvény legfontosabb célja évről évre az, hogy bemutassa azokat a
kedvező feltételeket és lehetőségeket, amelyek által a Vajdaságban való továbbtanulásra
igyekeznek ösztönözni a középiskolás tanulókat (MTTK Edu-Expo, online).
‒ MTTK Nyílt Nap: A Kar minden év márciusában rendezi meg nyílt napját, ahol az érdeklődő
középiskolások megismerkedhetnek az intézmény kínálta lehetőségekkel. Az esemény játékos,
barátkozással egybekötött programokkal várja az érdeklődő tanulókat és szüleiket. A programok
során a diákok megismerhetik az intézmény oktatóit, munkáját, képzéseit, valamit a jelenlegi
hallgatókat is (MTTK Nyílt nap, online).
‒ Felvételi előkészítő: A Kar minden évben felvételi felkészítő tanfolyamot tart a leendő hallgatók
részére. A felvételi vizsgához kapcsolódó tananyaggal, a tesztek kitöltéséhez szükséges
útmutatóval ismerkedhetnek meg az érdeklődők a tanfolyam öt előadásán (MTTK Felvételi
felkészítő, online).
‒ MTTK KÉK: A Karrierépítő Központ (KÉK) munkatársai az MTTK jelenlegi és végzett
hallgatói közül kerültek ki. A Kar népszerűsítése és a beiskolázási körutak, a hallgatói
lemorzsolódás csökkentése és a személyes mentorálása, valamint a karrierkövetés és alumni
programok szervezése tartoznak elsődleges tevékenységükhöz. Közvetett célként pedig az
itthonmaradás, a szülőföldön boldogulást, valamint az elvándorlás csökkentését tűzték ki célul.
A KÉK intenzív pályázati tevékenységet valósít meg, és együttműködik a versenypiac
szereplőivel és közintézményekkel, olyan területen, amely illeszkedik az MTTK
alaptevékenységéhez és profiljához (képzések értékesítése, önkéntesek és animátorok
közvetítése, cserediák programok szervezése stb.) (MTTK KÉK, online).
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2.2.3. Közösségi mentálhigiéné
A tanítóképzés jellegéből fakadóan az MTTK közössége szoros kapcsolatot ápol az oktatási rendszer
minden szintjén működő közösségekkel. A különböző közösségek közötti kapcsolattartást többféle
rendezvény biztosítja a Karon:
‒ Kutatók Éjszakája: Minden év szeptemberében rendezik meg Szabadkán a Kutatók Éjszakáját.
Az MTTK rendszeres résztvevője az eseménynek. A rendezvény alkalmat ad a hallgatóknak,
hogy más oktatási intézmények tanulóival együttműködve népszerűsíthessék az érdeklődő
gyerekek számára a tudományokat és a szórakoztató tanulási formákat.
‒ MTTK Egyetem hét: 2019. márciusában szervezték meg a hallgatók a harmadik egyetemi hetet.
A rendezvénysorozat alkalmával öt napon keresztül változatos programok, rendezvények során
nyílt lehetőség a hallgatók és az oktatók számára, hogy kötetlenül együtt szórakozzanak,
kapcsolatokat építsenek. Többek között kvízest, karaoke party, kulturális rendezvények
színesítették a programsorozatot.
‒ Egyetemi sportnap: 2019. májusában már hatodik alkalommal került megrendezésre a THE
BALL CONECTS US elnevezésű sportnapja, melynek célja a vajdasági egyetemi karok közötti
kapcsolattartás. A sportolni vágyó egyetemisták általában a kispályás labdarúgás, kispályás
röplabda, kosárlabda, valamint a sakk sportágában mérhetik össze erejüket (MTTK Sportnap,
online).
‒ Tanulmányi kirándulások: Az MTTK-n az elműlt években tematikus tanulmányi kirándulásokat
szerveztek a hallgatók számára. Az első évfolyam Vajdaság területét, a második évfolyam
Szerbiát, a harmadik évfolyam pedig a környező országokat (általában Magyarországot vagy
Romániát) ismerhette meg a kirándulások alkalmával. A végzős évfolyam távolabbi európai
országokban tölthette el az abszolvens kirándulást. A programok lehetőséget nyújtanak a
hallgatók számára, hogy a kikapcsolódáson és a csapatépítő szórakozáson túl kulturális
élményekkel is gazdagodjanak, és megismerjék szűkebb és tágabb környezetüket.
‒ Tehetségpont: Az MTTK 2013. óta regisztrált Tehetségpontként működik regionális szinten.
A Tehetségpont célja, hogy elősegítse a hallgatók tudományos életbe való beilleszkedését,
kibontakozását. Az oktatók kiváló képzési, tudományos és tehetséggondozó lehetőségeket
biztosítanak a hallgatóinknak. Az MTTK-nak számos külföldi és hazai egyetemmel,
pedagógusképző intézménnyel, civil szervezettel van jól működő partnerkapcsolata, amelyek a
tehetséges hallgatóknak is lehetőséget biztosítanak külföldi tanulmányutakra, hallgatócserére
(MTTK Tehetségpont, online).
‒ Műhelyek: A Karon összesen 10 hallgatói kutatóműhely működik, amelyek célja a tanulók
előrehaladásának hatékonyabb segítése a tehetséggondozás egységes rendszerének kialakítása
és folyamatos fejlesztése révén. A tevékenység elősegíti, hogy a hallgatók már a graduális
képzés során intenzívebben bekapcsolódhassanak az intézményben folyó kutatás-fejlesztési
programokba, részt vehessenek hazai és nemzetközi diákköri konferenciákon, szakmai
tanulmányutakon.
2.2.4. Egészségfejlesztés
Csoportos fitness edzések: Az elmúlt két félévben a Kar gyakorló tornateremében kondi aerobik,
köredzés, deepWork, FitBox és zsírégető aerobik órákat tartottak az érdeklődő hallgatóknak. A cél
elsősorban a sportolási lehetőség biztosítása volt a diákoknak, ezzel is támogatva őket tanulmányaik
során, hogy a szellemi igénybevétel mellett lehetőségük legyen aktív kikapcsolódásra, minőségi
szabadidő eltöltésére is.
2.2.5. Öntevékeny hallgatói csoportok
MTTK Grund: A csoport művészetkedvelő hallgatókat tömörít, akik írásaikat, fotóikat,
képzőművészeti alkotásaikat teszik közzé és mutatják be a Kar hallgatói számára. A Grund fontos
szerepet tölt be a különféle rendezvények, kreatív pályázatok, valamint a kari ünnepélyek (nemzeti
ünnepek, tanévnyitó, diplomaosztó stb.) szervezése során.
MTTK Band: A tehetséges hallgatókat tömörítő kamarazenekar 2015-ben alakult meg a Karon. A
hallgatók különféle egyetemi rendezvényeken, illetve általuk szervezett jótékonysági műsorok
alkalmával léptek fel.

463

2.3. Az MTTK segítő tevékenységeinek, módszereinek értékelése (SWOT-analízis)
Az MTTK, mint felsőoktatási színtér elé állított követelmények a mentálhigiénés segítés terén, az
intézmény által sikeresen megvalósított feladatok, valamint a még kihasználatlan lehetőségek SWOT
analízis segítségével kerültek elemzésre, összefoglalásra (1. táblázat).
1. táblázat: Az MTTK segítő módszereinek SWOT elemzése
ERŐSSÉGEK

GYENGESÉGEK

‒ Önsegítés, kortárssegítés
‒ Karrier-és pályatanácsadás
‒ Közösségi mentálhigiéné
‒ Öntevékeny hallgatói csoportok
LEHETŐSÉGEK
‒ Mentálhigiénés pedagógiai program kialakítása
hallgatók és oktatók számára egyaránt
‒ A mentálhigiéné kérdéskörének beépítése a
megfelelő tantárgyak tartalmába

‒ Kevés az egészségfejlesztő program
‒ Mentálhigiénés oktatás hiánya
‒ Mentálhigiénés és pszichológiai tanácsadás hiánya
‒ Az oktatók mentális egészségét támogató
programok hiánya
VESZÉLYEK
‒ A hallgatók egyedül maradnak lelki problémáikkal
‒ A hallgatókat fokozottabban ki vannak téve a
korcsoportra jellemző veszélyeknek
‒ Az oktatók kiégése, mentális problémák

2.3.1. Az MTTK segítő tevékenységekben megmutatkozó erősségei
‒ Az MTTK erősségei között mindenképpen meg kell említeni az önsegítést és a kortárssegítést,
amely a HÖK tevékenysége kapcsán valósul meg. A HÖK pályázatfigyelő tevékenységének
eredményeként hallgatóink tucatjai utaznak el minden félévben, csereprogramokon keresztül
Kárpát-medence szerte, különböző tanítóképző intézményekbe. A HÖK számos jótékonysági
akciót és rendezvényt is bonyolít. Az elsősök segítésében, és különböző szociális
tevékenységek ellátásában is kiemelkedőt nyújtanak.
‒ Az MTTK kiemelt eredményességgel valósít meg karrirer-és pályatanácsadást. Az
intézményválasztásban való segítéstől kezdve a nyílt napok szervezésén és a felvételire történő
felkészítésen keresztül a karrierkövetésig nagyon fontos feladatokat lát el az intézmény.
‒ A közösségi mentálhigiéné is több színtéren megvalósul az MTTK-n. A szakmai rendezvények,
sportnapok, tanulmányi kirándulások, tehetségsegítés, műhelymunkák mind lehetőséget
biztosítanak a hallgatók számára a kapcsolatok építésére, érdeklődési körük, tehetségük
kibontakoztatására.
‒ Az öntevékeny hallgatói csoportok (Grund, Band) szintén az MTTK erősségei képviselik a
mentálhigiénés tevékenységek terén.
2.3.2. Az MTTK segítő tevékenységekben megmutatkozó gyengeségei
‒ Az egészségfejlesztés területén ‒ a csoportos fitness edzések kivételével ‒ kevés lehetőséget,
programot biztosít a Kar.
‒ A Kar tantervéből hiányoznak a mentálhigiénés ismereteket nyújtó tartalmak.
‒ Szakemberek hiányában az MTTK-n nincs mentálhigiénés, illetve pszichológiai tanácsadás.
‒ A hallgatók mellett az oktatók mentálhigiénés egészségének támogatására sem léteznek
szervezett programok, ugyanakkor igény biztosan mutatkozna rá.
2.3.3. Az MTTK segítő tevékenységekben megmutatkozó lehetőségei
‒ Az MTTK-n rövid távon megvalósítható lehet olyan mentálhigiénés program létrehozása,
amely az önismeret, empátiafejlesztés, kommunikációs képességek fejlesztése,
tanulásmódszertani tevékenységek, relaxációt segítő módszerek körében fejleszthetné,
segíthetné a hallgatókat.
‒ Hosszabb távon lehetőség van a tanterv és az egyes tantárgyak tartalmának mentálhigiénés
szempontból való bővítésére.
‒ Az oktatók és az adminisztrációs személyzet számára is szervezhetőek olyan programok,
amelyek hozzájárulnak a mentális egészség védelméhez (kiégés megelőzése, problémamegoldó
technikák tanítása, konfliktuskezelés, stresszkezelés)

464

2.3.4. Az MTTK segítő tevékenységekben (illetve azok hiányában) megmutatkozó veszélyei
‒ A hallgatók magukra maradnak lelki problémáinak megoldásában megfelelő szakemberek
(pszichológus, mentálhigiénés segítő) hiányában.
‒ A hallgatókat segítség hiányában fokozottabban fenyegetik a korcsoportra jellemző veszélyek:
párkapcsolati problémák, családi problémák, tanulási sikertelenség, identitáskeresés,
pszichoszomatikus betegségek kialakulása.
‒ Az oktatókat ugyancsak fenyegeti a kiégés veszélye és a mentális egészség hanyatlása
megfelelő segítség nélkül.
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MENTAL HYGIENE METHODS IN TEACHER TRAINING
Abstract
Mental hygiene focuses on the formation and development of mentally healthy personalities,
institutions and groups as well as their integration into society. Assisting professionals are those
occupations that engage with any forms of development, education, nurture, healing or assistance.
Nowadays, professions that represent mental hygiene are that of psychologists, teachers, social
politicians, social workers. The role of school, education system and teacher has valorized from the
aspect of mental hygiene.
The study introduces the mental hygiene methods present at the University of Novi Sad Hungarian
Language Teacher Training Faculty. The SWOT analysis enables us to explore the teacher training
institution’s mental hygiene related activities.
Keywords: mental hygiene in teacher training, methods supporting students, helping pedagogy
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Abstract
This research article aims to discuss the current opportunities and practices for teacher’s activities
in learning, teaching, researching and professional development using digital technologies. Research in
this area, spanning several decades into the use of technology in teaching and learning, closely followed
the overall development in information and communication technologies, especially in social media and
educational technologies. Through a qualitative analysis of educational literature, the impact of digital
learning environments on the reflection in teaching methodology, teacher research and
academic/teacher mobility, is discussed. In summary, this paper aims to review and draw conclusions
as to the viability and applicability of digital media technologies in teacher learning and teaching,
research and mobility, as well as, to the integration and role of open credentials in educational contexts
for internationalisation in teacher education and professional development.
Keywords: digital media, mobility skills, open credentials, teacher research, teaching methodology.
1. Introduction
Directly related to the developments in digital technologies, the last decade has seen massive
changes in the way in which education is carried out and conceptualised. The concept of new literacies,
encompassing the technological component has attracted an increasing amount of attention in academic
research.
Learners are offered more opportunities to interact in different learning environments and they are
taking more responsibility for their learning. Atypical forms of learning have an increasing role in
today’s changing way of life and society, representing “progressive learning forms which are not
necessarily tied to educational institutions, not in the traditional sense of lessons, lectures and seminars”
(Molnár, 2015). Furthermore, teachers are focusing more on new teaching approaches and
implementation of digital media technologies, but also on diverse areas of research and new
opportunities for professional development.
This research article will highlight the areas of research in English language teacher education and
professional development (PD) with the aim to discuss the current opportunities and practices for
teacher’s activities in learning, teaching, researching, mobility and professional development using
digital technologies.
2. Language teaching methodology and challenging digital environments
With the aim in providing learning environments that offer realistic contemporary learning
experiences and real-life language learning experiences, language educators and teachers have a long
tradition in incorporating digital media technologies in teaching and learning. Apart from the more
common definition of technology as “a tool”, it is good to keep in mind the definition by Ursula Franklin
in “The Real World of Technology” (1990), where she describes technology as a system that involves
organisation, procedures, symbols, new words, equations, and most of all, a mindset” (Weiss, 2006: 2).
Research in the area of computer assisted language learning and use of digital media in teaching and
learning spans for several decades and it closely followed the overall development in information and
communication technologies, especially in social media and educational technologies. Learning is “the
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process whereby knowledge is created through the transformation of experience” (Kolb 1984, as cited
in Weiss, 2006: 4). Therefore, learners, more specifically English Language Learners (ELLs), acquiring
English as a second or a foreign language, “need support to develop digital literacies to prepare for a
future in which learning new technology is an intuitive process” (Yuan, Wang & Eagle, 2019).
David Crystal, one of the foremost authorities on language, in his book “Language and the Internet”
(2001) argued that the expansion of the range and variety of language is enabled by the internet (as a
linguistic medium), which is providing unprecedented opportunities for personal creativity.
“When new technology comes around, it influences the language – it has to. Technology has
always influenced language quite dramatically.”
(Crystal, 2013).
From the printing press to telephone calls, radio and television broadcasting, internet and social
media (Facebook, Twitter), to virtual realities, technology influenced language in a specific way, it
introduced language styles (from sports commentaries, news reading, weather forecasts, chat shows,
blogs, vlogs, VR videos and content, etc.). According to Crystal, Twitter had changed his prompt in
2009 from “What are you doing?” (look into yourself) to “What is happening now?” (look around you),
that lead to a fundamental linguistic change, e.g. from first to third person pronouns, from present to
past and future tense. Twitter as media had changed from “an online diary” to “a news reporting
service”. Furthermore, David Crystal generalises and states that “every internet domain that you are
dealing with influences the way in which you use language, sometimes in quite specific ways”
(Crystal, 2013).
One of the main principles of language education is interaction, where second language learners
are “more likely to achieve better levels of comprehension of the new input” in their effort to
communicate through interaction is “generated by a task whether this is situationally authentic or
pedagogic in nature” (Ellis, 2013: 2). In the broadest sense interaction can be defined as “an action of
exchange between X and Y where X and Y can be a person, group of people or media” (Ćatic
& Ćatic, 2009).
The notion of interactive learning was mostly associated exclusively with the interpersonal
relationships (with no explicit application of educational technologies), that is, with social interaction
(group work, cooperation and collaboration). Panitz (1999: 12) is among the first, or one of the authors
in the research period of the late nineties, that clearly acknowledged that collaborative, cooperative and
interactive learning, as learning approaches, recognise learning as “a two-way street with teaching and
learning being two components of the same educational system”. However, he argued (Panitz, 1999)
that distinction should be made between the three terms, where “cooperative learning is very similar to
collaborative, except that it introduces a more structured setting with the teacher in total control of the
learning environment”, while interactive learning “relies on the application of computer technology as
the collaborative medium between student and teacher”. Furthermore, interactive learning is regarded
as “a special form of methodical organisation of the process of teaching, learning, self-learning and
creativity” (Skopljak, 2011: 215). In this paper, interactive learning is viewed as learning through
interaction with a person, group or media in different social and learning environments, usually by using
digital media (e.g. in school, community, online class, in online or virtual communities, virtual events
and worlds, etc.), with the aim of developing 21st century social, cognitive, language, artistic and
working skills or competencies.
The terminology regarding the conceptualisations of 21st century skills or competencies varies in
different parts of the world, e.g. DeSeCo Framework - OECD (1997/2005), Partnerships 21 Framework
for 21st Century Learning (2007/2017, USA), ATC21S (2012) – Framework for 21st Century Skills,
World Economic Forum (2015), Framework for 21st Century Competencies and Student Outcomes by
Ministry of Education Singapore, etc. However, Dede (2010, p. 72) noted that the developed
frameworks “have built sufficiently on each other’s ideas while at the same time introducing
complementary ideas to the concept of 21st century skills”. For the purposes of this paper,
“competencies” are seen as a broader concept from skills, and involve the ability to meet complex
demands by drawing on and mobilising psychosocial resources (including skills and attitudes) in a
particular context (education, work, personal or professional development), while “skills” are seen as
the ability to perform tasks and solve problems. For example, the ability to communicate effectively in

468

English in a chat window on social media is a competence that may draw on an individual’s knowledge
of language skills, intercultural skills, practical digital literacy skills, and attitudes towards those with
whom one is communicating. Dudeney, Hockly and Pegrum (2013) in their book “Digital Literacies”
noticed that language is central to digital literacies. In learning students need competencies in various
types of digital literacy, to be able to use technology, to locate important learning resources, to
communicate ideas, and to collaborate within different networks.
Online, blended and virtual learning are increasingly influencing diverse teaching contexts but more
importantly, they are leading to new models or designs for teaching and learning. The key factor in
language teaching remains communication face-to-face with a teacher, in physical, blended or virtual
environments, as teachers can form emotional relationships, empathise and respond to the needs of
individual students, and “human presence – even remotely – still plays an important role in student
motivation and progress” (Partarrieu, 2015, par. 5/10).
New emerging digital technologies (mobile apps, augmented, mixed and virtual reality, 3D virtual
environments) offer new research opportunities about language learning and language teaching through
technology. Mobile device applications for classroom activities in language learning include using
mobile phone applications, such as camera (taking photos/videos), voice recording apps, QR code
(“Quick response”) reader and creator (examples of activities: Hockly & Dudeney, 2016), applications
for practising grammar, vocabulary, and preparation of exams, other non-educational applications that
can be used in teaching and learning, such as a city or travel guide application, virtual reality
applications, etc.
3. Language teacher research as professional development
As professional development models are rarely structured with all the needs of teachers and learners
in mind, thus, “action research is an excellent fit for teacher professional development” (Wachholz,
Patricia & Christensen, Lois (2004), as it can take variation in terms of the form and content of
individual studies. It is conducted by teachers who want to do something to improve their teaching
situation. They have the flexibility to pursue continuous learning led by their investigative questions
and becoming more motivated and involved in the professional development itself (Wachholz, Patricia
& Christensen, Lois, 2004).
In a research paper by Banegas, Pavese, Velázquez & Vélez (2013), the group of authors as English
as a foreign language (EFL) teachers decided to investigate their teaching practices, although they have
been collaborating successfully for ten years. Their experience from the conducted study was described
as “time-consuming”, “required coordinated efforts”, “led to professional development”, as they “coconstructed new knowledge and changed the way EFL could be taught” in their context. They
concluded that it led to “enhanced motivation and autonomy in teaching”, and their professional
development impacted positively on their learners as their motivation for learning English increased.
4. CPD for language teachers
“The end-user of our professional development is not the teacher, not the school, but the student
who comes to us (as teachers) to learn better or to have a better chance in life”
(Dìaz-Maggioli, 2017).
The impact of digital technologies extends beyond providing extra tools in teaching and learning.
An interrelationship emerges between the learners, teachers and technology, providing each the
possibility to influence the others. Some of the models of professional development include training,
observation, action research, individually guided or self-directed learning, mentoring or
developmental coaching. All of these models now take place in physical, blended and/or virtual
environments. In in order to develop their knowledge and pedagogy in the midst of these rapidly
changing technologies, in the online environments, teachers can participate in different activities:
reading or writing blogs, creating vlogs, attending webinars and online events/conferences/workshops,
interact in virtual worlds specific communities, actively engage in social media discussions, learn in
MOOCs, immerse with VR or 360 degrees video materials for experiencing different places, spaces,
events from past, present or even future, etc.
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For larger international teacher associations and professional organizations, such as TESOL and
IATEFL, distinguished publishing houses focusing on teaching and learning materials (e.g. Oxford
University Press, Cambridge University Press, Macmillan English Education, Pearson, National
Geographic), webinars and online conferences are an increasingly important mode of communication
with teachers in a wide range of educational contexts. Some organisers have webinar archives open to
all, but some, for example, IATEFL webinars are open to all in live broadcasting, but after the event,
access to the webinar recording is restricted to members only (Paran, 2016). Although with a significant
continuity and growing popularity1 of such events, currently, this field has a rather small number of
academic research studies (Marić 2014, 2017, 2019; Mai & Ocriciano, 2017). In addition, “relatively
little is currently known about their inherent usefulness, what counts as successful participation, or how
webinar sessions might best be shaped to support teacher development” (Moore, Fisher & Baber, 2016).
In the year of 2017, more than 450 webinar recordings2 on the topic of ELT were found in webinar
archives and webinars playlist within official websites of organisers and on the social media channels.
These freely available webinar recordings are a good example of a growing online base of open
educational resources (OER) in a subject of teaching and professional development. These archives can
contribute not only to English language teachers and educators, but also parents, schools and
educational institutions, and different parties involved in the educational processes from many different
contexts (educational technology, educational policies, market of educational resources).
In 2019, the “EdWeb”, a professional learning network, celebrated its’ first eleven years of providing
teachers and all educators with the online personalized professional learning and collaboration needed
to improve education and student learning. It is an online community that aims to provide educators
with “career-long personal learning tools and resources that make professional learning timely and
relevant as well as an ongoing activity that continually improves practice and evolves their skills over
time” (edWeb, 2019, par.3). It represents the USA State-Wide Model for Online Professional Learning.
This learning network of more than 70 communities broadcasted more than thousand webinars in more
than 50 topic areas (music in education, language learning, English, Language Arts, etc.) from 2013 to
2017, from which 11 areas of topics were dedicated to educational technology or digital media
technologies in teaching and learning (Marić, 2017). The number of hosted live webinars is about 300
every year and in 2019, the number of webinars recorded was over 1,650 available on-demand, for
viewing anytime, anywhere (EdWeb, 2019).
5. Language Teacher Mobility
Teacher training and development programmes are often found to be unsatisfactory from the
perspectives of teachers as lifelong learners as they rarely provide them with opportunities to be actively
involved in learning and reflect on their teaching experiences after the programme activities. Back in
2014, from the from the “EuroScience Open Forum” meeting conclusions about ‘virtual mobility’,
scientists, policy-makers and the public discussed that virtual mobility could replace the conventional
mobility, but combined with short-term physical visits to other institutions to allow face-to-face contact,
“crucial for building trust and for working across cultures”. In contrast, more than half of scientists
questioned in a European Commission survey (www.more-2.eu) considered that “virtual mobility
would make short-term visits unnecessary”. From the standpoint of O’Carroll (European Research Area
Steering Group on Human Resources and Mobility, Newry, Northern Ireland) virtual mobility should
be seen as “a driver of equal opportunities” and considered as important as mobility between disciplines,
sectors and geographical regions (O’Carroll, 2014: 292).
Furthermore, in a later research a group of authors Creelman et al. (2016) about the experiences from
an online course “Open Network Learning” noted that the concepts of “virtual mobility” or
“internationalization at home” in their implementation represent “a mix of physical and virtual mobility
to enable all students and staff to learn to work in a global context”. The two important aspects in
participation in virtual mobility activities were “digital literacy (the ability to use online tools and spaces

Paran (2016: 133) notes that in 2016 there were “ten IATEFL webinars, attracting 914 participants and 43 IATEFL SIG
webinars, attracting 1,245 participants”.
2 The total number of webinar recordings was calculated in 2017 by the author based on a personal inquiry and research of
open online resources for teachers.
1
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to communicate, access information and create)” and “collaborative literacy (the ability to truly
collaborate online)”. Furthermore, the main obstacle in all courses was that participants experienced
difficulty in moving from the traditional perspective of learning or “content consumption” to the
“collaboration and co-creation perspective of learning”.
Currently available open course programmes (for students and teachers in higher education) in topics
such as “Media and Digital Literacy”, “Intercultural skills”, “Autonomy-driven Learning”, “Active
Self-regulated Learning”, “Collaborative Learning”, “Networked Learning”, and “Open Mindedness”
are offered by “Erasmus + Open Virtual Mobility”. The Erasmus + Open Virtual Mobility is focusing
their attention in providing pedagogical training for educators in online platforms, and for developing
new skills/competencies needed to successfully design, implement and participate in current and future
virtual mobility actions.
6. Digital credentials for learning and professional development
For teachers as learners, it is important that they are awarded with proper recognition for their
learning and professional development. Digital credentials in ELT can take any form of (digital)
evidence, and usually are in the form of a pdf of a certificate. Digital badges are also a type of visual
representation of a digital credential, but usually connected to special platforms for their storage (e.g.
Open Badge Passport, Open Badge Factory, Badgar, etc). In the context of webinars and online
conferences in ELT, digital credentials are issued mainly in the form of pdf certificate, but some
organizers (e.g. Cambridge University Press English) are experimenting with open badge systems,
especially those that offer the possibility of downloading the pdf certificate of the open badge data. In
the context of online professional development courses for ELT are awarded certificates in pdf or
printed forms, or in some cases as open badges. In addition, MOOCs have their specific regulations in
issuing certificates (fees may be applied). Furthermore, EdWeb as a learning network, for example,
offers certificates (pdf) for attending a live session or watching a recording (minimum time period of
about 45 to 60 minutes of presence is required) with completion of a quiz. In the context of mobility
exchange, open virtual mobility courses are also awarding open digital badges as credentials for learning
and participation.
7. Final remarks
Through a qualitative analysis of educational literature, the impact of digital learning environments
on the reflection in teaching methodology, teacher research and academic/teacher mobility, was
discussed. In summary, this paper aimed to review and draw conclusions as to the viability and
applicability of digital media technologies in teacher learning and teaching, research and mobility, as
well as, to the integration and role of open credentials in educational contexts for internationalisation in
teacher education and professional development. As noted by Hockly (2015), “online language learning
opportunities have moved beyond the confines of the formal course, so too it falls to research agendas
to do the same”.
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Сажетак
Процес интернационализације у настави је кључни предуслов за остваривање принципа
мобилности. У раду смо настојали да покажемо на које начине се процес интернационализације
може успешно интегрисати у наставу језика и књижевности. Посебно треба инсистирати на
повезивању с народима у окружењу кроз укључивање њихових језика и књижевности у матичне
школске програме, и то најпре у експерименталном и факултативном виду.
Интернационализација је погодна и за промовисање властите културне баштине у међународном
контексту кроз континуирано повезивање с језицима, књижевношћу и културом других народа.
У савремену наставу, поред коришћења електронских платформи, треба укључити пројекте
размене. Овај вид наставне активности доприноси развијању пријемчивости за другачије
културе, обезбеђујући практично упознавање с феноменом интеркултуралности. Програми
Еразмус Плус и АФС Интеркултура Србија омогућују студентима и ученицима средњих школа
да похађају наставу у иностранству и тиме на изворима стране културе уче језик и упознају се с
књижевним делима у оригиналу, али и да усаврше своје комуникацијске и социјалне вештине.
Кључне речи: интернационализација, настава, мобилност, интеркултуралност, размена
1. Процес интернационализације у настави
Интернационализација у настави уско је повезана с процесима глобализације и транзиције и
не може бити у потпуности ослобођена интересног поступања, политички и надасве економски
мотивисаног – између процеса глобализације и интернационализације и феномена образовања
постоји снажна (узрочно-последична) веза (Finardi, Rojo 2015). Пролазећи кроз процес
глобализације, свет се неповратно мења – диференцирају се друштвене релације, економска
структура друштва, облици комуникације и трансфер знања: „Истински глобални карактер науке
је такође манифестација чињенице да је мобилност постала есенцијална појава многих аспеката
модерног живота, не само науке и технологије него и бизниса, културе и разонодеˮ1 (De Moor,
Henderikx 2013:5).
Џејн Најт, професорка Универзитета Онтарио, истиче како појмови глобализација и
интернационализација никако нису синонимични и међусобно заменљиви, а у контексту
изучавања феномена интернационализације, глобализација се мора дефинисати без упливисања
идеолошког момента (Knight 2003:3). Истичући да се интернационализација односи на

Све цитате из текстова који су у оригиналу на енглеском језику ауторка је превела искључиво за потребе писања
овог рада.
1

474

едукацијске процесе, Најт предлаже следећу дефиницију: „Интернационализација на
националном, стручном и институционалном нивоу дефинисана је као процес интеграције
интернационалне, интеркултуралне или глобалне димензије у сврху, функцију и преношење
високошколске едукацијеˮ (2003:2). Процес интернационализације, међутим, требало би
проширити и учинити блиским и ученицима млађег узраста.
Финарди и Рохо релације између глобализације, интернационализације и образовања
испитују помоћу појма социјалног капитала, што је веома занимљив и необичан методолошки
приступ. Социјални капитал обухвата сваку унутардруштвену размену, без обзира на то на ком
нивоу се она одвија – важно је само да се друштвеном интеракцијом остварује неки вид напретка:
„На пример, ако ученик проследи информацију о одељењском пројекту ученику који није
присуствовао часу, то представља социјални капитал. Ако наставник или члан породице понуди
адолесценту помоћ при учењу, то такође репрезентује социјални капитал. Ако је генерални
директор неке компаније особа којој се може веровати, то је такође форма социјалног капитала.
Социјални капитал се односи и на индивидуе и на заједницу, којe профитирају унапређивањем
социјалног капитала у целиниˮ (Finardi, Rojo 2015:19).
Брз прогрес у различитим наукама не представља само актуелност него и хроничну појаву.
Младе генерације, навикнуте на динамичан и брз проток информација, изискују нове
методолошке приступе у образовању и интерактивну наставу, те у том смислу процес
мобилности може бити примењен на атрактиван и продуктиван начин.
Изражена тенденција да се интернационализација спроведе не би ли се побољшале економске
прилике одређених земаља искључује питање узајамности, које сматрамо веома битним кад је о
интернационализацији у образовању реч. Настава језика и књижевности, поред практичне
функције, треба да помогне при остваривању образовних и васпитних циљева:
„Кад се има у виду да је језик најуниверзалније средство за споразумевање и социјализовање
људи, да се њиме стварају култура и уметност речи, преносе искуства, знања и умења, а да
књижевна уметност сеже у сва животна подручја, онда се већ у самој тој предметној основи
препознају снажни подстрекачки чиниоци за остваривање великог броја значајних образовних,
васпитних и практичних циљеваˮ (Николић 2010:13).
Мотивација за учење страног језика треба да буде инструктивне природе у смислу
доступности информација, међународне комуникације у сфери образовања, науке и уметности,
а да се притом не занемарују основни постулати хуманистичког образовања и васпитања.
Међутим, „улога енглеског језика у програмима није више улога страног језика већ
интернационалног и оперативног језика и, најпосле, академског језика у високом образовањуˮ
(Finardi, Rojo 2015:19). Овладавање енглеским језиком директно је сразмерно повећању степена
мобилности у образовању. Енглески језик се углавном користи у међународној комуникацији и
у научној заједници, али интернационализација се нипошто нужно не односи искључиво на
ширење енглеског језика, књижевности и културе, већ и на повезивање с мањим језичким
заједницама, првенствено у окружењу. Дакле, у спровођењу интернационализације треба се
водити и утилитаристичким начелом, али принцип мобилности требало би да служи првенствено
олакшаном преношењу научних сазнања, изграђивању става о једнакости и прихватању
мултикултуралности, развијању интерперсоналних односа и социјалних вештина, упознавању
другачијих култура и усвајању другости, различитости.
2. Своје и туђе – превазилажење језичких и културних баријера
Интернационализација представља идеалистички концепт чији постулати изискују
ревалоризацију. Концепт треба усмерити ка промовисању хуманизма и ултимативних људских
вредности и оделити га од негативних последица глобализације, транзиције и једнообразности
као последице присилног уклапања земаља широм света у капиталистичке обрасце. Премда
процес интернационализације и те како може бити искоришћен у политичке сврхе, а млади људи
постати предмет идеолошке инструментализације, изградња чврстог сопства и очување
стабилног индивидуалног, културног и националног идентитета гарантују формирање шире
заједнице која поштује дивергентност и негује жељу за упознавањем и прихватањем међусобних
разлика. У ту сврху могу бити искоришћена имаголошка истраживања. Имагологија,
дисциплина науке о књижевности која се бави представама припадника одређених нација о себи
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и о другима (тзв. аутостереотипима и хетеростереотипима), показује како су стереотипи заправо
идејни конструкти које је могуће деконструисати, речено постструктуралистичким језиком.
Успостављањем језичких и културних веза са суседним државама умногоме се нивелизује
опозиција своје/туђе и могуће је знатно увећати тзв. социјални капитал и успоставити или
ојачати најпре образовне и културне, а тек потом економске и привредне везе. Кад је реч о
настави у нашој земљи, требало би успоставити много чвршће везе са словенским заједницама
увођењем инословенских језика, најпре бугарског или македонског, у наставу. Такође, требало
би организовати наставу румунског и мађарског језика, експериментално и факултативно, а у
Мађарској и Румунији, реверзибилно, учење српског језика. Иако наведени језици не припадају
истим подгрупама индоевропских језика, геополитички положај и суседске везе чине ове
заједнице блиским, баш као и културне везе посматране у дијахронијској перспективи; осим
тога, Мађари и Румуни су мањинске нације у Србији, и обратно. Свакако да треба очувати
сопствени национални идентитет, али не треба се изоловати, већ бити пријемчив за културу
припадника нација с којима коегзистирамо. Увођењем језика и књижевности нама суседних
нација у наставу начинио би се корак ка стварању шире образовне заједнице, те би се у
будућности могло очекивати и повезивање међународних академских заједница. Језичке
баријере јесу јаке, али нису несавладиве, а могућности које се отварају међу
суседним државама, уколико се језички повежу путем едукације младих нараштаја, заиста су
несагледиве.
Методом упоредног тумачења у књижевности показала би се поетичка блискост мађарских и
српских романтичара, а у књижевности XX века Александра Тишме и Имреа Кертеса, на пример.
Уочавањем разнородних интертекстуалних веза појачава се ученичко интересовање за бављење
језиком и културом које им се испрва можда чине далеким и страним, иако географски блиским.
„Адекватан избор књижевних садржаја, било да су они преведени, адаптирани или су на језику
оригинала, у одломцима, или у посебним хрестоматијама, омогућава упознавање са другим
културама и културним особеностима заједница чији се језик учиˮ (Бајић 2018:11). Ученике,
дакле, најпре треба заинтересовати оним што им је тренутно блиско и што је актуелно, а да такви
елементи у везама с мађарском и румунском књижевношћу постоје, сведочи и скора посета
савременог мађарског писца Ласла Краснахоркаја београдском књижевном фестивалу
„Крокодилˮ, гостовање које је изазвало велико интересовање, или чињеница да је претпрошле
године збирка прича савременог румунског аутора Августина Купше, а у издању „Партизанске
књигеˮ, с успехом представљена српској читалачкој публици.
Ученике, надасве оне који гаје афинитет према књижевности, треба усмеравати ка
регионалној књижевности, књижевности оних земаља с којима нас повезују историја, поднебље,
култура, поетичке подударности, што би их могло мотивисати да се посвете изучавању језика
суседних национа, и, пре свега „оспособити студенте да прихвате разлике а да се не осећају
угроженима у погледу сопственог културног идентитетаˮ (De Moor, Henderikx 2013:5).
3. Пројекти и размене
„У постмодернизму људи постају самосталнији у претраживању и трансформацији
информација у знање и један од примера оваквих тенденција су масовни он-лајн курсеви
отвореног типа (MOOCS), који препознају ученичке потребеˮ (Finardi, Rojo 2015:19).
Дигитализација образовања је процес који подразумева укључивање различитих иновација у
наставу: „рачунар, интернет, мултимедијалне презентације, блог, образовни рачунарски
софтвери, хипертекст и хипермедија, електронски уџбеник, учење на даљину, интелигентни
туторски системи, виртуелна реалност као образовна технологијаˮ (Божић 2014:381). Кад је реч
о настави страних језика, издвајају се електронске платформе. Уколико се настава путем
електронских платформи одвија на квалитетан начин, овај вид учења представља веома добар и
илустративан пример процеса интернационализације. Ученик се са страним језиком и културом
упознаје преко најпогоднијег и најприроднијег посредника – изворног говорника. Међутим, овој
методи учења треба приступати пажљиво, поготову ако су програми намењени деци
предшколског и раног школског узраста – неопходно је поставити високе критеријуме за
ангажовање наставника и проверити њихове стручне и методичке компетенције: „Наставу могу
изводити само поуздани и угледни стручњаци који су за то оспособљени у одговарајућим
школама и на факултетимаˮ (Николић 2010:95). Притом треба одабрати наставне садржаје који
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ће бити корелацијски повезани с чињеницама матичне културе и усклађене с узрастом и
интересовањима ученика2.
Имплементација дигиталних иновација не може заменити директни контакт између ученика
и изворних говорника – учитеља. Комплексност аутентичне говорне ситуације не могу заменити
електронске платформе. Програм који највећма утиче на развој мобилности у настави језика и
књижевности јесте практични програм студентске и ученичке размене, који гарантује
реализацију начела чулности у настави (Николић 2010:61) и остваривање низа практичних
циљева3.
У брошури „Лиге европских истраживачких универзитетаˮ Де Мур и Хендерикс издвајају три
модела едукационе мобилности: 1) мобилност путем размена, 2) мрежна мобилност и
курикулуми, 3) инфилтрирана мобилност и курикулум (De Moor, Henderikx 2013:2). Треба
истаћи и то да се идеје изнете у овој брошури поклапају са плановима програма Еразмус Плус,
који се спроводи и у нашој земљи. У овом програму могу суделовати студенти, индивидуално
или колективно, али и ученици средњих школа, што представља преседан у унапређивању
принципа мобилности у образовању. Учествујући у програму Еразмус Плус, студенти и ученици
добијају прилику да упознају страни језик и културу, али и да српски језик, књижевност и
културу промовишу ван граница наше земље.
Фондација Темпус, основана 2002. године, иницијално у сврху унапређивања
високообразовног система у Србији, промовише неколико програма везаних за мобилност у
образовању, од којих је најактуелнији Еразмус Плус (https://tempus.ac.rs/o-nama/). Еразмус + је
програм који спроводи Европска унија и посредством кога се обезбеђују финансијска средства
за младе у областима образовања и спорта (https://erasmusplus.rs/erazmusplus/o-programu/).
Пројекат је изузетно разгранат, а међу секцијама које га сачињавају издвајамо следеће: пројекти
мобилности у области високог образовања, Еразмус Мундус заједнички мастер програми,
пројекти мобилности за школе, савези знања, пројекти стратешких партнерстава у области
школа и општег образовања (https://erasmusplus.rs/odobreni-projekti/baza-projekata/).
Секције се углавном односе на високошколско образовање, међутим, у пројекте стратешких
партнерстава могу бити укључене и основне и средње школе. Називи пројеката одобрених у
2018. години указују на то да се приликом њиховог конциповања тежило ка наставној
интернационализацији: Stepping Stones to Modern School (ОШ „Алекса Шантићˮ,
Степановићево), Let’s Flip Our Classrom (ОШ „Коста Трифковић, Нови Сад), Building the Quality
through Internatonal Interactions (Предшколска установа „Радостˮ, Нови Бановци), Diversity is
Opportunity (ОШ „Ђура Јакшићˮ, Зајечар), Едукација и мобилност у савременој школи
(Машинско-електротехничка школа, Бор), Европска искуства за квалитетну школу
(„Креативно пероˮ, Београд) (https://erasmusplus.rs/odobreni-projekti/erazmusplus/ka-1-skolepu/lista-od-pr/). Реализација ових пројеката указује на то да постоје тенденције ка
интернационализацији и у основношколској и у средњошколској настави, иако се мобилност
превасходно везује за високо образовање.
Упркос доброј организацији и различитим видовима мобилности чини се да програм Еразмус
Плус и даље није у потпуности имплементиран. Иако је Болоњска декларација декларативно
примењена, програми на српским државним универзитетима нису усклађени с програмима
европских универзитета, те за студенте који нису апсолвенти одлазак у иностранство
представља ризичан подухват у погледу завршетка студија у року на матичном факултету.
Стипендирање мастер и докторских студија омогућава унеколико растерећенији однос
академаца према одласку у иностранство. Недовољна имплементираност представља проблем и
у другим земљама; Де Мур и Хендерикс наводе сијасет разлога за ову појаву, почев од
социоекономских проблема, недовољне обавештености студената, административних тешкоћа

„При избору садржаја из стране културе и друштвене стварности за потребе наставе страног језика треба се
руководити следећим критеријумима: 1) типичношћу и веродостојношћу одабраних садржаја, 2) корелативношћу
одабраних чињеница стране културе с чињеницама матичне културе, 3) узрасним особинама ученика и
сврсисходношћу информације у односу на круг њихових интересовања и потреба и 4) општеобразовном и васпитном
валидношћу понуђених информација.ˮ (Раичевић 2014:67)
3 „Практични циљеви наставе обухватају стицање умења, способности, радних навика и искустава која се могу
применити у непосредној животној праксиˮ (Николић 2010:21).
2
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(2013:8). Кад је реч о разменама у оквиру програма Еразмус +, фаворизовани су студенти, али
требало би укључити и ученике средњих школа у овакву врсту подухвата. Ученичке размене у
средњошколском узрасту обезбеђују услове за рано активирање принципа свесне активности и
личне афирмације.
Околностима средњошколске наставе погодовала би реализација програма на бази
волонтирања – размене волонтерског типа више одговарају средњошколцима јер већина
студената српских државних факултета волонтирање у иностранству тешко може уклопити у
своје академске обавезе, док би средњошколцима и те како користило, поготову у време летњег
распуста, да слободно време, неиспуњено школским обавезама, искористе не би ли развили своје
знање страног језика, упознали се с другачијом културом и менталитетом у околностима реалне
комуникације, комуникативног метода чијом применом не постоји потреба за симулирањем
аутентичне говорне ситуације.
Док уредбе Болоњске декларације не буду у потпуности примењене на српским студијским
програмима, што би студентима читав процес размене учинило приступачнијим, чини се да би
било плаузибилније промовисати бенефите средњошколских размена, поготову што ће се и
студенти лакше одлучивати да се упусте у подухват размене уколико су се већ у
средњошколском узрасту упознали с оваквим видом интернационализације наставе.
Организација АФС Интеркултура Србија с великим успехом организује средњошколске
размене које развијају флексибилност и сналажљивост код ученика, а промена окружења
средњошколцима делује узбудљиво и атрактивно. Средњошколци имају прилику да живе у
страној земљи годину дана или три месеца, да бораве код породица-домаћина и да развију своје
познавање страног језика, књижевности и културе и у комуникацији с породицом у чијем дому
су смештени, али и похађањем тамошњег школског програма. Уколико прођу селекцију и буду
изабрани за суделовање у размени, ученици имају прилику да бораве у земљама широм света
(https://www.afs.org.rs/razmena-ucenika/zemlje/), а организација АФС обезбеђује и пуне или
делимичне стипендије ученицима који се налазе у лошијој финансијској ситуацији Важно је
нагласити и то да Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Покрајински
секретаријат за образовање ученицима који су били на размени признају школску годину
проведену у иностранству (https://www.afs.org.rs/razmena-ucenika/priznavanje-skolske-godine/).
Ова информација је веома важна како ученицима тако и родитељима: ученици ће лакше
одлучити да део школске године или целу школску годину проведу на размени и похађају
наставу у страној средини, а да им је притом омогућено да без тешкоћа наставе са школовањем
код куће. Родитељи треба да пруже највећу подршку и подстицај, а наставници да додатно
мотивишу ученике допунском наставом, тематским блоковима часова или посебним
истраживачким задацима који ће бити везани за земљу где ученици одлазе.
Упознавање страног језика и књижевности на изворима културе укључује практичност
наместо теоријских разматрања, која често ученицима бивају сувопарна и апстрактна. Уколико
средњошколцима буде омогућено да отпутују у страну земљу, уче језик од изворних говорника,
похађају тамошње школе, утолико ће код ученика успешније бити активиран принцип
акцелерације (Николић 2010:107), јер би ученици у страној средини напросто били приморани
да ту средину у краћем временском року учине себи блиском, односно да овладају основама
страног језика, па и да усвоје знања на вишем нивоу много брже него што би то био случај у
матичној средини. Оваквим начином интернационализације наставе постигли би се и
далекосежни индивидуални и колективни образовни циљеви. Кад је реч о личности ученика, био
би активиран принцип самообразовања, ученици би били самопоузданији и сналажљивији.
Доживљајни аспект односио би се на савладавање великог животног изазова и на непоновљиво
животно искуство, као и на успостављање пријатељских веза. Наставне предности реализовања
оваквих пројеката садржане су у интерактивној настави, динамичној, настави унутар које се
уважавају интеркултуралност и дивергентност.
С друге стране, с обзиром на то да је метод размене интерактиван и узајаман, поставља се
питање организовања наставе и ваннаставних активности за ученике који би из иностранства,
односно из земље у којој борави наш ученик, дошли на размену и школовање у Србију. Проблем
формирања курикулума за српски језик као страни и за упознавање са српском књижевношћу и
културом веома је комплексан и захтева вишегодишње ангажовање најеминентнијих стручњака.
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4. Закључна разматрања
Процес интернационализације неопходно је раздвојити од глобализационих процеса.
Глобализација је феномен који се односи на друштвене, економске и културне промене, док о
интернационализацији говоримо као о процесу у настави. Ова два феномена су једно
другим условљена: глобализација управља процесом интернационализације, док
интернационализација повратно утиче на ширење глобализацијског процеса.
Иако се процес интернационализације наставе може користити у политичке и идеолошке
сврхе путем инструментализације младих појединаца, овај феномен представља кључни
предуслов за реализацију принципа мобилности у настави. Један од начина развијања
мобилности у настави језика и књижевности је укључивање језика и књижевности суседних
нација у матичне наставне програме.
Кад је реч о нашој земљи, требало би укључити наставу мађарског и румунског или пак
бугарског језика, као инословенског, у експериментални и факултативни вид наставе. Овим
поступком оснажиле би се економске, привредне и научне, академске везе, али и културна
повезаност базирана на заједничком поднебљу и историји. Ученици истанчаног литерарног
сензибилитета заинтересовали би се за савремена дела мађарских или румунских аутора, а тиме
евентуално и за језике на којима су оригинална дела настала. Истовремено, реверзибилним
процесом наставне узајамности, у суседним земљама требало би промовисати српски језик,
књижевност и културу.
Програми Еразмус Плус и АФС Интеркултура омогућују студентима и ученицима средњих
школа да похађају наставу у иностранству и тиме на изворима стране културе уче језик и
упознају се с књижевним делима у оригиналу. Поред електронских платформи за учење страних
језика, наставна метода размене представља најквалитетнији начин реализовања принципа
мобилности. Организација АФС Интеркултура ученицима обезбеђује и одговарајући смештај и
гарантује да ће тромесечје/полугођа током којих су ученици боравили у страној земљи бити
признати у Србији (уз одговарајућу документацију). Предности студентских и ученичких
размена вишеструке су, како за индивидуу тако и за колектив: практична примена знања,
учениково ангажовање, унапређивање комуникацијских вештина и социјалне интеракције,
кооперативно методичко поступање, нивелисање хетеростереотипа кроз директно упознавање
са члановима стране заједнице, ублажавање опозиције своје/туђе, ширење универзалне
академске заједнице.
Процес интернационализације се, уз актуелне дигиталне иновације и глобализацију, чини
неизбежним, те је неопходно у овај феномен инкорпорирати што више продуктивних и
хуманистичких елемената. Треба избећи механицистичку примену принципа мобилности и
упућивање ученика искључиво ка стицању новчаног капитала, већ их преусмеравати ка
социјалном капиталу и вредностима, као и упознати их с могућностима личне афирмације коју
учење страног језика и познавање литературе пружају. „Хуманистичко васпитање подразумева
човечност без условљавања и граница. Племенитост се заснива на високом степену уживљавања
у светове других људи, група и народа, на познавању разних култура и традиција, на осећању да
је сваки човек део света и део сваког од насˮ (Николић 2010:97). Разменама се промовишу
хуманистичке вредности јер ученици и студенти развијају свест и самосвест: свест да су сви
људи једнаки и да они, као субјекти сазнања, могу бити укључени у било коју заједницу истих
таквих субјеката. У мултиетничкој средини попут Србије ово је важно јер омогућава
успостављање националне, конфесионалне, културне и идеолошке толерантности, па и
пријемчивости за културе других народа.
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Еразмус +
https://erasmusplus.rs/category/obrazovanje/
АФС Интеркултура Србија
https://www.afs.org.rs/
INTERNATIONALIZATION IN TEACHING LANGUAGE AND LITERATURE ENGLISH
Summary
The process of internationalization of teaching is a key prerequisite for achieving the principles of
mobility. In this paper, we’re trying to show in which ways the process of internationalization can be
successfully integrated in the process of teaching of languages and literature. In particular, it is
necessary to insist on the inclusion of all the different cultures that exist on the particular territory
through the inclusion of their languages and literature in the school curriculum, first and foremost in
experimental and facultative forms. Internationalization is suitable for promoting one’s own cultural
heritage in an international context. This is achieved by continuously linking our own culture with the
languages, literature and culture of other nations. In contemporary teaching, in addition to the
productive use of electronic platforms, student exchange programs should be included. This type of
teaching activity contributes to the development of acceptability for different cultures, providing a
practical introduction to the phenomenon of interculturality. The Erasmus Plus and AFS Interculture
Serbia enables university students and secondary school students to attend classes abroad and thus learn
foreign languages and get acquainted with a foreign cultural and its literary works at the source. Apart
from this the program also enables students to improve their communication and social skills.
Keywords: Internationalization, teaching, mobility, interculturality, exchange.

480

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK KÖZVETLEN
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Összefoglaló
Williams és Burden (1997) a tanulók idegen nyelvi motivációját meghatározó külső tényezők közül
a diákok közvetlen környezetében lévő személyek hatását ítélték a legfontosabbnak. A pozitív attitűdöt
mutató szülők gyermekei jobb teljesítményt érnek el az idegennyelv-tanulásban, még akkor is, ha
szüleik nem beszélnek idegen nyelven (Rosenbusch, 1987). Kutatásunkban az enyhén értelmi
fogyatékos tanulók (n=195) idegen nyelvi motivációját vizsgálva a szülők iskolai végzettségét,
idegennyelv-tudását vetjük össze a tanulók idegen nyelvi motivációjával, illetve a miliő és az idegen
nyelvi önbizalom közti kapcsolatot elemezzük. Az eredmények szerint a tanulók számára fontos a szülői
és baráti támogatás. A nyelvi önbizalom és a miliő között gyenge-közepes erősségű korreláció van,
azonban negatív irányú az összefüggés az anya végzettsége és a tanulói motiváció között.
Kulcsszavak: idegennyelv-tanulás, enyhén értelmi fogyatékos tanuló, miliő, idegen nyelvi önbizalom,
szülői iskolai végzettség
1. Elméleti keretek
A gyermek családjának jellemzői és az iskolai teljesítmény közötti kapcsolat az iskolai motivációban
erőteljesen tetten érhető (Dörnyei, 2001). Eccles és munkatársai négy meghatározó tényezőre
szűkítették az iskolai motivációt meghatározó tényezőket: (1) az életkori sajátosságoknak megfelelő
követelmények, (2) a gyerekek képességeibe vetett bizalom, (3) támogató családi háttér, (4) motivált
példaképek elérhetősége (Eccles és mtsai, 1998). Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók esetében az
értelmi fejlődés elmaradását az idegrendszer biológiai, genetikai sérülése okozza, másképp formálódik
a tanulási motiváció a családi háttér támogató minőségének függvényében. Amennyiben a hátráltató
szociokulturális háttér nincs jelen, támogató környezetre számíthatunk a család oldaláról. Ez az
optimális állapot abban az esetben valósul meg, ha a gyermek sérülését környezete el tudja fogadni, és
nem támaszt túlzott elvárásokat. A túlzott teljesítményelvárás félelmet, szorongást kelt a tanulóban
(Szabóné, 2003).
Gardner passzív és aktív szülői szerepeket különböztet meg. Azoknál a tanulóknál, akiknek szülei
olyan támogatást nyújtottak, ami a gyermekek integratív motivációjának fejlődését szolgálta, (vagyis a
második nyelvi közösséghez való pozitív hozzáállást erősítették), a nyelvelsajátítás folyamata
hatékonyabbnak bizonyult (Gardner, 1985).
Több modellben is kirajzolódik a környezet, a miliő, a külső hatások, a csoportközi kapcsolatok
befolyásoló hatása. Dörnyei összevetve a motivációs modelleket, a hét leggyakoribb látens
meghatározó tényező között találta a miliőt is (Dörnyei, 2001).
Williams és Burden külső és belső hatásokra bontja a tanulók idegennyelv-tanulási motivációját
meghatározó tényezőket. A külső hatások közül a legfontosabbnak a diákok közvetlen környezetében
lévők hatását találták. Azonban a környezetükben részt vevő aktorokat nem bontották tovább (Williams
és Burden, 1997).
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2. A kutatás bemutatása
A tanulmányban bemutatott vizsgálat eredményei az „Enyhén értelmi fogyatékos tanulók
idegennyelv-tanulási motivációja az eltérő tantervű általános iskolák 8. osztályában” című átfogó
kutatásnak a részeredményeit képezik. Az adatfelvétel 2016 novembere és 2017 márciusa között történt
Magyarországon. A mintába 8. osztályos eltérő tantervű általános iskolákban (gyógypedagógiai
iskolákban) tanuló enyhén értelmi fogyatékos diákok (n=195), és szüleik (n=120) kerültek be.
2.1 A kutatás módszerei és eszközei
A többségi tanulók tanulási motivációjára vonatkozó vizsgálatok kutatási módszere a kérdőíves
vizsgálat, ugyanis ezzel a módszerrel rövid idő alatt sok adatot lehet gyűjteni (Józsa, 2007). A motiváció
és az attitűdök feltárása az enyhén értelmi fogyatékos tanulók esetében tanulói kérdőívvel vizsgálható
(Józsa és Fazekasné, 2007). A kérdőíves módszer „akadálymentesítéssel” az enyhén értelmi fogyatékos
gyermekeknél is alkalmazható (Köböl és Vidákovich, 2015). Kérdőívünk elkészítéséhez Dörnyei
Zoltán és Richard Clément (2001) az idegennyelv-tanulási motiváció vizsgálatára kidolgozott
mérőeszközét adaptáltuk. Kérdőívünk tizenhat alskálát mért (integrativitás, instrumentális orientáció,
utazási orientáció, tudásorientáció, barátságorientáció, szociokulturális orientáció, motivációs
intenzitás, az angoltudás iránti attitűd, teljesítményszükséglet, csoportkohézió, miliő, nyelvi önbizalom,
idegen nyelvi szorongás, órai tevékenységek értékelése, az angoltanár értékelése, az angolóra
értékelése). Jelen tanulmányban a miliő és a nyelvi önbizalom alskálák eredményeit közöljük.
A kérdőívek akadálymentesítése során a könnyen érthető kommunikáció negyedik szintjének
szabályait alkalmaztuk. E szerint a kérdőívek szövege a könnyen érthető kommunikáció szabályait
követi, elvileg az értelmezéshez nincs szükség képekre. A könnyen érthető kommunikáció e szintjén a
kérdőív olvasójától elvárt az alapszintű olvasási és értelmezési képesség (Farkasné Gönczi, 2013). A
tanulói kérdőívekben ezért képeket nem, de a vizuális megtámogatás érdekében smile ikonokat
alkalmaztunk.
A tanulói kérdőívek mentális akadálymentesítésének fő szempontjait az állítások megszövegezése
(egyszerű szavak használata, a mondatok egyszerű megfogalmazása, az információk ésszerű rendezése,
a külalak és a forma szerkesztése), és a vizuális megsegítés eszközei alkotják.
Az állítások megszövegezése során az akadálymentesítést az itemek könnyen érthető
megfogalmazása, a skálafokozatok számának csökkentése (3 fokú Likert- skála), illetve az egyetértés
mértékének egyszerű megfogalmazása („Igen, igaz.”; „Igaz is, meg nem is.”; „Nem igaz.”) jelenti. A
vizuális megsegítés során igyekeztünk az optimális betűtípust és betűméretet (Arial 14) alkalmazni,
mellőztük a sorkizárást, az állításokat táblázatba foglaltuk, és a táblázaton belül tízesével tagoltuk az
itemeket.
A kérdőívek segítségével a szülők is jellemezhetik a gyermekek motivációját, és a gyermekek
önjellemzéssel adhatnak képet saját motivációs jellemzőikről (Józsa, 2007). Ennek megfelelően
kutatásunk e szeletében az enyhén értelmi fogyatékos tanulók idegennyelv-tanulási motivációját a
szülők és a tanulók válaszainak tükrében vizsgáljuk. Kérdőívünk elméleti pilléréül Dörnyei Zoltán
háromkomponensű modelljét választottuk (Dörnyei, 1994), amelyet a Clément, Dörnyei és Noels
(1994) által végzett, magyarországi, nagymintás osztálytermi vizsgálat eredményei alapján állított fel.
A modell az idegennyelv-tanulás három szintjét foglalja magába: a nyelvi szintet, a tanulói szintet és a
tanulási környezet szintjét. A szintek megfelelnek az idegennyelv-tanulási folyamat összetevőinek, és
tükrözik a nyelv három különböző aspektusát: a szociális dimenziót, a személyes dimenziót és az
oktatási dimenziót (Dörnyei, 1994).
A vizsgálat adatainak statisztikai feldolgozása és elemzése a SPSS 20.0 programcsomag
segítségével történt. A statisztikai próbák lefuttatása előtt a Kolmogorov-Smirnov teszttel ellenőriztük
a változók normális eloszlását. A szóráshomogenitást a Levene‐féle próbával teszteltük. Az elemzés
során a következő statisztikai eljárásokat alkalmaztuk: Pearson-féle korreláció, Spearman-féle
korreláció, egyszempontos varianciaanalízis (ANOVA), post hoc-tesztek.
2.2 A vizsgálat hipotézisei
Kutatásunk során az enyhén értelmi fogyatékos tanulók szociális környezetének az idegennyelvtanulási motivációjukra gyakorolt hatását vizsgálva a következő hipotéziseket állítottuk fel:
1. Feltételeztük, hogy a szülők iskolai végzettsége és az enyhén értelmi fogyatékos tanulók
idegennyelv-tanulási motivációja között nincs összefüggés.
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2. Feltételeztük, hogy az anya iskolai végzettsége tekintetében szignifikáns különbség van a
tanulók idegennyelv-tanulási motivációjában.
3. Feltételeztük, hogy a szülők idegennyelv-tudása és az enyhén értelmi fogyatékos tanulók
idegennyelv-tanulási motivációja között nincs összefüggés.
4. Feltételeztük, hogy van összefüggés a miliő dimenzió és az enyhén értelmi fogyatékos tanulók
idegennyelv-tanulási motivációja között.
5. Feltételeztük, hogy a miliő és a nyelvi önbizalom tanulói alksálák között szignifikáns korrelációt
találunk.
2.3 A szülők iskolai végzettsége és az idegen nyelvi motiváció összefüggései
Feltételeztük, hogy a szülők iskolai végzettsége és az enyhén értelmi fogyatékos tanulók
idegennyelv-tanulási motivációja között nincs összefüggés.
Az együttjárás vizsgálatára az alacsony mérési szintű változónk miatt a Spearman-féle korrelációs
együttható vizsgálatát alkalmaztuk. A vizsgálatot előzetes normalitásvizsgálat alapján végeztük el. A
Spearman-féle korrelációs együttható értéke az anya iskolázottsága és az idegen nyelvi motiváció között
rs(153)= -0,244, p = 0,02. Ez azt jelenti, hogy az anya végzettsége és a gyermek idegen nyelvi
motivációja között gyenge, de biztos negatív irányú együttjárást találunk. A magasabb anyai iskolai
végzettség alacsonyabb tanulói motivációval jár együtt. A negatív irányú összefüggés valószínűleg a
túlzott teljesítményelvárással magyarázható, ami az enyhén értelmi fogyatékos gyermeket nevelő,
magasabb iskolai végzettségű szülőknél gyakran jelentkezik (Szabóné, 2003). Ezt az összefüggést
szemlélteti az 1. ábra.

1. ábra: Az anya iskolai végzettsége és az enyhén értelmi fogyatékos tanulók
idegennyelv-tanulási motivációs átlagának összefüggései

Az apa iskolázottságának és az idegen nyelvi motiváció korrelációjának értéke alapján
megállapíthatjuk, hogy rs(133)= -0,163, p = 0,058 az apa végzettsége és a gyermek idegen nyelvi
motivációja között nincs kimutatható összefüggés.
Feltételeztük továbbá, hogy az anya iskolai végzettsége tekintetében szignifikáns különbség van a
tanulók idegennyelv-tanulási motivációjában.
A hipotézis tesztelése során az anyák végzettségeinek hat csoportját vetettük össze a tanulók
idegennyelv-tanulási motivációjának szempontjából. Az elemzéshez az egyszempontos
varianciaanalízis (ANOVA) eljárást választottuk. A szórás homogenitás megállapításához a Levenetesztet alkalmaztuk. A Levene- próba eredménye nem volt szignifikáns (p=0,508), a szórásegyezés
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feltétele teljesült, így a továbbiakban az ANOVA tábla adatait elemeztük. Az eredmények azt mutatják,
hogy a tanulók idegen nyelvi motivációja szignifikánsan eltér a tekintetben, hogy milyen végzettséggel
rendelkeznek az édesanyák, F(5,149) = 3,215, p = 0,009). További finomabb elemzést végeztünk, hogy
megtudjuk, mely csoportok között szignifikáns a különbség. A post-hoc tesztek közül LSD, Tukey
HSD, Bonferroni, Dunett T3 próbákkal vizsgáltuk, hogy mely végzettség típusok között van
szignifikáns különbség a tanulók idegennyelv-tanulási motivációjában. Valamennyi post-hoc teszt
ugyanazon végzettségtípusok között azonosított szignifikáns különbséget az idegen nyelvi motiváció
tekintetében. Az 1. táblázatban az LSD teszt eredményei alapján közöljük a szignifikáns eltéréseket.
1. táblázat: Az idegen nyelvi motiváció szignifikáns különbségei a szülői végzettségek tekintetében
Anya iskolai
végzettsége

n

Kevesebb, mint
8 osztály

12

8 osztály

50

Szakiskolai
végzettség

51

Érettségi

8

Anya iskolai
végzettsége

Főiskolai
végzettség
Főiskolai
végzettség
Főiskolai
végzettség
Főiskolai
végzettség

n

standard
hiba
(SE)

szignifikancia
(p)

7

5,49368

,003

7

4,95287

,000

7

5,00771

,003

7

5,74934

,022

A különbségek irányát a 2. ábra szemlélteti.
45

százalékpont (%)

40

38,66

40,64
37,44

35,48

35
30
22,16

25
20
15
10
5
0
kevesebb
mint 8 o.

8 osztály

szakiskola

érettségi

főiskola

2. ábra: Az idegen nyelvi motiváció százalékértékei az anyák iskolai
végzettségének függvényében

Az eredmények alapján megállapíthatjuk, hogy e hipotézisünk beigazolódott. Van szignifikáns
különbség az eltérő végzettséggel rendelkező édesanyák gyermekeinek idegennyelv-tanulási
motivációja között. Valamennyi szignifikáns különbséget mutató anyai végzettség esetén a főiskolai
végzettséggel rendelkező anyák gyermekeinek idegennyelv-tanulási motivációja bizonyult
alacsonyabbnak. A legmagasabb idegen nyelvi motivációval azok a tanulók rendelkeznek, akiknek
édesanyjuk általános iskolai bizonyítvánnyal rendelkezik (INYMátlag=40,64%).
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2.4 A szülők nyelvtudása és az idegen nyelvi motiváció összefüggései
A szülői kérdőívben az idegennyelv-tudással kapcsolatosan 120 kitöltőtől kaptunk választ. A
válaszadók 29%-a tud idegen nyelvet. A 2. táblázatban összegezzük a szülők által ismert idegen
nyelveket.
2. táblázat: Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók szüleinek idegennyelv-tudása

Idegennyelv-tudás

n

Nem tud idegen nyelven
Angol
Német
Orosz
Lovári
Többet is tud
Egyéb
Összesen

76
20
8
3
5
5
3
120

gyakoriság
(%)
63%
17%
7%
2,5%
4%
4%
2,5%
100%

Feltételeztük, hogy a szülők idegennyelv-tudása és az enyhén értelmi fogyatékos tanulók
idegennyelv-tanulási motivációja között nincs összefüggés.
Az összefüggés vizsgálatára a Pearson-féle korrelációs együtthatót alkalmaztuk. Nem találtunk
kimutatható összefüggést a szülő idegennyelv-tudása (n=120) és a tanulók idegen nyelvi motivációja
között (n=195). r=0,023 p=0,803.
2.5 A miliő dimenzió és az idegen nyelvi motiváció közti összefüggés
A nyelvektől független, de a nyelvtanulási motivációban fontos szerepet játszó dimenzió a miliő. A
miliő magába foglalja a szülők, a barátok véleményét a nyelvtanulásról. Eccles és munkatársai (1998)
négy szülői jellemzőt azonosítottak, melyek jelentősen formálják a tanulási motivációt:
‒ a gyermek fejlődésének megfelelő teljesítményelvárás,
‒ a gyermekek képességeibe vetett bizalom,
‒ érzelmileg támogató családi légkör,
‒ magasan motivált szerep-modellek (Eccles és mtsai, 1998).
Kérdőívünkben a vizsgált 16 alskála egyikét alkotta a miliő dimenzió. Az az ideális, ha a tanuló
jövőképe összhangban van a család, a barátok, a tanulók tágabb szociális környezetének elvárásaival.
A tanulót ért, az ő közvetlen szociális csoportjaiból származó normák, melyek nem egyeztethetők össze
az ő jövőképével, konfliktus forrásává válnak (Dörnyei és Ushioda, 2011). A szülői attitűdnek nagy
hatása van a gyermek nyelvtanulási sikerére. A pozitív attitűdöt mutató szülők gyermekei jobb
teljesítményt érnek el az idegen nyelv tanulásában, még akkor is, ha szüleik nem beszélnek idegen
nyelven. Ez a megállapítás fordítva is igaz. A passzív szülői hozzáállás csökkenti a tanulók
teljesítményét (Rosenbusch, 1987). A szülők nyelvekkel kapcsolatos attitűdje erősen befolyásolja a
gyermekek attitűdjét (Baker, 1992; Jang, 2012).
A gyermekek fejlődését akadályozhatja a kedvezőtlen környezet, amelynek fontos tényezője lehet a
szegénység. A szülők jövőképe sokszor pesszimista, beletörődnek sorsukba, önigazoló teóriákkal
érvelnek (Lányiné, 1992). Sokuknál működik az ún. Pygmalion effektus: a feléjük közvetített alacsony
elvárások önbeteljesítő jóslatként hatnak (Józsa, 2007). Az ilyen környezet a gyermekek motivációját
kedvezőtlenül alakítja, hiszen ha a tanulásnak, a tudásnak nincs értéke, a tanulási motiváció sem fejlődik
(Józsa, 2002). Józsa és Fazekasné tanulásban akadályozott (enyhén értelmi fogyatékos) tanulók tanulási
motivációját vizsgálta, és a hét vizsgált motívum között szerepelt az „osztálytársak hatása” és a „szülői
késztetés” is (Józsa és Fazekasné, 2007). Azt találták, hogy az „osztálytársak szerepét” tekintve az alsó
tagozatban nincs különbség a többségi tanulók és az enyhén értelmi fogyatékos tanulók között. Felső
tagozaton a többségi tanulóknál jelentős e motívum csökkenése, de az enyhén értelmi fogyatékos
tanulók esetében kisebb mértékű a csökkenés. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a szülők és az
osztálytársak ösztönzését is erősebbnek érzik, mint többség társaik (Józsa és Fazekasné, 2007). Ezek
alapján a kutatási eredmények alapján állítottuk fel hipotézisünket.

485

Feltételeztük, hogy van összefüggés a miliő dimenzió és az enyhén értelmi fogyatékos tanulók
idegennyelv-tanulási motivációja között.
Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók idegennyelv-tanulási motivációja és a miliő alskála közti
összefüggést a Pearson-féle korrelációs együttható segítségével vizsgáltuk. Erős, pozitív irányú
kapcsolatot találtunk az idegen nyelvi motiváció és a miliő között (r=0,652, p=0,000), tehát a támogató
miliő az enyhén értelmi fogyatékos tanulók esetében is együtt jár a magasabb idegen nyelvi
motivációval.
2.6 A miliő és a nyelvi önbizalom dimenziók összefüggése az enyhén értelmi fogyatékos tanulók
mintáján
Meggyesné korábbi kismintás vizsgálatában a miliő és a nyelvi önbizalom kapcsolatát vizsgálva, a
tanulói kérdőíven értékét tekintve gyenge-közepes erősségű korrelációt talált (Meggyesné, 2017).
Feltételeztük, hogy a miliő és a nyelvi önbizalom tanulói alksálák között szignifikáns korrelációt
találunk.
Az összefüggés vizsgálatára Pearson-féle korrelációt alkalmaztunk. Gyenge-közepes pozitív irányú
szignifikáns összefüggést találtunk a nyelvi önbizalom és a miliő dimenziók között, r=0,358 p=0,000.
Vagyis a tanulók szülői, baráti közegének támogatása pozitív hatással van a tanulók nyelvi önbizalmára.
Összegezve a miliő dimenziót vizsgálva elmondhatjuk, hogy jelen kutatás adatainak elemzése során
Meggyesné (2017) korábbi pilot vizsgálatának eredményeihez képest eltérő következtetésekre
jutottunk. Míg a korábbi vizsgálat csekély szülői támogatást tárt fel, ami az idegennyelv-tanulási
motivációra kedvezőtlen hatást gyakorol, addig jelen kutatás eredményei szerint az enyhén értelmi
fogyatékos tanulók számára fontos a szülői és baráti támogatás jelenléte az idegennyelv-tanulás
folyamatában. Míg a pilot vizsgálatban a miliőre vonatkozó tanulói és szülői értékelés között nem volt
kimutatható kapcsolat, addig jelen vizsgálatunkban gyenge biztos pozitív irányú kapcsolat mutatható
ki. Az eltérő eredmények a két kutatás elemszámának jelenetős különbsége miatt adódhatnak. A nyelvi
önbizalom és a szülői, baráti támogatás kapcsolata esetében gyenge-közepes erősségű korreláció
mutatható ki mindkét vizsgálatban.
3. A vizsgálat eredményeinek összegzése
A különböző végzettségű anyák közül a főiskolai végzettségű anyák gyermekeinek a
legalacsonyabb, míg a nyolcosztályos végzettséggel rendelkező anyák gyermekeinek a legmagasabb az
idegennyelv-tanulási motivációja. A magasabb iskolai végzettséggel rendelkező édesanyák
valószínűleg magasabb teljesítményelvárással fordulnak az idegen nyelvet tanuló enyhén értelmi
fogyatékos gyermekeik felé, akik számára ez frusztrációt okoz, és kevésbé motiváltak az idegennyelvtanulásban. Az apa végzettsége és a gyermek idegen nyelvi motivációja között nem találtunk
kimutatható összefüggést. A szülők idegennyelv-tudásával nem függ össze a tanulók idegen nyelvi
motivációja, tehát nem motiváltabb az a nyelvtanuló, akinek a szülője tud valamilyen idegen nyelven.
Erős, pozitív kapcsolat van az idegen nyelvi motiváció és a miliő között, tehát a támogató miliő az
enyhén értelmi fogyatékos tanulók esetében is együtt jár a magasabb idegen nyelvi motivációval.
A tanulók szülői, baráti közegének támogatása pozitív hatással van a tanulók nyelvi önbizalmára.
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IMPACT OF THE DIRECT SOCIAL ENVIRONMENT OF STUDENTS WITH MILD
INTELLECTUAL DISABILITIES ON FLL
Abstract
Williams and Burden (1997) considered the impact of people in the immediate vicinity of students
to be the most important among the external factors determining the students’ FLL motivation. Children
of parents with positive attitudes achieve better at FLL, even if their parents do not speak a foreign
language (Rosenbusch, 1987). In our research, studying the foreign language motivation of pupils with
mild intellectual disabilities (n = 195), we compare parents' qualifications and their foreign language
skills with the students’ FL motivation, and we analyze the relationship between their milieu and their
FL self-confidence. According to the results, the parental and friendship support is important for the
students, there is a weak-to-medium correlation between language self-confidence and the milieu while
the relationship between mother's qualifications and student motivation is negative.
Keywords: foreign language learning, student with mild intellectual disability, milieu, foreign language
self-confidence, parental education
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KÖRNYEZETI SZEMLÉLETMÓDOK VISZGÁLATA
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Eötvös József Főiskola, Baja, Magyarország
patocskai. maria@ejf.hu
Összefoglaló
A napjainkra kialakult globális környezeti válság oka, hogy az emberiség környezethez való
viszonyulása alapvetően téves. Ennek lényege, hogy a nyugati gondolkodás természeti felfogása
kizsákmányoló, antropocentrikus értékrenden alapul. A természeti kapacitások túlhasznosítása és
elszennyezése által az emberiség feléli a rendelkezésre álló természeti tőkét, amely a folyamatosan
növekvő fogyasztói társadalom fenntartásának forrása. A környezettel kapcsolatos konkrét emberi
cselekvéseket, szokásokat a környezettel kapcsolatos mentális szint alapvetően meghatározza. Ennek
kialakításának legoptimálisabb időszaka a gyermekkor, de csak akkor, ha a pedagógusok környezeti
szemlélete megfelelően pozitív. Ennek feltárására végeztem aktuális környezeti problémákkal
kapcsolatos fogalmakra kérdező és a környezettudatosság egy részét feltáró vizsgálatot első évfolyamos
főiskolai hallgatók körében. A vizsgálat rávilágít arra, hogy a hazai közoktatásból történő kilépés után
milyen környezeti attitűddel rendelkeznek a diákok.
Kulcsszavak: globális környezeti válság, természeti tőke, környezeti attitűd, kisgyermekkor, közoktatás
1. A környezettudatosság értelmezése
A világméretű környezeti problémák megoldásának hátterében egyéni és közösségi vonatkozásban
egy magasabb szintű környezettudatosságnak kellene megvalósulnia, ezért tartom fontosnak a
környezettudatosság elemzését.
A környezettudatosság vizsgálat eredménye alapvetően függ attól, hogy hogyan definiáljuk a
fogalmat, amit mérni szeretnénk. Továbbá, hogy mi erre a megfelelő és hiteles mérőeszköz. A fogalom
valódi jelentése egy hosszú fejlődési folyamaton ment keresztül. A környezettudatosság mára elfogadott
konceptualizálása más kutatók által elismert, ezért sokan át is vették.
Számos szerző szerint egy magasabb szinthez szükség van új ismeretekre, megújuló értékrendre és
attitűdre, cselekvési hajlandóság és tényleges cselekvésekre (Kolmuss, A. – Agyeman, J. 2002). Ezek
hierarchia szerint épülnek egymásra.
A kognitív – ismereti, tudati – komponens alatt az emberi élet során megszerzett környezeti
ismereteket értjük, például mit tud a fenntarthatóságról, a környezetvédelemről vagy az egyéni
cselekvés környezetre kifejtett hatásáról (Kovács A. D. 2008). Ez a környezettudatosság legalsó
összetevője. Ezek minősége és mennyisége meghatározza az egyén gondolkodását és értékrendjét.
Egyes szerzők szerint viszont a környezeti ismeretek bővülése nem szükségszerűen emeli az
értékítéletet és viselkedést (Varga A.1999). Ezzel jelen disszertáció szerzője is egyetért.
Az affektív – érzelmi – komponens a környezeti értékrendre, problémákra való fogékonyság
mutatója. Több összetevőre vezethető vissza: genetikai, pszichológiai-mentális, tanult elemekre, az
elsajátított ismeretek alapján kialakuló nézetekre és ezekből származó cselekvési tendenciákra.
A konatív – magatartás – összetevő a tényleges cselekvések összességét jelenti. Ebben jut érvényre
a kognitív és az affektív komponens érettségi szintje. Ugyanakkor, ha vissza felé vezetjük a
komponenseket, akkor kiderül, hogy a környezettudatos magatartásformákból nem mindig következik
egyértelműen a tudati és érzelmi komponens szintje. Mivel az egyént élete során nemcsak rengeteg
információ, hanem élmény és benyomás is éri, ezért nem egyértelmű függvénye az ismereteknek és
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érzelmeknek a cselekvési reakciók. Így például a problémák iránti aggodalom sokszor nagyobb hatással
lehet egyes cselekvésekre, mint maga az ismeret.
A környezeti tudat kialakulás folyamatának tényleges célja és eredménye olyan konkrét cselekvési
szint, amely a napjainkra jellemző fogyasztási magatartásminták megváltozását jelenti a környezeti
rendszerek dinamikus egyensúlyának fenntartása érdekében. Ennek létrejötte egyéni és társadalmi
szinten a fenntartható életvitel kialakulásának központi kérdése. Ezért a környezettudatosság magába
foglalja a szükséges környezeti ismereteket és azt a szemléletmódot, amely elvezet környezetünk
ökológiai, gazdasági és társadalmi fenntarthatóságához (Kovács A. D. 2008).
A valódi környezettudatos cselekvés belső értékrendből fakad, mert a környezetről megszerzett
ismeretek, a kialakult értékrend alapján az egyén a lehető legkevesebb környezetnek való ártás szem
előtt tartásával, az önkényes célok ez alárendelésével választja meg a cselekvési módját, eszközeit. De
a környezettudatos viselkedés külső erőnek (például törvények, szülői akarat) való megfelelésből is
adódhat, amelynek hatékonysága, tartóssága megkérdőjelezhető. Mégis egyrészt képes hozzájárulni a
környezettudatos értékrend interiorizálásához, másrészt a megfelelő tudati szint hiánya esetén
elengedhetetlen a természetes rendszerek védelme miatt.
A témával foglalkozóan számos vizsgálatot végeztek a világon, Európában és hazánkban is. Ezek
közül csak néhányat emelek ki, főleg, amelyek meghatározóak voltak.
2. Hazai kutatások áttekintése
A hazai kutatások eleinte csak egy-egy környezeti kérdésre terjedtek ki. Az egész országra
vonatkozó környezeti attitűd vizsgálat 1992-ben „The Health of the Planet Survey” nemzetközileg
reprezentatív közvélemény-kutatással kezdődött. 24 ország, többek között hazánk lakosságát is
megkérdezték számos más társadalmi kérdéskör (bűnözés, megélhetés, éhezés és hajléktalanság
megítélése) mellett a környezeti attitűdjeivel kapcsolatban. A társadalmi és környezeti problémák
rangsorolása alapján a leggyakrabban említett gazdasági problémák mellett a környezeti gondok
megjelölése is előkelő helyen szerepelt: 16 ország esetében fordult elő az első három hely valamelyikén.
A többi országhoz viszonyítva mégis kedvezőtlenebb az eredmény: míg Hollandia és Írország
lakosságának 39%-a jelölte a környezeti problémákat a legsürgetőbb feladatnak, addig Magyarország
esetén ez az érték csak 1% volt. A vizsgálatból az is kiderült, hogy hazánkban
a válaszadók 48%-a a kormány, 25%-a a civil szervezetek feladatának gondolja a környezet
állapotának javítását.
1994-ben a Magyar Gallup Intézet „Zöldülő Magyarország” Környezeti attitűdök 1994 őszén
Fischer György vezetésével megismételte a két évvel korábbi nemzetközi vizsgálat azon részét,
melyben a környezetért való felelősséget vizsgálták. Kissé árnyaltabban, de hasonló eredmény született,
mint 1992-ben. Eszerint a kormány felelőssége 38%, míg az állampolgároké 37%. Az előző
vizsgálathoz képest az eredmények eltolódtak a lakosság felelősségének javára. (Fischer Gy. 1994).
Az 1990-es évektől több vizsgálat is igazolta, hogy a lakosság ökológiai érzékenysége, a környezeti
veszélyek miatti aggodalmak egyre inkább felerősödtek. A társadalom lassan rádöbbent, hogy a
központi politikai és szakértői döntések mellett neki is lehet beleszólása, sőt döntési joga is környezeti
kérdésekben.
A környezeti és társadalmi problémákra irányuló országos kutatások között a környezeti tudatosság
lokális jellemzőt (Fischer Gy. 1994, Kerekes S. – Kindler J. 1994, Vári A. et al. 1997, Lányi A. 2001),
a környezeti érzékenységet (Varga A. 1997, Havas P. – Cziboly Á. 2000) és a környezeti ügyek
döntéshozatalainak elméleti alapjait (Zsolnai L. 2001) vizsgálták.
2002-ben Székely Mózes a globális problémákkal kapcsolatos nézeteket vizsgálta a felnőtt
lakosságot reprezentáló kutatásban. A legtöbb megkérdezett első helyen a szegénységet és a társadalmi
egyenlőtlenséget, második helyen a környezetszennyezést jelölte világproblémának. A hazai
legsúlyosabb problémák között a második és harmadik helyet foglalta el a környezetszennyezés - és
pusztítás, az alkohol – cigaretta –kábítószer, valamint a szegénység és egyenlőtlenség problémakör
után. A vizsgálatból egyértelműen kiderült, hogy a hazai lakosság tisztában van a környezeti
problémákkal, a válság súlyosságával, mégis a cselekvések szintjén passzivitásba süllyed, sokszor az
ismerethiány miatt (Székely M. 2002).
A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Környezettudományi Intézete 2003-ban a felnőtt
lakosság és a középiskolás korosztály körében végzett vizsgálatot. Az eredmények alapján a két
korosztály véleménye eltérő a környezeti problémákat és az azok iránti felelősséget érintő kérdésekben.
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A fakultatív környezetismereti képzésben részesülőkre az átlagosnál tudatosabb környezetbarát
szemlélet és magatartás jellemző (Valkó L. 2003).
A Hulladék Munkaszövetség (HUMUSZ) felmérése megerősítette az előző a BKE vizsgálatait. A
környezeti problémák iránti érdeklődés a fiatalabb generációk részéről nőtt. A magasabb iskolai
végzettségűek körében nagyobb a környezeti problémák iránti érzékenység (www.humusz.hu).
Ugyanakkor a Gfk Piackutató Intézet vizsgálata szerint a lakosság többsége érdeklődő, de
összességében az átlagnépesség nem igazán környezettudatos (www.gfk.hu).
2004-ben „Cognative-WWF Ökobarométer 2004” nevű nagyszabású kutatás zajlott a 15 évnél
idősebb korosztály számára. A megkérdezettek fele súlyosnak ítélte a hazai és globális környezeti
problémákat, 20%-a katasztrófálisnak és alig néhányan, akik szerint minden rendben van
(http://www.cognative.hu/documents/sajto).
Ugyanebben az évben a Magyar Gallup Intézet több, mint 1000 fő megkérdezésével végzett kutatást,
azzal a céllal, hogy felmérjék a lakosság véleményét a környezetvédelem, az energiafelhasználás és
ezzel kapcsolatos lehetséges adópolitikát érintő néhány kérdésben. Az eredmények az állampolgárok
környezeti aktivitásával hozhatók összefüggésbe. A lakosság nagy része hajlandó lenne bizonyos fokú
áldozatvállalásra, mégis sokan másoktól várják a megoldást. Csak nagyon kevesen gondolják, hogy az
egyes embereknek legalább akkora felelőssége van, mint a kormányzati, önkormányzati és
környezetvédelmi szervezeteknek. A többség egyetért abban, hogy a nagyobb környezetszennyezőkkel
szemben szigorúbban kellene fellépni. A megkérdezettek 70%-a elutasítja, hogy a túlzott anyag- és
energiafelhasználással élők több adót fizessenek, még ha a többletet az állam a környezet állapotának
javítására fordítaná is (Magyar Gallup Intézet 2004).
A környezeti problémák rangsorolásában a szennyezések hatásai, az élelmiszerbiztonság és a
fogyasztási pazarlás állnak az érdeklődés homlokterében (Székely M. 2003, Valkó L. 2003). Az
elemzésekből kiderül, hogy a lakosság lehetségesnek tartja, hogy az egyén is hozzájáruljon a globális
konfliktusok enyhítéséhez, vagyis személyes cselekvésre alkalmas lehetőséget lát a környezet
védelmében. Mindez némileg ellentmond a Magyar Gallup Intézet 2004-es vizsgálati eredményeinek.
2000 és 2007-2008-ban Közép- és Alsó-Tisza vidékén fekvő településeken egy reprezentatív,
longitudinális vizsgálat a lakosság közvetlen és tágabb környezetére vonatkozó ismereteit, környezeti
problémákkal szembeni érzékenységét, aggodalmait, valamint feltételezett aktivizálhatóságának
mozgatóerőit igyekezett feltárni. A vizsgálat eredményei szerint az eltelt időszak alatt a településeken
élők környezeti érzékenysége megerősödött, de a tudatosság még nem kiforrott. A lakosság környezeti
ismeretei még mindig hiányosak, a problémák összefüggéseit nem látják át. Általános a tájékozatlanság
a közvetlen környezetüket érintő alapfogalmakkal kapcsolatban (Kovács A. D. 2008).
A hazai vizsgálati eredményeket összegezve elmondható, hogy az egyre nagyobb számú és
módszertanilag kifinomultabb kutatási eredmények többször megerősítést nyertek egymástól, de
vannak, amikor ellentmondtak egymásnak. Az ország lakosságának környezettudatossági szintjére
összességében elmondható, hogy a többség tisztában van számos emberi tevékenység környezetkárosító
hatásával, ennek érdekében cselekedni is hajlandó, de csak annyit, ami kisebb lemondással jár. A
környezet javításáért juttatott pénzbeli hozzájárulást a többség teljesen elveti. A lakosság egy része a
környezeti kérdésekben többé-kevésbé aktivizálható, viszont egy jelentős réteg teljes passzivitást mutat.
3. Célkitűzés
Tapasztalataim alapján a környezettel kapcsolatos érzékenység a főiskolai hallgatók körében
különböző mértékben jelen van. Egy többlépcsős vizsgálat első fázisaként kíváncsi voltam a
környezettudatosság kognitív szintjére, amely a globális környezeti problémák ismeretére, azok
értékelésére és az emberi felelősségre kérdez rá. Ezen túl napjaink egyik legsúlyosabb környezeti
problémájával, a klímaváltozással kapcsolatos néhány alapvető fogalom ismereti szintjére kérdeztem
rá. A vizsgálattal az is célom volt, hogy képet kapjak mennyire képes kialakítani a hazai közoktatatás a
környezeti problémákkal kapcsolatos alapvető ismereteket.
4. Alkalmazott módszer
A környezettudatosság szint mérésére a kérdőívezés módszerét választottam, mivel ez egy optimális
adatgyűjtési módszer a környezeti attitűd mérésére.
A vizsgálat 2018 őszén készült elsőéves óvodapedagógus és tanító szakos hallgatók körében. Baján,
az Eötvös József Főiskolán. A vizsgálat 62 hallgatót érintett.
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A kérdések többsége zárt végű: a kitöltő a felkínált lehetőségek közül egyet vagy néhányat
választhatott, amelyik rá leginkább jellemző. Nyílt végű kérdést nem alkalmaztam, bár lehetőség volt a
válaszlehetőségeken kívüli bővebb válaszadásra, amit többen meg is tettek, ezáltal finomították
véleményüket.
A kérdések másik csoportja, amikor a válaszadónak egy ötfokú skálán kellett eldöntenie, hogy
mennyire ért egyet az állítással, illetve milyen mértékben tartja önmagára nézve igaznak (1: teljes
mértékben hamisnak tartja; 5: teljes mértékben egyetért, igaznak tartja az állítást).
Ezek alapján a kérdések a következő csoportokra különíthetők el: egyik része a globális környezeti
problémák ismeretére, értékelésére és az emberi felelősség mértékére kérdez rá. Másik fele napjaink
egyik legsúlyosabb környezeti problémájával, a klímaváltozással kapcsolatos néhány alapvető fogalom
ismereti szintjére kíváncsi. Harmadik része pedig a környezeti problémák megoldási szintjeit öleli fel.
5. Eredmények
A főiskolai hallgatók 100%-a szerint léteznek környezeti problémák. Felelős-e az emberiség a
környezet állapotáért? kérdésre a megkérdezettek közel 92%-a ítéli teljesen vagy nagy mértékben
felelősnek az emberiséget, 8% pedig ad némi felmentést az emberiségnek. A 8% válaszadó önmagát
nem érzi felelősnek a környezeti problémák kialakulásáért. Az emberiséget sokan úgy értelmezik,
mintha annak ő maga nem lenne részese.
Képes lesz-e tenni az emberiség a környezeti problémák ellen? kérdésre a megkérdezettek közel
háromnegyede bízik abban, hogy a megoldás kulcsa az emberiség kezében van, bár a részletes
válaszlehetőségek hiánya miatt nem derül ki, hogy konkrétan mit is jelenthet ez (például életmódváltás,
technikai találmány). Közel egynegyedének pesszimista a szemlélete, szerintük az emberiség nem lesz
képes megoldani a problémákat.
A globális környezeti problémák távol esnek az emberek többségének hétköznapjaitól. Az ezeket
feldolgozó kérdések a tágabb környezetre vonatkozó ismeretszintre kérdeznek rá, ugyanakkor a
közvetlen megtapasztalt környezeti problémákra is utalnak. A globális környezeti problémákat a
hallgatók többsége súlyosnak vagy nagyon súlyosnak ítéli, vagyis ennyien érzékenyek illetve
informáltak a problémákat illetően (1. táblázat). Jellemző, hogy a mindennapokban közvetlen
megtapasztalt környezeti problémák kapták a nagyon súlyos jelzőt, ilyen a levegőszennyezés,
éghajatváltozás, ózon- és a hulladékprobléma.
1. táblázat: A főbb globális környezeti problémák megítélése

Nagyon
Egyáltalán Nem
Súlyos
súlyos
nem súlyos tudom
Levegő szennyezés
Vizek elszennye-ződése
Talaj elszennyeződése
Erdők irtása
Ózonréteg vékonyodása
Egyre több hulladék keletkezik a világon
Globális éghajlat-változás

82
61
43
51
62
64
73

18
39
57
49
38
36
27

A környezeti problémák megoldására a megkérdezettek 10%-a globális szinten várja a megoldást.
A legtöbben a kormányzati, és helyi, önkormányzati döntésekben bíznak. Az egyéntől, háztartásoktól
csak 15% vár megoldást. Ez az eredmény azt igazolja, miszerint a hallgatók nem érzik saját felelősségük
súlyát, a problémák kezelését inkább más szintekre hárítják.
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1. ábra: A környezeti problémák kezelési szintjeinek megítélése

Az emberiséget súlytó legnagyobb környezeti problémák ismeretével kapcsolatban nagyon
hiányosak az ismeretek. A kérdezett fogalmakról mindenki hallott már, de pontosan senki nem tudta
értelmezni. Ezek a következők voltak: fenntartható fejlődés, klímaváltozás, üvegházhatás,
karbonsemlegesség. A klímaváltozás meghatározásai voltak legközelebb a pontos értelmezéshez, de
figyelembe kell venni, hogy ezen összetett szó értelmezése a szó összetételéből is adódik. A 21. század
elején a világ minden pontjáról hetente érkeznek a klímaváltozás egyre pusztítóbb következményeiről
hírek, sőt, minden napjainkra is közvetlen hatással van. Mind ezek ellenére a hazai közoktatásban
eltöltött 12 év nem elegendő ahhoz, hogy az emberiség egyik legnagyobb környezeti problémájával
kapcsolatban legalább ismeretek birtokába jussanak azok a 18-19 éves fiatalok, akik néhány év múlva
nagy eséllyel kisgyerekek nevelésével fognak foglalkozni. A karbonsemlegeség fogalmát különösen
kiemelném, miután a hazai kormány nem vállalta a karbonsemlegességet 2050-ig arra való
hivatkozással, hogy nem sürget bennünket semmi. A fent vázolt felmérésből kiderült, hogy a főiskolás
hallgatók egyáltalán nincsenek tisztában a fogalom lényegével, ezek után arról sincs fogalmuk, hogy a
hazai kormány milyen sorsdöntő kérdésben döntött nemmel. Folytatva a gondolatmenetet, ezek után
csak sejtéseink lehetnek, hogy a társadalom többi részének mennyi ismerete lehet a fogalomról, ezáltal
a kormányzati döntés súlyáról.
6. Összefoglalás
A környezettudatosság három szintje közül a felmérés a globális környezeti problémák ismereti
szintjét vizsgálja elsőéves főiskolai hallgatók körében. A vizsgálatból kiderült, hogy a hazai
közoktatásból kikerült hallgatók az aktuális környezeti problémákkal kapcsolatban nagyon kevés,
hiányos ismeretekkel rendelkeznek. Ha ezt a tényt összevetjük a szinte mindennap megtapasztalt
globális környezeti problémákkal, akkor elgondolkodtató, hogy ezek a hallgatók hogyan fognak
környezeti nevelés terén aktívak lenni pár év múlva
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap (ESZA)
társfinanszírozásával valósul meg (kód: EFOP-3.6.1-16-2016-00025, projekt címe: A
vízgazdálkodási felsőoktatás erősítése az intelligens szakosodás keretében ).
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EXAMINING ENVIRONMENTAL ATTITUDES
AMONG COLLEGE STUDENTS
Absztract
The reason for the global environmental crisis that we have today is that humanity's attitude to
the environment is fundamentally wrong. The essence of this is that the natural perception of Western
thinking is based on an exploitative, anthropocentric system of values. By over-exploiting and polluting
natural capacities, mankind can absorb the available natural capital. Specific human actions and habits
related to the environment are basically determined by the mental level associated with the environment.
The most optimal time for developing this is childhood, but only if the teachers' environmental approach
is positive. To investigate this, I conducted a study on concepts related to current environmental
problems and a part of environmental awareness among first-year college students. The study highlights
the environmental attitudes of students after leaving Hungarian public education.
Keywords: global environmental crisis, natural capital, environmental attitude, childhood, public
education
"The Project is supported by the European Union and co-financed by the European Social
Fund (code : EFOP-3.6.1-16-2016-00025, project title: Strengthening higher education in water
management through intelligent specialization )."
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MOBILNOST I VIDLJIVOST VISOKOG UČILIŠTA
IVAN PRSKALO
Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, Zagreb, Republika Hrvatska
ivan.prskalo@ufzg.hr
Sažetak
Usmjerenost na drugoga sigurno ima utemeljenje u ljudskoj značajki socijalnoga bića pa je jasno da
usmjerenost prema drugima postaje i ostaje uvjet razvoja ali i samog opstanka.Različiti su razlozi
nagnali naše praočeve na putovanja počevši od ekonomskih, vojnih do onih najplemenitijih duhovnih i
znanstvenih.Suvremeni svijet se ne razlikuje mnogo od onog drevnog s tim da je današnji čovjek
mogućnost mobilnosti ojačao tehničkom, industrijskom i informatičkom revolucijom. Akademska
mobilnost je prisutna u početku putem nesustavnih oblika. Školovanje u udaljenim krajevima i
inozemstvu vezano je za određeni obrazovni profil koji se najčešće nije mogao steći u okružju.
Međutim, institucionalna mobilnost u Europskom okružju svoj puni zamah doživljava
Bolonjskomdeklaracijom koja podrazumijeva stvaranje jedinstvenog europskog visokoobrazovnog
prostora temeljenog na sustavu lako prepoznatljivih obrazovnih stupnjeva, obrazovni sustav u dva
ciklusa, uvođenje jedinstvenog ECTS bodovnog sustava, a posebno treba naglasiti promicanje
akademske mobilnosti studenata i nastavnika što bi povećalo kvalitetu i naglasilo europsku dimenziju
sustava. Ovdje se želio dati prikaz mogućih oblika mobilnosti visokoškolske ustanove kroz primjer
Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i samog Sveučilišta u Zagrebu temeljem službenih podataka
o ostvarenoj mobilnosti. Podaci ukazuju kako je studentska mobilnost nailazila na određene zapreke,
kojih je danas sve manje. Nastavnička mobilnost je za organiziranje, nešto manje tehnički zahtjevna ali
je jednako značajna jer osigurava transfer iskustava i odlazećih profesora ali i visokih učilišta domaćina.
Značajan prostor za mobilnost nalazi se u nakladničkoj djelatnosti učilišta te nakladi znanstvenih
časopisa, značajnog generatora posredne mobilnosti. U obrazovanju učitelja je mnogo različitih
područja koja trebaju biti pokazana pred mnogo širim prostorom od lokalne zajednice, države pa i
kontinenta. Inicijative kao što su umjetničke izložbe, glazbeni nastupi i sportska natjecanja ne bi trebale
biti ograničene na prostor kolegija i fakulteta, a postaju značajnim čimbenikom mobilnosti.
Ključne riječi: mobilnost, učiteljsko učilište, Bolonjski proces, naklada, sport, umjetnost
1. Uvod
Prihvaćajući paradigmatsku konstantu promjena koje prate čovječanstvo od postanka do danas, a
sigurno i do njegova kraja, svakodnevno se svjedoči toj jedinoj konstanti i suvremenog svijeta promjeni
kako bi to naglasio i Findak (2016). Dramatičnost promjena postaje uvjeto pstojnosti same sebe i kad
prestaje promjena onda se najavljuje kataklizmičko zaustavljanje napretka (Prskalo, 2018). Ta
paradigma nameće promjene mnogim vidovima života pa i prevažnoj kao i sam život paradigmi
mobilnosti. Naime, od postanka svijeta čovjek je nastojao saznati što je iza planine ili preko vode,
svakodnevno u tome čovječanstvo postaje uspješnije. Od prvobitnih seoba naroda usmjerenih opstanku
ljudske vrste pa do duhovnih razloga usmjerenih širenju Božje riječi, kao što je Isus Krist zapovjedio
svojim učenicima:"Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha
Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio!" (Mt 28,19).Pa opet danas je mobilnost u funkciji
opstanka različite razine od onog fizičkog do duhovnog pa mobilnost postaje uvjet globalne suradnje,
a o njenom značaju govori i Milenijska deklaracija Ujedinjenih naroda (2000) s ciljevima
iskorjenjivanja gladi i siromaštva, dostupno obrazovanje, spolnu ravnopravnost, smanjenje smrtnosti
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novorođenčadi te poboljšanje zdravlja majki, borba protiv zaraznih bolesti, održivost okoliša, te
globalno partnerstvo u suradnji za razvoj (Državni zavod za statistiku i sur., 2006; Pavić-Rogošić,
2016). Ti ciljevi su za period do 2030. osuvremenjeni, redizajnirani, primjereniji današnjem vremenu i
uz ostalo usmjereni boljoj budućnosti za cijeli planet te zadržali borbu protiv siromaštva i gladi i bolesti,
očuvanje života na Zemlji, a za blagostanje, kvalitetno obrazovanje, spolnu ravnopravnost, očuvanje
okoliša kroz održivi razvoj, zaštitu klime i okoliša, industriju, inovacije i infrastrukturu, mir i pravdu te
globalno partnerstvo (Pavić-Rogošić, 2016).
2. Mobilnost i ljudska priroda
Kao što je u uvodu naznačeno čovjek društveno biće usmjereno najprije osnovnoj civilizacijskoj
zajednici obitelji, ma kakva ona bila u pojedinim povijesnim epohama, sa specifičnom podjelom
obveza, jednostavno nije bio u mogućnosti postojati i opstati sam. Usmjerenost na drugoga sigurno ima
utemeljenje u ljudskoj značajki socijalnoga bića pa ne ulazeći u teorije društvenih i obiteljskih odnosa,
jasno je da okrenutost prema drugima postaje, a i danas ostaje uvjet opstanka. Jasno je također da je
okružje od razine zavičaja do planeta vrlo rano čovjeku postalo pretijesno, pa se razumno zapitati jesu
li prvobitni veliki arhitektonski pothvati samo plod kreativnosti drevnih prethodnika ili iskonska težnja
za probijanje postojećih geografskih i astronomskih granica. Različiti su razlozi nagnali naše praočeve
na putovanja počevši od ekonomskih, vojnih do onih najplemenitijih duhovnih i znanstvenih. Kako je
u uvodu spomenuto širenje vjere u obliku „radosne vijesti“ i Kristove zapovjedi: "Pođite po svem
svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju." (Mk 16,15). Najčešće su ljudske misije bile
povezane, pa se uz ekonomske,vezalo širenje vjere, kartografski i geografski dosezi, proširenje
znanstvene spoznaje i sl. Naravno, privilegija mobilnosti nije bila podarena svima, najveći broj ljudi je
bio „čovjek na svom mjestu“, jednako vrijedan pojedinac koji bi osiguravao iskorake onih koji su
prvobitno, riskirajući život, zdravlje i imovinu imali hrabrosti otisnuti se u nepoznato. Možda je taj
iskonski strah od nepoznatog jednako prisutan kao i iskonska težnja ka tom svjetlu koje nam možda
može „spaliti krila“. Možda je upravo u toj dvojnosti vrućeg i hladnog, mrkve i batine, opasnog i
primamljivog čar koju je pružala, a i danas pruža svekolika mobilnost. Međutim, nikakva opasnost ne
priječi čovjeka da se zalažući najvrjednije što ima ne usmjeri k nepoznatom svemiru posljednjoj granici
koju je uspio savladati svojim znanjem i sposobnošću. S druge strane usmjerenost prema drugima,
usmjerenost prije svega dobru, makar onaj vojni dio pokretača mobilnosti, neprihvatljiv zdravom
razumu i načelno dobroj ljudskoj prirodi, rezultira boljim životom na globalnoj razini. Globalizacija
koju se može kritizirati u konačnici donosi dobro. Svi pokazatelji globalizacije mogu biti usmjereni
kako dobru i zlu, ali na čovjeku je da ih usmjeri u svoju korist, a to je jedino vrijednu dobrobit
čovječanstva. Upravo ti pokušaji su opisani u milenijskim deklaracijama UN-a, kako je navedeno u
uvodu. Suvremeni svijet se prema tome, ne razlikuje mnogo od onog drevnog oči usmjerene preko
granica sigurnosti bilo zavičajne bilo nacionalne, danas imaju mnogo jaču potporu jer je čovjek te
mogućnost mobilnosti ojačao tehničkom, industrijskom i informatičkom revolucijom, što rezultira i
postupnim brisanjem granica i otvaranje širokih vrata svekolikoj mobilnosti.
3. Akademska mobilnost
Akademska mobilnost je prisutna u početku putem nesustavnih oblika. Školovanje u udaljenim
krajevima i inozemstvu vezano je za određeni obrazovni profil koji se najčešće nije mogao steći u
okružju. O količini te razmjene sigurno postoje podaci, no oni nisu tema o kojoj se u ovoj studiji želi
govoriti, ali kao činjenica sama za sebe su značajan podatak. Međutim, institucionalna mobilnost u
Europskom okružju svoj puni zamah doživljava Bolonjskom deklaracijomdonesenom od strane
ministara obrazovanja Europe (1999) koja podrazumijeva stvaranje jedinstvenog europskog
visokoobrazovnog prostora temeljenog na sustavu lako prepoznatljivih obrazovnih stupnjeva,
obrazovni sustav u dva ciklusa, uvođenje jedinstvenog ECTS bodovnog sustava, a posebno treba
naglasiti promicanje akademske mobilnosti studenata i nastavnika što bi povećalo kvalitetu i naglasilo
njegovu europsku dimenziju (Turković, 2019). Svakako ovdje je potrebno naglasiti njegov utjecaj na
mobilnost, premda je u Republici Hrvatskoj iznjedrio presudan pomak u obrazovanju učitelja i
odgojitelja podižući njihov obrazovni sustav na sveučilišnu razinu. Vrijedan pokazatelj studentske
mobilnosti za period 2012-2018 je prikazan tablicom 1.
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Tablica 1: Broj studenata u dolaznoj i odlaznoj mobilnosti u posljednjih šest akademskihgodina
(Prskalo, 2018a; Prskalo, 2019)

Mobilnost 2012./2013. 2013./2014. 2014./2015. 2015./2016. 2016./2017. 2017./2018.
Dolazna
2
7
7
12
13
18
Odlazna
3
4
10
8
17
23
Iz tablice je vidljivo desetorostruko povećanje studentske razmjene. Na razini Sveučilišta u Zagrebu
ta promjena izražena je od 2011. godine do 2016. kako je to prikazano slikom 1.
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Slika 1: Dolazna i odlazna studentska mobilnost Sveučilišta u Zagrebu od 2011/12 do 2015/16 akademske
godine (Bjeliš, 2013; Boras, 2017)

Prva studentska konferencija Učiteljskoga fakulteta StudiKon s temom IKT u obrazovanju održana
je 4. prosinca. 2015. godine (Prskalo, 2016). Danas je već postala tradicijom u 2017/18 akademskoj
godini sudjelovalo 350 studenata (Prskalo, 2019). Sigurno je da je ova aktivnost i pokretač i rezultat
željene mobilnosti.
Postavlja se pitanje zašto je interes za razmjenom toliko porastao i zašto ranije nije bio toliko
naglašen. Najvjerojatnije objašnjenje leži u činjenici da za svaku prilagodbu sustava na promjenu treba
vrijeme. Potencijalni razlozi odvraćanja studenata od razmjene mogli su biti u prekidu kontinuiteta
studiranja, rigidnosti profesora koji nisu spremni prihvatiti neminovne promjene sustava te
nerazumijevanje za prilagodbu sustava studentima povratnicima, a u dolaznoj mobilnosti problem je
donekle jezična barijera. Kad su se ti problemi naglašenim djelovanjem uprave riješili svakako u
suradnji sa sveučilišnim tijelima taj problem je postupno riješen. Ostaje također i pitanje vrednovanja
rada nastavnika u tako specifičnim uvjetima jer oni, htjelo se priznati ili ne, zahtijevaju kod dolazne
mobilnosti fokusiranost nastavnika i donekle individualni rad. Na žalost, vrlo često se entuzijazam
nastavnika koji svoju profesiju doživljavaju kao poziv zlorabi kako bi se radno iskorištavali kao
besplatna radna snaga, a koja ipak donosi neki profit barem u prestižu visokog učilišta. Na
visokoškolskim upravama je misija dokazivanja zrelosti za djelovanje u ovako zahtjevnim uvjetima, a
za očekivati da će u budućnosti postati još zahtjevniji.Službeni podaci Učiteljskog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu (Prskalo, 2016), pokazuju ekspanziju kolegija na stranom jeziku i za očekivati je da će se taj
broj povećavati, a s tim i dolazna mobilnost koje je proporcionalna odlaznoj. U prikazanom primjeru
ova ekspanzija je nastala nakon godinu dana djelovanja nove uprave Učiteljskog fakulteta što podcrtava
odgovornost i nastavnika ali i uprava u njenom povećanju.
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Slika2: Kolegiji na stranom jeziku

Nastavnička mobilnost je za organiziranje nešto manje zahtjevna i provodi se putem različitih
programa uz potporu Sveučilišta u Zagrebu, ali je jednako značajna jer osigurava transfer iskustava i
odlazećih profesora ali i visokih učilišta domaćina. Slikom 3 je prikazana odlazna i dolazna mobilnost
djelatnika u razmjeni, odnosno broj posjeta prema evidenciji sveučilišnih tijela Sveučilišta u Zagrebu
(Bjeliš, 2013; Boras, 2017). Vidljivo je kako se broj razmjene djelatnika Sveučilišta nije mijenjao tako
značajno kao studentska razmjena. U prikazanom broju posjeta u 2011/12. akademskoj godini
sudjelovalo je ukupno 365 domaćih i 197 stranih predavača, a u 2015/16. akademskoj godini, 341
domaći i 194 strana predavača.
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Slika 3: Dolazna i odlazna mobilnost djelatnika Sveučilišta u Zagrebu od 2011/12 do 2015/16
akademske godine (Bjeliš, 2013; Boras, 2017)
Održavanje nastave je samo jedan djelić dobrobiti koji se ostvaruje ovakvom razmjenom.
Uključivanje nastavnika u uredništva i savjete časopisa koji su u nakladi visokih učilišta, suradnja na
projektima i znanstvenim istraživanjima daje prostora razmjeni suvremene metodologije istraživanja,
ali i iskustava istraživačkih timova. Sve to u konačnici obogaćuje i gostujućeg nastavnika ali i domaće
znanstvenike i nastavnike, jer ne treba zaboraviti kako je čovjek nastavnik profesor ali i student
epicentar vrsnoće visokog učilišta i generator napretka društva, što se ne može objasniti niti prikazati
nikakvom neposrednom materijalnom dobiti. Na žalost odgovorne osobe na visokim učilištima i
upravnim tijelima odgovornim za razvoj visokih učilišta, koje su „zalutale“ u ovaj poziv, ne mogu to
shvatiti i ostaju na marginama povijesnog razvitka akademske sredine. Iz prikazanih rezultata vidljivo
je kako postoji interes i kod studenata i nastavnika za razmjenu, a ograničenja koja su sputavala
studentsku mobilnost prestaju imati tako značajan utjecaj što otvara nove perspektive ovakvoj vrsti
razmjene. I dalje je odlazak u „nepoznato“ velika akademska avantura, koja ima svoje teškoće i
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objektivne prepreke. Te teškoće ne treba dodatno pobečavati administrativnim barijerama koje nisu u
funkciji kvalitete domicilnog studija nego upravo suprotno.
4. Publicistika i mobilnost
Mobilnost se ne ostvaruje samo kroz njen fizički dio o kojem se govorilo u prethodnom poglavlju.
Mnoga visoka učilišta tradicionalno imaju razvijeno nakladništvo. Učiteljski fakultet Sveučilišta u
Zagrebu je jedno od takvih učilišta. Izdavačka djelatnost Učiteljskog fakulteta do danas
uključujenastavnu literaturu te nakladu međunarodno prepoznatljivog Hrvatskog časopisa za odgoj i
obrazovanje.Nastavna literatura je prije svega, usmjerena dobrobiti studenata, ali tu ne treba zaboraviti
i studente koji su u razmjeni. Prema evidenciji Centra za izdavaštvo objavljenim u izvješću dekana za
2013/14. te 2017/18. akademsku godinu Učiteljski fakultet je publicirao desetak rukopisa pa je tako
2013/14 objavljeno 8 naslova, 2014/15, 15 naslova, 2015/16, 14 naslova, a u prethodnoj akademskoj
2017/18. godini, 11 naslova. Posebno treba naglasiti vrijednost naklade nastavne literature na stranom
jeziku. Na žalost samo jedan dio ove građe je dostupan u otvorenom pristupu što je posljedica
nedovoljnog ulaganja u nakladništvo. Zbog toga se nakladništvo tretira kao ekonomska kategorija, a
njegova uspješnost, kod nedovoljno educiranih procjenitelja, isključivo kroz materijalnu dobit. S takvim
pristupom autori se demotiviraju i visokoškolska naklada pa čak i naklada sveučilišne literature postaje,
naizgled, teret za visoka učilišta. S druge strane, istinski teret su, upravo takvi neprimjereni stavovi i
njihovi protagonisti. Naime, visoka učilišta su neprofitne organizacije i njihovo dovođenje na razinu
mjerljivog profita je negiranje njihove temeljne uloge.
Znanstveni časopisi predstavljaju značajan generator posredne mobilnosti, a oni generiraju vidljivost
visokog učilišta kao što je slučaj s primjerom Učiteljskog fakulteta koji je imao izgrađeni koncept
izdavaštva znanstvenih časopisa u vrlo dugoj tradiciji. U svojoj složenoj strukturi, a Učiteljski fakultet
je integracijom proširen na tri županije i tri grada: Zagreb, Čakovec i Petrinju, u njegovom okrilju su
izlazila četiri časopisa Odgojne znanosti, Metodika, NEOS i LiCuS. Časopis Odgojne znanosti je imao
najvišu citiranost i prepoznatljivost, a časopis Metodika je uključen u međunarodne baze podataka, sva
četiri časopisa su imala međunarodno uredništvo. Naklada četiri časopisa je i tad, kao što bi bila i sad,
financijsko opterećenje za nakladnika bez obzira na potpore, koje su tad od strane osnivača bile i
značajnije nego danas. Postavljalo se temeljno pitanje kako zadržati nazočnost u citatnim bazama, a
donekle smanjiti troškove naklade. Rješenje je bilo u sad već prepoznatljivom Hrvatskom časopisu za
odgoj i obrazovanje koji je povećao redovitu nakladu od 2011. do 2019. godine, na četiri broja godišnje
uz još 4 specijalna izdanja, najčešće posvećena kongresnim aktivnostima nakladnika.S obzirom na
složenost časopisa, diktiranom njegovim nastankom u njemu su nužno potrebna tri poduredništva i tri
izvršna urednika na čelu sekcija Temeljne odgojno obrazovne znanosti, Metodike i supstratne znanosti,
Informacijsko-komunikacijske i ostale znanosti i umjetnosti. Međunarodna prepoznatljivost je
zahtijevala nakladu na engleskom jeziku, a domaća stručna javnost nakladu na hrvatskom jeziku.
Pomirba ta dva naizgled suprotstavljena stava je u nakladi na engleskom jeziku i prijevodu na hrvatski
jezik i to cjelovitog članka izuzev literature, slika i tablica. Sama procedura prihvaćanja radova je
slijedila najsuvremeniju nakladničku praksu, a čitav proces uređivanja CJE-a je on – line. Takav
profesionalni pristup nastavnika – volontera rezultirao je vrlo brzo kvantitativnim i kvalitativnim
promjenama, kojih su pokazatelji prikazani tablicom 2.
Tablica 2: Pokazatelji naklade Hrvatskog časopisa za odgoj i obrazovanje od 2011. – 2015. godine
(Prskalo, 2015; str. 94.).
AKADEMSKA GODINA
Brojizdanja
Ukupanbrojprijava
Prihvaćenbrojradova
Brojodbijenihradova
Potrebanbroj dana do recenzije
Brojregistriranihkorisnika

2011/2012
8
328
134 (51%)
130 (49%)
106
522 (304 novih)

2012./2013
8
268
32 (20%)
127 (80%)
51
768 (246 novih)

2013./2014
8
348
16 (9%)
208 (91%)
45
1044 (276 novih)

2014./2015
7
312
14 (6%)
228 (93%)
27
1347 (303 novih)

Posebna značajka Hrvatskog časopisa za odgoj i obrazovanje je u tome je u tome što je otvorenim
pristupom osigurano povećanje citiranosti, interes za časopis i broj priloga, a negativni učinak manje
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prodaje se amortizira većom potporom (Prskalo i Jenko Miholić, 2018). S druge strane, prodaja nije
jedini put povećanja materijalne učinkovitosti. Razmjena časopisa je još jedan značajan korak posrednoj
mobilnosti ali i suradnji između visokih učilišta u domaćem i međunarodnom okružju. Učinak takve
razmjene je sa stajališta mobilnosti značajniji od sam kupnje pa makar i cijele naklade. Slikom 4
prikazana je količina razmjene u 2012. i 2018. godini.
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Razmjena Hrvatskog časopisa za odgoj i obrazovanje
Slika 4: Razmjena Hrvatskog časopisa za odgoj i obrazovanje u 2012. i 2018. godini.

Problematika nakladničke djelatnosti na visokoškolskim ustanovama je nedovoljna neovisnost od
kvalitativne razine uprava takvih učilišta ali i njihovih osnivača. Naizgled, trivijalne situacije kao što je
promjena na čelu resornog ministarstva ili neke od njegovih službi relevantnih za financiranje izdavačke
djelatnosti ili promjena upravljačke strukture visokog učilišta može ugroziti ovaj vrijedan generator
ukupne mobilnosti. S druge strane sposobne uprave će u najtežim situacijama znati pronaći rješenje za
optimiziranje ove djelatnosti.
5. Umjetnost i sport u funkciji mobilnosti
Poziv učitelja je interdisciplinaran i multidisciplinaran. Zahtjev za integrativnim djelovanjem
između više odgojno-obrazovnih područja čini od učitelja najuniverzalnije obrazovanu osobu u sustavu
obrazovanja, a pred učiteljska učilišta jedinstven zahtjev. Toliko je područja u obrazovanju učitelja koja
„traže“ biti pokazana pred mnogo širim prostorom od lokalne zajednice, države pa i kontinenta.
Inicijative kao što su umjetničke izložbe, glazbeni nastupi i sportska natjecanja ne bi trebale biti
ograničene na prostor kolegija i fakulteta. Takvim inicijativama granice moraju biti pretijesne. Vrlo
često ih ograničavaju materijalna sredstva, ali istine je tko želi nešto realizirati to i može. Postoji niz
izvora financiranja koje bi se dalo usmjeriti u ove aktivnosti. Sveučilište u Zagrebu posebno vodi i brigu
o ovom dijelu. Prostor ovog članka bi bio premalen za opis i najmanjeg dijela tih aktivnosti, a o njima
se ovdje govori u prvom redu kao značajnom čimbeniku mobilnosti.
6. Zaključak
Usmjerenost na drugoga sigurno ima utemeljenje u ljudskoj značajki socijalnoga bića pa je jasno da
usmjerenost prema drugima postaje i ostaje uvjet razvoja ali i samog opstanka.Različiti su razlozi
nagnali naše praočeve na putovanja počevši od ekonomskih, vojnih do onih najplemenitijih duhovnih i
znanstvenih.Suvremeni svijet se ne razlikuje mnogo od onog drevnog s tim da je današnji čovjek
mogućnost mobilnosti ojačao tehničkom, industrijskom i informatičkom revolucijom. Akademska
mobilnost je prisutna u početku putem nesustavnih oblika. Školovanje u udaljenim krajevima i
inozemstvu vezano je za određeni obrazovni profil koji se najčešće nije mogao steći u okružju.
Međutim, institucionalna mobilnost u Europskom okružju svoj puni zamah doživljava
Bolonjskomdeklaracijom koja podrazumijeva stvaranje jedinstvenog europskog visokoobrazovnog
prostora temeljenog na sustavu lako prepoznatljivih obrazovnih stupnjeva, obrazovni sustav u dva
ciklusa, uvođenje jedinstvenog ECTS bodovnog sustava, a posebno treba naglasiti promicanje
akademske mobilnosti studenata i nastavnika što bi povećalo kvalitetu i naglasilo europsku dimenziju
sustava. Studentska mobilnost je nailazila na određene zapreke, kojih je danas sve manje. Nastavnička
mobilnost je za organiziranje nešto manje tehnički zahtjevna ali je jednako značajna jer osigurava
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transfer iskustava i odlazećih profesora ali i visokih učilišta domaćina. Značajan prostor za mobilnost
nalazi se u nakladničkoj djelatnosti učilišta te nakladi znanstvenih časopisa, značajnog generatora
posredne mobilnosti. U obrazovanju učitelja je mnogo različitih područja koja trebaju biti pokazana
pred mnogo širim prostorom od lokalne zajednice, države pa i kontinenta. Inicijative kao što su
umjetničke izložbe, glazbeni nastupi i sportska natjecanja ne bi trebale biti ograničene na prostor
kolegija i fakulteta, a postaju značajnim čimbenikom mobilnosti.
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MOBILITY AND VISIBILITY OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
Abstract
Orientation towards others is based on the fact that every person is primarily a social being, therefore
their orientation towards others is not only a precondition for their development but also for survival.
Different reasons have prompted our forefathers to travel, starting from the economic and military ones
to those that are the most noble - religious and academic. The contemporary world does not differ much
from the ancient one in this respect, except for the fact that nowadays mobility has been reinforced by
the products of technical, industrial and informational revolution. Academic mobility has existed for
some time, although in its initial phase, it was rather unsystematic. Education abroad and in distant
countries is related to a specific educational profile that most frequently cannot be achieved in one’s
surroundings. However, institutional mobility in Europe has only been in full swing since the
introduction of the Bologna Declaration which has implied the creation of a cohesive European higher
education area based on the system of easily recognizable educational levels, a two-cycle education
system, the introduction of a uniform ECTS credit system, and in particular the promotion of academic
mobility of students and teaching staff, which contributes to an increase in quality and emphasizes the
European dimension of the system. This paper aims to give an overview of the existing forms of a
higher education institution mobility on the example of the Faculty of Teacher Education University of
Zagreb and the University of Zagreb, based on the official data for the achieved mobility. The data
indicate that with regard to student mobility there have been certain obstacles, which have gradually
been reduced. Teaching staff mobility is somewhat less technically demanding with respect to the
organization, but equally important as it provides transfer of experiences both for outgoing professors
as well as the host higher education institutions. Significant possibilities for mobility can further be
found in academic publishing of higher education institutions, especially publication of academic
journals, which are a significant generator of indirect mobility. In the education of teachers there are
many different fields that need to be shared with a much wider community than the local one, or even
the state or a single continent. Initiatives such as art exhibitions, musical performances and sports
competitions should not be limited to specific courses and faculties as they are becoming a significant
factor in mobility.
Keywords: mobility, teacher education institution, Bologna process, publishing, sport, arts
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BIMANUAL COORDINATION IN MIDDLE CHILDHOOD – MOTOR
DATA AND IMPLICATIONS FOR DEVELOPMENT OF CORPUS
CALLOSUM
IVAN ŠERBETAR1, PETRA RUMBAK2
Učiteljski fakultet Zagreb, Odsjek Čakovec, Republika Hrvatska
ivan.serbetar@ufzg.hr
2
Osnovna škola Augusta Cesarca, Krapina, Republika Hrvatska

1

Summary
Bimanual coordination is a very important skill in human motor repertoire, which includes
simultaneous use of both hands in an integrated and skillful manner. It is manifested in grasping,
carrying or manipulation of objects, like using the phone, typing on the keyboard or catching the ball.
For coordinated movements which include the left and the right side of the body, communication
between cerebral hemispheres is necessary. The major forebrain commissure, connecting cerebral
hemispheres and providing such a communication, is known as corpus callosum. In motor behavioral
research, a convenience sample of 62 children aged 8-10 yrs was employed. Children performed four
non-laboratory tasks, which assess bimanual coordination. Statistically significant differences regarding
gender and age were found and elaborated within neurodevelopmental context of callosal involvement
in interhemispheric transfer.
Keywords: bimanual coordination, children, corpus callosum
1. Introduction
Bilateral integration is the ability which enables us to control both sides of the body simultaneously
to accomplish the task by coordinating movements of the right and left sides of the body.
The motor tasks performed in that way may include movements which are symmetrical (both sides
of the body perform the same movements), e.g. jumping jack, or alternating (the same movement is
performed first from one side and then the other), e.g. swimming freestyle, different – independent of
each other (one hand doing something completely different from the other), e.g. tennis serve. As
recognized by Chu (2003), bilateral integration represents the ‘foundation for the development of
coordination between the right and left sides of the body, mature hand dominance and effective twohanded coordination. It also contributes to the communication between the right and left sides of the
brain for the development of specialization of perceptual function and cognitive function for learning’.
Bimanual coordination, as the most prominent manifestation of bilateral integration, is a very important
skill in human motor repertoire which includes simultaneous use of both hands in an integrated and
skillful manner, sometimes also with high rhythmicity (Bobbio et al., 2009). Bimanual coordination is
manifested in grasping, carrying or manipulation of objects, like using the phone, typing on the
keyboard or catching the ball. Bimanual coordination may also be comprehended as the motor capacity
which enables an individual to be independent of others (Haywood & Getchell, 2001).
For coordinated movements which include the left and the right side of the body, communication
between cerebral hemispheres should be enabled. The major forebrain commissure, connecting cerebral
hemispheres and providing such a communication, is known as corpus callosum (CC; Magnani et al.,
2014) which is about 10 cm long bundle of fibers positioned at the brain midline, beneath the cerebral
cortex within the interhemispheric fissure. CC, which is unique to placental mammals and consists of
approximately 190 million axons (Paul, 2011), allows integration of movement, but also functioning of
sensory and cognitive processes (Muetzel et al., 2008). Also, interaction between the hemispheres

502

allows for the highest elaboration of both spatial and linguistic abilities (Chiarello, 1980). According to
some studies summarized in Paul (2011), CC fibers cross the midline by the 12th post-conceptual week
(PCW), growth of the anterior part is visible by 14th -15th PCW, while the growth of the posterior part
is evident by the 18th- 19th PCW (Radoš et al., 2006).
A crucial process in cognitive and motor development and maturation is myelination of axons across
the nervous system. It is the process in which glial oligodendrocyte cells extend their processes into
environment, wrapping a membrane around axons to form myelin sheaths. That, enables rapid saltatory
conduction of action potentials, by localizing voltage-gated Na+ channels to short gaps between adjacent
sheaths (nodes of Ranvier), and by acting as electrical insulators (Williamson & Lyons, 2018). The
positive consequence is that myelinated axons conduct impulses much faster than the unmyelinated
ones. Giedd et al. (1999) stated that myelination of CC starts arround 4th postnatal months and lasts to
young adulthood.
Since Yakovlev and Lecours’ study (1967), it was believed that the development of CC ends by the
age of ten. Considering that, the behavioral bimanual coordination studies which followed in the
seventies and eighties (Denckla, 1974; Jeeves et al., 1988), stated that bimanual coordination attains
adult development also by the age of ten. However, development of the imaging technology has enabled
later MRI studies which indicated that CC may prolong its development in the second decade of life
(Lebel et al., 2008). Nonetheless, motor information transfer in children via CC increases from 4-11 yrs
while bimanual interference emerges around the age of 6 (Franz & Fahey, 2007).
Non-adequate functioning or aberrant development of the CC may cause disorders in the
development or in neurological or psychiatric domain, like ADHD (Hutchinson et al., 2008), autism
(Rice et al., 2005), dyslexia (Fine et al., 2007), Tourette’s syndrome and learning disability (Paul, 2011)
or others. Moreover, as noted in Frazier and Hardan (2009), agenesis of the CC causes some cognitive
deficits like impairments in the abstract reasoning, problem solving, and generalization, but also in the
emotional domain like emotional immaturity, lack of introspection, impaired social competence, and
poor communication of emotions as well as deficits in social judgment and planning.
The current study aimed to assess gender influence and developmental differences in bimanual
coordination, but also to associate the developmental impact and importance of corpus callosum.
2. Methods
2.1. Procedure
Contemporary research approach in bimanual coordination is dominantly based on laboratory testing
using kinematic or phase angle measures (e.g. Kelso & de Guzman, 1988) in mostly cyclical
coordination patterns and quantification of phase relations. However, in the present research the data
were gathered using discrete and continuous motor tasks similar to everyday motor tasks, while
appropriate items were adopted from different test batteries.
2.2. Subjects
Convenience sample of 62 children (35 girls) was employed in the research. Children were aged 810 yrs, with a mean age of 9.11 (SD=.71). All of the children were healthy during the assessment. An
oral assent and a written informed consent were obtained from all of the children and parents,
respectively, before the beginning of the assessment process.
2.3. Test items
2.3.1. Superhandz (The World Sport Stacking Association, 2017)
Subjects perform the test in a sitting position while in front of them on the table there are twelve
hard plastic cups set one inside the other (in a stack). The task requires the subjects to use the cups and
stack three pyramids so that the middle pyramid is built from six cups while the side pyramids are built
from three cups each. After the pyramids are stacked, the subject has to restore the cups into their initial
position and put his/her hands on the edge of the table.
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2.3.2. Matches pick-up
The item is adopted from MOT 4-6 (Motoriktest für 4- bis 6- jährige Kinder; Zimmer & Volkamer,
1987) test battery and is performed in a sitting position behind the desk. The subject has to pick up the
matches, one by one, with the thumb and the index finger using both hands simultaneously, and then
put them in the matches box. The matches (20 pcs) are laid down in two stacks, each 15 cm apart from
the empty matches box in the middle.
2.3.3. Dice in hand manipulation
The subject has to pick the dice from the table with the index finger and the thumb of the dominant
hand, rotate the forearm (supination) and drop the dice on the palm, rotate the forearm again (pronation)
and put the dice in the cup. Twelve dice are used, and the task is performed three times.
2.3.4. Tapping (Plate tapping, Adam et al., 1988)
The subject moves the preferred hand left and right, alternating tapping the left and right discs on
the tapping plate. This action is repeated for 25 full cycles (50 taps). The test assesses the speed and
coordination of arm movement and the result is the number of successful taps of the disc on the nondominate side of the plate in 15 seconds.
3. Results
The data were checked for normality and significant departure was observed in the Superhandz and
matches pick-up items, while the tapping was approaching significance (Table 1). The data of one
subject were completely removed from further analysis because of the obtained extreme values in all of
the items, while eight extreme values (SD>3) recorded for six other subjects were substituted by the
mean value of the particular item. Because of the violated distribution, Kruskal-Wallis test was chosen
to establish whether the performances were influenced by gender. The analysis (Table 1) revealed that
the sample differ based on the gender in Superhandz (p=.000) and Matches pick-up (p=.019), by
checking the means, it could be observed that in both tasks the girls outperformed
the boys.
Table 1: Descriptive statistics and gender differences

Superhandz
Tapping
Matches
InHandManip

Gender (N)

Mean (SD)

MIN

MAX

g (30)
b (31)
g (30)
b (31)
g (30)
b (31)
g (30)
b (31)

22.04 (3.81)
34.83 (13.72)
22.90 (4.07)
23.48 (3.24)
31.82 (5.96)
37.07 (5.85)
13.25 (1.99)
13.28 (3.27)

13.91
19.05
16
19
23.97
28.60
9.29
8.21

29.82
58.18
31
30
46.58
48.00
17.21
19.32

Shapiro-Wilk
W
p

Kruskal-Wallis
Chi-Square
p

.803

.000

9.98

.002

.965

.081

.427

.514

.953

.019

12.10

.001

.978

.332

.333

.564

The second Kruskal-Wallis test (Table 2) was performed to check whether the age of the three
groups (8, 9 and 10 yrs) influences test performances. The analysis showed that age was significant for
the Superhandz (χ2(2)=11.500, p=.003) and tapping (χ2(2)=21.094, p=.000). By checking the mean
ranks, it was established that ten years old children were better than the younger ones in three out of
four tasks although the difference between mean ranks in Matches pick-up was not significant.
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Table 2: Age differences in motor tasks

Superhandz

Tapping

Matches

InHandManip

Age (N)

Mean Rank

8 (12)
9 (30)
10 (19)
8 (12)
9 (30)
10 (19)
8 (12)
9 (30)
10 (19)
8 (12)
9 (30)
10 (19)

40.75
33.95
20.18
33.71
21.20
44.76
39.58
30.98
25.61
25.33
35.78
27.03

Kruskal-Wallis
Chi-Square
p
11.500

.003

21.094

.000

4.562

.102

4.353

.113

We were further interested to see what pattern of the relations exists among the items. Pearson
correlations (Table 3) were computed and it was found that, regarding motor tasks, the Superhandz was
neither related to the tapping nor to the in-hand manipulation, while all other relationships were
statistically significant with r ranging from .33 to .59. Regarding age, three out of four tasks were
significantly correlated with the age of the subjects.
Table 3: Correlations with age and tasks intercorrelations and
Age
Superhandz
1
Age
1
Superhandz
.359**
.319*
-.191
Tapping
Matches
-.295*
.509**
-.001
.218
InHandManip
* p < 0.05; ** p < 0.01; N = 61

Tapping

Matches

InHandManip

1
-.375**
-.328**

1
0.59**

1

4. Discussion
The study attempted to find behavioral evidence of the development of bimanual coordination in the
middle childhood, but also to theoretically emphasize the role of neural substrate, which is necessary
for interhemispheric collaboration and therefore regulation of bimanual coordination.
In general, gender differences in motor tasks in school age children are not a new finding. It was
established by a number of researchers that boys are usually better in gross motor skills while the girls
perform better in fine motor skills (i.e. Armstrong et al., 2011; Barnet et al., 2010; Serbetar et al., 2019).
However, in the frame of bimanual skill, the results obtained here were quite the opposite. The girls
performed substantially better than the boys in two out of four tasks, both of which included large
muscles of the arms.
Although some studies found differences in the size of certain CC areas, mostly in the size of
posterior part known as splenium, to be in favor of females (Bruner et al., 2012; Holloway et al., 1993),
a debate on that subject is still ongoing. Still, several studies suggest that white matter in late childhood
and adolescence develops earlier in girls (Bava et al., 2011; Clayden et al., 2012; Seunarine et al., 2016).
That may possibly explain at least part of some gender differences obtained in the current study.
Before the discussion about the influence of age, perhaps both tasks in question should be elaborated
from the perspective of motor behavior.
The Superhandz task (cup pyramid building) represents a serial discrete task in which the hands of
novice performer work independently one from another imposing many perceptual, cognitive and motor
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demands on the performer. The participant, using whole-arm movements (which classifies the task as
gross-motor) manipulates the objects in 3D space, visually and proprioceptively controls the objects
rapidly moving both hands under the great attentional and cognitive demands of planning.
The matches pick-up task, on the other hand, is a classic in-phase movement paradigm which in this
particular case involves grasping small objects and putting them into the box. The hands work in mirror
symmetry involving simultaneous use of homologous muscles of both hands. In such a pattern of
motion, several aspects of the movement action should be considered. First, both hands are moving in
one dimension (plane) and in the same direction or isodirectionally (Salesse et al., 2005), which allows
greater temporal and spatial accuracy and smoothness. Second, the movements are performed in the
body frame of reference, which is also known as egocentric or allocentric point of reference (Swinnen,
2002). In the case of egocentric localization, the hands move toward the body midline (i.e. hand
clapping), and in the case of allocentric localization, the hands move toward the object which is
localized away from body (like reaching for some object on the table). In the context of motor
development, the egocentric feature is a predecessor of allocentric movements (Payne & Isaacs, 2005).
Finally, importance of feedback in executing the movement should be taken into account. Because of
the complexity of the task - accurate grasping of the matches and putting them into the box, the visual
feedback is necessary. In order to prevent or minimize mistakes, the movement trajectories should
constantly be visually monitored. The problem, which occurs in movement execution, is that one hand
usually dominates in the eye field and leads the movement, therefore the gaze should be shifted back
and forth from the dominant to the non-dominant hand.
In context of age dependent relations obtained in current study and in regard to visual feedback,
Franz (2004) found that the hand which is visually attended leads the other hand, shows less variability
and moves faster. Franz (2004) also proposed that attention directly influences internal representations
and planning of movement which definitely alters the performance of both hands. Hagelthorn et al.
(2000) also found age related changes in children aged 7-17 in the evoked potential interhemispheric
transmission time and bilateral field advantage in the visual letter-matching task, which led to the
conclusion that increased callosal myelination during late childhood has functional significance.
Callosal maturation appears to result in faster interhemispheric transfer and increasing ability to
integrate information across the midline.
Especially important for movement is anterior CC as shown by Preilowski’s study (1972) in which
individuals with partial commisurotomy of anterior CC displayed difficulties in asymmetric hand
movements, which becomes even more difficult when visual feedback is restrained. Since the healthy
control subjects performed smoothly, it could be concluded that anterior CC is fundamental for
interhemispheric transfer and regulation of movement in learning and execution of bimanual skill. Age
dependent differences in interhemispheric transfer related to the bimanual skill were also confirmed by
Steele et al. (2013), who found that early trained musicians had greater connectivity in the posterior part
of the corpus callosum and that fractional anisotropy in this region was related to the age of onset of
training and sensorimotor synchronization performance. They also proposed that training before the age
of 7 years results in the changes in white-matter connectivity, and may represent the basis for building
further experiences.
We obtained significant age related difference in unimanual task of tapping. In the realm of bilateral
coordination and interhemispheric transfer, it is known that motor cortex controls the contralateral side
of the body, but there is also evidence that motor programs for skilled movements of the limbs reside
in the left-hemisphere for right-handers regardless of the body side on which the movements will be
performed (Kawashima et al., 1993). Therefore, even for one-handed movement, rapid exchange of
information between hemispheres is crucially important.
Fortunately, activities which positively influences bimanual skill are included in the physical
education classes, unfortunately, their value and general importance in the motor development is not
quite clear to all practitioners and therefore those activites are used less than they should be. The current
and similar studies with the same approach may possibly change that.
However, in future studies, it may be of great importance to expand the number of participants and
to include imaging or similar technology to relate behavioral and neuroanatomical measures.
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Sažetak
Ubrzan razvoj tehnologija proširene (engl. Augmented reality - AR) i virtuelne (engl. Virtual
reality - VR) realnosti u poslednjih nekoliko godina stvorio je nove mogućnosti za unapređenje i
osavremenjavanje nastave geografije. Brojna istraživanja ukazuju da ove tehnologije mogu pozitivno
uticati na ishode učenja i motivisanost učenika. Međutim, primena u školama je ograničena i integracija
je otežana zbog postojanja više otvorenih pitanja, kao i nedostatka primera dobre prakse. Na osnovu
pregleda literature, rezultata dva istraživanja sprovedena u Republici Srbiji (u kojima je učestvovalo
106 nastavnika i 48 studenata geografije) i analizom stanja urađena je SWOT analiza kako bi se istakle
prednosti i slabosti, kao i mogućnosti i opasnosti uključivanja proširene i virtuelne realnosti u nastavu
i učenje geografije na svim nivoima obrazovanja. U radu je naveden i predlog integracije.
Ključne reči: virtuelna realnost, nastava geografije, obrazovna tehnologija, proširena realnost, učenje
potpomognuto tehnologijom
1. Uvod
Kod primene novih informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) u obrazovanju pitanje nije da
li ih treba koristiti, nego kada, zašto i kako ih upotrebiti (Pešikan, 2016). Zhao et al. (2002) naglašavaju
da je fundamentalno sagledati odnos između tehnoloških inovacija i realnosti u školama (nastavnikovih
pedagoških uverenja, dostupnih resursa i dosadašnje prakse) i pronaći uslove pod kojima nova
tehnologija može biti efikasno primenjena u učionici kako bi se unapredila nastava. Faktori koji utiču
na IKT integraciju mogu biti relevantni i za integraciju mobilnih uređaja (Zhu et al., 2016), a samim
tim i za integraciju proširene i virtuelne realnosti, jer se njihova primena u nastavi nadovezuje na
korišćenje računara, mobilnih uređaja i interneta, odnosno na elektronsko, hibridno i mobilno učenje
(Gandolfi, 2018).
Može se reči da se proširena realnost (AR) kao koncept pojavila pre više od stotinu godina (Laine,
2018). Međutim, sam naziv je novijeg datuma i vezuje se za 1990. (ili 1992.) godinu kada je Thomas
Caudell skovao ovaj pojam kako bi opisao tehnologiju koja omogućava korisnicima da nošenjem
odgovarajućih kaciga/naočara (engl. head-mounted display - HMD) u svom vidnom polju vide i
virtuelne informacije (Caudell i Mizell, 1992; Gandolfi, 2018; Orlosky, Kiyokawa i Takemura, 2017).
Ronald Azuma je među prvima ponudio definiciju proširene realnosti i odredio ju je kao varijaciju
virtuelne realnosti (VR) u kojoj su virtuelni 3D objekti integrisani u realno okruženje i dostupni su u
realnom vremenu radi poboljšanja korisnikove percepcije i interakcije sa stvarnim svetom (Azuma,
1997). Vremenom su se pojavile i druge definicije, prateći potrebu za širim definisanjem ovog pojma,
koje se ne vezuju za specifičnu tehnologiju, samo za čulo vida ili 3D objekte (Garzón i Acevedo, 2019).
Pored korišćenja HMD uređaja ili putem projektovanja holograma, jedan od značajnih vidova primene
ove tehnologije je sa mobilnim uređajima i Laine (2018) definiše mobilnu proširenu realnost kao vrstu
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proširene realnosti u kojoj se pametni mobilni telefon ili tablet koristi za prikazivanje i interakciju sa
virtuelnim sadržajem. Garzón i Acevedo (2019) su sproveli meta analizu u koju su uključili 64
kvantitativnih istraživanja objavljenih između 2010. i 2018. godine. Rezultati ovog istraživanja ukazuju
da proširena realnost ima srednju veličinu efekta na ishode učenja (d = .68) i da je ova tehnologija
efikasnija u poređenju sa klasičnim predavanjem ili upotrebom multimedije na časovima.
Početak razvoja koncepta virtuelne realnosti se često vezuje za primere iz umetnosti kao što su Casa
dei Misteri u Pompejima, Sala delle Prospettive u Rimu, ili za panorame Roberta Barkera sa kraja XVIII
veka (Grau, 1999). Sa tehničkog aspekta, početak razvoja virtuelne realnosti kao posebne tehnologije
se vezuje za 1838. godinu i pojavu prvih uređaja za gledanje stereoskopskih slika (Jovanović i
Milosavljević, 2017), dok Winn (1993) ističe da se razvijanje ove tehnologije može pratiti kroz razvoj
HMD uređaja. Prvi HMD uređaj predstavio je 1968. godine Ivan Sutherland (Sutherland, 1968). Pojam
„virtuelna realnost“ je nastao 1987. godine i smatra se da ga je skovao i/ili popularizovao Jaron Lanier
kroz svoju kompaniju „VPL Research“ koja je proizvodila komercijalne VR naočare i dodatnu opremu
(Jovanović i Milosavljević, 2017; Lanier, 2017; Orlosky, Kiyokawa i Takemura, 2017). Postoje različite
definicije ovog pojma, tako da pojedini autori virtuelnu realnost definišu samo sa tri I, odnosno kao
imerzivnost, interaktivnost i imaginarnost (Burdea i Coiffet, 2003). Imerzivnost se vezuje za osećaj
prisutnosti ili za iskustvo „biti tamo“ (Cummings i Bailenson, 2016). U kontekstu obrazovanja,
virtuelna realnost se često definiše kao skup različitih tehnologija (hardvera i softvera) koje
omogućavaju imerzivno iskustvo učenja (Hussein i Nätterdal, 2015; Liu et al., 2017). Hite, Childers i
Jones (2019) ističu da se hardver koji se koristi za kreiranje virtuelnih okruženja može podeliti u tri
kategorije: 1) desktop sistemi, 2) HMD uređaji i 3) sistemi za projektovanje (kao što je kavezno
automatsko virtuelno okruženje - CAVE). Danas je opšte prihvaćena podela virtuelne realnosti na
desktop i imerzivnu (koja se odnosi na primenu CAVE sistema i HMD uređaja) (Freina i Ott, 2015;
Southgate, Smith i Cheers, 2016). Merchant et al. (2014) naglašavaju da je desktop virtuelna realnost
već pronašla svoje mesto na svim nivoima obrazovanja i da primena video igara (d = .51), simulacija
(d = .41) i virtuelnih svetova (d = .41) utiče pozitivno na ishode učenja. Brojni radovi (videti Freina i
Ott, 2015; Jensen i Konradsen, 2018; Martín-Gutiérrez et al., 2017; Southgate, Smith i Cheers, 2016;
Southgate et al., 2019; Stojšić, Ivkov-Džigurski i Maričić, 2019b) publikovani u poslednjih nekoliko
godina istražuju potencijale i efekte primene novih HMD uređaja (kao što su Oculus Rift, HTC Vive,
Google Cardboard, Samsung Gear VR i slični) u obrazovanju.
Gandolfi (2018) ističe da su virtuelna i proširena realnost različite strane istog novčića i da imaju
slične ciljeve i oblasti primene. Često se ove tehnologije sagledavaju zajedno kroz kontinuum
virtuelnosti (Milgram i Kishino, 1994) koji počinje sa realnim okruženjem, a završava se potpuno
virtuelnim. Između dve krajnosti kontinuuma se nalazi miks realnost (MR) koja obuhvata proširenu
realnost i proširenu virtuelnost. Takođe, u primeni je i naziv „imerzivne tehnologije“, koji se odnosi na
različite tehnologije uključujući i proširenu, miks i virtuelnu realnost (Suh i Prophet, 2018).
U ovom radu se koristi pojam imerzivne tehnologije kao zajednički naziv za proširenu i
virtuelnu realnost.
Daniela i Lytras (2019) ističu da tehnologije proširene i virtuelne realnosti omogućavaju da se vide
objekti, mesta i situacije koje u stvarnosti nisu dostupne, odnosno omogućavaju nova obrazovna
iskustva učenicima i pritom utiču i na njihove kognitivne sposobnosti opažanja i zamišljanja. Takođe,
pomenute tehnologije su značajne jer se mogu kombinovati i sa drugim razvijajućim tehnologijama
(kao što su 5G mreža, rudarenje i analiza podataka, veštačka inteligencija, internet stvari i slične), što
dovodi do unapređenja i teorije i prakse učenja potpomognutog tehnologijom (Daniela i Lytras, 2019).
1.1. Svrha istraživanja
U poslednjih nekoliko godina primena proširene i imerzivne virtuelne realnosti u obrazovanju je
rastući trend koji se nadovezuje na oblast mobilnog učenja (Bower i Sturman, 2015; Fombona, PascualSevillana i González-Videgaray, 2017; Martín-Gutiérrez et al., 2017). Ristić i Mandić (2018),
analizirajući Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i druge nacionalne strateške dokumente, ističu
da oni ne sprečavaju implementaciju mobilnog učenja, odnosno da predstavljaju dobar okvir za
nesmetanu integraciju i primenu mobilnih uređaja u obrazovnom sistemu Republike Srbije jer
promovišu pedagošku upotrebu IKT-a, učenje u onlajn okruženju i neophodnost razvijanja digitalne
kompetencije i nastavnika i učenika.
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U literaturi se navode različiti faktori koji utiču na uspešnost integracije novih obrazovnih
tehnologija, stepen prihvatanja od strane nastavnika i učenika, kao i na kvalitet njihove primene u
praksi. Puentedura (2015) je razradio SAMR model sa četiri nivoa integracije tehnologije (S supstitucija, A - augmentacija, M - modifikacija i R - redefinicija). Na prvom nivou (supstitucija) samo
se zamenjuje prethodni način rada novom tehnologijom bez funkcionalne promene, dok na poslednjem
četvrtom nivou (redefinicija) tehnologija omogućava kreiranje zadataka i sadržaja koji su prethodno
bili nezamislivi. Moersch (1995) ističe da su nastavnici koji imaju visok nivo samoefikasnosti skloniji
da prihvate promenu i uvedu inovacije u svoju praksu i da pri tome izaberu najbolju opciju. Brojna
istraživanja (videti Geng et al., 2019; Guest et al., 2018; Stojšić et al., 2018) testiraju konstrukte koji se
zasnivaju na orginalnom ili modifikovanom TAM (Technology Acceptance Model) okviru (Davis,
Bagozzi i Warshaw, 1989) pri ispitivanju prihvatanja i namere korišćenja imerzivnih tehnologija u
formalnom i neformalnom obrazovanju. Međutim, kako bi dobili što bolju opštu sliku o pozitivnim i
negativnim unutrašnjim i spoljašnjim uticajima na primenu tehnologija proširene i virtuelne realnosti u
nastavi geografije ovo istraživanje nismo bazirali na testiranju uticajnosti određenih konstrukta nego
smo se odlučili da sprovedemo SWOT analizu, odnosno da faktore razvrstamo u četiri grupe: snage
(engl. Strengths), slabosti (engl. Weaknesses), mogućnosti (engl. Opportunities) i opasnosti (engl.
Threats). Snage i slabosti se mogu posmatrati kao interni elementi, to su faktori koji se odnose na nivo
škole, odnosno karakteristike obrazovne tehnologije, nastavnika i učenika/studenata (u slučaju ovog
istraživanja), dok su mogućnosti i opasnosti vezane za spoljašnje (eksterne) uticaje (Todorović i
Ružičić, 2011).
Cilj ovog rada je da se prikažu rezultati SWOT analize koja se odnosi na primenu proširene i
virtuelne realnosti u nastavi i učenju geografije, kao i da se iznese predlog integracije ovih tehnologija.
Shodno postavljenom cilju mogu se definisati dva istraživačka pitanja:
1. Koje su snage, slabosti, mogućnosti i opasnosti integracije tehnologija proširene i virtuelne
realnosti u nastavu geografije?
2. Kako organizovati proces integracije?
2. Metod
2.1. Učesnici i procedura istraživanja
U ovom radu korišćeni su određeni odgovori dobijeni u dva istraživanja.
U prvom je učestvovalo 48 studenata završne godine osnovnih i master studija geografije koji su na
Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu školske 2016/2017. godine prošli obuku (zasnovanu
na modelu hibridne nastave) u trajanju od četiri nedelje o mogućnostima primene proširene i virtuelne
realnosti u nastavi i učenju geografije. Studenti su pre početka obuke popunili početni, a na kraju završni
upitnik. U uzorku preovlađuju studenti ženskog pola (60,42%), dok je prosečna starost 24,52 (SD =
3,76) godine.
U drugom istraživanju koje je sprovedeno od kraja novembra 2017. godine do sredine aprila 2018.
godine, učestvovalo je 106 nastavnika geografije koji su zaposleni u osnovnim i srednjim školama u
Republici Srbiji. Nastavnici su pre popunjavanja upitnika pogledali onlajn prezentaciju kako bi se
upoznali sa mogućnostima primene imerzivnih tehnologija u nastavnom procesu sa fokusom na nastavu
geografije. Od ukupnog broja nastavnika koji su učestvovali u istraživanju 76,42% je ženskog pola, dok
je prosečna starost 43,08 (SD = 8,20) godina. Deo rezultata iz ovog istraživanja je objavljen u radu „The
readiness of geography teachers to use mobile devices in the context of immersive technologies
integration into the teaching process“ (videti Stojšić, Ivkov-Džigurski i Maričić, 2019a).
2.2. Analiza podataka
Pri izradi SWOT analize mogu se koristiti različiti primarni i sekundarni podaci (Sayyed, Mansoori
i Jaybhaye, 2013). Na osnovu pregleda literature, analizom stanja i odgovora studenata i nastavnika
geografije na pojedina otvorena i zatvorena pitanja koja se odnose na upotrebljivost, procenu
mogućnosti i evaluaciju potencijala primene imerzivnih tehnologija u poučavanju i učenju geografije
izdvojeni su faktori tako da odgovaraju komponentama (snage, slabosti, mogućnosti i opasnosti) SWOT
analize. Pri analizi odgovora nastavnika i studenata na zatvorena pitanja primenjena je deskriptivna
statistika, dok su u odgovorima na otvorena pitanja traženi zajednički segmenti koji su grupisani i
prikazani u okviru odgovarajućeg faktora.
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3. Rezultati i diskusija
3.1. Rezultati SWOT analize
Na osnovu rezultata dobijenih iz dva istraživanja, pregledom literature i analizom stanja sprovedena
je SWOT analiza. Tabela 1 prikazuje objedinjene rezultate, dok izdvojeni podnaslovi u nastavku govore
više o komponentama ove analize.
Tabela 1: SWOT analiza primene proširene i virtuelne realnosti u nastavi geografije

Snage
• S1 - Razvijanje internet mreže u školama u
Srbiji
• S2 - Posedovanje mobilnih uređaja od strane
nastavnika i učenika (studenata)
• S3 - Povećanje zanimljivosti nastave i
aktivnosti učenika uz primenu mobilnih uređaja
• S4 - Prepoznavanje upotrebljivosti i afordansi
imerzivnih tehnologija u nastavi geografije
• S5 - Prihvatanje korišćenja od strane
nastavnika i studenata geografije
• S6 - Moguća efikasna primena pri poučavanju i
učenju geografskih sadržaja
• S7 - Moguća uspešna integracija kroz BYOD
inicijativu
• S8 - Mogućnost kombinovanja imerzivnih
tehnologija sa drugim onlajn alatima i
tradicionalnim nastavnim sredstvima

Mogućnosti
• O1 - Razvijanje novih pedagoških paradigmi i
učenja potpomognutog tehnologijom
• O2 - Promovisanje imerzivnih tehnologija na
konferencijama i skupovima namenjenim
nastavnicima
• O3 - Postojanje akreditovanih seminara i onlajn
obuka
• O4 - Postojanje međunarodnih projekata
namenjenih nastavnicima i učenicima
• O5 - Razvijena onlajn zajednica nastavnika
• O6 - Dostupnost aplikacija koje se mogu
primeniti u nastavi geografije
• O7 - Dostupnost 3D modela, 360° video
materijala i panorama u otvorenom pristupu
• O8 - Mogućnost korišćenja alata za neposrednu
izradu za kreiranje imerzivnih obrazovnih
iskustava
• O9 - HMD uređaji postaju sve jeftiniji i
dostupniji

Slabosti
• W1 - Restriktivni školski propisi
• W2 - Različito tumačenje zakonskih propisa i
drugih strateških dokumenata
• W3 - Nedovoljna IKT infrastruktura i
opremljenost škola
• W4 - Primena BYOD koncepta može naglasiti
socio-ekonomske razlike među učenicima
• W5 - Starosna i vremenska ograničenja, kao i
razlike među mobilnim i HMD uređajima
• W6 - Bezbednosni i zdravstveni rizici
• W7 - Ograničenost samo na besplatan softver
• W8 - Neophodnost obuke i institucionalne i
tehničke podrške
• W9 - Inicijalno obrazovanje ne razvija
napredne digitalne kompetencije
• W10 - Primena zahteva intenzivan rad
nastavnika u pripremnoj fazi
• W11 - Rizik loše integracije i teškoće u radu sa
velikim odeljenjima
Opasnosti
• T1 - Uvođenje restriktivnih zakonskih propisa
po pitanju primene mobilnih i HMD uređaja
• T2 - Ubrzan razvoj mobilnih i imerzivnih
tehnologija dovodi do brzog zastarevanja uređaja
• T3 - Ukidanje ili promena uslova korišćenja
alata ili aplikacija
• T4 - Izostanak šire društvene podrške za
primenu imerzivnih tehnologija u obrazovanju
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3.1.1. Snage (prednosti)
S1 (razvijanje internet mreže u školama u Srbiji) – Ristić i Mandić (2018) ističu da je na Akademsku
mrežu Srbije (AMRES) povezano više od 1.500 osnovnih i srednjih škola, odnosno da je oko 90%
škola u Srbiji pokriveno mrežom. Na ovaj način učenici, studenti i zaposleni u školama i
visokoškolskim ustanovama mogu besplatno da koriste bežični internet, čime se ostvaruje preduslov
za korišćenje mobilnih uređaja u nastavnom procesu.
S2 (posedovanje mobilnih uređaja od strane nastavnika i učenika/studenata) – Istraživanje koje su
sproveli Popadić i Kuzmanović (2013) na uzorku od 3.876 učenika iz svih delova Republike Srbije
(bez teritorije AP Kosovo i Metohija) ukazuje da je većina osnovaca (84% učenika četvrtog razreda
i 94% učenika šestog i osmog razreda), kao i 99% učenika srednjih škola imala sopstveni mobilni
telefon. Rezultati naših istraživanja pokazuju da je većina studenata geografije posedovala pametan
mobilni telefon (93,75%) i laptop računar (81,25%) na početku obuke, dok samo jedan student nije
posedovao ni jedan mobilni uređaj. Slični rezultati su dobijeni i u istraživanju sa nastavnicima
geografije, odnosno 85,85% njih je prijavilo da poseduje pametan mobilni telefon, a 87,74% da
poseduje laptop računar. Samo jedan nastavnik nije posedovao ni jedan mobilni uređaj. Na osnovu
predstavljenih istraživanja može se zaključiti da postoji mogućnost uključivanja BYOD (akronim
od bring your own device – ponesi svoj uređaj) koncepta u nastavni proces, ako ne kroz 1:1 (mobilni
uređaj za svakog učenika), onda kroz grupni oblik rada. Ristić i Mandić (2018) ističu da je pametan
mobilni telefon više računar nego telefon i da se korišćenjem ovih uređaja i odgovarajućih aplikacija
mogu prevazići (bar donekle) dugogodišnji problemi obrazovnih ustanova vezani za nedostatak
nastavnih sredstava.
S3 (povećanje zanimljivosti nastave i učeničke aktivnosti sa mobilnim uređajima) – Većina (79,17%)
studenata geografije, posle odslušane obuke, se slaže da primena aplikacija za mobilne uređaje čini
da nastava postaje zanimljivija učenicima, isto misli i 82,08% nastavnika. Pojedini nastavnici (n =
27) su ostavili komentare ili su napisali lična iskustva sa mobilnim uređajima u učionici iz kojih se
može zaključiti da njihova primena povećava zanimljivost nastave i zadovoljstvo učenika (n = 7),
kao i da utiče pozitivno na aktivnost učenika (posebno onih koji su uglavnom pasivni na časovima).
Rezultati meta analize koju su sproveli Sung, Chang i Liu (2016) ukazuju na pozitivne efekte
mobilnih uređaja na ishode učenja (srednja veličina efekta = .523), kao i na motivaciju, angažman,
zadovoljstvo i stavove učenika (srednja veličina efekta = .433).
S4 (prepoznavanje upotrebljivosti i afordansi) – Bower i Sturman (2015) ističu da prosvetni radnici
mogu da iskoriste pedagoške mogućnosti novih obrazovnih tehnologija samo ako razumeju njihov
potencijal (odnosno afordanse). I nastavnici i studenti koji su učestvovali u sprovedenim
istraživanjima su uočili da postoje bar ograničene mogućnosti primene imerzivnih tehnologija sa
različitim geografskim nastavnim sadržajima. Nastavnici su na petostepenoj skali Likertovog tipa (1
= bez mogućnosti, 3 = ograničene i 5 = izuzetne mogućnosti) najbolje ocenili mogućnosti primene
proširene realnosti sa fizičkogeografskim (M = 4,05; SD = 0,87) i regionalnogeografskim (M = 4,02;
SD = 0,80) nastavnim sadržajima, a sa virtuelnom realnosti su isto najviše ocenili fizičkogeografske
(M = 3,65; SD = 1,11) i regionalnogeografske (M = 3,64; SD = 1,06) programske sadržaje. I studenti
su na istoj skali ocenjivali mogućnosti imezivnih tehnologija i kada je u pitanju proširena realnost
najbolje su ocenili mogućnosti primene sa fizičkogeografskim (M = 3,54; SD = 0,90) i
regionalnogeografskim (M = 3,50; SD = 0,92) sadržajima, a kada je u pitanju virtuelna realnost
najbolje su ocenili mogućnosti regionalnogeografskih (M = 3,42; SD = 0,94) i fizičkogeografskih
(M = 3,33; SD = 0,86) programskih sadržaja. Takođe, oko 87% nastavnika i oko 40% studenata je
na povezana otvorena pitanja odgovorilo sa konkretnim primerima nastavnih sadržaja koji bi prema
njihovom mišljenju uključivanjem proširene ili virtuelne realnosti postali dostupniji, očigledniji i
jednostavniji za razumevanje. Ovakvi rezultati ukazuju da i studenti i nastavnici geografije
prepoznaju obrazovni potencijal imerzivnih tehnologija.
S5 (prihvatanje korišćenja imerzivnih tehnologija) – Većina studenata geografije (56,25%) bi koristila
mobilne AR aplikacije koje prate udžbenike i druge nastavne materijale pri učenju predmeta koje
pohađaju na fakultetu (dok je 35,42% neodlučno, a samo 8,33% studenata ne želi da koristi
tehnologiju proširene realnosti pri učenju). Takođe, većina studenata (66,67%) se izjasnila da bi
koristila HMD uređaje pri učenju predmeta koje slušaju na fakultetu (dok je 27,08% neodlučno, a
samo 6,25% studenata ne želi da koristi imerzivnu virtuelnu realnost pri učenju). Nastavnici
geografije koji su učestvovali u istraživanju se u većini (87,74%) slažu da bi koristili uređaje za
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imerzivnu virtuelnu realnost u nastavi (ukoliko bi im isti bili na raspolaganju), dok dva nastavnika
(1,89%) već koriste HMD uređaje u praksi (9,43% neodlučno, a samo jedan nastavnik [0,94%] ne
želi da koristi ovu tehnologiju). U istraživanju koje su sproveli Stojšić, Ivkov-Džigurski i Maričić
(2019b) učestvovala su i dva nastavnika geografije koji prijavljuju da učenici osnovnoškolskog
uzrasta sa oduševljenjem prihvataju primenu HMD uređaja na časovima.
S6 (moguća efikasna primena pri poučavanju i učenju geografskih sadržaja) – Istraživanja pokazuju
uglavnom pozitivne efekte primene i proširene (videti Bursztyn et al., 2017; Carbonell Carrera i
Bermejo Asensio, 2017; Shelton i Hedley, 2002; Turan, Meral i Sahin, 2018; Vaughan, Vaughan i
Seeley, 2017) i desktop i imerzivne virtuelne (videti Carbonell-Carrera i Saorín, 2017; Markowitz
et al., 2018; Minocha, Tudor i Tilling, 2017; Šašinka et al., 2019; Tüzün et al., 2009) realnosti na
ishode učenja i motivaciju učenika na svim nivoima obrazovanja.
S7 (moguća uspešna integracija kroz BYOD inicijativu) – Istraživanje koje su sproveli Stojšić, IvkovDžigurski i Maričić (2019b) pokazuje da inovativni nastavnici u Republici Srbiji mogu uspešno da
iskoriste mobilne uređaje svojih učenika kako bi integrisali AR/VR aplikacije i sadržaje.
S8 (mogućnost kombinovanja sa drugim onlajn alatima i nastavnim sredstvima) – Minocha, Tudor i
Tilling (2017) ističu da se najefektivnija primena virtuelne realnosti u obrazovanju može postići ako
se ova tehnologija kombinuje sa mobilnim aplikacijama, video materijalima, blogovima, forumima
i slično. Takođe, i u istraživanju koje su sproveli Stojšić, Ivkov-Džigurski i Maričić (2019b)
nastavnici su najčešće prijavljivali da su AR/VR aplikacije i sadržaje kombinovali sa onlajn alatima
i štampanim nastavnim materijalima. Karakterističana primena proširene realnosti sa tradicionalnim
nastavnim sredstvima je AR udžbenik, a kao primer može poslužiti aplikacija koja prati udžbenik
Geografija za sedmi razred osnovne škole (autor: Milutin Tadić, izdavač: Zavod za udžbenike,
Beograd) (Stojšić, Ivkov-Džigurski i Maričić, 2019a).
3.1.2. Slabosti
W1 (restriktivni školski propisi) – Istraživanje sa nastavnicima geografije pokazuje da većina (58,49%)
radi u školama u kojima je zabranjeno korišćenje mobilnih uređaja na časovima, dok 24,53% radi u
školama u kojim ovo pitanje nije regulisano. Samo 16,98% nastavnika radi u školama u kojima je
dozvoljeno školskim pravilnikom korišćenje mobilnih uređaja na časovima. Jedna učesnica je
izrazila svoju zabrinutost i moguće negativne posledice po nastavnika ako ne poštuje restriktivna
pravila škole.
W2 (različito tumačenje zakonskih propisa) – Ristić i Mandić (2018) ističu da zakonski propisi
Republike Srbije nisu prepreka za primenu mobilnih uređaja u nastavi. Međutim, dva nastavnika
ističu da oni jesu prepreka i da je integracija mobilnih i HMD uređaja moguća tek pošto njihova
primena bude podržana zakonima i uredbama. Takođe, deo studenata (18,75%) misli (i posle
odslušane obuke koja je uključivala analizu zakona i primera iz prakse) da propisi Republike Srbije
zabranjuju upotrebu mobilnih uređaja u učionici, dok je čak 56,25% neodlučno po ovom pitanju.
W3 (nedovoljna IKT infrastruktura i opremljenost škola) – Samo 50% nastavnika geografije koji su
učestvovali u istraživanju ima pristup digitalnoj učionici u školi, dok 71,70% ima računar na
raspolaganju u učionici/kabinetu za geografiju, a 66,04% i internet. Međutim, iz odgovora
nastavnika na otvorena pitanja primećuje se problem zastarelih računara (n = 3), dok je šest
nastavnika istaklo i probleme sa internetom (kao što su nedostupnost u svim učionicama, mala brzina
i nedovoljno WiFi priključaka). Stojšić et al. (2016) ističu da računari u našim školama ne
ispunjavaju minimalne zahteve za korišćenje naprednih HMD uređaja kao što su Oculus Rift i HTC
Vive. Treba istaći i da 51,89% nastavnika i 37,50% studenata (50% ne zna kako da odgovori)
geografije misli da škole nemaju odgovarajuće uslove i opremu za korišćenje proširene realnosti u
nastavi. Isto važi i za virtuelnu realnost, 60,38% nastavnika i 50% studenata (37,50% ne zna kako
da odgovori) smatra da škole nemaju odgovarajuće uslove. Jedan od učesnika, u istraživanju koje su
sproveli Stojšić, Ivkov-Džigurski i Maričić (2019b), ističe da je najveći problem pri primeni
imrezivne virtuelne realnosti u nastavi geografije oslanjanje na učeničke uređaje, odnosno
nepostojanje potrebne opreme u vlasništvu škole.
W4 (primena BYOD koncepta može naglasiti socio-ekonomske razlike među učenicima) – Četiri
nastavnika geografije su izrazili zabrinutost da bi primena mobilnih uređaja koje poseduju učenici
mogla da dovede do isticanja njihovih socio-ekonomskih razlika, jer nemaju svi učenici savremene
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i kvalitetne mobilne telefone, tablete i laptop računare. Takođe, istaknuto je da se na ovaj način može
stvoriti jaz između učenika koji poseduju adekvatne uređaje i onih koji ih ne poseduju.
W5 (starosna i vremenska ograničenja, kao i razlike između mobilnih i HMD uređaja) – Većina novih
HMD uređaja je namenjena osobama koje su starije od 13 godina (Southgate, Smith i Cheers, 2016).
Međutim, Google Cardboard HMD mogu koristi i deca starija od 7 godina uz kontrolu odraslih
(Stojšić et al., 2016). Preporučljivo je koristiti imerzivnu virtuelnu realnost ograničeno, do 15 minuta
kontinuirano (Southgate et al., 2019). Karakteristike pametnih mobilnih telefona se znatno razlikuju
i nemaju svi uređaji ugrađene inercijalne senzore (akcelerometar, žiroskop i magnetometar) koji su
neophodni za korišćenje Google Cardboard-a (mobilna virtuelna realnost). Takođe, mnogi modeli
ne podržavaju ni ARKit ili ARCore koji su potrebni za određene obrazovne AR aplikacije. Stojšić et
al. (2018) ističu da velike razlike između HMD uređaja predstavljaju značajan problem za njihovo
korišćenje u obrazovanju i navode da su pojedine aplikacije (kao što je i Google Earth VR) dostupne
samo za napredne VR kacige/naočare koje rade uz pomoć računara.
W6 (bezbednosni i zdravstveni rizici) – Korišćenje AR/VR kaciga/naočara može da izazove osećaj
mučnine, glavobolju, naprezanje očiju, dezorijentaciju, vrtoglavicu i slične negativne efekte
(Papanastasiou et al., 2018). O potrebnim pripremama i bezbednosnim i zdravstvenim merama koje
je neophodno preduzeti pri primeni HMD uređaja u nastavi videti Southgate et al. (2019). Takođe,
učenici mogu postati preterano zavisni od svojih pametnih telefona što može dovesti i do opsesije
(Anshari et al., 2017). Kod primene mobilnih uređaja učenika na časovima neophodno je da se
nastavnici dobro upoznaju sa literaturom o BYOD inicijativi i primerima dobre prakse.
W7 (ograničenost samo na besplatan softver) – Problem nabavke i korišćenja legalnog softvera je
naglašen još 2013. godine u Istraživanju o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u
školama u Srbiji (Džigurski et al., 2013). Jedna od učesnica istraživanja sa nastavnicima geografije
se posebno osvrnula na ovaj problem i istakla je da oprema bez odgovarajućeg softvera ne vredi
puno i da škole treba da obezbede svakom nastavniku softver koji mu je potreban ako očekuju
kvalitetnu IKT nastavu. Takođe, nastavnici koji u Republici Srbiji koriste imerzivne tehnologije su
nedostatak sredstava škole za nabavku AR/VR aplikacija označili kao značajno ograničenje (Stojšić,
Ivkov-Džigurski i Maričić, 2019b).
W8 (neophodnost obuke i institucionalne i tehničke podrške) – Vilotijević i Vilotijević (2008)
napominju da je za uvođenje inovacija neophodna sistematska priprema nastavnika. Uvođenje
tehnoloških promena u nastavnu praksu zahteva snažnu institucionalnu podršku, jer resursi (i znanja)
koji su potrebni za korišćenje novih tehnologija često prevazilaze mogućnosti pojedinačnih
nastavnika (Zhao et al., 2002). U istraživanju sa nastavnicima geografije četiri učesnika su posebno
naglasili da nisu dovoljno edukovani i da nemaju potrebno iskustvo da bi uključili mobilne i HMD
uređaje u nastavnu. Brojni radovi (videti Gandolfi, 2018; Graziano, 2017; Stojšić, Ivkov-Džigurski
i Maričić, 2019a) naglašavaju da je neophodno obučiti nastavnike i studente (nastavnih usmerenja)
za primenu tehnologija proširene i virtuelne realnosti. Stojšić, Ivkov-Džigurski i Maričić (2019b)
ističu da su sve dimenzije podrške (učenika, drugih nastavnika, specijaliste za obrazovne
tehnologije, direktora, roditelja i zajednice) značajne pri integraciji, kao i da nedostatak podrške (na
primer protivljenje kolega ili roditelja) može značajno da utiče na obim i kvalitet primene imerzivnih
tehnologija u praksi.
W9 (inicijalno obrazovanje ne razvija napredne digitalne kompetencije) – Ristić (2018), na osnovu
analize sadržaja planova i programa fakulteta koji obrazuju buduće nastavnike predmetne nastave
(uključujući i nastavnike geografije), ističe da ovi kurikulumi ne razvijaju napredne digitalne
kompetencije i da se ne posvećuje pažnja primeni mobilnog učenja u okviru didaktičko-metodičke
obuke studenata.
W10 (primena zahteva intenzivan rad nastavnika u pripremnoj fazi) – Uvođenje promena podrazumeva
i dodatne obaveze za nastavnike koji da bi uspešno realizovali inovativne časove moraju da utroše
više vremena i energije (Vilotijević i Vilotijević, 2008). U istraživanju koje su sproveli Stojšić,
Ivkov-Džigurski i Maričić (2019b) kao ograničenje primene imerzivnih tehnologija u nastavi
istaknuto je produženo vreme potrebno za pripremu časa (nastavnica geografije je istakla da joj je
potrebno dodatnih četiri sata za pripremu jednog časa na kojem koristi Google Cardboard uređaje).
W11 (rizik loše integracije i teškoće u radu sa velikim odeljenjima) – Daniela (2019) ističe da nastava
treba da bude zanimljiva učenicima, ali to ne znači da treba koristiti nove tehnologije samo zbog
njihove „interesantnosti“ (jer to može da ugrozi metakognitivni razvoj učenika koji umesto da pažnju
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posvete nastavnim sadržajima mogu biti fascinirani i fokusirani na samu tehnologiju). Takođe,
Gandolfi (2018) navodi da nije opravdano integrisati imerzivne tehnologije samo zbog „Wow“
efekta i naglašava da tehnički problemi koji prate ove tehnologije znatno smanjuju njihovu
upotrebljivost u obrazovanju. Kuznekoff, Munz i Titsworth (2015) ukazuju da efekat mobilnih
uređaja u učionici zavisi od načina njihovog korišćenja i da ovi uređaji mogu uticati negativno na
ishode učenja ako se koriste za aktivnosti koje nisu vezane za čas. U istraživanju sa nastavnicima
geografije naglašeno je pitanje uticaja nekontrolisanog korišćenja mobilnih uređaja i interneta na
razvoj kritičkog mišljenja učenika („sve mogu da pronađu, sve manje razmišljaju“), zatim jedna
nastavnica je navela da časovi na kojima se koriste pametni mobilni telefoni (u školama u kojima je
njihova primena zabranjena) uglavnom nisu uspešni jer učenici ne znaju da iskoriste ove uređaje za
učenje (tako da ih zloupotrebljavaju za dopisivanje ili slušanje muzike), dok dva nastavnika posebno
ističu da imaju problem kontrole korišćenja interneta od strane učenika u velikim odeljenjima.
3.1.3. Mogućnosti
O1 (razvijanje novih pedagoških paradigmi i učenja potpomognutog tehnologijom) – Teorija učenja
potpomognutog tehnologijom se intenzivno razvija i radovi u ovoj oblasti sve češće uključuju i
primenu imerzivnih tehnologija. Kinshuk et al. (2016) prepoznaju proširenu i virtuelnu realnost kao
inovativne tehnologije (jer omogućavaju obrazovna iskustva koja su bila teško izvodljiva ili
nemoguća u tradicionalnoj nastavi) koje se mogu uključiti u pametna okruženja za učenje. Takođe,
u poslednjih nekoliko godina formira se i nova paradigma nazvana pametna pedagogija (engl. Smart
pedagogy) kao pokretačka snaga učenja potpomognutog tehnologijom (videti Daniela, 2019).
Poznavanje paradigmi i teorija koje podržavaju primenu imerzivnih tehnologija u nastavnom
procesu olakšava nastavniku njihovu integraciju, primenu i evaluaciju.
O2 (promovisanje imerzivnih tehnologija na konferencijama i skupovima) – Na skupovima namenjenim
nastavnicima (kao što Nove tehnologije u obrazovanju, Scientix konferencija, Sajam obrazovanja i
nastavnih sredstava i slične) održanim u poslednje dve godine u Republici Srbiji imerzivne
tehnologije su pronašle svoje mesto kako u predavačkom tako i u izložbenom delu ili radionicama.
Ovi skupovi su masovno posećeni i daju mogućnost nastavnicima da neposredno isprobaju HMD
uređaje i/ili tablete i obrazovne AR/VR aplikacije i druge sadržaje.
O3 (postojanje akreditovanih seminara i onlajn obuka) – Кatalog programa stalnog stručnog
usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za školsku 2018/2019., 2019/2020. i
2020/2021. godinu (Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, 2018) sadrži brojne
akreditovane programe koji se tiču unapređenja digitalnih kompetencija nastavnika i primene IКTa u realizaciji nastavnog procesa. Određeni programi (kao što su: 320 - Mobilni telefon – moja mini
učionica; 325 - Primena virtuelne realnosti u nastavnom procesu; 537 - Povezivanjem znanja do
novih saznanja i slični) obuhvataju i teme koje se odnose na primenu tehnologija proširene i
virtuelne realnosti u nastavi. Takođe, nastavnicima su dostupni brojni masovni otvoreni onlajn
kursevi i vebinari, dok se primena Minecraft: Education Edition-a može naučiti putem kurseva
dostupnih na Microsoft Educator Community platformi (https://education.microsoft.com/), a
primena
aplikacije
Google
Expeditions
kroz
Google
Teacher
Center
(https://teachercenter.withgoogle.com/).
O4 (postojanje međunarodnih projekata namenjenih nastavnicima i učenicima) – U sklopu obuke
studenti geografije su analizirali augmentovane postere koji su proizašli iz eTwinning projekta
„Interactive European Pathways“ i na osnovu njih su uradili i praktični zadatak. Uključivanje
nastavnika geografije u odgovarajuće eTwinning, Scientix i druge međunarodne projekte predstavlja
značajnu mogućnost za implementaciju tehnologija proširene i virtuelne realnosti. U istraživanju
koje su sproveli Stojšić, Ivkov-Džigurski i Maričić (2019b) jedna nastavnica je navela da je počela
da koristi AR i VR aplikacije u nastavi zahvaljujući učešću u međunarodnim projektima i razmeni
iskustva sa kolegama iz drugih država.
O5 (razvijena onlajn zajednica nastavnika) – Stojšić et al. (2016) ističu da su brojni blogovi i grupe na
društvenim mrežama posvećeni primeni virtuelne realnosti i HMD uređaja u nastavnom procesu.
Isti autori navode da nastavnici na internetu mogu da pronađu iskustva nastavnika
koji primenjuju imerzivne tehnologije u praksi, njihove nastavne materijale, kao i primere
priprema časova.
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O6 (dostupnost aplikacija koje se mogu primeniti u nastavi geografije) – Johnston et al. (2018) su
sagledali dostupne VR aplikacije namenjene obrazovanju (pojedine se mogu primeniti za učenje
geografije) i predstavili su njihov pedagoški potencijal. Stojšić et al. (2016) su naveli VR aplikacije
(neke podržavaju i AR pristup) koje se mogu koristiti u nastavi geografije, dok su pri analizi
aplikacije Google Expeditions izdvojili i određene serije 360° panorama koje se mogu primeniti pri
realizaciji različitih geografskih programskih sadržaja.
O7 (dostupnost 3D modela, 360° video materijala i panorama u otvorenom pristupu) – Cawood i Bond
(2019) ističu da je razvojem kompjuterske tehnologije i alata za vizuelizaciju olakšano pravljenje
3D modela i da korišćenje ovih modela može olakšati učenje geoloških i geomorfoloških nastavnih
sadržaja studentima geografije. Isti autori ističu značaj Sketchfab-a za pronalaženje 3D modela koji
su pogodni za nastavu i predstavili su eRock (https://www.e-rock.co.uk/) repozitorijum sa otvorenim
pristupom. Stojšić et al. (2018) su ukazali da su nastavnicima geografije besplatno dostupni brojni
3D modeli, 360° video materijali i panorame i izvršili su pregled ovih resursa.
O8 (mogućnost korišćenja alata za neposrednu izradu) – Za izradu obrazovnih iskustava sa imerzivnim
tehnologijama se često koriste platforme (okruženja) za razvijanje igara kao što su Unity i Unreal
(Stojšić et al., 2018). Međutim, nastavnicima su na raspolaganju i alati za neposrednu izradu (engl.
authoring tools) koji ne zahtevaju programerske veštine. Neki od tih alata su: Tour Creator,
Metaverse Studio, CoSpaces Edu i slični. Takođe, pojedini onlajn alati koji su upućenim
nastavnicima već poznati (kao što su Nearpod i ThingLink) su dodali i mogućnost rada sa 3D
modelima i 360° okruženjima.
O9 (HMD uređaji postaju sve jeftiniji i dostupniji) – Macpherson i Keppell (1998) navode da su cene
HMD uređaja sa visokom rezolucijom i praćenjem pokreta glave dostizale i 95.000 dolara krajem
XX veka. Merchant et al. (2014) ističu da su stari HMD uređaji bili izvan budžeta škola i da
značajnija upotreba imerzivne virtuelne realnosti u formalnom obrazovanju nije zabeležena.
Međutim, situacija je promenjena pojavom Oculus Rift-a (2013. godina) i Google Cardboard-a
(2014. godina), kada su prvi put u istoriji HMD uređaji postali masovno dostupni (Stojšić et al.,
2016). Olmos et al. (2018) ukazuju da je ekonomično investirati u HMD uređaje koji rade uz pomoć
pametnih telefona i da su oni pogodni za upotrebu u učionici, dok Stojšić, Ivkov-Džigurski i Maričić
(2019b) izdvajaju i samostalne uređaje (ClassVR, Oculus Go i slični) kao prigodne za obrazovne
institucije.
3.1.4. Opasnosti
T1 (uvođenje restriktivnih zakonskih propisa) – Mogućnosti primene proširene realnosti bi bile svedene
na minimum donošenjem zakonskih propisa koji zabranjuju primenu pametnih mobilnih telefona i
tableta na časovima, dok bi zabrana HMD uređaja potpuno onemogućila primenu imerzivne
virtuelne realnosti u nastavi geografije.
T2 (ubrzan razvoj mobilnih i imerzivnih tehnologija dovodi do brzog zastarevanja uređaja) – Novi
modeli mobilnih uređaja popularnih proizvođača izlaze na svakih nekoliko meseci, što dovodi do
ubrzanog zastarevanja prethodnih modela. Ovo je pogotovo izrazito kod mobilne proširene realnosti,
jer stariji modeli pametnih telefona ne podržavaju ARKit ili ARCore, što onemogućava korišćenje
novih AR aplikacija (uključujući i Google Expeditions). Isto važi i za virtuelnu realnost i Stojšić,
Ivkov-Džigurski i Maričić (2019b) ukazuju na težinu odluke pri izboru HMD uređaja i pitaju da li
je ekonomski opravdano ulagati u skupu VR opremu (ako se stalno najavljuje nova i bolja).
T3 (ukidanje ili promena uslova korišćenja alata ili aplikacija) – Kroz organizovanu obuku studenti
geografije su bili obučeni da koriste Aurasma Studio (kasnije je ime promenjeno u HP Reveal Studio
[https://studio.hpreveal.com/landing]). Međutim, ovaj alat za neposrednu izradu je ukinut u julu
2019. godine i nije moguće kreirati nove AR sadržaje sa njim. Nešto ranije, 2015. godine istu
sudbinu doživela je i aplikacija Junaio, koju su koristili brojni inovativni nastavnici za kreiranje
sopstvenih sadržaja. Takođe, onlajn alati često menjaju uslove korišćenja, odnosno mogu smanjiti
funkcije koje su besplatne ili uvesti plaćanje za korišćenje.
T4 (izostanak šire društvene podrške) – Ristić (2018) naglašava da je za efikasnu primenu IKT
neophodna konstantna podrška institucija koja obuhvata i konkretne akcije, kao i rad na pozitivnim
stavovima prema novim obrazovnim tehnologijama. Međutim, istraživanje koje su sproveli Stojšić,
Ivkov-Džigurski i Maričić (2019b) pokazuje da često izostaje podrška (i društva, i škole, i kolega i
roditelja) nastavnicima koji koriste AR/VR tehnologije u praksi u Republici Srbiji.

517

3.2. Predlog integracije
Ristić (2018: 126) ističe da „ne postoji strateški i sistemski pristup u integraciji digitalnih tehnologija
u obrazovni sistem na svim nivoima“, zatim da iskustva govore da su digitalno kompetentniji nastavnici
skloniji upotrebi novih metoda poučavanja i da je motivacija za uvođenje novih metoda povezana sa
stepenom razvijenosti kompetencija.
Studenti, koji pripadaju generaciji Z (rođeni između 1995. i 2005. godine), očekuju da su digitalni
alati za učenje integrisani u njihovo obrazovanje i imaju tendenciju da posebno napreduju kada su im
omogućena izazovna imerzivna obrazovna iskustva (Azhar, Kim i Salman, 2018). Navedeno govori da
je potrebno integrisati digitalne tehnologije u fakultetsku nastavu, dok se didaktičko-metodički predmeti
moraju prilagoditi novim pedagoškim paradigmama i uključiti mobilne i imerzivne tehnologije u svoje
silabuse. Stojšić, Ivkov-Džigurski i Maričić (2019a) ističu da se i inicijalno didaktičko-metodičko i
profesionalno usavršavanje nastavnika sve više zasniva na modelu Tehnološko-pedagoško-predmetnog
znanja (TPACK; Koehler, Mishra i Cain, 2013). Pored razumevanja TPACK modela potrebno je
obezbediti i obrazovanje za efikasnu primenu IKT koje se prema Ristić (2018) sastoji iz četiri faze. U
prvoj fazi je potrebno da nastavnici (ili budući nastavnici) detektuju potencijal primene određene
tehnologije u nastavnom radu, u drugoj fazi da nauče da je primenjuju, dok je u trećoj fazi cilj da
razumeju gde i kada da je primene, a u četvrtoj fazi fokus je na specijalizaciji za korišćenje
odgovarajućih alata (u skladu sa potrebama nastavnog predmeta). Obrazovanje studenata geografije za
primenu imerzivnih tehnologija se može sprovoditi u navedene četiri faze u okviru didaktičkometodičkih predmeta.
Ristić (2018) napominje da se digitalne tehnologije u nastavnom procesu mogu svrsishodno
primeniti samo ako su nastavnici osposobljeni i ako imaju potrebne uslove. Međutim, pored izdvojenog
dodali bismo i stanje školske klime i propise škole, jer loša školska klima i restriktivni propisi mogu
ugušiti želju i inicijativu nastavnika da u praksu uključi mobilne i imerzivne tehnologije. Predlažemo
da se obuka nastavnika geografije za primenu proširene i virtuelne realnosti realizuje na osnovu ACE
(A - acceptance, C - creation i E - expertise) okvira (videti Geng et al., 2019). Pomenuti okvir se
realizuje kroz tri koraka. Prvi korak je prihvatanje i u njemu je potrebno nastavnicima predočiti
potencijalnu korisnost imerzivnih tehnologija i obezbediti im mogućnost da se upoznaju sa konkretnim
primerima AR/VR aplikacija namenjenih nastavi/učenju. Stepen prihvatanja imerzivnih tehnologija od
strane nastavnika geografije se može proveriti konstruktima TAM modela (Davis, Bagozzi i Warshaw,
1989). Drugi korak je kreiranje i u njemu nastavnike treba pripremiti za korišćenje i modifikovanje
dostupnih resursa, zatim za upotrebu aplikacija, alata za neposrednu izradu i opreme (na primer 360°
kamera) radi stvaranja novih nastavnih materijala. U okviru drugog koraka neophodno je podsticati
nastavnike da napravljene materijale i pripreme časova razmenjuju sa kolegama. Treći korak je
ekspertiza i odnosi se na korišćenje imerzivnih tehnologija u praksi u dužem periodu, odnosno kroz
ovaj korak nastavnik kontinuirano unapređuje i prilagođava primenu proširene i/ili virtuelne realnosti
potrebama nastave i učenika i uči šta daje željene rezultate (a šta ne) kroz cikluse akcionih istraživanja
(Geng et al., 2019).
Zhao et al. (2002) napominju da bi nastavnici trebalo da usvoje evolucionistički, a ne
revolucionistički pristup prema inovacijama, jer prevelike promene mogu dovesti do negativnih efekata
i frustracije. Ovu sugestiju bi trebalo prihvatiti i kada je u pitanju integracija imerzivnih tehnologija na
svim nivoima geografskog obrazovanja, odnosno nastavnik treba da:
1. proceni da li ima potrebnu infrastrukturu, podršku i opremu (bilo da je u ličnom vlasništvu ili
vlasništvu škole ili učenika) na raspolaganju;
2. proceni šta i kako može da primeni u skladu sa razvijenošću svojih kompetencija, dostupnih
resursa i potreba nastave i učenika (cilj je postići efikasno i personalizovano obrazovno iskustvo);
3. preduzme sve mere koje se tiču bezbednosti, odnosno obezbedi i pripremi prostor i uređaje,
napravi informativne postere, prikupi potrebne informacije od učenika, dozvole i slično (za više
informacija o integraciji imerzivne virtuelne realnosti videti Southgate et al., 2019);
4. dobro pripremi učenike za korišćenje mobilnih i/ili HMD uređaja u obrazovne svrhe i sastavi
pravila rada (videti Anshari et al., 2017) kojih se učenici (studenti) moraju pridržavati;
5. odabere nastavne sadržaje sa kojim će primeniti tehnologije proširene i/ili virtuelne realnosti, pri
tome bi trebalo da krene od obrazovnih standarda i željenih ishoda (Stojšić et al., 2016), kao i
čestih miskoncepcija i nastavnih jedinica koje su učenicima teške za učenje (Stojšić et al., 2018);
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6. vrši kontinuiranu evaluaciju;
7. podeli iskustva iz prakse (na primer može da se prijavi na konkurse kao što su: Digitalni čas,
Najbolja metodička inovacija i Saznali na seminaru – primenili u praksi), poveže se sa drugim
nastavnicima koji koriste imerzivne tehnologije u nastavi i prati otvorene nacionalne i
međunarodne projekte.
4. Zaključak
Ubrzan razvoj proširene i imerzivne virtuelne realnosti u poslednjih nekoliko godina otvorio je
mogućnosti da se ove tehnologije značajnije primene u obrazovanju, dok je geografija jedan od najčešće
izdvajanih nastavnih predmeta koji mogu ostvariti značajne benefite od integracije imerzivnih
tehnologija (Stojšić, Ivkov-Džigurski i Maričić, 2019a).
Daniela i Lytras (2019) naglašavaju da integracija proširene i virtuelne realnosti u obrazovni
kontekst mora uzeti u obzir ciljeve održivog obrazovanja, inkluzivnog društva i stepen društvenog i
ekonomskog razvoja. Kako bi dobili što jasniju sliku o pozitivnim i negativnim faktorima koji utiču na
uključivanje i primenu imerzivnih tehnologija na svim nivoima geografskog obrazovanja u Republici
Srbiji sproveli smo SWOT analizu. Na osnovu analize stanja i literature i dva istraživanja izdvojili smo
osam faktora u okviru snaga, 11 faktora u okviru slabosti, devet faktora u okviru mogućnosti i četiri
faktora u okviru opasnosti.
Svrha uvođenja inovacija je unapređenje i podizanje kvaliteta nastave (Vilotijević i Vilotijević,
2008). Predlog integracije koji smo izneli se sastoji od koraka koji treba da osiguraju smislenu, efikasnu
i uspešnu integraciju tehnologija proširene i virtuelne realnosti u nastavu i učenje geografije. Iako se
predlog pre svega odnosi na nastavu geografije, može poslužiti i pri integraciji imerzivnih tehnologija
i u druge nastavne predmete.
Obrazovni sistem Republike Srbije se nalazi u procesu digitalne transformacije i potrebno je pratiti
kako će taj proces uticati na faktore koji su ključni za primenu imerzivnih tehnologija u nastavnom
procesu. Takođe, neophodno je prikupiti primere dobre prakse (Stojšić, Ivkov-Džigurski i Maričić,
2019a) i nastaviti sa istraživanjima u pravcima koje su predložili Daniela i Lytras (2019), kao što su:
aplikacije podržane imerzivnim tehnologijama koje mogu poboljšati obrazovno iskustvo u
tradicionalnim učionicama, primena naprednih algoritama veštačke inteligencije kao asistenata u
virtuelnim ili miks okruženjima, kao i integracija društvenih mreža u obrazovna AR/VR okruženja.
Napomena
Rad je deo Projekta Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku
delatnost. Evidencioni broj projekta je 142-451-2165/2019-02.
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THE USE OF AUGMENTED AND VIRTUAL REALITY FOR GEOGRAPHY TEACHING:
SWOT ANALYSIS AND INTEGRATION PROPOSAL
Abstract
In recent years, the rapid development of technologies of augmented and virtual reality created new
opportunities for the improvement and modernization of geography teaching. Numerous studies
indicated that these technologies could positively affect learning outcomes and student motivation.
However, actual use in schools is limited, and integration is hampered by several open issues, as well
as there is a lack of examples of good practice. Based on a literature review, the results of two conducted
surveys in the Republic of Serbia (in which 106 teachers and 48 students of geography took part), and
an analysis of the situation, a SWOT analysis was performed to highlight the strengths and weaknesses,
as well as the opportunities and threats of including augmented and virtual reality in geography teaching
and learning at all levels of education. The paper also included the proposal of integration.
Keywords: augmented reality, educational technology, geography teaching, technology-enhanced
learning, virtual reality
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Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kar, Kaposvár, Magyarország
szabo.zsofia@ke.hu; szigethy.anna@ke.hu
Összefoglaló
A Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Karán a 2018/2019-es tanévben az oktatás a Bauhauscentenárium jegyében zajlott. Miután a Bauhaus képzési struktúráját és művészeti szemléletét elemző
előadások bevezették a hallgatókat a témába, ismereteiket különböző projekteken és feladatokon
keresztül mélyítették el. Tanulmányunkban a program tapasztalatainak és eredményeinek ismertetésére,
különös tekintettel a Bauhaus színpadi műhelye által inspirált kortárs reflexiók bemutatására
vállalkozunk. A téma A Bauhaus pedagógiai programja és a Z-generáció című projekthez kapcsolódik,
a kutatási programot az EFOP-3.6.1-16-2016-00007-es azonosítószámú Intelligens szakosodási
program a Kaposvári Egyetemen keretrendszere támogatta.
Kulcsszavak: Bauhaus, módszertan, művészeti képzés, színpadi műhely, Z-generáció
1. Bevezetés
A Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kara 2018 februárjától 2019 nyaráig a száz éves
évfordulóját ünneplő német művészeti iskola, a Bauhaus pedagógiai módszereinek nyomába eredt. A
2017/2018-as tanév tavaszi szemeszterétől kezdte meg a munkát az a kutatócsoport, amely az EFOP3.6.1-2016-00007-es azonosítószámú Intelligens szakosodási program a Kaposvári Egyetemen projekt
keretében A Bauhaus pedagógiai programja és a Z-generáció címmel nyújtotta be programtervét.
Kollégáinkkal e pályázat keretein belül arra vállalkoztunk, hogy a kutatási időszak három szemesztere
során feltérképezzük a módszertani alapokat, a hallgatókkal fokozatosan megismertetjük a Bauhaus
szemléletét, majd az egykori oktatási metódusok aktualizálásával a gyakorlatba ültetjük át a legendás
iskola működési elveit.
Az első szemeszter az anyaggyűjtéssel, a szakirodalom tanulmányozásával és feldolgozásával, a
legújabb kutatási eredmények megismerésével telt a kutatócsoport tagjai számára. Az elméleti kutatás
során különösen nagy gondot fordítottunk a magyar Bauhaus-tagok munkásságának tanulmányozására,
és általában a Bauhaus magyar művészeti életre gyakorolt hatásának, örökségének feltárására.
A második szemeszterben egy olyan előadássorozatot indítottunk el, amely elősegítette, hogy az
oktatók és a hallgatók egyaránt bepillantást nyerjenek a Bauhaus világába. Az első előadáson a projekt
ötletgazdája, Uhl Gabriella köszöntötte és vezette be az érdeklődőket az iskola alapításának és
működésének történetébe, egy későbbi alkalommal pedig a Gesamtkunstwerk fogalmának
átértelmeződéséről és általában a Bauhaus művészetelméleti irányváltásáról beszélt. Hatos Pál előadása
a weimari közeg bemutatásával és a húszas évek politikai, eszmetörténeti keretének kijelölésével tágabb
kontextusban vizsgálta az iskola helyét, szerepét a korabeli Európában. Jelen tanulmány szerzői közül
Szabó Zsófia a Bauhaus színpadi műhelyének munkáját ismertette, míg Szigethy Anna főként a
Bauhausban készült tárgyak, műalkotások, módszerek kortárs utóéletéről beszélt, és annak jelenkori
inspirációiból mutatott be válogatást.
Miután a képzési struktúrát és művészi szemléletet elemző előadások bevezetést adtak a témába, a
harmadik szemeszterben a gyakorlati munka követte az elméleti-történeti alapozást. A Rippl-Rónai
Művészeti Kar oktatói olyan szakmai feladatokat adtak ki, és dolgoztak fel közösen a diákokkal az
egyes kurzusokon, amik a Bauhaus eszmei és módszertani alapjain születtek – így a hallgatók az addig
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szerzett ismereteiket különböző saját projekteken és feladatokon keresztül mélyíthették el. A gyakorlati
munkát (részben) lezáró kiállításra 2019. május 7-én került sor, a félév során készült alkotásokat
prezentáló tárlatot szakmai megnyitó és két performansz bemutatása kísérte.
Jelen tanulmányban arra vállalkozunk, hogy a projekt eredményeit, tanulságait és lehetséges jövőjét
illusztráljuk. A tanulmány első nagyobb fejezetében a Bauhaus eredeti művészeti alapelveiről és
módszertanáról értekezünk, majd a Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Karán folytatott
gyakorlati munkát mutatjuk be, és a kutatás tapasztalatait foglaljuk össze.
2. Oktatás a Bauhausban
A Bauhaust Walter Gropius alapelveit követve 1919-ben alapították Weimarban, majd az iskola
1925-től Dessauban folytatta tevékenységét – 1932-ben Berlinbe tették át székhelyét, de Hitler
hatalomra jutása 1933-ban végérvényesen gátat vetett további működésének (Mezei, 1975). Ennek az
alig másfél évtizeden át tartó kísérletnek a története mégis nagyon sok változást, próbálkozást takar.
Ilyen rövid időn belül – ráadásul három helyszínen, három igazgató, a Gropiust követő Hannes Meyer
és Mies van der Rohe irányítása alatt – aligha forrhatta ki magát egy jól működő oktatási rendszer az
eredetileg építészképzésre specializálódott intézményben (Forgács, 2010). Gropius kezdeti
elképzelései és kezdeményezései azonban nagyon újszerűek és nagy hatásúak voltak: nézete szerint a
kifulladt akadémizmusnak hátat kell fordítani, és ideje a megújuló, iparhoz egyre közeledő és azzal új
egységbe kovácsolódó kézművességet méltányolni. Fontos cél ugyanakkor, hogy a kellő anyagismeret
és technikai tudás mellé magas színvonalú, önálló művészi látásmód és alkotóerő társuljon
(Gropius, 1923).
Némi aggodalomra adott okot a weimariak számára, hogy a tanári gárda első, Gropius által
kinevezett tagjai – Gerhard Marcks, Johannes Itten, Lyonel Feininger – a helyi művészeti életben
idegenül ható modernizmus (expresszionizmus, kubizmus, absztrakció) hívei és képviselői voltak
(Forgács, 2010). Az 1920-ban érkező újabb tanárok – Georg Muche, Paul Klee és Oskar Schlemmer –
személyében további jelentős, modern művészegyéniségek érkeztek, majd 1922-ben kapott meghívást
az élő legendaként tisztelt Vaszilij Kandinszkij, 1923-ban pedig a vitalitásáról ismert ifjú titán, MoholyNagy László (Droste, 2003).
Az oktatás az előkészítő tanfolyammal vette kezdetét, ami eleinte fél, később egy éves képzést
jelentett. Csak ennek elvégzése után kerülhettek a tanulók az egyes műhelyekbe, s kezdhetett mindenki
olyan anyag megmunkálásába, amely a tanárok meglátása szerint leginkább illett az alkatához,
stílusához. Kő, fa, fém, agyag, üveg, festék, szövet – ezek az anyagok jelölték ki az egyes műhelyek
profilját. A műhelyek eleinte kettős vezetéssel működtek, Gropius egy művésztanárt (formamestert) és
egy kézműves mestert nevezett ki minden műhely élére. A műhelyoktatás mellett a diákok a Formatan
kurzust látogatták még, ahol a tér, szín, szerkezet, távlat, kompozíció fogalmaihoz kapcsolódó
ismeretekkel gazdagodhattak.
2.1. Előtanfolyam: Johannes Itten
Az előkészítő tanfolyamot kezdetben Johannes Itten vezette: a kurzuson alkalmazott módszertana
azt célozta, hogy felszabadítsa a diákok alkotóerejét, megkönnyítse a későbbi műhelyválasztást, és
általános kompozíciós ismereteket nyújtson. A svájci származású Itten előbb Genfben, majd Bécsben
dolgozott, a legtöbb inspirációt a reformpedagógia jelentős képviselőitől (Pestalozzi, Montessori, stb.)
kapta. Arra törekedett, hogy megőrizze, megmentse a gyermekekben létező, alapvető zsenialitást, és a
növendékek személyiségét mindig tiszteletben tartva segítse a kreativitás kibontását. Itten mindemellett
karizmatikus egyéniségével sokakat szinte teljességgel megbabonázott, s ezt az általa gyakorolt perzsa
eredetű vallás, a mazdaznan terjedése csak fokozta. A mester saját tervezésű, bíborszínű ruhában járt,
fejét kopaszra borotválta, vegetáriánus volt.
Óráin gyakran vezetett meditációt, és folytatott test- és légzőgyakorlatokat diákjaival – a mozgás
segítségével tanítványai nemcsak a ritmus, intenzitás és lendület érzetét figyelhették meg, de
koncentrált alkotói állapotba is kerülhettek. Itten nagy figyelmet fordított a személyes tapasztalásra és
az érzelmi befogadásra: a tapintás kifinomult érzékelését például a különböző faktúrákkal és textúrákkal
való kísérletezés, anyagmontázsok létrehozása segítette. Itten fotográfiai hűségű rajzokat is rajzoltatott
a pontos megfigyelés fejlesztésére, de például a zenére mozgást végző modell lerajzolásakor nem a
precíz valósághűség, hanem a test ritmusának kifejezése volt a cél. Klasszikus mesterek műveiről
készített reprodukciókat vitt be óráira, de nem hagyományos művészettörténeti analízissel közelített a
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művekhez, hanem érzelmi átélést, valamint a kontrasztok meglátását és rögzítését várta el a
tanítványoktól. (Forgács, 2010)
Itten módszerének középpontjában alapvetően a kontraszttan állt, mivel meglátása szerint a diákok
más-más elemekre – mint sötét-világos, forma, ritmus, szín, arány, szerkezet, textúra, térbeli irányok,
plasztika – érzékenyek. Az egyéni vonásokat az „átélni – megismerni – tudni” hármas alapelve mentén
kezelte, eszerint az érzelmi megközelítést megértés követi, így kerülhet csupán sor a feladat
kivitelezésére (Itten, 1963). A diákok testi-lelki harmóniájának megteremtését Gertrud Grunow további
koncentrációs és mozgásgyakorlatai segítették, a belső egyensúly kiérlelésén egyfajta transzállapot
megidézésével dolgoztak (Forgács, 2010).
A hagyományos akadémiai képzésben és iparművészeti iskolarendszerben a diákok alapvetően
másolás útján sajátították el a képességeket, Itten azonban a szín- és formatan, a kompozíció
törvényeibe vezette be őket (Droste, 2003) – s ezzel gyakorlatilag lefektette a jelenkori művészképzés
alapjait.
2.2. Előtanfolyam: Josef Albers és Moholy-Nagy László
Johannes Itten távozása után az előkészítő tanfolyam vezetését – a fémműhely irányításának
feladatával együtt – Moholy-Nagy László vette át, érkezése elősegítette a Bauhaus konstruktivizmus
felé való nyitását, váltását (Passuth, 1982). Tehetségének nem szabhattak határt a műhely falai:
minthogy Gropiusszal együtt szerkesztették a Bauhausbücher köteteit, a tipográfia iránti érdeklődése
hamar megmutatkozott, de a fotográfia technikájában rejlő lehetőségek is magukkal ragadták. „MoholyNagy nem a kézműves mesterembert képviselte, nem is a művésznek azt a típusát, amelyet Klee,
Kandinszkij vagy Feininger, hanem a „művész-konstruktőrt”, aki a másik kettő vonásait egy
harmadikéval, a tervezőével egészíti ki.” (Mezei, 1975).
Gropius vélhetőleg a művészetet és technikát ötvöző „új egység” képviselőjét látta meg az ifjú
művészben (Haus, 2010). Az Ittentől „örökölt” anyagtan órákon tapintási táblázatokat és optikai
sorozatokat készíttetett a diákokkal, plasztikai gyakorlatában a kinetikus objektek irányába indult el,
érdeklődése pedig általában a fény és a mozgás felé fordult (Siebenbrodt, 2011). Az Itten kurzusán
fontos szerepet játszó rajzi képzés Moholy-Nagynál háttérbe szorult, diákjai az elemi ismereteket térbeli
egyensúlyi gyakorlatokon keresztül, háromdimenziós, plexiből, fémből, fából létrehozott tárgyak,
kompozíciók készítése során sajátították el (Droste, 2003).
Az előkészítő tanfolyam másik új vezetői posztját az egykori növendékből lett mester, Josef Albers
töltötte be, aki elsősorban inventív kreativitásra ösztönözte a diákokat, a rendelkezésre álló anyagok
hulladékmentes felhasználására, amely az anyag, technológia, ökonómia és forma dinamikus
viszonyára irányította a figyelmet. Korlátozta a hozzáférhető szerszámok körét is, ezzel a szűkítéssel az
alkotóerőt kívánta növelni. Albers azokat a munkákat értékelte legtöbbre, amelyek eszközök nélkül
(vagy a lehető legkevesebb eszközzel) és a kiindulópontként adott anyag maradéktalan felhasználásával
készültek el, ugyanakkor új tartalommal telítődtek (Mezei, 1975; Forgács, 2010).
2.3. A szintézis és analízis mesterei: Vaszilij Kandinszkij és Paul Klee
A nagy tekintélyű mester, Vaszilij Kandinszkij 1922-től az iskola megszűnéséig oktatott, a
falfestészeti műhelyt vezette, analitikus rajzot tanított és színelméleti szemináriumot vezetett a
Bauhausban. Kandinszkij számára a kép felülete egy színekkel és formákkal benépesített erőmezőt
testesített meg, amelyen minden színnek és minden formának saját hatása van. Rajzóráin egymás mellé
helyezett tárgyak együtteséből indultak ki a tanítványok, a csendélet tanulmányozása során az elemek
közti feszültségi viszonyok és súlypontok rögzítéséig mentek el, mígnem egy absztrakt, lényeget
tükröző vázig jutottak el. Színkurzusán a szín lényegével és tulajdonságaival, a szín-forma-tér
viszonnyal, valamint a színkompozíció analitikus vizsgálatával foglalkoztak (Mezei, 1975; Siebenbrodt,
2010; Droste, 2003).
Kandinszkij ezenfelül modorával és egyedi meglátásaival nyűgözte le környezetét, ahogy Xanti
Schawinsky emlékszik: „a maga világfi stílusában, cigarettázva, de intenzíven figyelt, amikor a
hallgatókkal egy problémát beszélt meg, és megjegyzései olyan területet érintettek, amely első látásra
nem kapcsolódott közvetlenül a szóban forgó problémához, hamarosan azonban értékesnek
bizonyultak, és a munka univerzális vonásait tárták fel. Kritikája úgyszólván ünnepi élmény volt,
egyszerre gazdagság és megvilágosodás.” (Forgács, 2010)
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Paul Klee a formaelmélet oktatója volt, ez a kurzus a műhelygyakorlattal párhuzamosan, a második
és harmadik szemeszterben folyt. (Mezei, 1975). Klee Pedagógiai vázlatkönyvében foglalta össze és
tisztázta le eredményeit, de rengeteg szöveg, rajz, vázlat maradt fenn, amely a Bauhaus-időszakhoz
kapcsolódva a pont, vonal, sík, mérték, arányok, perspektíva, mozgás analízisével foglalkozott. A
formatan kurzuson az alapformákhoz kapcsolódtak az első feladatok, később jöttek az alapszínek, a
felületek, arány, fordulat, tükröződés, stb. Feladatleírásai közt ilyesfajta meghatározásokat találunk:
„Fejezzék ki a lazulást és a sűrűsödést: színes felületen a színtelenség súlyainak mozgását. A szín
felszívódik, elnyelődik – haldoklás most a szín, romlás, alkonyat, bomlás – negatív mozgás. Vagy
ábrázoljuk színtelen felületen a színesség súlyainak mozgását. A szín diadalmaskodik, trónusára ül,
növekszik, ő maga a növekedés.” (Forgács, 2010).
Klee alkotóként és oktatóként egyaránt a természetből, a látható világból indult ki (Siebenbrodt,
2010). Bár saját képei elemzését módszertanként használta, tartózkodott attól, hogy diákjai egy az
egyben követendő mintaként tekintsenek rá, így saját technikai megoldásairól sem beszélt: egyéni,
önálló és független tapasztalatszerzésre ösztönözte a diákokat. Tanítványaitól a „Jóisten” gúnynevet
kapta, Kállai Ernő karikatúráján pedig Bauhaus-Buddhaként örökítette meg az előítéletektől mentes,
elfogulatlan mestert.
2.4. Műhelymunka
A Bauhaus egyes műhelyei nehezen indultak be, eleinte nagyon hiányosan vagy sehogyan sem
voltak felszerelve, illetve külsős mesterrel és annak műhelyével kooperációban működtek. Johannes
Itten – és legfőbb híve, Georg Muche – kezdeti befolyása a Dornburgba kihelyezett kerámiaműhely és
a grafika kivételével csaknem minden műhelybe elhatolt. A műhelyrendszer újraszervezése után Oskar
Schlemmer lett a kőszobrász egység vezetője, Georg Muche vitte a faszobrász és a textilműhelyt, az
asztalosműhely Gropius hatáskörébe tartozott, Paul Klee a könyvkötészetért felelt, a grafikát Feininger
felügyelte, Itten pedig megtartotta a fémműhely, valamint a fal- és üvegfestő műhely vezetését.
Az iskola folyamatosan anyagi gondokkal küszködött, így Gropius 1922-től azon fáradozott, hogy
a Bauhaus oktatási rendszerét egy korszerű, ipari termelésre alkalmas formatervezés felé vigye. Az
egyes műhelyek felzárkóztatása azonban ezekhez az elvekhez nem ment zökkenőmentesen. A
kerámiaműhelyt csupán a Weimar melletti Dornburgban, egy helyi fazekasmester műhelyében tudták
elindítani, de az iskola Dessauba való költözése után nem működött. A fa- és kőszobrász műhely külső
megbízásokat nemigen kapott, így főként a többi egységnek nyújtott segítséget. Az egység egyik
legsikeresebb tervezője Alma Buscher lett, aki a reformpedagógiát nyomon követve modern játékokat
tervezett gyermekeknek.
Ezzel ellentétben a textilműhelyben élénk munka folyt – bútorhuzatokat készítettek az
asztalosműhelyben készülő darabokhoz, párnákat, takarókat, szőnyegeket, stb. terveztek, amelyeken
hasznosították az előtanfolyamon és formatan kurzuson tanultakat, absztrakt mintákat szőttek, varrtak,
csomóztak. A fémműhely Moholy-Nagy vezetése idején virágzott fel, aki különböző anyagkísérletekre
ösztönözte a diákokat – ebből az időből származnak a Bauhaus ikonikus tárgyai, mint a WagenfeldJucker lámpa vagy Marianne Brandt teáskannája. A Gropius vezette asztalosműhely 1923 után
ugyancsak a termelésre összpontosított, ahogy a Feininger vezette grafikai műhelynek is mindvégig
voltak megrendelései. Az 1922-től Kandinszkij irányítása alatt álló üveg- és falképfestő műhelyben
festették az asztalosműhelyben készült bútorokat és a faszobrász műhelyben megálmodott játékokat, de
készítettek épületekhez színterveket és enteriőrök falfestéséhez mintákat is. (Droste, 2003).
Bár az egyes anyagok köré szerveződő műhelystruktúra kijelölte a szakosodás irányát, ahogy a
fentiek mutatják, a műhelyek folyamatosan összedolgoztak. A műhelyrendszertől némileg különálló
módon létezett a Bauhaus életében a színpadi műhely – létrejöttének célja azonban épp a közösségi
élmény megteremtése volt.
2.5. A színpadi műhely és a Bauhaus-ünnepek
„Kutatjuk a tér, test, mozgás, forma, fény, szín és tónus egyes problémáit, az organikus, illetve az
emberi test mozgását, formáljuk a beszédhangot és a zenei hangot, s színpadi teret és színpadi figurát
alkotunk. A Bauhaus-színpad megpróbál olyan új lehetőségeket találni, amelyek ezt a metafizikai
vágyat táplálni és kiegészíteni képesek. Alkotó munkánkkal nem csupán esztétikai élvezetet, hanem
valamennyi érzékünkhöz szóló elementáris örömöt kívánunk nyújtani.” – írja Gropius (1923). Ez a
szövegrészlet arról tanúskodik, hogy a színház ilyetén felfogása tökéletesen illeszkedett a Bauhaus
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szemléletéhez és oktatási módszereihez, arról az összetevőről nem is beszélve, amelyről korábban
kevesebb szó esett: az örömről. A Bauhaus színházi kísérletei, ahogy spontán szerveződő szkeccsei és
tréfái a táncos mulatságok szüneteiben, a Gropius által felsorakoztatott elemeken túl főként a
felszabadultságról, jókedvről, a mesterek és tanoncok közösségéről, az együttlétről szóltak.
A Bauhaus tanárai közül egyébiránt többen érdeklődtek a színházi kísérletek, a színpad lehetőségei
iránt már az iskola alapítása előtti időkben is: Kandinszkij 1909-től több szimbolista darabot írt és
tanulmányt A színpadi kompozícióról, Oskar Schlemmer Triadikus balettjén az 1910-es évek közepe
táján kezdett el dolgozni. Mégsem ők, hanem a Johannes Ittenhez közelálló Lothar Schreyer volt az, aki
elsők között expresszionista hangvételű előadásokat rendezett a Bauhausban. Az előadók teljes testét
geometrikus formákból alakított jelmez takarta, a színpadi beszédet hangerősség és -magasság,
hangszín és ritmus jelezte (Tokai, 2010; Forgács, 2010). Schreyer expresszív Spielgangjai nem arattak
osztatlan sikert, így hamarosan távozott az iskola kötelékéből, a színpadi műhely vezetését pedig Oskar
Schlemmer vette át.
A színpadi munka megteremtette annak lehetőségét, hogy a tér, a forma és szín viszonyrendszerével
a növendékek saját mozgásuk révén valódi, gyakorlati kapcsolatba kerüljenek, Gropius szavaival élve
Schlemmer „mester-mágus teremtő szelleme” pedig arról gondoskodott, hogy az iskola minden
műhelyéből diákokat vonzzon magához (Schlemmer, Moholy és Molnár, 1978). Schlemmer Triadikus
balettjében a táncosok bábuszerű, mechanikus mozgást végeztek, s a térplasztikai kosztümök, amiket
viseltek, ezt a mozdulatsort erős keretek közé zárták; a művész először a jelmezeket tervezte meg, a
képszerűség határozta meg tehát a tánc jellegét. (Simhandl, 1998). A Bauhausban született kísérletek
között egész sorozat további, hasonló alapelvet követő tánckoreográfiát találunk: Formatánc, Tértánc,
Gesztustánc, Bottánc, Fémtánc, Karikatánc, stb. esetében, ahogy a címek jelölik, egy-egy fő elem
(anyag, eszköz, téma) határozta meg az adott kísérlet legfőbb karakterét. Ezekben az etűdökben az
egyneműsített, maszkot és vatelinnel kipárnázott öltözéket viselő táncosok kiegyensúlyozott
kompozíciók sorozatait hozták létre az adott térben.
Schlemmer tanítványai, Kurt Schmidt, Friedrich Wilhelm Bogler és Georg Teltscher mesterükkel
ellentétben olyan színpadi művet terveztek, amelyben az emberalak teljesen háttérbe szorult.
Mechanikus balettjükben a táncosok tisztán geometriai síkformák mögé rejtőztek, így a színen látszólag
a konstrukciók mozgásban lévő, egymással interakcióba lépő elemei alakították a „szerepeket”. Bár a
megvalósulásig nem jutott el, a magyar Weininger Andor Gépesített színpadi revü című tervezetében
egy ugyancsak nonfiguratív előadást képzelt el, amit emberek nélkül, mechanikus mozgatással kívánt
megvalósítani (Körner, 2008).
A színpadi műhely tevékenységén túl a Bauhausban szintén a közösségépítést és a megfeszített
műhelymunka utáni kikapcsolódást szolgálták a táncos mulatságok, és a játékos hangvételű ünnepek,
amelyeken saját készítésű jelmezekben mutatkoztak tanárok és diákok. Schlemmer így idézi fel az egyik
ilyen alkalmat: „A Kandinszkij-est nagyon vidám volt. Breuer, Scheper, Wittwer és én porosz tisztként
jelentünk meg, Andi mint jezsuita páter, ... Klee mint török, Kandinszkij mint bennszülött.” (Varga,
2017). Az ünnepek olykor rögtönzött tematika szerint alakultak – nagy szélben különféle reptethető
játékot terveztek és sárkányt eregettek, de népszerű volt a lampionünnep is. Ennél absztraktabb volt a
Címszavak ünnepe, ahol különböző fogalmakat testesítettek meg a résztvevők, a Fehér ünnep,
amelynek mottója: „2/3 fehér, 1/3 szín, ezek is csak «odavetve, szórtan, sávokban»” vagy a Szakállorr- és szívünnep. A meghívókat tanárok és diákok tervezték, a teremdekorációt együtt készítették el
(Valdivieso, 2010).
3. Bauhaus Up!
A Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Karán az eddigiekben vázlatosan bemutatott elvekből
és inspirációkból indultunk ki, amikor a Bauhaus pedagógiai programjának újragondolását és
aktualizálását tűztük ki célul. A kutatócsoport tagjainak nem titkolt szándéka volt, hogy a projekt során
ne csupán oktatók és hallgatók, de közvetlenül a tanári kar tagjai között is áramlóbbá tegye a
kommunikációt és az együttműködést. A Bauhaus Up! név frissességével kívántuk jelezni, hogy bár a
Bauhaus praxisából merítünk, nem pusztán reprodukálni, hanem mai, kortárs tartalommal szeretnénk
megtölteni azokat az elképzeléseket, amelyek száz évvel ezelőtt Weimarban, Dessauban és Berlinben
megfogantak, majd világszerte a modern művészeti képzés alapjaivá váltak.
A kollektív munka mellett a közös kikapcsolódás, az élményközpontú tanulás és a játékos, mégis
ünnepi hangulat beemelésére ugyancsak törekedtünk. A kutatás második szakaszában megvalósított
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előadássorozatot éppen ezért látványos és hangulatos nyitó- és záróesemény rendezésével igyekeztünk
vonzóvá tenni. A szeptemberi nyitóeseményen a bevezető előadást egy kisebb kiállítás megnyitása
kísérte, amelyen infografikák, animációk és arculati variációk szerepeltek. A Makovecz Imre Művészeti
Szakkollégium diákjai által készített plakátokon a Bauhaushoz kapcsolódó alapvető fogalmak,
helyszínek, nevek, idézetek informáltak, és idézték meg az iskola szellemiségét. A Bauhaus
játékosságát a megnyitón tálalt kék, piros és sárga, geometrikus mintákat formázó ételek tükrözték, a
felszabadult hangulatról a színes jégkockákkal dúsított koktélok és a húszas évek ritmusos zenéi
gondoskodtak.
Az előadássorozat decemberi záróeseményéhez a Bauhaus egykori lampionünnepét vettük alapul,
amit a kortárs technológia jegyében ledes estéllyé avattunk. A jelmezt ez esetben a felöltött ledszalagok
és fényfüzérek nyújtották, a résztvevők mozgását kreatív fényfotózással örökítették meg fotográfia
szakos hallgatóink. Az esemény színhelyéül a kari galéria szolgált, ahol oktató kollégánk, Gimesi Judit
DLA-mestermunkái közül állította ki optikai szállal szőtt textilműveit, amelyek led-lámpákra kötve
világítottak, illetve mikrofonnal kiegészítve változó hang hatására módosuló fényjátékot hoztak létre.
A kiállítások anyagát a kutatócsoport hallgatói tagja, Kalmár Magdolna látványtervező szakos hallgató
konstruktív papírplasztikái, illetve jelmeztervei és textilminta-sorozatai színesítették.
3.1. Hallgatói munkák
A 2018/2019-es tanév tavaszi szemeszterében 15 oktató az általa vezetett egy-egy (olykor több)
kurzuson több mint 130 hallgatót vont be a Bauhaus Up! programjába. A résztvevő diákok Fotográfia,
Mozgóképkultúra és médiaismeret, Látványtervező, Képalkotás, Elektronikus és Képi ábrázolás szakos
hallgatók közül kerültek ki. A projekthez kapcsolódóan egy szakdolgozat is készült, Sziládi Hajna
Gyöngyvér színművész szakos hallgató A Bauhaus színpadi műhelye címmel írta meg elemzését.
A Rippl-Rónai Művészeti Kar oktatói változatos feladatokat kínáltak fel a hallgatók számára saját
területük, alkotói és pedagógiai módszereik vagy épp technikai orientációjuk tükrében. Szabadon
döntöttek afelől, hogy mekkora mozgásteret hagynak a diákoknak, mennyire komplex reflexiókat vagy
inkább formaanalíziseket, stílusgyakorlatokat várnak a hallgatóktól.
A feladatok egy csoportja a Bauhausról való történeti ismeretek elmélyítését célozta meg: Borbás
Dávid Bauhaus history projektjének keretében az iskola történetét rövid narrációs összefoglalókon,
kisfilmeken keresztül dolgozták fel a mozgóképkultúra és médiaismeret szakos hallgatók. Szigethy
Anna a Bauhaus meg én címmel kiadott feladata a Bauhaus körében alkotók ikonikus tárgyait, műveit
helyezte a fókuszpontba. Ez a feladat értelemszerűen azt igényelte, hogy a diákok alaposan
tanulmányozzák a megadott listából választott alkotást, kutatómunkát végezzenek, s csak mindezek
után dolgozzák ki saját vizuális reflexióikat. Az elkészült munkák különféle médiumokban (video,
animáció, grafika, stb.) reagáltak olyan híres tárgyakra, művekre, mint Breuer Marcell Vaszilij-széke,
a már megidézett Marianne Brandt-féle teáskanna, Schlemmer jelmezei, Kandinszkij egy kompozíciója
vagy Herbert Bayer betűtípusa. A Bauhaus-művekből kiinduló parafrázisok elkészítésének lehetőségét
a Jónás Péter vezette Bauhaus az alagsorban projekt is felkínálta, s a hallgatók ugyancsak előzetes
kutatómunka után reflektálhattak konkrét művekre vagy az alkotók által használt képi szimbólumokra
– ez esetben a hagyományos grafikai eljárások jelentették a feldolgozások kiindulópontját. A
parafrázisok mellett több olyan mű született, ami csupán a konstruktív képszerkesztést vette alapul, és
egyszerű geometriai formák alkalmazásával, újrarendezésével hozott létre új minőségeket és
tartalmakat.
A karon oktató festő tanárok számára azok a festészeti problémák kerültek előtérbe, amelyek a
Bauhausban egykor a színtani, illetve a térstruktúrák kezelését érintő kérdésekhez kapcsolódtak. Mátis
Rita kurzusán (Figura mozgása belső térben) az ember és tér viszonyrendszerének feltérképezése adta
a vizsgálat alapját. A Bauhausban ezzel a kérdéskörrel főként Oskar Schlemmer foglalkozott, aki
festményein éppúgy ragaszkodott a bábuszerűen sematizált, egyéni vonásaitól megfosztott, általános
emberképhez, mint színpadi koreográfiáiban. Festészetében és emberábrázolással foglalkozó kurzusán,
valamint az Ember és műfigura című írásában egyaránt az ember és tér koncepciója körül forogtak
gondolatai (Schlemmer, Moholy és Molnár, 1978). Appelshoffer Péter Formai eszközökkel és a színek
kölcsönhatásaival való foglalatoskodás címmel elindított feladata során főként a Bauhaus két jelentős
mestere, Paul Klee és Josef Albers nézeteire, elemzéseire támaszkodott. A félév fő témája a kocka lett,
amit „többszörözések, különféle térábrázolási megközelítések, nézőpontváltások, egyensúlyi és
kompozíciós megfontolások, a mérték-súly-minőség triász, a szín-forma összefüggések, ritmusok”
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eszköztárának használatba vételével és Albers színtani kutatásaival összekapcsolva térképezhettek fel
a diákok a munka során. A színekkel foglalkozó kísérletek Gimesi Judit kurzusán is visszaköszöntek,
aki egy olyan installáció létrehozásának feladatával bízta meg a hallgatókat, amely egy szabadon
választott színtani problémára reflektál. Az elkészült alkotás Johannes Itten színcsillagának textilből
elkészített változata lett. Itten számos szövegben elemezte a színekkel kapcsolatos nézeteit, konstruktív,
impresszív és expresszív színtanát (Itten, 1961).
A Gyenes Zsolt által vezetett kurzus Bauhaus-feladatában a régebbi technikai eszközök (diavetítő,
színes fóliák, szendvicsdia, moduláló analóg eszközök) és a legújabb számítógépes programok (Adobe
After Effects) fuzionáltak audio-video munkákban. A hallgatók által készített animációkat akciójelleggel különböző felületekre és térszerkezetekbe – mint reflektorikus szín-fény játékot, SzínSzonatinát – vetítették fel, ezt dokumentálták, és a hallgatók által komponált hanggal együtt ezekből
született meg a Katarzis címre keresztelt videomunka. E mű előképei között nemcsak Moholy-Nagy
Lászlónak a fény és mozgás jegyében fogant alkotásait sejthetjük, hanem egy korábbi kísérletet, amit
Kurt Schwerdtfeger és Ludwig Hirschfeld-Mack tervezett. A mű egy 1922-es Bauhaus-ünnepen
bemutatott fény- és színmozgás kompozíció volt, amelynek alapját egy fényszóróval megvilágított
vászon adta, emögött színes formasablonok mozgatásával értek el izgalmas, látványos hatást (Forgács,
2010).
Moholy-Nagy László, a Bauhaus vörös overálos „művész-technikusának” a konstrukció, tipográfia,
színház, fény, mozgás, fotográfia, film területén folytatott kísérletezése a kortárs multimedialitás
alapvető forrásának tekinthető, így nem csoda, hogy több oktatónk ezekből a vizsgálódásokból merített
a feladatok megfogalmazásához. Molnár Ágnes Éva Hommage à Moholy-Nagy feladatában a hallgatók
a mester konstruktív festményeiből indultak ki, és az egyszerű geometriai formák mögé valóságból vett
elemek redukcióit helyezték, így az eredeti konkrét formákból szerveződő képarchitektúrákból
játékosan absztrakt alkotások születtek. Borbás Dávid a mozgóképkultúra és médiaismeret szakos
hallgatókkal a művész Fényjáték – Fekete, fehér, szürke című absztrakt filmje alapján ugyancsak
hommage fénygyakorlatot készített. Az eredeti film Moholy kinetikus szerkezete, a Fény-tér-modulátor
mozgásban lévő elemeit, s az általuk keltett fény-árnyék játékokat rögzítette, a diákok munkái ezekre a
finom mozgásokra, árnyékvetésekre építették fel mozgóképes kompozícióikat. Ficzek Ferenc Vetített
képarchitektúrák feladata Moholy fotókísérleteiből indult ki. A hallgatók különféle tárgyakból és
idomokból építettek konstrukciókat, csendéleteket – az alkotások a rávetített színmezők, képek
segítségével íródtak át, a plasztikus felületekre vetülő színfoltok és árnyékok, transzparens rétegek és
tükröződések ily módon új minőségeket hoztak létre.
A Bauhaus tárgykultúrájára Szigethy Anna George Perec A dolgok című írásából inspirálódó
projektje reflektált. A feladat a hétköznapi és a birtokolni vágyott tárgyak feltérképezése és ironikus
körbejárása volt, amely a fogyasztói kultúra lehetséges kritikáját is magában foglalta. Az elkészült
alkotások között láthatunk extrém asszamblázsokat és akkumulációkat, funkcióváltással átírt tárgyakat,
felhalmozásra és túltervezésre utaló gondolatokat, amiket a hallgatók különféle médiumokban (fotó,
video, objekt, stb.) fogalmaztak meg.
A Károly Sándor Áron által vezetett kurzuson, amely a Bauhaus Photography most címet kapta, a
hallgatók több, különböző eljárással – szolarizáció, montázs 2-3 különböző negatívról, relief eljárás és
kép raszterre bontása – dolgoztak fel egy-egy maguk választotta témát, amely a Bauhaushoz
kapcsolódott. Fotografikus képalkotó módszereket alkalmaztak a diákok Molnár Ágnes Éva Bauhaus
és társadalmiság címmel kiadott feladatán: az egykori iskola szellemiségének mai környezetbe
ágyazásához aktuális társadalmi témákat dolgoztak fel. A fotográfia mesterképzés hallgatói Máté
Balázs és Szatmári Gergely irányításával Az idő fogalmát, érzékszervi megtapasztalásának
lehetőségeit járták körül projektjükben.
A Bauhaus arculatának fontos elemét képezte az újító szellemű tipográfia, a letisztult arányokra és
geometrikus rendre való törekvés, ami a Bauhaus-könyveken és egyéb kiadványokon is megjelent. A
kaposvári képzés feladatsorából sem maradhattak ki a szöveg, tipográfia, szín és geometria hívószavai:
Szalay Miklós Bauhaus Play címmel olyan szövegkompozíciók tervezését várta a diákoktól, amelyek
a Bauhaus ikonikus jelképeként ismert három alapvető színre és geometriai formára építenek.
A Kozma Péter által kiadott feladat (Virtuális 3D téralakítás) koncepciójában is hangsúlyos
szerepet töltöttek be a geometriai formák, amiket terveiken az egyetem belső és külső tereibe virtuális
installációként illesztettek be a diákok. Valódi térbeli installáció lett abból a feladatból, amelyet Sörös
Rita adott a képi ábrázolás szakos hallgatóknak. Az Architektonikus bükkfa sorminta címre hallgató
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projekt a szemesztert lezáró nagy Bauhaus Up! kiállítás idején valósult meg, s az egyetemi aulának
jelentős részét elfoglalta. A feladat célja a Bauhaus építészeti gondolkodásmódját megidéző, dinamikus
térbeli kompozíciók létrehozása volt. A sokszorozással, ismétlődésekkel létrehozott miniatűr
„makettvárosokat” az arra járók folyamatosan újjáépítették, átrendezték.
A szemeszter során a Művészeti Kar diákjai számára a konzultációk mellett további lehetőségek
nyíltak az ismeretek elmélyítésére és új tapasztalatok szerzésére: 2019 áprilisában az AU (Architecture
Uncomfortable) fiatal építészekből álló csapata tartott workshopot az intézményben, hogy az egyszerű,
de dizájnos bútorkészítés rejtelmeibe bevezessék az érdeklődőket. A Bauhaus-centenárium alkalmából
megnyílt budapesti tárlatok megtekintésére is lehetőséget nyújtott a program, Szigethy Anna és Szalay
Miklós irányításával szakmai tárlatvezetésen és múzeumpedagógiai foglalkozáson vehettek részt
hallgatóink.
3.2. Kiállítás és performanszok
A hallgatói munkák bemutatására 2019. május 7-én került sor, a Rippl-Rónai Művészeti Kar
galériájában, aulájában és földszinti folyosóján kaptak helyet azok a művek – festmények, rajzok,
nyomatok, fotográfiák, videók, animációk, installációk, stb. –, amik a tavaszi szemeszter során a fent
említett feladatok megoldásaiként születtek.
A megnyitón Szalay Miklós felvezető gondolatait és Szigethy Anna köszöntőjét az I. éves
látványtervező szakos hallgatók Passzázs című performansza követte. A performansz a hallgatók
alapötleteire épült, amiket Szabó Zsófia vezetésével állítottak össze, alapját egy ritmikusan ismétlődő
mozdulatsor adta, ami az egykori Bauhaus-táncok mozgásformáira reflektált, emellett a három
alapszínnel való festés és a konstruktív képalkotás határozta meg a bemutató egyes fázisait. A hallgatók
bemutatkozása után egy kaposvári performercsoport, az Éneklő Akadémia adta elő performanszát
Természetes mozgások (Bauhaus-bumm kontra polgári pukk) címmel.
2019. május 31-én az I. éves látványtervezők csoportja még egy performansz-napot tartott, immár
közönség nélkül. Az egész napos folyamat során négy különálló rövid mű született. Az első rész (Tér
& forma) Sipos Bence Tér és forma című videójának felhasználásával készült. A falra vetített képsort
különböző színű fóliák színezték át néhány ponton, tükrök, lámpák és redukált mozgás reflektált a
Bauhaus térkísérleteire, valamint a felhasznált mozgókép alapjául is szolgáló Moholy-Nagy László-féle
Fény-tér-modulátorra.
A második részben (Domino-Fabrik) a Bauhaus Up! kiállításon már bemutatott – eredetileg Sörös
Rita projektjéhez kapcsolódó – falapokból az aula terében egy komplex térkonstrukció készült. Az
építés/konstruálás és a performativitás eszköztára a Dominó-napok megidézése révén találkozott. A
falapok arányaiból adódóan a hagyományos dominólapoknál nehezebben stabilizálható építmény
született, amit azonban lerombolni is csak több fázisban lehetett. Az élmény az építés/rombolás
kettősségéből, feszültségéből született. A harmadik esemény (Blacklight) a sötétség és fény játékát
mutatta be sajátos körülmények között. Két fal között kifeszített fonalak konstruktív vonalrendszere
UV-fényben lépésről lépésre vált láthatóvá, ahogy a hallgatók UV-festékkel „kiszínezték” a falak közt
feszülő szálakat.
A performansz-sorozat utolsó szakasza (Finálé: a színrobbanás) a Rippl-Rónai Művészeti Kar
udvarán, a sportpályán leterített papírszalagok között történt, ahol először festékbe mártott
vízibombákkal vívott ütközet zajlott két csapat között, fináléként pedig magasba szórt színes porok
látványos, tűzijátékszerű „színrobbanása” búcsúztatta az eseménysorozatot. A folyamat
melléktermékeként sajátos efemer műalkotás is létrejött: a vízibombáktól átnedvesedett
papírszalagokon a rátapadó színes porok elegyéből gazdag színkompozíció született.
4. Zárszó
„A Bauhaus uralkodó gondolata tehát az új egység eszméje: a sok „művészet”, „irányzat” és jelenség
olyan oszthatatlan egésszé alakítása, mely magában az emberben gyökerezik, s csupán az eleven élet
által nyer értelmet és jelentőséget.” – írta Gropius (1923). Bár a Bauhaus alapításakor Gropius
gondolatai talán csak egy szűk réteg elképzeléseit tükrözték, ezek a felvetések, ahogy az iskola oktatói
által kidolgozott formai és tartalmi analízisre építő módszerek és feladattípusok – a kortárs művészeti
képzésben mindmáig érvényesek és elevenen hatnak.
A Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Karának Bauhaus-projektje, úgy véljük, ezt a
megállapítást alátámasztja. A szervező munka során felmerült problémák, az oktatók és hallgatók
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összehangolásának és az adminisztratív háttér kezelésének minden nehézsége ellenére a kezdeményezés
sikeréről számos eredmény tanúskodik. A kurzuskínálatot színesítette és gazdagította az a tematika, ami
egy szemeszter erejéig a képzés fókuszpontjába került, az oktatókat fellelkesítette az új ötletekkel való
foglalatoskodás, a hallgatók pedig óhatatlanul is közel kerültek egy száz esztendeje született
intézményhez. Megismerkedtek egy történeti korszakkal, rendkívüli művészegyéniségek
munkásságával, és olyan szemlélettel, ami a jelenkori projekt alapú munkavégzés során hasznosítható
tudást jelenthet. A kiegészítő események – ünnepek, tanulmányút, workshop, előadások – új élményeket
hoztak, és túlmutattak a szemeszterek szokványos programjain, a kiállításokon pedig számos kreatív
alkotás került bemutatásra, ami oktatók és hallgatók számára egyaránt motiválóan hatott. (A Bauhaus
Up! programsorozat dokumentációját a https://bauhausup.hu weboldalon gyűjtöttük össze.)
Úgy hisszük, e program elemei hasznosítható módszerekkel gazdagították a Rippl-Rónai Művészeti
Kar oktatóinak eszköztárát, s a későbbiekben az elméleti és gyakorlati képzést egy koherensebb, projekt
szemléletű oktatás és – amint azt a nagy Bauhäuslerek, Kandinszkij és Klee kedvelt hívószavai tükrözik
– az analízistől a szintézisig vezető út felé viszik majd.
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THE BAUHAUS PEDAGOGICAL PROGRAMME AND THE CONTEMPORARY ART EDUCATION

Abstract
In the 2018/19 academic year the art education focused on the Bauhaus centenary at the Rippl-Rónai
Faculty of Arts (University of Kaposvár, Hungary). After a preliminary course about the educational
structure and artistic approach of Bauhaus the students deepened their knowledge by training, tasks and
projects. This study presents the observations and results of our programme, especially concerning the
contemporary reflections of Bauhaus Stage Workshop. The subject is connected with the project The
Bauhaus Pedagogical Programme and the Generation Z supported by Smart Specialisation Programme at
the University of Kaposvár (EFOP-3.6.1-16-2016-00007).
Keywords: Bauhaus, methodology, art education, stage workshop, generation Z
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ENHANCING CREATIVITY IN THE FOREIGN LANGUAGE
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Abstract
This paper gives an overview about creativity in education and shows that creativity can be translated
to various educational contexts. There are several possibilities and pedagogical strategies to promote
and to enhance creativity in the classroom (e.g. Beghetto and Kaufman, 2014). One alternative way is
to teach language creatively. According to the research on creativity, creative skills and foreign
language competence can be encouraged and fostered via methods of teaching with creativity (e.g.
Richards, 2013).
Keywords: creativity, teaching, foreign language, competence
1. Factors of Creativity
The focus of this article is to explain how creativity, which is considered to be an important 21st
century skill can be translated to educational context. However, we cannot discuss either the definition
or the nature of creativity, but it is necessary to mention some of its characteristics. First of all, it has to
be clarified that creativity is a skill and everyone can get better at it (Sternberg, 2007), although there
are contrary beliefs among teachers (Bereczki and Kárpáti, 2018), which can cause difficulties at
developing students’ creative potential. Creativity is also an attitude to life: responding to problems in
a fresh and novel way (Sternberg, 2006). Creativity is associated with cognitive abilities, such as
divergent, critical, analogical and reflective thinking. There are also some personal characteristics, such
as openness to experience, creative self-efficacy, task motivation, domain knowledge and expertise,
risk-taking and resilience when facing criticism which are important for the creative potential (Davis,
2004 – cited by Bereczki and Kárpáti, 2018). According to other researches it is also associated with
tolerance for ambiguity, preference for complexity, task commitment, persistence and nonconformity
(Cropley, A. J. and Urban K. K., 2000). Creative people have intrinsic motivation; they are not
dominated by external rewards but have a desire for novelty and willingness to try difficult tasks. They
are usually curious, independent and ready to accept a challenge (Cropley, A. J. and Urban K. K., 2000).
Besides, the individual features of creativity, environmental conditions are also important, because all
these creative skills can flourish in a creative atmosphere. In the study of Davies et al. (2013) a trustful
and respectful environment, the flexible use of space, the availability of a wide range of materials and
tools, game-like and playful approaches, ensuring idea time greatly contribute to the development of
creativity (cited by Bereczki and Kárpáti, 2018). The creativity-supportive environment can be
described by such further characteristics as collaborative activities, the opportunity to express one’s
opinion, space for discussion, polemics, tolerance and recognition (Zelina and Buganová, 1983 – cited
by Cimermanová, 2013). There is also a need for mental health and intellectual activity, positive selfimage and self-confidence as well as desire for self-realization and self-presentation. Moreover,
personal freedom and autonomy, unaccepting the limits and the effort to reach a constructive
improvement of the environment are also important factors of creativity (Gáborová, 2003 – cited by
Cimermanová, 2013). Other studies highlight the acceptance of being different, the rejection when
comitting sanctions against (harmless) mistakes and ensurance of a “creativogenic” climate (Cropley,
A. J. and Urban K. K., 2000).
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Based on previous research, we may summarize that creativity is a complex phenomenon and
besides personal traits, habits and abilities, creativity requires a physically and socially supporting
environment. However, the multiple definitions of the characteristic traits of creative people make it
difficult to find out what exactly should be fostered and developed by enhancing students' creative
potential. Despite the hard-to-define nature of creativity I support the idea that the dimensions of
creativity should be decomposed and integrated into educational context, because they can “reinforce
the quality of teaching” (Avila, 2015). As a language teacher I find that positive classroom climate and
collaborative activities are very important for communication skills, as well as creative arts and crafts
tasks and other exercises based on divergent thinking.
2. Promoting Classroom Creativity
Enhancing creativity is a well-known educational aim and one of the most essential learning
objectives of international institutions like OECD and the European Commission. The document Key
Elements for Developing Creative Classrooms in Europe (COM 2012) conceptualises an innovative
learning environment called Creative Classrooms (CCR), which can be described by innovative
teaching and creative learning practices (personalised learning, collaborative learning,
entrepreneurship, etc.) and is supported by existing cases from real-life educational settings. The
concept is based on several studies (e.g. Cachia, et al., 2010; Ferrari, Cachia and Punie, 2009; Fullan,
2010; Jeffrey and Craft, 2004; Law, et al., 2011; Microsoft, 2011) and other relevant works (e.g.
Kennisnet, 2011; Law, Yuen and Fox, 2011; OECD, 2012; OECD/CERI, 2010). According to the
document innovative teaching includes both concepts: teaching for creativity and teaching creatively.
It applies creativity to methods and contents and provides learners with a chance to develop their
thinking skills so that can learn in a new, creative way. Through the implementation of innovative
teaching practices, learning becomes more interesting and effective. It presupposes an active role for
the learner and new roles for the teacher who acts more as a facilitator of the learning process. The
curriculum and content are open and offer opportunities for developing 21st-century skills such as
problem-solving, inquiry, collaboration and communication, which are embedded in the teaching
method. Learning is flexible, personalized, collaborative and engaging and uses a wide
range of ICT tools.
Another research on creative classrooms or classroom creativity investigates the learning
environment in a similar way. Beghetto and Kaufman (2014) claim, that the learning environment is
one of the most important factors as it determines, whether creative potential will be supported or
suppressed. Although there are several strategies and techniques that creativity trainers and consultants
have developed, but there is a problem with them in educational context – namely, that they are mostly
disconnected from the academic subject matter. Creativity should be integrated in classroom contexts
and into the curriculum as well. Beghetto and Kaufman suggest (2014) to incorporate creativity in
everyday teaching. This means using activities that require students to generate multiple ideas and
encourage students to redefine problems, use analogies, think in different ways and evaluate the ideas
and products they generate. However, it also involves providing opportunities for choice, imagination
and exploration, just like to solve problems and work collaboratively.
3. Enhancing creativity in the foreign language classroom
Based on the concept that creativity is interconnected with other life skills and plays an important
role in successful social life (Piirto, 2011 – cited by Pásztor et.al, 2015) creative actions at school
support the personal development of students. Moreover, research on classroom creativity shows that
teaching creatively can stimulate learning and make it more effective. Fisher (2004) claims that in case
the student's creative abilities are recognized and valued, their academic performance improves.
Furthermore, "creative activity can rekindle the interest of students who have been turned off by school,
and teachers who may be turned off by teaching in a culture of control and compliance" (Fisher, 2004
– cited by Richards, 2013).
Basically, language use is a creative act (Fehér, 2016), so creativity has first of all linguistic,
cognitive and sociocultural dimensions (as well as pedagogical according to Jones and Richards, 2016).
The purpose is to develop student’s ability “to use language in creative actions in their daily lives”
(Jones and Richards, 2016). That means to transform thoughts and seen or heard information into
foreign language and even to use compensation strategies for making up for lack of language in a
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communicative situation, like miming, drawing, paraphrasing in order to get meaning across etc. (Fehér,
2016). Creative or natural language use also means practising the language with a real content, thus
making the learning process more efficient. Enhancing creativity in the foreign language classroom is
associated with creative usage of written, auditory or visual information, communicating and creating
something of value through language use. It is interconnected with often imaginative ways of selfexpression.
According to studies in the field, foreign language competence can be encouraged and fostered via
teaching creatively, furthermore creativity is viewed as a way of promoting effective language learning
(Dianawati and Mulyono, 2016). Suwartono (2016) considers creativity as an important factor in
achieving success, especially in English language teaching/ELT. According to Maley (2015 – cited by
Dianawati and Mulyono, 2016) the inclusion of creativity in classroom teaching and learning practices
can help students to learn the target language and may also help address social issues beyond the
classroom environment. Richards (2013) believes that student-centred, interaction-based, and openended elements of creative teaching methods can release creativity in learners. Stepanek (2015) claims
that through creative learning activities students can be provided with varied expressions of the target
language in accordance with certain communicative goals and be engaged in close-to-reality situations
(cited by Dianawati and Mulyono, 2016).
According to Tomlinson (2012) students need to be given opportunities to participate in the real use
of language and study “how language is used for communication” (cited by Dianawati and Mulyono,
2016). Cimermanová (2013) suggests a variety of visual stimuli, such as pictures, use of interactive
whiteboard, different information and communication technologies, open ended questions, and
activities that support ideas and suggestions, namely problem solving tasks, project work, task based
learning, creating stories, etc. Cited in the same paper, Puchta and Williams (2013) specified 13
categories of activity that help to develop learners’ thinking skills and language competence: making
comparisons, categorising, sequencing, focusing attention, memorising, exploring space, exploring
time, exploring numbers, creating associations, analysing cause and effect, making decisions, solving
problems, creative thinking (cited by Cimermanová, 2013). Cremin (2009) emphasizes giving clear
purpose and relevance to the work, providing opportunities for pupils to work together and using a
range of learning styles (cited by Cimermanová, 2013).
Teaching methodologies should be used appropriately (and even modified) by understanding the
learning capacity of students and their learning interest in the classroom (Anil 2017). Several innovative
activities and tasks, e.g. using a newspaper, watching videos or movies, use of games, role play, creative
writing exercises etc. can be applied in the foreign language classroom. These activities can only
develop the learning competence of learners, if all materials and teaching techniques are regularly
updated to the interest of the second language learners, possibly through the use of infotainment
(Anil, 2017).
According to quantitative (testing) studies on creativity in the foreign language classroom creative
teaching methods have positive effects on FL achievement (Khodabakhshzadeh et al., 2017;
Pishghadam et al., 2011), on language learning competence and motivation (Liao et al., 2018;
Ševečková, 2016), as well as on communicative competence (Becker and Roos, 2016). Creative
learning methods support problem solving in learning tasks of the foreign language classroom as well
(Humalda and Zwaal, 2016).
4. Conclusion
This study focuses on the development of students' creative potential in the pedagogical frame of
teaching foreign language. Creative learning processes aim at achieving defined learning outcomes and
to foster creative skills as well as implement creative ideas, which make learning more engaging and
effective. Facilitating students’ creativity in educational context requires creative teachers, who are
knowledgeable, reflective, confident, non-conformist, risk-takers and committed to helping their
learners succeed and who prefer learner-centered lessons (Suwartono, 2016). According to Anil (2017)
teachers should think of new and varied activities to empower students to face many real challenges in
their future life. The student’s creativity depends on how creative the teacher is, how creative the task
is and mainly how much creativity the teacher allows/accepts. Teachers have to create creative learning
environment, an atmosphere that would challenge students to be creative (Cimermanová, 2013).
Creative teachers have to be familiar with a variety of strategies and techniques and be able to design
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and update teaching materials to the capacity and interest of the learners (Anil, 2017). Applying creative
methods and strategies in the foreign language classroom is a way to foster creativity in educational
context for supporting learning outcomes and a personal development process.
"The Project is supported by the European Union and co-financed by the European Social Fund
(code: EFOP-3.6.1-16-2016-00025, project title: Strengthening higher education in water
management through intelligent specialization)."
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Összefoglaló
Az online kommunikáció és a digitális média korszakában a multitasking, a médiakonvergencia,
illetve az egyre nagyobb mennyiségben és sebességgel érkező információ feldolgozásának kényszerítő
hatása a felhasználókra nehezül. Ennek következtében az iskoláskorú tanulók kíváncsisága, a
felfedezési láz, mellyel az információs tenger felfedezésébe kezdenek, új módszertani kihívások elé
állítja a pedagógusokat.
A képernyőről történő olvasás a digitálisan rögzített szöveg természetének engedelmeskedve, az
elmélyülés helyett az egyre gyorsabb befogadást támogatja. A képi fordulat beálltával az olvasás
különböző formátumú szövegek befogadását jelölő kifejezés, és már elválaszthatatlan a vizuális
kifejezésmódtól. Ezzel egy időben jellemzően az információforrások hitelessége is megkérdőjeleződik.
A hypertext, a linkekkel átszőtt szöveg új nyelvi normát generált, ugyanakkor az interaktív,
élményszerű közegben az anonimitás veszélyeket rejthet magában. A szövegek már nem az
évfolyamokba sorolható folyóiratokban, hanem egyszerre, egyazon síkban jelennek meg az online
könyvtárakban a folyóiratok hasábjain is. Mindezeket figyelembe véve a tanulmány szerzői az online
környezetben érvényesülő olvasási stratégiák, valamint a médiatudatosság kérdését veszik górcső alá.
Kulcsszavak: olvasás, multitasking, interaktivitás, flow, médiatudatosság, hypertext
1. Bevezető
Az általános vélekedés alapján mondhatjuk, hogy valamennyi információtárolást, -feldolgozást és továbbítást szolgáló technika jelentős társadalmi és kulturális változást indított el. A 20. század második
felében a technológiai fejlődés hatására létrejött eszközök közül a legnagyobb szociokulturális hatást a
digitális, hálózatba kötött, az internetes kommunikációt és médiát a technológia szintjén támogató
számítógép gyakorolta.
Az online kommunikáció és média korszakában az iskoláskorú tanulók is mindennek a hatásnak
kitéve élik mindennapjaikat, mely új módszertani kihívások elé állítja a pedagógusokat. A képi fordulat
utáni online közegben a Google, a Wikipédia, a közösségi média, a képmegosztók
(Pinterest, Instagram), a YouTube, a blogok, fórumok, hírmegosztók stb. világában sok-sok impulzus
éri tanulóinkat.
A web 2.0 korszakában a közösségi oldalak, például a Facebook kommunikációs csatornaként
és médiumként van jelen. Lehetőséget biztosít a felhasználóknak interakcióra, szabad
véleménynyilvánításra kommentek, like-ok is megosztások formájában, azaz szabadon írható platform.
Valójában a tanulók számára is önreprezentációs lehetőséget nyújt (akár a szelfik, digitális önarcképek
közlése révén), melynek mindenképp reális határokat kell szabni. Ezen az univerzális platformon az
egyének kapcsolatokat, majd közösségeket hoznak létre; kommunikálhatnak egymással, így az egyéni
felhasználók és az online közösségek hálózata. Az „én üzenetei” rendszeresen megjelennek a
hírfolyamban, ugyanakkor a Facebook szervezettsége, széles tartalomkínálata lehetővé teszi, hogy a
hálózati kultúra terjesztésének eszköze legyen. Természetesen csak akkor töltheti be ezt a szerepét, ha
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a pedagógusok a tanulók kritikai gondolkodását kellőképp fejlesztik. Annál is inkább, mivel a kapuőri
rendszer gyengülésével ellenőrizetlen tartalmak, így például álhírek is eljutnak hozzájuk, melyek a
tájékoztatásba vetett hitet erodálják. A tanulókat a hiteles források, a szerkesztőkkel bíró újságok
olvasására kell nevelnünk, sőt tévénézésre kell buzdítanunk, bátorítanunk az oktatási műsorok esetében,
ugyanis kritikai ismeretekkel kell felvértezni őket. A híraggregátor oldalak rendszeres látogatására kell
sarkallnunk, amennyiben azok ellenőrzött híreket közölnek.
Elihu Katz, Jay Blumler és Michael Gurevitch elmélete szerint, mely Abraham Maslov szükséglethierarchia teóriájára épül, az egyének saját kognitív (információ- és tudásszerző tevékenység), affektív
(érzelmi és örömszerző tevékenység), illetve személyes és társadalmi szükségleteik kielégítésére
használják a médiát (Szűts 2018). A tanulók kíváncsisága, a felfedezési láz, mellyel az információs
tenger felfedezésébe kezdenek, a szörfözés a világhálón gyakran több órás, megállás nélküli szörfözést,
böngészést, a hyperlinkeken való továbbszáguldást jelent. Ez az az állapot, mely a flow vagy a katarzis
érzését generálja, biztosítja számukra. Adott esetben felszínességet, vagy éppen a másik végletet, olyan
belemélyedést, melyet még a Gutenberg-galaxis kezdeti szakaszában sem tapasztalt meg a társadalom.
Ez a közeg a lehetőségek tárháza lehet, amennyiben a tanulók kritikusan gondolkodnak. A fórumok,
vitafórumok által konstruktív, építő vitákat generálhatnak, megtanulhatnak az amerikai debate club-ok
formájára moderátori segítséggel vitatkozni, viszont az anonimitás hatására agresszív, negatív
hangnemű kommentek szignifikáns jelenlétére is számíthatnak, melyre megfelelő módon
kell reagálniuk, reflektív magatartással. Ezzel kapcsolatban érdemes a pedagógusnak kiemelni a
netikett jelentőségét.
A fórumok mellett a blogok mint a bejegyzésekkel periodikusan bőrülő weboldalak az online
kontextus dinamikus kereteként, univerzális felületként funkcionálnak. Tanulóink azzal
szembesülhetnek, hogy ezek a blogbejegyzések végül az ő kommentjeikkel egységben alkotnak művet,
egységes szöveget. Valójában ők is mindennapi felhasználóból prosumerré válhatnak, olvasóból
szerzővé. Hozzászólásaikkal egészíthetik ki a blogot, és ezzel hozzáadott értéket kölcsönöznek neki.
Mindez számukra szövegalkotási képességeik fejlesztését, sikerélményt jelenthet.
Ugyanakkor mindennek hatására a tárgyi világtól való eltávolodás, az internetfüggőség veszélye is
fennáll. A virtuális valóság veszélye éppen tökéletességében rejlik. Kötődést eredményezhet tanulóink
részéről, mely pszichés torzulássá is fajulhat. Ez pedig egyenes út a valóságkeveredés, azaz a reális és
a virtuális határainak elmosódása felé.
Emellett arra is rá kell világítanunk, hogy az internetes kommunikációban való részvétel történhet
teljesen anonim módon is, ezért a jelenség kapcsán felmerül a hitelesség kérdése. Az anonim
kommunikáció könnyen hamisításra és manipulációra ad lehetőséget. A felhasználónévvel egy virtuális
én is létrejön, mely gyakran úgy viselkedik online, ahogy a való világban a tulajdonosa nem tenné. Ez
a folyamat pedig gyakran a zaklatásig, a megalázásig fajulhat. A cyberbullying ellen mindenképp fel
kell vértezniük a pedagógusoknak a tanulókat. Példákkal kell illusztrálniuk a zaklatás különböző eseteit,
valamint bizalmat kell ébreszteniük bennük, hogy hasonló esetetekben szüleikhez, pedagógusaikhoz
forduljanak. Az a tapasztalat, hogy bár a felvilágosító oldalak hasznosak, önmagukban azonban nem
elegendők.
A 2010-es évek óta jelentős változás, mozgás következett be az online médiában. Ennek megfelelően
tanulóinkat arra kell ösztönöznünk, hogy éljenek a helyzet adta lehetőséggel, hiszen a push helyett a
pull, valamint a mass helyett a my média jellemzi az információ befogadásának mintázatait. Míg a push
média egyirányú, aszimmetrikus, egyén-a-tömeghez kommunikációs folyamatot feltételez, ahol a
felhasználóra a tömegmédia rázúdítja az információkat, addig a pull médiában a felhasználó saját
érdeklődésének megfelelően keres és fogad be információkat (SZŰTS 2018). Valami módon ezt a célt
kell a tanulóknál is elérni. Jó esetben eddig a pontig kellene eljutniuk, pedagógusi segítséggel,
iránymutatással. A médiatudatosság jegyében kellene folytatni az oktató-nevelői tevékenységet.
2. Az olvasás antropológiája, avagy az online közeg olvasási stratégiái
A Google szolgáltatásai megváltoztatták annak a módját, hogyan keresnek a felhasználók
információt, hogyan olvasnak stb. Az a szövegtenger, mellyel az online lét közepette az olvasó
szembesül, soha eddig nem tapasztalt bőséget, információáradatot hozott magával. Azonban az olvasás,
szövegértés és az információk közötti útkeresés csakis akkor lehet hatékony, eredményes, ha
pedagógusaink megfelelő olvasási stratégiákkal vértezik fel tanítványaikat.
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Guglielmo Cavallo és Roger Chartier szerint az olvasásnak a középkor óta bekövetkezett forradalmát
a szövegek elektronikus közvetítése és az ezáltal implikált olvasásmódok jelentik (Kelemen 2009). Az
olvasás korai időszakát szokás intenzív korként jellemezni, merthogy ekkor a kis számú szöveg
ismétlődő újraolvasása, ezáltal részletesebb ismerete a jellemző, míg a modern kor olvasása extenzív, a
minél több szöveg minél rövidebb idő alatt való elsajátítása jellemzi. A legújabb kor – miközben
látszólag elhozza az extenzív olvasók számára a kánaánt, ugyanis a digitális technológiák segítségével
egyre nagyobb számú szöveget tesz hozzáférhetővé a felhasználók számára, éppen ezáltal – visszaveti
olvasóit az intenzív korszakba. „A végtelen mennyiségű elérhető dokumentum nyomása ugyanis csak
egyféleképpen viselhető el: ha áttekinthetően kevés elemből álló kánonokat állítunk fel, amelyek biztos
fogódzót jelentenek a szövegtenger vég nélküli áramlásában” (Golden 2009: 91). Itt arra gondolunk,
hogy ha a tanulók pl. a magyar történelem alakjairól, a nyelvrokonságról stb. szeretnének hiteles
információkat találni, tudatosan – és elsősorban - az online tudományos folyóiratokat, a digitális
szakirodalmat részesítsék előnyben egy-egy bloggal vagy egyéb forrással szemben. Ehhez szükséges a
pedagógus irányadása, tapasztalata, módszertani jártassága.
A linkeket hordozó szöveg, a hypertext – az elektronikus írásbeliség szövegszervező eljárása az
adatintegráció és információközvetítés olyan módszere, amely a tudást a hagyományosan lineáris
szövegstruktúra helyett a kognitív emberi gondolkodást hívebben tükröző nemlineáris, térbeli hálózatos
rendszerben helyezi el (Pethes 2001). Az ilyen szövegnek nincs meghatározott iránya. Barthes nyomán
mondhatjuk, hogy az irodalmi műnek az a célja, hogy az olvasó ne csak fogyasztója, hanem létrehozója
is legyen a szövegnek. Valójában a barthesi írható szöveg megvalósulása a hypertext, amely lehetővé
teszi az információk tetszés szerinti összekapcsolódását, asszociációs láncot alkotva. Ez a szöveg már
a jelölők galaxisa, nem pedig a jelentettek struktúrája (Barthes 1996). A linkek, a „termést hozó szavak”
mindig jelöltek a hypertextes dokumentumban, a célszövegek meghívhatósága független az olvasó
műveltségbeli jártasságától (Szűts 2000). Ezért a hypertextes forma oktatási keretek között igen
alkalmas az intertextualitás technikáit sűrűn alkalmazó szépirodalmi szövegek feldolgozására.
Nem vitás, hogy a számítógép hatalmas változást hozott az olvasás kultúrájában. A képernyő
környezetében megváltozik az olvasás módja, a kontextus természetének engedelmeskedve a folyamat
gyorsabbá válik, szkimmelés, szkennelés és böngészés jellemzi. A felhasználók egy szöveggel
találkozva jellemzően ma már először a kulcsszavakat keresik. Mindez pedig természetesen hat a
képernyőn olvasható irodalmi művek elbeszélésmódjára is (Szűts 2018).
A lineáris történetmondáshoz (storytelling) viszonyítva a képernyőről való olvasás teljesen más
típusú élményt kínál. A hypertext környezetében létrejött irodalmi szöveg, kép, hang és videó
összeolvadása megnehezíti a történetmondást. A képernyőn, hypertextuális környezetben a szerző távol
kerül művétől, az olvasó számtalan út közül választhat. Ennek megfelelően vesz részt a
jelentésteremtésben, és ennek során a tanulónak, az olvasónak a tanár, a pedagógus irányt mutathat.
Gyakran azonban a hypertext olvasása megáll a szöveggel való találkozás szintjén. Végtelen számú
útvonalon juthatunk egy adott passzushoz, vagyis végtelen addigi jelentéskonstrukciót írhatunk felül
vele, és végtelen irányba haladhatunk tovább, azaz végtelen módon írhatjuk felül az adott passzus
jelentését (Kelemen 2009). Mivel az ilyen szöveget már szinte nem is olvasni kell, hanem meg kell
tapasztalni a működését, felmerül a kérdés, hogy ennek a műveletnek van-e még köze a klasszikus
értelemben vett olvasáshoz. S ilyen módon az eddigi – hagyományosan elfogadott, a szakirodalomból
már ismert – olvasástípusokon túl újabb kategóriák bevezetése válik indokolttá.
Tóth Barna úgy véli, akkor járunk el helyesen, ha a hypertextek rendszerezését nem (vagy nem csak)
a formai-szerkezeti jegyek alapján próbáljuk véghezvinni, hanem figyelembe vesszük a szövegek
közötti olvasási stratégiák különbségét. Kialakítja a hypertextusok olvasásközpontú rendszerezését,
azaz megkülönbözteti az értelemképződést gátló és az értelemképződést lehetővé tevő hypertext
szövegeket (Tóth 2004). Mi magunk és a tanulók is érzik, ha olvasóként a hypertext magabiztosságot
ad, vagyis az olvasói kihívást nem emeli leküzdhetetlen szintre, s mindettől eltérően azt is, ha csupán
aktuális, pillanatnyi, és meg nem ismételhető értelmezéseket kapcsolhatunk egy-egy szövegrészlethez
a szöveg szövevényes volta miatt.
A szöveg alakulása különféle olvasói akciók következménye lehet, de mindaddig, amíg az olvasó
nem válaszol egy billentyű lenyomásával vagy kattintással, az adott epizód szövege megmarad
hagyományos módon olvasandó, konvencionális prózaként a képernyőn. Ebben áll a nagy különbség a
valódi hypertext és a nyomtatott irodalom között (Petőfi S. 1996). A hypertext világában valójában nem
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létezik egy történet, hanem olvasási módok léteznek, és minden olvasási mód a történet sajátos
lefolyását idézi elő, hozza létre.
Mindennek alapján - ha az olvasást komplex tevékenységként szemléljük - elmondhatjuk, hogy
Gutenberg találmánya csak kisebb változásokat hozott az olvasás antropológiájában, szemben az online
média egyik jellegzetes gyakorlatával, a képernyőről történő olvasással (Szűts 2018). Az előzmények
alapján felmerül a kérdés, hogy milyen módon változtatja meg az olvasó fogalmát a hypertextus, s
ennek megfelelően milyen olvasási módokat implikál. Milyen látásmódot, útkereső magatartást kíván
az olvasó részéről? Milyen olvasási stratégiákat kell alkalmaznia? S vajon ennek a folyamatnak a során
milyen szerep jut a pedagógusnak?
Mindenképp tudatosítanunk kell a tanulókban, hogy az olvasásból elmarad az elmélyülés, a
rendkívül sok információ sürgetően hat az olvasóra. Így a link gátolja az elmélyülést. A hypertextet
valójában nem is olvasni kell, hanem irányítani. Minden elolvasott szövegrész után ki kell választani a
következő elolvasni kívánt szövegrészt, mert a szövegrészek többféle logika alapján is sorba rakhatók.
Mivel a hypertext nem a fogalmak hierarchikus felépítésére törekszik, a cél nem az információk
struktúrákba rendezése, az olvasóra bízza, hogy különbséget tegyen a lényeges és a lényegtelen között
(Boda-Porkoláb 2003). Például abban az esetben, ha tanulóink egy adott könyvről információkat
keresnek, az oktató szerepe még hangsúlyosabbá válik. A lényeges és lényegtelen információ
elválasztása korántsem egyszerű az olvasók számára.
Hypertext környezetben olvasásunk felgyorsul. Ahogy már korábban írtuk, intenzív és nem extenzív
stratégiát követ, azaz jellemzővé válik az internetes környezetben megjelenő szövegek átfutásos,
szkennelő olvasása (Krug 2008). Kiemelt szerepet kap a grafikus felhasználói felület, s ebben a világban
a képolvasás, a vizuális orientáció dominál (Bódi 2010). Ez a grafikus környezet a lineáris olvasástól
eltérő olvasási módot implikál. A fejlett képalkotó eszközökkel rendelkező infotechnológiai eszközök
világában a vizuális információk megfejtése a szövegértési képesség új dimenzióját nyitja meg.
Eközben a képi közlés (a vizuális információk), a szövegtagoltság, a tipográfiai eszközök, jelek
szerepének figyelembevétele a szövegjelentés megértésében lényeges szerepet játszik (Törteli
Telek 2016).
Önmegfigyeléssel, de tudományos megközelítés által is megállapíthatjuk, hogy milyen módon
mozgunk a hypertextek világában. Konstatálhatjuk, hogy az elektronikus közegben elkülöníthető
olvasói eljárások elég jól megfeleltethetők a könyvkultúrában ismereteseknek: 1. lapozgatás
(browsing), 2. átfutás (scanning), 3. funkcionális olvasás (mining), 4. ismeretszerző, ill. szórakozási
célú olvasás (reading) (Tóth 2002).
Hosszabb, egy monitoron nem megjeleníthető szövegek digitalizálásánál két lehetőség adódik: egy
az egyben digitalizálják a szöveget, így a tanulóknak görgetniük kell az olvasás során, vagy a szöveget
felosztják több részre, ezáltal a felhasználóknak navigációs gomb segítségével kell lapozniuk a
szövegrészek között (R. Tóth-Hódi 2011). A szövegek gördítését többnyire negatív hatású faktorként
jellemzik. Ennek az az oka, hogy papíron vagy számítógépen a lapozás funkciót választva az adott
bekezdés fix helyen marad, így a tanulók meg tudják jegyezni az információ helyét, míg görgetés
közben elveszítik azt (Leeson 2006). Számos vizsgálat igazolta, hogy a médiahatás (media effect)
mértéke nem jelentős, ha az itemre vonatkozó összes információ megjelenik a képernyőn; ezzel
összhangban szignifikáns a médiahatás, ha a tanulóknak navigálniuk (tipikusan görgetniük) kell a
képernyőn az itemek megválaszolásához (Pommerich 2004).
Hogyha a könyvkultúra által kialakított olvasói, befogadói szokásokat lineáris olvasásnak nevezzük,
akkor az új technológiák használata során megjelenő újfajta információszerző eljárást koncentrikus
olvasás kifejezéssel jelölhetjük (Golden 2009). Emiatt az elektronikus térben érvényesülni akaró
szövegeknek a nyomtatott szövegektől jóval nagyobb sűrűségre kell törekedniük. Ez a sűrítő, tömörítő
technika bizonyos értelemben példával szolgálhat a szövegalkotást, szövegstrukturálást illetően a
tanulók számára.
Mindennek alapján, az olvasás ilyen módon különböző formátumú és kontextusú szövegek
befogadását jelölő kifejezés, és már elválaszthatatlan a vizuális kifejezésmódoktól (Szűts 2018). A
nemzetközi kutatások, felmérések eredményei azt mutatják, hogy a digitális szövegek olvasása
magasabb szövegértési teljesítményt igényel, vagyis csak a vizsgálat magasabb képességszintjein
elhelyezkedő tanulók képesek a digitális szövegek hatékony értelmezésére. A hagyományos formátumú
szövegek olvasásának fejlesztése Magyarországon sikereket ért el az elmúlt időszakban. Az új
formátumú szövegek megjelenésével azonban a tanulóknak új információfeldolgozási stratégiákat kell
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alkalmazniuk (Gonda 2011). Ezeket a stratégiákat csak megfelelő módszertani tudással felvértezve
sajátíttathatják el a pedagógusok tanulóikkal.
Az olvasás folyamatát az elektronikus-digitális média korában ki kell terjesztenünk. Ez a kiterjesztés
több síkon értelmezhető:
Az új közegben egymással párhuzamosan és egymást kiegészítve érkezhet alfabetikus szöveg, hang,
állókép és mozgókép. Így a befogadói állapotunk is az érzékletek komplexitására van felkészülve.
Olvasáson manapság már nemcsak a szöveges, hanem a képi és hangzó információ elsajátítását is
értenünk kell.
Az új közeg meghatározó jellemzője az interaktivitás: egyszerre írunk és olvasunk. A két művelet
kognitív folyamatai összekapcsolódnak.
Az új közeg mint információforrás lényeges tulajdonsága az ellenőrizetlenség. Ezért az olvasás
fogalmát a komplex információkezelés irányába kell kiterjesztenünk (Golden 2009).
Minél többféle szövegtípust kell megismertetnünk, bemutatnunk a tanulóknak, hiszen a
szövegtípusok formájukkal, struktúrájukkal is már jelentést, üzenetet közvetítenek. Az olvasás
harmadik forradalmát megélve az oktatásnak, a módszertannak kiemelt feladata a digitális szövegek
értő olvasásának fejlesztése. Ez pedig igen nagy kihívás a mai pedagógusok számára, hiszen mindez az
élethosszig tartó tanulás alapja lehet. A 21. században a mindennapi élethelyzetek, intellektuális
problémák megoldását teszi lehetővé.
Ahogy például a helyesírás és a nyelvhelyesség vagy a szövegértési képesség fejlesztése is
össztantárgyi feladat, ugyanolyan módon a médiatudatosság fejlesztése is tantárgyközi kompetenciának
tekinthető, melyet minden pedagógus hivatott fejleszteni.
3. A netnyelv, avagy a nyelv mozgása, változása
A másodlagos írásbeliség kánonba, iskolába helyezkedése alapvető fontosságú. Az oktatási
intézményekben ugyanis már nem egy nyelvet beszélnek a digitális bevándorló idősek és a bennszülött
fiatalok (Molnár 2014). A digitális lét megismerése a gyakorlatban alapvetően bármiféle segítség,
felügyelet és koncepció nélkül történik, ugyanis sem a szülők, sem a pedagógusok, sem a különböző
intézmények nem voltak képesek lépést tartani a változásokkal és kulcsot, iránytűt adni a fiatalok
kezébe. A Z generáció és az azt követő generációk már anyanyelvi szinten beszélik a számítógépek,
videojátékok, a közösségi média és az e-könyvek nyelvét (Törteli Telek 2015).
Az elektronikus kommunikáció, a netnyelv erőteljes alkotójelleget mutat, új nyelvi formák
létrehozását támogatja. Ennek a nyelvi világnak a jellemzői az új szóalakok, új jelentések létrehozása,
a szlenges kifejezések gyakorisága, a becézések, a szövegelés (poénkodás), a nyelvi durvaság, a
tömörség, az emotikon és az idegen eredetű (többnyire angol) szavak magyar átírású használata
(Tolcsvai 2004). Valójában a jelenben a sebesség, az információátadás korában a gyors interakciót a
nyelv is segíti. Az internet és a másodlagos írásbeliség egyik alaptulajdonsága ugyanis az azonnaliság
(Szűts 2016). Ez a jelenség pedig hatással van írásbeli kifejezésmódunkra. Vajon hogyan, milyen
módon és milyen mértékben alakul át a tanulók nyelvhasználata? Milyen irányú mozgás jellemzi a 21.
századi másodlagos írásbeliséget? S vajon mindez milyen módszertani kihívások elé állítja a
pedagógusokat? Ezekre a kérdésekre keressük a választ.
Az elmúlt négyszáz évben a magyar nyelv alapvetően összetartó fejlődést mutatott, s ennek
eredményeként létrejött a köznyelv, az irodalmi nyelv. Az elmúlt időszakban azonban ellentétes,
széttartó mozgás indult el. Az irodalomban megjelenő „trágárság”, majd pedig az „ifjúsági” nyelv, a
szleng, ezt követően pedig a bulvár- és világhálós hatások a nyelvben hangtani, nyelvtani, szókészlettani
és természetesen pragmatikai (nyelvhasználati) változásokat indítottak el. A nyelvészek pedig adósak a
válasszal, a stratégiával (Balázs 2011). Alapvető tendenciaként elmondhatjuk, hogy a keletkező új nyelv
át van itatva nem sztenderd nyelvi elemekkel, mely a nyelvészek jelentős részét, a pedagógusokat és a
közvéleményt is nyugtalanítja.
Az e-retorikához sorolható másodlagos írásbeliség általános (orto)grafikus jellemzői: 1. a
helyesírástól eltérő formák használata, rövidítések, grafostilisztikai jellemzők, kreatív (egyéni) írásmód.
Az e-retorika egyes műfajait szövegtani szempontból jellemzi még: a minimális elliptikus mondat,
rétegnyelvi (főleg szleng, esetleg nyelvjárási) kifejezések, a beszélt nyelvre jellemző elemek
(partikulák, indulatszók), játékos, kreatív nyelvhasználat (Érsok 2004). Mindennek számtalan oka van
a mindennapokban. Erre térünk most ki röviden.
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Információs társadalmunk legszembetűnőbb hozománya, hogy jóval gyorsabb életre kényszeríti a
benne élőket, mint előtte bármikor. Ez a gyorsulás azonban nem csak ránk, emberekre van hatással, a
nyelvre is jókora terhet ró. A hálózat gyorsasága, a kommunikációs helyzet nyomása a mérlegelő,
reflektáló fogalmazás ellenében hat (Buda 2011). A digitális interkcióban a szövegeket a lehető
leggyorsabban gépeljük be, és éppen csak annyira dolgozzuk ki, amennyi még nem korlátozza a
megértést a befogadói oldalon. Vagyis a szövegalkotónak az egyetlen érdeke, hogy könnyen érthető,
egyértelmű formájú, jelentésű, a befogadói háttérismerethez, kognitív kontextushoz jól alkalmazkodó,
azaz releváns szöveget alkosson (Bódi 2000). Valójában a javíthatóság problémája merül fel. Korábban
a szövegalkotó rá volt kényszerítve az előre tervezésre, a pontosságra, valamint arra, hogy jól
szerkesztett, nyelvtanilag helyes mondatokat rögzítsen, hiszen a korrekció nehézkes volt. A számítógép
megjelenésével azonban ez a probléma eltűnni látszik. A szöveget újra lehet fogalmazni, ki lehet törölni,
meg lehet változtatni az egész fogalmazást. Sőt, a túlírás lehetősége is felmerül, azaz a locsogásra való
hajlam is erősödik az interneten: A fatikus funkció kerül gyakran előtérbe, és ekkor már az igényes
fogalmazás is veszni látszik.
A normáktól való eltérés oka gyakran az ezt követő korrekció elmaradása, de a kreatív
nyelvhasználat iránti igény, az emocionalitás is életre hívhatja, sőt, a csoportnyelvi hovatartozás is
kifejezhető általa. Alapvetően az internetes nyelvre jellemző a „nyelvi ökonómia”, amely egyfajta
írásbeli szleng kialakulását eredményezi. Ez úgymond a karakterekkel való takarékoskodást jelenti,
abból a célból, hogy a kommunikáció minél gyorsabban, gördülékenyebben és hatékonyabban
folyhasson a felhasználók között (Balázs 2005). Még a hagyományos írásbeliség szegmentáló,
részletező jellegét is próbálják egyszerűsíteni.
Gyakran találkozunk ugrásszerű fordulóváltásokkal, és nézőpontváltás is történhet. Grammatikailag
meghatározóak a redukált formák, rövidítések, szóösszevonások, összességében egyfajta redukált
grammatika, valamint egyéb beszélt nyelvi normák és személytelen szerkezetek figyelhetők meg.
Formailag meghatározóak a helyesírási változások, a fonetikus írásmód és az erőteljes ikonizáció, sőt,
az egyedi szóképzések is (Kruzslicz 2013).
Vallent Brigitta a netnyelvben megfigyelhető fogalmazási problémák közül kiemeli a grammatikai
hibákat (az alanyváltást, az egyeztetési hibákat, a hiányos mondatokat, a vonzattévesztéseket, a
toldalékolási hibákat stb.), nyelvhelyességi tévesztéseket (az igekötők helytelen használatát, az
állandósult szókapcsolatok elferdítését, keveredését stb.), valamint a stilisztikai problémákat (a nem
megfelelő nyelvi regiszterbe tartozó szavak használatát, ill. a képzavar miatt nehezen értelmezhető vagy
félreérthető kifejezéseket, vagy a túlbonyolított mondatszerkesztési hibából adódóan nehézkes,
homályos értelmű mondatokat) (Vallent 2008). Grammatikai szempontból a beszélt nyelvi formák
túlsúlya érhető tetten: kevesebb az elvont főnév, több a ragozott igealak, nagyobb arányban találunk
személyes formákat (például névmásokat). A jelentést csupán árnyaló módosítószavak és kifejezések
is gyakoribbak (Andó 2010).
Az internetes nyelvhasználatban gyorsan terjednek a nemzetközi szakkifejezések, az angol nyelv,
illetve az angol és a magyar szleng. Mivel az internetes csevegést a párbeszédhez hasonlíthatjuk, meg
kell jegyeznünk, hogy ennek velejárója a beszédszerűséget erősítő állandósult szókapcsolatok,
szófordulatok, szószerkezetek, töltelékszavak, közhelyek, szóvirágok, divatszavak és a szleng elemei
(Simon 2014). A késő modern médiakörnyezetben kialakuló szakkifejezések köznyelvbe épülését, azaz
a nyelvi változásokat a több millió felhasználóval rendelkező, az önkifejezés, önreprezentáció
szabadságát erősítő platformok (például a Facebook, Twitter, Instagram stb.)) népszerűsége
determinálja. E platformok hatására új viselkedési formák jönnek létre. Ezek a viselkedésformák a
nyelvhasználatban is megmutatkoznak, ami bizonyítja, hogy a nyelvhasználat nem csupán nyelvi,
hanem – sokkal inkább – társadalmi és kulturális kérdés (Mezei 2015).
Az új kultúrát jellemző jelentéstani tömörítés az új nyelvi elemek megjelenése mellett egyúttal a
meglévők eddigiektől eltérő használatához is vezet. Bizonyos kifejezéseink jelentéstartománya
kiszélesedik, újabbnál újabb fogalmi kapcsolatokat ölelve fel. Ugyanakkor a netnyelv képiessé válása
szemmel látható (Szécsi 2015). Ennek kifejezési formái a mosolyszimbólumok, melyek segítségével (a
metanyelv a mimika hiányában) a mondandónk érzelmi részét fejezzük ki. Sokak szerint ugyan az
alfabetikus írás és nyelv veszélyeztetői, azonban kreatív kifejezési formakánt is tekinthetünk rájuk,
hiszen nyelvünket színesítik, gazdagítják.
A nyelvi szinteken továbbhaladva, Simon Viktória kutatásai alapján fogalmazza meg, hogy a
csetnyelvben létrehozott szövegek grammatikai megszerkesztettsége sokkal igénytelenebb, mind
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szintaktikai, mind morfológiai tekintetben. Az egymást követő rövid mondatok, vagy a hosszú,
bonyolult, teljesen tagolatlan, valamint a hiányosan szerkesztett vagy a befejezetlen mondatok
jellemzőek. Ezek a jellegzetességek utána szinte törvényszerűen megjelennek a tanulók kézzel készített
fogalmazásaikban is (Simon 2014).
Az internetes nyelvhasználatról általánosságban kevés állítást lehet megfogalmazni, egyes
kommunikációs műfajok nyelvhasználatáról lehet konkrétumokkal szolgálni (BÓDI 2004). A
nyelvészek általánosságban úgy vélekednek, hogy kirajzolódnak a műfajspecifikus grammatikai és
szövegtani sajátosságok, amelyek egyelőre nem lépnek túl a csoportnyelv keretein belül.
A Gutenberg-galaxis hegemóniájának végén, a világhálón a szöveg mellett már a kép, a hang, a
videó, avagy a multimédia is egyenrangú szerephez jut. A szakemberek szerint újra visszatérünk az ősi
kommunikációs formákhoz, amikor az élőbeszéd, a jelenidejűség, a képiség (a látvány), valamint a
jelenlét határozza meg elsősorban a kommunikáció jellegét (Buda 2011). A digitális korszakban a kép
és a szöveg már elválaszthatatlanul összekapcsolódik, és ennek hatására egy új, a tárgyi és virtuális
valóságot egyszerre leírni kívánó nyelv alakul ki (Szűts 2016). Sajátos metaforikus nyelv van
születőben, melynek sokkal inkább az a rendeltetése, hogy „megmutassa”, képekbe foglalja a világot,
semmint hogy újabb kategóriák és fogalmak segítségével elemezze, felbontsa azt. Használatával a ma
embere inkább „láttatni”, „érzékeltetni”, nem pedig meghatározni, elemezni akarja a bonyolult fogalmi
összefüggéseket (Szécsi 2015). Ha végiggondoljuk, nem is oly meglepő, hogy a Z generáció és az alfa
generáció számára ez a nyelvi kifejezésmód sajátos szóalkotásaival, szóképzéseivel,
mondatszerkesztésével, képiségével, olykor hevenyészettségével olyannyira vonzónak tűnő.
4. A netnyelv hatása a szóbeli és írott nyelvhasználatra
Az internet megjelenése előtt a magyar nyelvre a legnagyobb hatással a határon túli magyar
kétnyelvűség volt. A jelenben azonban a változást legnagyobb mértékben az új kommunikációs
technológiák és a digitális kultúra indukálja (Szűts 2016). Azaz a nyelv mozgása, változása
érzékelhetően jelen van társadalmunkban.
Az bizonyos, hogy öntudatlan nyelvi készségünk hagyja jóvá az interneten megjelenő nyelvi
újításokat, az új nyelvi elemek használatát, alkalmazását, hiszen a bennünk lévő nyelvi tudás
összességére támaszkodunk, amikor egy új szót elfogadunk. Ugyanakkor fontos az is, hogy a
jóváhagyás kollektív. A szóalkotás lehet esetleges és névtelen, azonban a jóváhagyás nem az, hiszen
szükséges, hogy egy nyelvi közösség valamilyen nyelvi logikát lásson benne. Természetesen az is igaz,
hogy ebben a tekintetben a trendiség is egy logika, hiszen ha az angol nyelv kifejezését beleszőjük a
beszédünkbe, írásunkba, akkor ezt éppen azért tesszük, mert a világlátottság, tájékozottság érzetét adja
(Mezei 2015). A tanulók pedig az új szavakat, szóalkotásokat stb. készséggel elfogadják, ennél fogva
könnyen be is épül szókincsükbe.
Való igaz, hogy a másodlagos írásbeliség, a nyelvi ökonómia, a közösségi oldalak, a chat, a blogok
stb. nyelvezete szinte beleég a tanulók tudatába, elméjébe, s szinte visszatükröződik beszédükben,
írásukban, szövegalkotásukban, a nyelv fejlődésének irányvonalait, mintázatait követve. S ez a mozgás,
változás, fejlődés szemlátomást sodró erejű, megállíthatatlan, a beszélt és írott nyelvváltozatokat
alapvetően befolyásoló.
A fiatalabb generáció már nem csak információkat szerez az internetről, hanem a nyelvi magatartást,
a nyelvi mintákat is a médiából szerzi. Az új kommunikációs technológiák megreformálják, átír(hat)ják
a korábbi nyelvi normákat. A világháló nyelvi stílusában, amellett, hogy igyekszik a stíluskeverésre,
nem mindig fedezhető fel az igényesség (Buda 2011).
Azonban már Kazinczy kortársai is alkalmaztak chatelésre jellemző technikát, holott ők még tollal
írtak. A netkorszakot megelőző szövegekben, főleg iskolai vagy magánjellegű jegyzetekben figyelhetők
meg rövidítések, a számok és betűk egybeolvadása, valamint az élőbeszédet imitáló írásmódok. Vagyis
az ilyen módon leírt szavak már jóval az internet megjelenése előtt is használatosak voltak, de az
internet, valamint a média nagyban hozzájárult elterjedésükhöz (Szabó 2012). Az egyéni ötletek
fénysebességgel söpörnek végig az információs szupersztrádán, és épülnek be számtalan
internetfelhasználó, így a tanulók megnyilatkozásaiba, nyelvi eszköztárába is.
Az internetes nyelvhasználat, ill. az angol nyelvi befolyás egy sajátos „kevertnyelviséget” hozhat
létre, mely a kommunikáció minden színterén megjelenhet (Kruzslicz 2013). Az igazság talán az, hogy
az internetes-mobilos kommunikáció, valamint a média hatással van a nyelvhasználatra, de az is biztos,
hogy nem egy forradalmian új nyelvváltozatról van szó. Az internet tere csupán egy újabb utat nyitott
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a kreativitás előtt, „megalkotta” saját szlengjét, újraértelmezésekkel, idegen nyelvekből, valamint más
szlengtípusokból származó elemek beemelésével és új szavak kreálásával élve, de ahogy már
említettük, nem kitaposatlan terepen.
A pedagógiai gyakorlat oldaláról közelítve a kérdést, elmondható, hogy a szegényes szókincs, a
helytelen, pontatlan szóhasználat, pongyola, pontatlan stílus, kifejezésbeli nehézségek, a helyes szó
megtalálásának bizonytalanságai, a szavak jelentésének hiányos ismerete stb. figyelhetők meg a fiatalok
mindennapi beszédében. Kommunikációs nehézségként a szituációhoz illő adekvát szóhasználat mind
gyakrabban figyelhető meg az argóból átvett kifejezéseikben, s úgy tűnik, hogy egyre erőteljesebb az
internetes kommunikáció „teremtette nyelv” is szóbeli megnyilatkozásaikban és írásos munkáikban
egyaránt (Laczkó 2007). Elöljáróban és általánosságban tehát ezek a tények fogalmazhatók meg.
Mindennek bizonyítására több kutatás, felmérés eredményét tárjuk az olvasó elé, hogy mindennek
alapján konklúziót vonhassunk le, milyen módon és főleg, milyen mértékben érezteti hatását a netnyelv
tanulóink mindennapi beszélt és írott nyelvhasználatában.
Pedagógiai szempontból igen lényeges a vázolt tendenciáknak a tanulók íráskészségére, helyesírási
készségére gyakorolt (negatív) hatása. Laczkó Mária véleménye szerint például az internetes
kommunikációra jellemző ékezetek elhagyása is probléma. Hiszen a tanulók fogalmazásaiban egyrészt
ez is gyakori hibatípus, másrészt a tanulók gyakran nem is érzékelik, hogy az a bizonyos írásjel mikor
jelöl időtartamot, mikor csupán ékezetet. Emellett a tanulók fogalmazásaiban egyre gyakoribbak a betűk
és a számok kombinációi, a rövidítések utáni írásjelek elmaradásai, sőt az egybe- és különírási hibák
aránya is lényegesen magas. Az elangolosodás az élet különböző területein, így az informatika területén,
az internetes kommunikációban is nyomon követhető, s ennek eredményeként a fiatalok hétköznapi
beszédében is egyre gyakoribbak e szavak (Laczkó 2007). Mindezek a nyelvi változások pedig a
pedagógusok számára új feladatot, kihívást jelentenek.
Bíró A. Zoltán munkatársaival szövegalkotási feladatok révén elemezte a digitális nyelv jelenlétét
három témakörben: a szövegek terjedelme, a szövegkép (grafikus megoldások, központozás, beszélt
nyelvi fordulatok), valamint a szövegkoherencia. Alapvetően a normatív nyelvhasználathoz való
viszonyulást kutatták. Véleményük szerint nem könnyen dönthető el, hogy a normatív nyelvhasználattól
való eltérés a digitális nyelv számlájára írható-e, vagy pedig az anyanyelvi kompetenciák (szókincs,
helyesírás, mondatszerkesztési szabályok ismerete) hiányosságaiból fakad (Bíró A. 2017). Egyes
kutatók véleménye szerint a netnyelvnek nincs negatív befolyása, ugyanis mire tanulóink rendszeres
internetfelhasználókká válnak, már stabilizálódik helyesírásuk, s legfeljebb szókincsük gazdagodhat.
Porkoláb Ádám azt állítja, hogy paradox módon az ifjúsági és az internetes nyelvhasználatban a
hagyományos értelemben vett, kodifikált, írott nyelvi norma (helyesírás) alacsony presztízsűnek, néhol
stigmatizálónak tekinthető. Emellett megfigyelhető tendencia, hogy manapság az ifjúság nyelve és az
internetes nyelvhasználat egymással kölcsönhatásban van, köztük oda-vissza hatás figyelhető meg.
Ugyanakkor a fiatalok nyelvhasználatukban is idegenkednek a normától. Részükről a normaszegések
egyrészt az idősebb nyelvhasználók csoportjától való elkülönülés, illetve az önkifejezés szándékával
keletkeztek (Porkoláb 2015). Vagyis az adott írásmód terjedésének hátterében lélektani okokat
fedezhetünk fel. A korcsoportjukhoz tartozás erős vágya motiválja a fiatalokat.
Buda Zsófia kutatásában rámutat, hogy tanulóink nyelvi kifejezőkészségét jelentősen befolyásolja,
hogy mennyi időt töltenek a számítógép előtt, illetve mennyit használják a csevegőfórumokat.
Megállapítja, hogy azok, akik többet használják a kapcsolattartás e formáit, nagyobb eséllyel
alkalmazzák a „másodlagos írásbeliség” nyelvi sajátosságait hivatalosabb, irányított fogalmazásokban,
valamint az élőbeszédben is (Buda 2011). Simon Viktória is igazolja, hogy a fogalmazások vizsgálata
során bebizonyosodott, kódkeverés van az internetes nyelvhasználat formálódó normái és a
hagyományos nyelvi-helyesírási szabályrendszer között. Azonban kutatása során tévesnek bizonyult az
az előfeltevés, miszerint a kódkeverés megvalósulását az internetes nyelvi közegben eltöltött idő és az
internetes nyelvhasználat befolyásolná. Kódkeverés akkor jön létre, ha a hagyományos helyesírási
szabály nem eléggé rögzült, ill. akkor, ha a helyesírási szabályzat viszonylag megengedőbb
(Simon 2014).
Prószéky Gábor kijelenti, hogy a kétféle írott nyelv interferenciája egyre gyakoribb, hiszen a
számítógépes világban a hozzászólások, fórumok, blogok szövegei is a köz „javára” készülnek, és
rengeteg tanulót érnek el, így szerkesztettségi jellemzőik, nyelvi és helyesírási jegyeik hatása legalább
akkora, mint korábban a korrektúrázott szövegeké volt. Ugyanakkor megállapítja, hogy a mai magyar
nyelv nehezen megfogható grammatikai változásait legtöbbször nem lehet egyértelműen a számítógépre
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vagy az elektronikus kommunikáció hatásaira fogni, ám kétségtelen, hogy ezek az eszközök az új nyelvi
jelenségek elterjedésében komoly katalizátori szerepet vállalnak (Prószéky 2017). Bíró A. Zoltán vallja,
hogy a digitális nyelv anyanyelvre gyakorolt hatását részterületenként és csoportspecifikusan kell
vizsgálni. Fontosnak mutatkozik ebből a szempontból az életkor, a kommunikációs helyzet típusa, az
urbánus-rurális környezet jellege és nem utolsósorban a kortárscsoportokhoz való tartozás mértéke
(Bíró A. 2017).
A jövőbe tekintve nagy-nagy kérdés, hogy vajon két nyelv fog-e működni – egy digitális és egy nem
digitális – attól függően, hogy ki, hol, kinek, miről beszél vagy pedig úgymond keveredni fog a kettő?
Arra kell-e számítani, hogy a mindennapi beszéd egyre nagyobb mértékben eltávolodik a normatív
írásbeliség szabályaitól?
Szépe György véleménye szerint még az is elképzelhető, hogy az eddiginél jobban elválik a
hivatalos és a magánszféra nyelvhelyességi kezelése; s az is lehetséges, hogy a műfaji szempont is
jobban érvényesül majd. Mindennek fényében elemi követelménnyé válhat a magyar nyelvi norma
újragondolása, vagyis az új elektronikus korszakban másféle módokon nyilvánulhat meg a nyelvi norma
a virtuális nyelvi közösség decentralizált keretében (Szépe 2012). Hiszen az internetes nyelvhasználat
során, különböző beszédszituációkban a netnyelv létjogosultsága egyértelmű és szükségszerű. Sőt, azt
sem felejthetjük el, hogy a nyelvi rendszer nem állandó, folyamatos(an) mozgásban van; az élőnyelv
változásai alakítják, formálhatják. Ez pedig természetes folyamat, melyre a nyelvfejlődés számtalan
példával szolgál.
A netnyelv – az új regiszter - egyik legfontosabb jellemzőjének azt tartják, hogy a dialogikus elemek
erősödnek a nyelvváltozatban. Megfogalmazásainkban sűrűsödnek a beszédre jellemző elemek, úgy
kezdünk írni, mintha beszélnénk, a gyorsaság, az idő fontosabbá kezd válni, mint a minőség, a szép
fogalmazás. Az internet azon jellemzője, amely egyfelől a leghasznosabb tulajdonsága is, hogy új
szabályokat és új nyelvi normát eredményez, de az lényegesen eltér a hétköznapi nyelvi normától
(Bartha é. n.). Az írott nyelv egyre inkább beszélt nyelvi jellegűvé válik napjainkban, és ez a folyamat
tükröződik az iskolai fogalmazásokban is. Pedig nyilvánvalónak kellene lennie minden tanuló számára
az írástanulás kezdeteitől, hogy az írott és a beszélt nyelv két külön regiszter, az írott nyelvre más
nyelvhasználati szabályok vonatkoznak, mint a beszélt nyelvre, más a kommunikációs helyzet, hiányzik
az interaktivitás (Vallent 2008). A pedagógus feladata, hogy mindezt tudatosítsa tanulóiban,
szemléltetéssel, mintaadással is.
Bódi Zoltán ennek megfelelően az internetes nyelvhasználattal összefüggésben meggyőzően
bizonyítja, hogy új nyelvstratégiára van szükség, a felhasználó fiatalokat pedig meg kell tanítani mind
az írott, mind az íratlan szabályok betartására (Bódi 2000). Példaszövegekkel szükséges illusztrálni az
egyes szituációkban helyénvaló nyelvhasználatot. Ezen szövegek elemzése, értékelése igen lényeges.
A szociolingvisztikában ismert kódváltás képessége, azon belül is a helyzetnek megfelelő kódváltás
elsajátítása igen lényeges tanulóink részéről. Szükséges, hogy a tanulók egyrészt a virtuális szövegek
külső világában, másrészt az iskolában gyorsan megtanulják, milyen típusú szövegekben és mely
kommunikációs helyzetekben van lehetőségük a normától eltérő helyesírásra, és mely helyzetekben
szükséges a normakövetés (Antalné 2008). Az iskolai helyesírási gyakorlatoknak meg kell tanítaniuk,
hogy milyen helyzetekben van szükség a helyesírási szabályok fokozottabb figyelembevételére.
A stílusrétegek közötti különbségtétel azonban sokszor gondot okoz, és olykor a beszélt nyelvi
szókincs, a diáknyelv, a szleng jelenik meg tanulóink fogalmazásában. A fiatalok stílusértékelési
nehézségekkel küzdenek, mert a különböző stílusrétegből származó szavak stilisztikai besorolása
sokszor gondot okoz nekik (Vallent 2008).
Az anyanyelvi órának mindenképp foglalkoznia kell ezzel a témával, kiemelt nevelési célnak a
médiatudatosságot tekinthetjük, azaz a különböző digitális és hagyományos eszközök, színterek
elkülönítését és az ezekhez tartozó kommunikációs formák tudatos használatát. Az iskola feladata
leginkább az, hogy rámutasson a kommunikáció szabályszerűségeire, bemutassa a nyelv különböző
tulajdonságait, és segítsen elkerülni a különböző színtereket összemosó, nem tudatos nyelvhasználati
problémákat (Kruzslicz 2013). Ezáltal talán elkerülhető a helyes-helytelen, jó-rossz értékkategóriák
elhangzása a nyelvhasználatot illetően, ugyanis sokkal célszerűbb az a tanári viszonyulás, hogy a
nyelvváltozatok különböző színterekhez kötődnek.
Ezeken a színtereken (formális és informális beszédhelyzetek) pedig eltérő módon, más-más
nyelvhasználattal, stílusban, helyesírással stb. nyilatkozunk meg, és eltérő módon valósulnak meg a
nyelv funkciói. Például a bizalmas stílusárnyalatban keletkező közlések (chat, családi vagy baráti
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beszélgetések) nyelvi sajátosságai jelentős mértékben eltérnek a hivatalos jellegű megnyilatkozások
(hivatalos levél) nyelvi jellegzetességeitől.
5. Összegzés, avagy a tanár moderátor szerepe
Az online kommunikáció és média korszakában a világháló válik művelődésünk legfőbb közegévé.
A médiakonvergencia még inkább megkönnyíti az információhoz való hozzáférést a tanulók számára.
Akár multitasking tevékenységet folytatva, vagy a mikroidőt kihasználva jutnak egymáshoz lazán
kapcsolódó
ismeretekhez,
melyeket
azonban
nem
foglalnak
rendszerbe,
a strukturál(ód)ás elmarad. Mindez didaktikai-metodikai szempontból kihívást jelent a
pedagógusok számára.
A jelenben, amikor az online kommunikáció és média domináns közeggé válik, a tanulás, tanítás
területén a hagyományos korlátok fokozatos leomlásának, a kísérletezésnek és a rendszer
átalakulásának vagyunk tanúi. Az infokommunikációs technológiák mindennapi életbe való
beépülésének következményeként radikálisan megváltozott az információszerzés, a tanítás és a tanulás
mechanizmusa. A felhasználók részéről, így a tanulók részéről is jelentős igény mutatkozik (ahogy már
mondtuk) az ismeretek – az információ – gyors megszerzésére. Azonban a keresés alapú fogd-és-vidd
magatartás nem biztosít bevésődött, stabil és hosszú távú tudást. Ezért intézményes keretek között az
oktatásban új típusú, digitális írástudás elsajátítására van szükség (Szűts 2018). Az információs kor
természetének köszönhetően az egyének mind tágabb horizonton kívánnak ismereteket szerezni. Ezzel
egy időben azonban a tudás mélyebb rétegei, ill. az ismeretek közti szelektálás, az eddigi
tapasztalatainkon alapuló kritikai gondolkodás háttérbe szorulnak. Sekélyessé válik az ismeretszerzés,
és ez digitális demenciához, leépüléshez vezet.
Hogy mi, pedagógusok mit tehetünk mindez ellen? A tanár már nem információforrásként
funkcionál, hanem módszertani segítséget hivatottak biztosítani a tanulóknak, moderátor formájában.
Ezen moderátori szerep már az online környezethez kötődik. Ugyanis a világháló adta lehetőségek
természetesen oktatási keretek között is remekül kamatoztathatók. Például a YouTube környezetében
az EDU projektben elérhető videók tartalma rendkívül széles skálán mozog. Ilyen módon a világ
legnagyobb, ingyenesen hozzáférhető multimédia-könyvtár jött létre, mely kitűnő információforrásként
szolgál az oktatásban.
Online közegben (a Google, a Wikipédia, a YouTube, a Twitter vagy akár a blogok, ismert
folyóiratok között) a pedagógusnak az információforrások hitelességét példákkal kell illusztrálnia,
rámutatva a naiv felhasználó hibáira, miközben információk után kutat. A szelektálást, a kritikai
gondolkodást kreatív feladatmegoldások által kell megvilágítania tanulói számára. Sőt, arra is fel kell
hívnia figyelmüket, hogy az állandóság fogalma az online világban igen relatív. A világhálón elérhető
tartalmak leírására a Bábeli könyvtár metaforát önmagában használni elnagyolt és nem elegendő.
Sokkal pontosabb lenne az önmagát rendszeresen időközönként felégető Alexandriai bibliotékához
hasonlítani. Ugyanis – míg a nyomtatott könyveket, a bennük tárolt információkat a nemzet(köz)i
könyvtárak tárolják – az online tartalmak archiválása nem garantált. Így a weboldalak – a könyvekkel
szemben – a gyakorlatban nem az örökkévalóságnak szólnak (Szűts 2018). Erre a tényre pedig
figyelmeztetni kell a tanulókat, miközben információkat keresnek és találnak.
Mindemellett pedig a pedagógusoknak szem előtt kell tartaniuk, hogy az információs társadalom
viszonyai közepette a tudás jellege is megváltozik, és a formális iskolai intézményeket egyre inkább
fölváltják a nyitott művelődés virtuális környezetei. Ma már az e-learning az információk, a
számítógépek és a világháló által átszőtt társadalom új oktatási környezete, amely magába foglalja a
tanulás és a tanítási folyamatnak az infokommunikációs technológiával támogatott, formailag,
tartalmilag és módszertanilag is újszerű formáit. Ez a tanulás már időtől és tértől független. Ezáltal
pedig az oktatás keretei kitágulnak, összemosódnak a szabadidő eltöltésével.
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METHODOLOGICAL CHALLENGES OF ONLINE COMMUNICATION AND DIGITAL
MEDIA REGARDING TEACHERS
Abstract
In the era hallmarked by media convergence, online communication and digital media, users are
being overwhelmed by the action of multitasking and processing of information flooding them at an
increasing speed. As a result, the curiosity of school-age pupils, the discovery fever related to digital
media makes teacher face new methodological challenges.
Reading from the screen is a rapid process often without deepening the information. The pen replaces
the keyboard. With pictorial turn, images are inseparable from the text. Typically, the authenticity of
information sources is also questioned. Hypertext, the text that has links to other texts generates new
language standards, while in an interactive, adventurous environment, anonymity can contain dangers.
The texts are no longer published only in magazines, but they appear in online libraries all at once, and
erase the sense of time. This is the context the authors of the study take into consideration when they
look at the issue of reading strategies in the online environment and media awareness.
Keywords: reading, multitasking, interactivity, flow, media awareness, hypertext
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Mentor: habilitált egyetemi docens, Dr. Bertók Rózsa
Összefoglaló
Magyarországon napjainkban az iskolákban nő a sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási,
magatartási zavarral küzdő gyerekek száma. Mindezt statisztikai adatok is alátámasztják. A növekvő
tendencia a jövő pedagógiáját erőteljesen befolyásolja, sőt meg is határozza. A változásokra válaszolni
kell az iskoláknak. A pedagógusoknál másfajta habitusra, aspektusra, kompetenciákra van szükség.
Gyógypedagógusként és egyetemi oktatóként több oldalról - gyakorlati és elméleti szempontból
közelítem meg a témát. Egy adott eseten keresztül mutatom be, hogy milyen módszertani
hiányosságokat ismernek fel a pedagógusok illetve, mindehhez milyen dilemmák társulnak.
Kulcsszavak: habitus, tanítás, módszerek, aspektus, kompetencia, sajátos nevelési igény
1. Új kihívások - új feladatok
Az integrált, tanulási problémákkal küzdő tanulók jelenléte újszerű feladatokat hozott a többségi
iskolákba. A speciális pedagógiai, módszertani, tanulásszervezési kérdések sok gondot okoznak a
pedagógusoknak. Az integráció szempontjából is kulcsfontosságú a megfelelő szakemberek biztosítása.
Az intézmény csak akkor tud megfelelni a vállalt speciális feladatának, ha az ott dolgozó pedagógusok
elsajátítják azokat a szakmai ismereteket, amelyek a sajátos nevelési igényű (továbbiakban: SNI),
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (továbbiakban: BTMN) tanuló gyermekek
neveléséhez és oktatásához szükségesek (Vargáné, 2006). A Gyógypedagógiai és szakszolgálati
kommunikációs nap 2017. februárban kiadott tájékoztatása alapján a statisztikai adatokból jól
érzékelhető, hogy a problémás gyermekek száma növekvő tendenciát mutat. Az SNI gyermekek száma
2001/2002-es tanévben 58 748 fő, 2016/2017-es tanévben 85 730 fő. A BTMN gyermekek száma
2001/2002-es tanévben 62 703 fő, 2016/2017-es tanévben 86 363 fő. A tények mellett a gyakorlat is azt
mutatja, hogy egyre több átlagtól eltérő esetre kell felkészülni.
Magyarországon sok közoktatási intézményben az integráltan is folyik a nevelés és az oktatás.
Ugyanakkor az integráció még ma sem jelent inklúziót, befogadást. Ennek, egyik oka, hogy a leendő
pedagógusok nincsenek felkészítve az átlagtól eltérő gyerekekkel való foglalkozásra. A pedagógusok a
gyógypedagógusoktól kérnek és várnak leginkább segítséget, annak ellenére, hogy a
gyógypedagógusok hetente kevés időt töltenek a gyerekekkel, ezt is egyéni, csoportos pedagógiai
fejlesztés keretében teszik. A gyógypedagógiai foglalkozások mellett a fejlesztő munkának az
osztályteremi, a tanítási folyamatokra is ki kell terjednie. Az SNI/BTMN tanulók lassabban értelmezik
a tananyagot, feladatokat, lassabban tanulnak, de ennek ellenére biztosítani kell az óra folyamatos
követését. (Balogh, 2006). Az akadályok által nehezített tanulási folyamatban minden tanuló számára
fontos a hatékony tanulási stratégiák kialakítása. Különösen fontos ez az SNI, BTMN fiatalok esetében,
itt a megfelelő tanulási technikák, módszerek, szokások helyes alkalmazása a tanulási képességek
kibontakoztatásának alapvető tényezői (Gyarmathy, 2011). A pedagógusnak két terület mutatkozik meg
a felkészültsége: egyrészt a tanórai munkában és az erre való felkészítésben, hogy otthon is képes legyen
megfelelő módszerekkel felkészülni a gyermek.
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Az együttnevelés, az integráció eredményessége alapvetően függ a pedagógiai-módszertani kultúra
alkalmazott elemeitől. Egy pedagógus módszertani kultúrája sok mindent magába foglal. A lényegi
elemek közül 3 dolgot emelek ki. Elsőként a pedagógusok felkészítésében kell a gyökereket
megkeresni, mivel megfelelő kompetenciák nélkül mindez lehetetlen. A másik tényezője a
szemléletformálás, a hozzáállás, az újfajta nézőpont, aspektus elfogadása. Ha elfogadják a helyzetet,
hogy a pedagógusoknak feladatuk szembe nézni a problémás esetekkel, az már egy nagyon fontos lépés.
Nem utolsósorban, a harmadik tényező egy pedagógus habitusa, mennyire alkalmas személyiségében
támogatni, segíteni, empátiát gyakorolni, segítő szerepet is felvállalni és szeretni a gyereket, attól
függetlenül is, hogy eltér az átlagos gyermektől.
Mind az általános iskolában, mind a középszintű oktatás során nagyon sok a sikertelen, tanulási
gondokkal küzdő gyerek, aki számára az iskolai kötelezettség mindennapi nehézség. Ők soha nem
fogják a tanulást , az iskolát szeretni és megtalálni helyüket az iskola világában. Sok szülőnek kell
szembesülnie azzal, hogy gyereke nem tud lépést tartani társaival, nehezen illeszkedik be és nem, vagy
csak részben tud megfelelni az iskolában vele szemben támasztott követelményeknek. Az átlagtól eltérő
gyerekek fejlesztése, képességeik kibontakoztatása nem könnyű feladat, de szem előtt kell tartanunk,
hogy az iskolai kudarc a gyermek egész életére hatást gyakorol (Oroszlány, 2004). A gyerekek
tanuláshoz való viszonya az iskolába lépéstől kezdve a tanári testület és egyes tanítók kezében van.
Ebben tehát a pedagógusok óriási felelőssége nem megkérdőjelezhető. A közoktatási rendszer
fennmaradásához szükségszerű lenne, hogy alkalmazkodni tudjon a változó társadalmi igényekhez,
melyek részben arra irányulnak, hogy a tanulási nehézséggel és zavarral küzdő gyerekek, vagyis a
BTMN és SNI gyermekek egyenlő esélyekkel induljanak az iskoláztatás során. Az oktatás korai
szakaszában segítséget kapó tanulási gondokkal küzdő gyermekek, képességeikhez mérten nagyobb
eséllyel képesek végzettséget szerezni, szakmát tanulni, vagy akár részt venni a felsőoktatásban.
(Vargáné, 2006)
Az inkluzív nevelés-oktatás alapvető módszere, kulcsa, alappillére a differenciálás. A differenciálás
során a pedagógus a tanulási folyamatot az egyes emberek egyéni szükségleteihez igazítja (Csányi,
2001). A differenciált oktatás a tanulási- tanítási folyamat olyan szervezése és irányítása, ami biztosítja
a tanulók egyéni sajátosságaihoz, jellemzőihez való igazodást. Alapelvei: munkaformák tartalmi
ismerete, szemlélet, differenciálási szempontok, átjárhatóság (Lappints, 2002). A differenciálás
nemcsak a tanulás tartalmára, hanem módszereire, eszközeire is vonatkozik. Fontos, hogy a kitűzött
végeredményhez, tudáshoz különböző utakon is el lehet jutni, és a különböző tanulók igényeinek
különböző utak felelhetnek meg.
Egy integráció megvalósulását egy gyakorlati eseten keresztül mutatom be, amit korábbi kutatásaim
során vizsgáltam. Az esetemben SNI, látássérült diák integrált oktatásának jellegzetességei jelennek
meg. Jelen esetben nem a specifikus fogyatékosságra összpontosítottam, hanem az integráció
módszertani kérdésire. A minta nem reprezentatív, a megállapítások természetesen csak korlátozottan,
az intézmény azon pedagógusaira érvényesek, akik a gyermeket tanították. Ugyanakkor felhívhatják a
figyelmet létező tendenciákra, melyek esetleg további vizsgálatokat igényelnek.
1.1. Integráció megvalósulása egy eset bemutatásával
A gyermek fejlődése normál ütemben zajlott, természetesen a látássérülés meghatározta a
gyermekkorát. Korai fejlesztésben speciális módon a gyengén látóknál részesült, óvodában és iskolában
integráltan tanult. Az óvodai, általános iskolai oktatása, nevelése kis létszámú falusi intézményekben
történt, ami megkönnyítette a sikeres integrációt. Ennek több tényezője is volt: kis létszámú csoport,
több figyelem jut egy-egy gyermekre, könnyebb volt a differenciálás lehetősége, kisebb létszámú
befogadó tantestület. A gimnáziumi évek nagy változást hoztak a gyermek életében. A városi iskola, a
nagy létszámú osztály, folyamatosan változó pedagógusokkal működött. Tanulmányi eredménye kiváló
volt, egyetemre készült. Az osztály közösségbe minden életszakaszában beilleszkedett. Ehhez nagyban
hozzájárult önismerete, pedagógusai és a szülői, családi háttér állandó támogatása.
Elégedett volt a pedagógusokkal, mindenki figyelembe vette sérülését és próbálták segíteni
tanulmányaiban. Dolgozatírásoknál többlet időt kapott, differenciált feladatlapot, illetve szóba
feleltették írásbeli dolgozatok helyett. Nagyon nagy előny volt számára, hogy tudott már gép és
gyorsírni, így haladt a többiekkel az órákon, illetve sok plusz dolgot le tudott jegyzetelni, ami elhangzott
az órán. Osztályfőnöke minden héten külön órákat tartott neki és felkészítette matematikából azokra a
tananyagrészekre, amelyek elsajátítása az óra keretein belül nem sikerült. Az iskola szociálpedagógusa,
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aki 3 órán, informatikán, kémián és angol órán ült bent mellette és segítette, például a tábláról diktálta
a feladatokat. A tiflopedagógus heti 2 órában közlekedést és tájékozódásban való eligazodást oktatott.
A gimnáziumi tanulmányai alatt több területen megvizsgáltam az integráció kimenetelét.
Mindenképpen próbáltam egyensúlyban állítani a kétoldali részről, pedagógus/tanuló oldaláról egyaránt
az ismereteket, tapasztalatokat.
A gyermeket tanító 17 pedagógus vett részt a vizsgálatokban. Elsőként a pedagógusok SNI
gyermekek integrációjához való viszonyulását ismertem meg, attitűdvizsgálattal. Ennek alapjául
Horváthné Moldvay Ilona Iskolakultúra 2006/10-es számában megjelent kérdőívet használtam. Majd
készítettem a pedagógusoknak két különböző kérdéssort. Az elsőben a gyermekkel kapcsolatban a
teljesítmény és a szociális beilleszkedés vonatkozásában kellett a kérdésekre válaszolni. A második
kérdőív pedig a pedagógusok képzettségére és pedagógiai tapasztalatára kérdezett rá. Célom volt a
pedagógiai feltételek tisztázása is, amely az integráció típusát, a differenciálás feltételeit, módszereit,
az integrált nevelés előnyeit és hátrányait kutatja.
A gyermekkel szintén két vizsgálatot végeztem. Az első FDI 4-6 „Kérdőív az integráció
dimenzióihoz”. Ezt a kérdőívet kifejezetten tanulásban akadályozott tanulók vizsgálatára dolgozták ki.
A fordítást Csányi Yvonne végezte el (Perlusz, 2000.). A gyermek nem enyhén értelmi fogyatékos, de
a vizsgálat az integráció fontos kérdéseire adott választ az ő szempontjából. Az integráció három
dimenzióját vizsgáltam: szociális, emocionális, teljesítmény-motivációs integrációt. A szociális
dimenzióban az integrált gyermek és az osztálytársak közötti kapcsolatot tártam fel. Mindez
tájékoztatást adott arra vonatkozólag, hogy hogyan érezte magát szociálisan a gyermek az osztályban,
pozitív kapcsolatokat tudott-e felépíteni, illetve részese volt-e az osztályközösség eseményeinek. Ez
azért fontos, mivel az integrált gyermek minél pozitívabban látja az osztálytársaihoz fűződő viszonyát,
annál jobb egy tanuló szociális integrációja.
Az emocionális integráció dimenziója a tanuló közérzetéről adott információt. A pedagógiai
integráció sikerességének egyik legmegbízhatóbb jele a tanuló érzelmi állapotának önértékelése az
iskolai környezetben. A teljesítmény-motivációs integráció dimenziója a gyermek képességeinek az
iskolai oktatás keretében történő megítélését jelenti. Jól integráltnak a gyermek akkor ítélheti magát, ha
meg tud felelni az iskolai követelményeknek, s ez által motiváltan birkózik meg a feladatokkal. Így
mindenképp összefügg az érzelemi dimenzióval (Haeberlin, Moser, Bless, Klaghofer, 1989).
Az egész osztállyal több szempontú szociometriai kérdéssort töltettem ki. Amivel a célom volt,
egyrészt a gyermek helyzetének felmérése a csoporton belül, másrészt pedig az integrációs kérdőívet
megerősíteni. Hogyan gondolkodik a gyermek magáról és hogyan gondolkodnak róla az osztálytársai.
A kettő között mennyi a hasonlóság, ellentétes megnyilvánulás.
Az eredmények igazolták a feltevéseimet:
‒

Az integráció jelen van a pedagógusok között, de az ehhez szükséges felkészítést, tárgyi,
személyi támogatást, feltételeket nem kapják meg és a problémák megoldására a megfelelő
szakmai segítséget sem.

A pedagógusok hozzáállása pozitív volt az együttneveléshez. Az attitűdskála kérdésében mindenki
egyetértett azzal, hogy az ép gyerekek sérült társaikkal együtt nevelkedjenek. Mindenki helyesnek
tartotta, hogy a törvények támogatják az integráció elterjedését. A pedagógusoknak szóló kérdőívben
17-en válaszolták azt, hogy a gyermekek fejlődnek és megtanulják az integráció során hogy, mindenki
más és megtanulják a különböző együttműködési formákat, amik ebből a helyzetből adódnak.
A 17 megkérdezett pedagógusból 14-en gondolták úgy, hogy szükségük lenne továbbképzésre, amivel
módszertani tudásukat is fejlesztenék. Senki nem volt, aki teljes mértékben elutasította ezt az állítást.
Mindössze 2-en válaszolták a 17-ből, hogy voltak a látássérüléssel kapcsolatos továbbképzésen.
‒

A pedagógusok tisztában vannak a differenciálás fontosságával, de a módszereinek alkalmazása
sokszor akadályokba ütközik, vagy nem a megfelelő módszert alkalmazzák.

Az attitűdskála alapján a 17 tanárból 14-en úgy gondolták, hogy fontos a differenciált értékelés és
senki nem volt, aki ezt elutasította. A pedagógusok mindegyike differenciált valamilyen módon. Nem
minden munkaformát használtak/frontális munka, csoportmunka, kooperatív csoportmunka, pármunka,
tanulópár, egyéni munka, individualizált munka/, de lehetőségekhez mérten próbálkoztak. Viszont
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mindenki hátrányként említette meg az integráció során használatos differenciálást. Mivel hiányzik a
szaktudás az adott specifikus fogyatékossághoz, ezért sok próbálkozásra volt szükség. Ez viszont
rengeteg plusz időt jelent az órákra való felkészüléseknél. Sok dilemmát okozott egy-egy feladatnál,
hogyan tudják megtanítani a gyermeknek, hogy megfelelő látás nélkül értse a feladatot. De ezek
természetesen a látásából fakadó akadályokból adódnak. Például kiemelték a grafikonok ábrázolását,
geometriát, térkép felismerést, tábla rajzok stb.
A legnagyobb bizonytalanságot még az érettségi okozta, ami nem tesz különbséget, nem
differenciál. Nem kaptak még tényleges válaszokat a pedagógusok ezen a területen. Mik azok a tárgyak,
amiben esetleg más, vagy másképp adhatják a feladatot, miben kompetensek segíteni.
‒

Az integráció elméleti támogatása nagyon pozitív, de gyakorlati alkalmazása még mindig sok
dilemmát okoz a pedagógusok körében.

A bizonytalanság jelent meg az ellentétes válaszok között. Úgy gondolták a pedagógusok, hogy az
integráció fejlesztőhatással volt a gyerekekre, de az attitűdskálában a többség egyértelműen jelezte,
hogy aránytalan terhet jelent a pedagógusoknak. Ez a terület idegen volt számukra és bizonytalansággal
töltötte el őket. Az integráció támogatása mellett még mindig volt, aki azt mondta, hogy jobb lenne, ha
külön intézményben tanulnának az SNI/BTMN gyerekek. 16 pedagógus úgy gondolta, hogy az integrált
tanuló aránytalan terhet jelent. Illetve az elméleti támogatás mellett 6 válaszadó nem tanítana integráló
osztályban. Viszont mindenki pozitívan nyilatkozott arról, hogy bármilyen sérüléssel rendelkezőszakértői bizottság által integrálhatónak ítélt tanulót tanítana.
Mindenképpen megemlítendő, hogy a pedagógusok közül csak ketten mondták azt, hogy ők is
fejlődtek az integráció gyakorlata során. Mindez szintén jól mutatta, hogy az elméleti pozitív támogatás
a gyakorlatban már nem volt érezhető. Egyértelműen jól látszik az ellentét a
válaszadások között.
Az integrációs kérdőív mind a három területén magas pontszámot ért el a gyermek, 60-ból 57 pontot,
ami azt jelenti, hogy sikeresen beilleszkedett. Mindezt alátámasztotta a szociometriai vizsgálat
eredménye is. Nincs peremhelyzetben, sőt voltak területek a különböző kérdéskörökben, ahol mindenki
megjelölte, például: kiváló tanuló, határozottság, véleménynyilvánítás, mókamester. Szoros hármas
barátság is kialakult, ami egyértelműen mindegyik gyermeknél kölcsönösségi alapon
látható volt.
Az integráció sikerességét a gyermek kiváló tanulmányi eredménye, szociális közege egyértelműen
pozitívan ábrázolta. Ezt mutatta saját maga által megerősített helyzete, az osztály befogadta és ő is a
közösség részének érzi magát.
A pedagógusok úgy gondolták, hogy a gyakorlat nehéz volt, de mégis működött. Speciális
szakember a tiflopedagóguson kívül nem vett részt az oktatási folyamatban. Ez is jól mutatja, hogy az
integráció folyamata a pedagógusok módszerein, hozzáállásán és sok esetben ötletein múlott. Egy olyan
iskolát vizsgáltam, ahol már több látássérült ért el komoly eredményeket. Felsőoktatásba sikeresen
felvételizett és diplomás emberként éli mindennapjait. Sok esetben érezhető volt, hogy a pedagógusok
nem vállalták fel az integráció folyamatát, pedig tevékeny részesei voltak a folyamatnak. A legtöbben
spontán integrációval jellemezték. Mintha észrevétlenül tették volna a dolgukat a pedagógusok, úgy
hogy nem tudják, mit tesznek. Egyrészt ez érthető, mert nem tanulták, nem tudják, helyes módszereket
választanak, de próbálkoznak, ami ebben az esetben sikerhez vezetett. Mindez sokkal egyszerűbb lenne,
ha a több segítséget és felkészítést kapnának a többségi pedagógusok.
2. Összegzés
Egyértelművé vált, hogy az iskolákban általában egy alkalmazott gyógypedagógus nem képes
egyedül megoldani a nehézségeket, mindenképpen teammunkára van szükség. Míg a gyógypedagógus
heti 1-2 órában fejleszt, addig egy pedagógus akár napi 5- 6 órában is tanítja a gyermeket. Így a többlet
idő mindenképpen a pedagógusok kezében van, ezért lenne szükség a tanítási folyamatban bevinni
módszertani tényezőket, amelyek segítik az SNI és BTMN gyerekek tanulását, fejlődését.
Több területen is megmutatkozik az igények alapján a változás hiánya. Mindezen hiányosságokat
Erdész (2017) cikkében felsorolva is olvashatjuk. Kevés a gyógypedagógus, aki a többségi iskolákban
segítséget nyújthatna, a pedagógusoknak hiányzik a szakmai tudásuk ezen a területen. Végül pedig a
sok esetben hiányzik a pedagógusok szándéka, a speciális szakmai ismeretek megszerzésére, ami az
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átlagtól eltérő gyermekek oktatásához szükség lenne. Mindezt nem általánosan a pedagógus társadalmat
bírálva kell értelmezni, hanem sok összefoglaló nehézség együttes eredőjeként: túlterheltség,
továbbképzések hiánya, tanítóképzés hiányosságai, értékelés kérdései.
Egy dolog viszont kérdéses, hogy ma még beszélhetünk ilyen téren az iskolák különleges feladatiról
vagy inkább egyszerűen feladatról. Míg régebben egy osztályon belül 1-2 kérdéses esetről tudtunk,
addig mára ezek a számok sokszor megduplázódnak és erőteljesebben érvényesülnek. Így nem egyedi
esetről beszélhetünk, hanem „tömegesedésről”. Ez pedig megteremtette a jövőt. Az SNI, BTMN
gyerekek jelen vannak az iskolákban, osztályokban, vagyis általánossá válik a feladat, meghatározza a
pedagógusok mindennapi tevékenységeit. Így tulajdonképpen nem speciális, egyedi, néha előforduló
esetekről beszélünk, hanem mindennapi munka részéről.
Erdész Ferenc (2017) röviden összefoglalja a problémákból fakadó lényeget és írásában jövőt látatja
előttünk: „a legfontosabb: fel kell készíteni a leendő pedagógusokat, hogy nem csak kiváló képességű,
tökéletesen motivált gyermekekkel fognak találkozni, ezért elengedhetetlenül szükséges, hogy
rendelkezzenek gyógypedagógiai kompetenciákkal.”(Erdész, 2017.111.o.)
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THE TEACHERS METHODOLOGICAL PARADIGM SHIFT IN THE FUTURE
Abstract
Whilst inclusive education is practised in many educational facilities across Hungary, it is found that
inclusive practices don’t necessarily lead to an inclusive environment. With this in consideration, the
aim of my research is to develop an understanding around the factors that lead to this; from both a
theoretical and practical perspective.With a background in special education and through being a
practising special education teacher, I have found that one of the most substantial flaws in our current
inclusive education system, relates to the lack of understanding our mainstream teachers have in relation
to working with children who have disabilities; in both an educational and recreational setting.
The schools must respond the change Teachers would need to have different type of habits, aspects
and competencies. As a pedagogue and university lecturer I approach the topic from different angles.
With a particular case, I present the methodological shortcomings that teachers see and what dilemmas
are associated with this.
Keywords: habits, teaching, methods, aspect, competence, special educational needs, learning disorder
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INICIJALNA KOMPETENTNOST UČITELJA ZA RAD S
DAROVITOM DJECOM
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Sveučilište u Zadru, Zadar, Republika Hrvatska
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Sažetak
U odnosu na europske i svjetske standarde u našem društvu još uvijek nije prepoznat potencijal
darovite djece, niti postoji dovoljno razvijena svijest o ovom pitanju. Iako u Hrvatskoj postoji Strategija
skrbi za darovite učenike čija je misija kreiranje odgojno-obrazovnog sustava koji će težiti potpunom
razvitku sposobnosti svakog djeteta, činjenica je kako u svim vrtićima i školama djeca nemaju jednake
mogućnosti za zadovoljavanje specifičnih odgojno-obrazovnih potreba. Velik broj predškolskih i
školskih ustanova često nije u mogućnosti materijalno i financijski odgovoriti na potrebe darovitih
pojedinaca. Uz to, jednu od teškoća u identifikaciji i provođenju sustavne podrške darovitim
učenicima, predstavlja nedostatak ili nedovoljna stručna osposobljenih djelatnika.
Brigu o potrebama i pravima pojedinaca, koji su identificirani kao daroviti, uglavnom preuzimaju
njihovi roditelji i poneki stručnjak, dok potencijali ostale darovite djece i učenika vrlo često ostaju
neprepoznati do završetka školovanja. Ključnu ulogu u prepoznavanju i identifikaciji darovite djece i
učenika, uz roditelje, u prvom redu imaju odgojitelji i učitelji koji kroz redovitu i dodatnu nastavnu
aktivnost imaju mogućnost detektirati potencijalnu darovitost. No, vrlo često se i oni osjećaju
nepozvanima profesionalno istupati u tom području opravdavajući se nedostatkom inicijalnog znanja.
U radu će se analizirati kurikulumi visokoškolskih institucija u Hrvatskoj koje se bave obrazovanjem
odgojitelja i učitelja u cilju utvrđivanja inicijalne kompetentnosti stručnjaka koji sudjeluju u procesu
identifikacije i radu s darovitom djecom i učenicima. Iako u identifikaciji mogu sudjelovati i odgojitelji,
naglasak je na kompetencijama učitelja i programima učiteljskih studija.
Ključne riječi: visokoškolski kurikulum, darovita djeca i učenici, kompetencije učitelja i odgojitelja
1. Uvod
Kada govorimo o darovitosti ne možemo zanemariti činjenicu kako brojna darovita djeca ostaju
neprimijećena ili neprihvaćena u svojoj okolini. Njihova potencijalna darovitost nikad se ne razvije u
manifestnu. Put do manifestacije uvijek je povoljna (stimulativna) okolina, kreativnost i motivacija s
usmjerenošću na zadatak. No, prije svega, uočavanje, prepoznavanje i identifikacija. Kako je idealna
dob za utvrđivanje darovitosti između 4 i 8 godina, ključnu ulogu u prepoznavanju i identifikaciji
darovite djece i učenika, uz roditelje, u prvom redu imaju odgojitelji i učitelji. Odgojitelji i učitelji su
objektivniji procjenjivači darovitosti od roditelja, jer imaju mogućnost usporedbe s vršnjacima djeteta,
kao i veće iskustveno znanje. Iako u identifikaciji mogu sudjelovati i odgojitelji, u ovom radu naglasak
je na kompetencijama učitelja i programima učiteljskih studija.
Kroz redovitu i dodatnu nastavnu aktivnost učitelji imaju mogućnost detektirati potencijalnu
darovitost. No, vrlo često se i oni osjećaju nepozvanima profesionalno istupati u tom području
opravdavajući se nedostatkom inicijalnog znanja. Zato je prvenstveno važno kreirati programe i
syllabuse kolegija na učiteljskim studijima u cilju razvoja kompetencija za rad s darovitim učenicima,
a ishodi učenja moraju biti određeni u tom smjeru.
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2. Hrvatska odgojno obrazovna praksa i daroviti učenici
Iako je Hrvatski zakonski okvir postavljen tako da su predviđene brojne mogućnosti rada s
darovitima, najveći problem je, upravo to što je mali broj stručnjaka koji sve te sadržaje i mogućnosti
mogu implementirati i adekvatno realizirati u praksi. U programima studija za odgojitelje i učitelje na
sveučilištima u Hrvatskoj, uglavnom nema kolegija o darovitoj djeci i učenicima. Sve to upućuje na
nedostatak, ali i slabu koordinaciju stručnjaka, što rezultira slabijim prepoznavanjem darovitosti i
propustima u radu s darovitom djecom i učenicima. Bez obzira na nedostatnost u obrazovanju učitelja,
pokazalo se kako mlađi učitelji imaju više senzibiliteta za rad s darovitim učenicima. Između ostalih,
istraživanje (Nikčević-Milković, Jerković, Rukavina, 2016) pokazalo je kako se učitelji s manje godina
staža, znači mlađi, više trude potaknuti i koristiti različite programe, metode i oblike rada, neposredno
skrbiti o darovitim i talentiranim učenicima, kao i sudjelovati u njihovoj identifikaciji. Razlog tome
mogu biti novi kolegiji koje se uvode u programe učiteljskih studija, diferencirani i individualizirani
kurikulumi, dostupna literatura i povećan interes javnosti za odgoj i obrazovanje darovite
djece i učenika.
Svi ćemo se složiti da svako dijete ima pravo napredovati u onolikoj mjeri i onoliko brzo u svakom
elementu školskog kurikuluma koliko mu je potrebno kako bi iskoristilo svoje velike potencijale, a to
bi trebao biti jedan od ciljeva obrazovanja (George, 2005). Težnja za visokim odgojno-obrazovnim
standardima zahtijeva: pridavanje većeg značenja otkrivanju iznadprosječne i darovite djece te
stvaranju mogućnosti za razvoj njihove darovitosti u jednom ili više područja.
U hrvatskoj odgojno-obrazovnoj praksi prepoznavanje, praćenje i sustavan rad s darovitom djecom
realiziraju visoko motivirani odgajatelji i učitelji. Samoobrazovanjem i sudjelovanjem u različitim
oblicima kontinuiranog profesionalnog obrazovanja stekli su potrebne kompetencije za rad s darovitom
djecom. U kontekstu osiguranja temeljnih kompetencija odgajatelja i učitelja za rad s darovitom djecom
od presudne je važnosti osigurati sustavnu i cjelovitu zastupljenost predmetno-specifičnih sadržaja u
programima inicijalnog i kontinuiranog profesionalnog razvoja.
Hrvatski zakonski okvir određuje mogućnosti školovanja darovite djece i učenika. Po člancima
Zakona i svih pravilnika, te ostalih nacionalnih dokumenata škole su u obvezi nužno organizirati proces
identifikacije darovitih učenika, te im omogućiti školovanje po adekvatnim modelima i diferenciranim
kurikulumima. Daroviti učenici često su izloženi ili prevelikim ili preniskim očekivanjima okoline što
kod njih stvara osjećaj bespomoćnosti, pogotovo ako ih vršnjaci izoliraju zbog različitosti (interesa,
ponašanja, rječnika kojim se služe i sl). Stoga je od presudne važnosti uloga učitelja, koji mora
prvenstveno znati prepoznati i identificirati darovitog učenika. Treba uvažavati i poticati njihove
specifične obrazovne potrebe, kao i prednosti, a nedostatke koje im njihova darovitost stvara u okolini
nastojati ublažiti. Primjena diferenciranih kurikuluma je neophodna. No, prije svega, postavlja se
pitanje koliko su naši zakonski i podzakonski akti u skladu s potrebama suvremene škole i koliko su
visokoškolski kurikulumi usmjereni ka osposobljavanju budućih učitelja za rad s darovitom djecom.
Vujčić i sur. (2015) ističu ključnim osuvremenjivanje i revidiranje studijskih programa. Kako bi
identificirali darovitost, odgajatelji i učitelji trebaju imati znanja i razvijene sposobnosti uočavanja
darovitosti, pri čemu koriste kontrolne liste s popisom mogućih prepoznatljivih osobina i ponašanja
djeteta (Vukosav i Sindik, 2010).
Osnovnim postupcima za podupiranje razvoja darovitih učenika unutar školskoga sustava općenito,
smatraju se kurikulumska adaptacija odnosno diferencijacija, obogaćivanje kurikuluma, akceleracija i
razvrstavanje darovitih učenika u skupine. Diferencijacija i individualizacija učenja u nižim razredima
osnovne škole omogućava prilagodbu sadržaja, procesa, proizvoda i okruženja učenja specifičnim
sposobnostima i interesima darovitih učenika. Obogaćivanje kurikuluma podrazumijeva obogaćivanje
i proširivanje sadržaja u procesu učenja kojima se nastoje unaprijediti kompetencije darovitih učenika
u okviru redovite nastave i omogućiti maksimalan razvoj njihovih sposobnosti. Osim ove sadržajne
prilagodbe, darovitim učenicima je potrebna i drugačije metodičko oblikovanje sadržaja, koje uključuje
angažman učitelja, ne samo na nastavi već i u izvannastavnim aktivnostima. Izvanškolske aktivnosti,
uglavnom su uz podršku roditelja, ali mogu biti na inicijativu učitelja, ako škola nema adekvatnih
aktivnosti koje bi zadovoljile interese darovitog učenika. Akceleracija (preskakanje razreda ili raniji
polazak u školu) se određuje kao najučinkovitija strategija u povećanju postignuća darovitih učenika i
njihove motivacije. Učitelji nisu skloni akceleraciji zbog izdvajanja darovitih učenika iz skupine
vršnjaka, pa se preporuča njena kombinacija s drugim postupcima za podupiranje učenikova razvoja.
Pored obogaćivanja nastavnog programa, može se provoditi i proširivanje programa. Proširivanje
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obogaćuje kurikulum, pa on postaje znatno složeniji, na taj način učenik se dublje upoznaje s određenim
sadržajem. (Kadum, Hozjan, 2015.) Prednost obogaćivanja u odnosu na akceleraciju je u tom što se
obogaćivanjem mogu izbjeći problemi socijalne prilagodne koji se mogu javiti kod akceleracije
(Čudina-Obradović, 1991.) Proces akceleracije provodi se isključivo u redovnoj nastavi dok se proces
obogaćivanja može provoditi kroz redovnu nastavu, ali i kroz dodatnu nastavu ili pak različite
izvannastavne i izvanškolske aktivnosti ili pak projekte. Istraživanje Vojnović (2005) pokazuje da je
najveći interes za stručno usavršavanje učitelja usmjereno na tzv. obogaćivanje programa i socijalnu
podršku ovim učenicima u školskom sustavu.
3. Kompetencije učitelja – ranija iskustva
Stavovi učitelja o darovitim učenicima i njihovim iskustvima u radu s takvim učenicima značajno
su pozitivna, no ima i podijeljenih stavova. Učitelji iznose i pozitivna i negativna iskustva u radu s
darovitim učenicima. Pozitivna se odnose na poticaj za usavršavanje, motiviranost i zainteresiranost,
dobre rezultati u natjecanju i napredak, izazov i nova iskustva, dok su negativna iskustva usmjerena na
financijske potporu, odbijanje aktivnosti koje nisu interesno područje učenika, neprihvaćanje rada u
aktivnostima bitnim za uspjeh i rezultat tima (razreda), veći angažman koji zahtijeva pripremljenost,
usavršavanje i korištenje novih tehnologija, nedostatak vremena za rad s darovitim učenicima te veća
posvećenost učenicima s teškoćama. (Mlinarević, Koporčić, Nuhanović, 2016)
Kompetencije koje su potrebne za rad s darovitom djecom odnose se na prvom mjestu na sposobnosti
prepoznavanja darovitosti. Naime, u praksi se događa da učitelji ne prepoznaju darovitost, ili imaju
osjećaj nelagode i straha, te ignoriraju djetetovu darovitost. Prvenstveno moraju pokazivati interes za
cjeloživotno učenje, interes za rad u timu i pomoć stručnjaka različitih profila, ali i njegovati
fleksibilnost (razvijati i istraživati raznolikost strategija učenja). Važno je u razredu stvoriti ozračje koje
povoljno utječe na darovitost što znači:
‒ omogućiti učenicima slobodu i ohrabrivati ih u samostalnom mišljenju,
‒ pozitivno reagirati na radoznalost i postavljena neobična pitanja,
‒ uvijek poticati učenike na dodatne aktivnosti koje ih posebno zanimaju,
‒ poticati maštu i perceptivno predočavanje,
‒ primjenjivati rad u malim grupama, kao i rad na projektima,
‒ uvoditi promjene (originalnost, poticanje kreativnosti, viših misaonih procesa kao oblike rada s
darovitim učenicima),
‒ obogaćivati programe (u radu s darovitima veoma je važno provoditi obogaćivanje programa,
kao jednu od metoda rada. Program za njih treba biti raznolik, u skladu s njihovim potencijalima
i mogućnostima. Svaki zadatak za njih treba predstavljati izazov kroz koji će moći upotrijebiti i
pokazati sve svoje talente. 23 % ispitanika odgovorilo je kako gotovo uvijek provode
obogaćivanje programa u radu s darovitima, a njih 45 % odgovorilo je kako to često rade. 24 %
njih odgovorilo je da to rade rijetko, a 8 % ispitanika odgovorilo je kako nikad ne provode
obogaćivanje programa (Stanković, 2019).
‒ usmjeravanje darovitih ili talentiranih učenika na izvanškolske i izvannastavne aktivnosti kako
bi se razvili njihovi potencijali (daroviti učenici koji su dodatno uključeni u neki od takvih
programa postižu sjajna postignuća na državnim i međunarodnim natjecanjima, smotrama,
izložbama u raznim područjima. Međutim, neka istraživanja pokazuju kako samo 36 % učitelja
uvijek usmjerava darovitog učenika na dodatne školske i izvanškolske aktivnosti. Često
usmjerava 50 % ispitanika, rijetko 10 %, a nikada 4 % ispitanika, Stanković, 2019).
Učitelj darovitog djeteta treba omogućiti pristup izvorima specifičnog znanja, donoseći mu dodatnu
literaturu, časopise s temama za koje pokazuje poseban interes. Isto tako, neizostavno je, gotovo
svakodnevno komuniciranje s roditeljima kako bi se darovitost poticala. Darovito dijete u razredu može
učitelju biti od velike pomoći, ako zna poticati njegove potencijale, jer svojim radom, uz kompetentnog
učitelja, mogu pozitivno djelovati na ostale učenike u razredu. Darovita djeca ne mogu poučavati sama
sebe pa će im, budu li zapostavljena, postati dosadno, počet će ometati nastavu, stvarati neprilike, te
nazadovati (George, 2005). Iz perspektive nekompetentnog učitelja, daroviti učenici stvaraju probleme,
a iz perspektive kompetentnog učitelja daroviti učenici su izazov u radu. Daroviti učenici imaju
potencijal nadmašiti očekivanja, ali su im potrebni učitelji koji će razumjeti njihove prirođene različite
potrebe i omogućiti im razvoj tog potencijal“ (Winerbrenner i Brulles, 2016).
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Ponekad nije jednostavno i lako prepoznati darovitog učenika. Kao što smo ranije spomenuli,
njihova identifikacija vrlo je dinamična i složena. Učitelji su ti koji imaju mogućnost dugotrajnog
kontinuiranog opažanja ponašanja učenika. Oni su u mogućnosti promatrati ponašanje učenika u
različitim situacijama i aktivnostima. Svako isticanje i odstupanje od standardnog učitelji trebaju uzeti
u obzir te na svakodnevnoj bazi vršiti promatranje i pomoću toga iznijeti relevantan zaključak. Na
pitanje „Je li im teško prepoznati darovitog učenika u razredu” više od 50 % ispitanika odgovorilo je
da im se to rijetko događa, 33 % njih odgovorilo je da nikada s tim nemaju problema, a čak je 17 %
odgovorilo da im se to događa često i uvijek (Stanković, 2019).
Rad s darovitim učenicima iznimno je zahtjevan i traži kreativne, zainteresirane i izrazito stručne
učitelje, koji bi u svome radu trebali znati primjenjivati različite nastavne metode i strategije rada.
Važno je i dobro poznavanje nastavnog sadržaja, dobar osjećaj za humor, organizacijske sposobnosti,
otvorenost novim idejama prilikom rada, vještina komunikacije. U svome radu učitelji moraju koristili
slojevitije metode i postupke koji se moraju razlikovati od onih koje koriste u redovnoj nastavi te
uvažavati individualne potrebe darovitog učenika. (Nikčević, Jerković, Rukavina, 2016.)
Kada darovita djeca ne dobiju pažnju koja im je potrebna, ona često znaju pružiti puno manje od
njihovih mogućnosti i onoga što stvarno mogu. Često se događa da ometaju na nastavi, ako im je
dosadno, zabavljaju ostatak razreda te, u najgorem slučaju, mogu čak pasti i razred. Darovita djeca
trebaju biti uključena u zadatke koji za njih predstavljaju izazov, nešto novo, koji unapređuju njihove
mogućnosti, u protivnom će nazadovati. Ako učitelj na vrijeme ne prepozna potencijal darovitog
učenika, takav učenik često može stvarati „nered“ u razredu te učitelj, samim time, na njega gleda kao
na problem. U istraživanju (Stanković, 2019), 20 % ispitanika odgovorilo je da su u radu s darovitima
često imali problema, njih 45 % odgovorilo je da im se to rijetko događalo, a 35 % odgovorilo je nikad
nisu imali problema u radu s darovitima.
4. Kurikulumi učiteljskih fakulteta
Na kraju se treba osvrnuti i na kurikulume učiteljskih fakulteta. Studenti stječu i razvijaju
kompetencije kroz program studija, a svaki bi učitelj i odgojitelj trebao posjedovati: specifične
kompetencije (činjenična i teorijska znanja); vještine (spoznajne, psihomotoričke, socijalne), te
samostalnost i odgovornost u radu.
U nastavku dajemo pregled kolegija koji su dio studijskih programa na učiteljskim fakultetima u
Hrvatskoj, te u nekim susjednim zemljama.
U Hrvatskoj na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci studenti integriranog preddiplomskog i
diplomskog učiteljskog studija u četvrtom semestru slušaju obvezni kolegij Inkluzivni odgoj i
obrazovanje kroz 45 sati predavanja, 15 sati seminarske nastave, 15 sati vježbi čime ostvaruju 7 ECTS
bodova i usvajaju temeljna znanja o inkluzivnoj teoriji i praksi, no ne specificirano o karakteristikama,
potrebama i radu s darovitim učenicima. No studenti s obzirom na osobne preferencije i interese imaju
mogućnost stjecanja kompetencija za rad s darovitim učenicima u okviru izbornog kolegija Odgoj i
obrazovanje darovitih u osmom semestru kroz 15 sati predavanja i 30 sati vježbi.
Integrirani učiteljski studij na Fakultetu odgojnih i obrazovnih znanosti u Osijeku tek u devetom
semestru svojim programom, kroz obvezni kolegij Pedagogija djece s posebnim potrebama omogućava
studentima da steknu kompetencije za rad s učenicima s posebnim potrebama (uključujući darovite), u
okviru 30 sati nastave i 30 sati vježbi, čime ostvaruju 4 ECTS boda. Dakle, u okviru navedenog
studijskog programa samo jedan kolegij tek djelomično omogućava stjecanje znanja o identifikaciji i
radu s darovitom djecom, što je apsolutno nedovoljno za kompetentno djelovanje u praksi.
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta u Puli u okviru izbornog kolegija Rad s
darovitom djecom kroz 15 sati predavanja i isto toliko seminarske nastave, te ostvarena 2 ECTS boda
nudi mogućnost studentima integriranog preddiplomskog i diplomskog učiteljskog studija stjecanje
inicijalnih kompetencija za rad s darovitim učenicima.
Obrazovanje učitelja na integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju za učitelje izvodi
Odsjek za razrednu nastavu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Kolegij Darovita djeca je izborni
kolegij na studiju Ranog i predškolskog odgoja, koji mogu uzeti i studenti učiteljskog studija, a obvezni
kolegiji Pedagogija djece s posebnim potrebama, te Metodika rada s djecom s posebnim potrebama u
svojim syllabusima ne dotiču se tema o darovitima, već samo o djeci s teškoćama.
Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja Sveučilišta u Zadru realizira integrirani preddiplomski
diplomski studij za učitelje. Studentima se kroz kolegije predviđene programom osigurava mogućnost
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stjecanja kompetencija za rad u inkluzivnom razredu, kroz obvezni kolegij Inkluzivni odgoj i
obrazovanje, u okviru 30 sati predavanja i 15 sati seminara, te Metodika rada s učenicima s posebnim
potrebama, 15 sati predavanja i 15 sati vježbi. Inicijalne kompetencije za rad s darovitim učenicima
imaju mogućnost steći i kroz ove kolegije, jer je u programu kolegija nekoliko sati predviđeno za teme
o darovitim učenicima, što uključuje legislativu, definicije, sposobnosti identifikacije, te metodički
pristup u radu s darovitima. Studentima se nudi i izborni kolegij Rad s darovitim učenicima u osmom
semestru, kojim kroz 15 sati predavanja i 15 sati seminarske nastave ostvaruju 3 ECTS boda.
Na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu koji svoj Integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski
učiteljski studij realizira također u podružnicama u Čakovcu i Petrinji, niti jedan kolegij konkretno ne
omogućava stjecanje inicijalnih kompetencija za rad s darovitom djecom i učenicima. U okviru kolegija
Inkluzivna pedagogija 1 i 2, koji sa po 15 sati nastave i 15 sati vježbi tek djelomično dotiču problematiku
posebnih odgojno-obrazovnih potreba darovite djece (u okviru jedne nastavne cjeline) nudi se
studentima samo nekih modula na integriranom učiteljskom studiju.
Inicijalno obrazovanje učitelja u Sloveniji stječe se u dva ciklusa. Prvi ciklus obuhvaća osam
semestara i traje četiri godine, dok drugi ciklus kroz jednogodišnje trajanje obuhvaća dva semestra.
Pedagoška fakulteta u Ljubljani u 3.semestru ima kolegij Inkluzivne vzgojno-izobraževalne prakse,
koji nosi 4 ECTS boda i izvodi se kroz 30 sati nastave i 30 sati vježbi.
Univerza u Mariboru u drugom semestru omogućava da studenti budući učitelji u okviru obveznog
kolegija Specijalna pedagogija ostvare 5 ECTS bodova i kroz dva sata predavanja i isto toliko seminara
steknu potrebna znanja o djeci s posebnim potrebama i doznaju tek osnovno o darovitoj djeci. Tek u
drugom ciklusu studija, u zadnjem semestru nastave kroz obvezni kolegij Delo z nadarjenimi učenici,
kojim ostvaruju 4 ECTS boda, mogu steći dodatna znanja koja im omogućuju detaljnija saznanja o radu
s darovitim učenicima.
Univerza na Primorskem, za studente buduće učitelje, Specijalnu pedagogiju kao obvezni kolegij s
dva sata predavanja i dva sata seminara, te 5 ECTS bodova nudi studentima u drugom ciklusu studija.
Na ovom sveučilišnom programu za učitelje niti jedan drugi obvezni ili izborni kolegij ne nudi
studentima mogućnost za rad s darovitom djecom
Inicijalno obrazovanje učitelja u Bosni i Hercegovini stječe se u dva ciklusa pa tako prvi ciklus traje
četiri godine, a nastava se u tom razdoblju realizira kroz osam semestara, dok drugi ciklus traje jednu
godinu odnosno dva semestra.
Univerziteu u Sarajevu na studiju razredne nastave u prvom ciklusu studija, točnije u šestom
semestru, studenti slušaju kolegij Specijalna pedagogija u obimu 2 sat predavanja i jedan sat seminarske
nastave, dok se na istom studijskom programu na Univerzitetu u Zenici istoimeni kolegij studenti
slušaju također slušaju u prvom ciklusu samo u petom semestru. Univerzitet u Bihaću, također za
studente buduće učitelje u trećem semestru prvog ciklusa kao obvezni kolegij Specijalna pedagogija s
dva sata predavanja, jedan sat seminarske nastave omogućava stjecanje znanja iz područja rada s djecom
s posebnim potrebama. U šestom semestru studenti mogu odabrati kolegij Inkluzivna praksa, te kroz
dva sata predavanja i jedan sat vježbi steći nešto više znanja o inkluziji. No, važno je napomenuti da
kolegij Specijalna pedagogija tek eventualno kroz jednu nastavnu jedinicu dotiče osnovne pojmove
vezane uz darovitu djecu i rad s njima.
Na Univerzitetu u Mostaru za studente razredne nastave program predviđa stjecanje kompetencija
za rad s djecom s posebnim potrebama kroz sadržaj obveznog kolegija Pedagogija djece s posebnim
potrebama u petom semestru prvog ciklusa studija kroz dva sata predavanja i dva sata seminarske
nastave tjedno. U sedmom semestru istog ciklusa svoja znanja o radu s djecom s posebnim potrebama
studenti mogu proširiti kroz sadržaj obveznog kolegija Metodika rada s djecom s posebnim potrebama
kojim kroz dva sata predavanja i dva sata vježbi tjedno ostvaruju 5 ECTS bodova. Metodika specijalnog
i inkluzivnog obrazovanja na Univerzitetu Istočno Sarajevo obvezni je i jedini kolegij na studiju
razredne nastave koji omogućava stjecanje znanja o radu s djecom s posebnim potrebama, no samo kroz
relativno mali broj sati nastave čime ostvaruju 3ECTS boda.
U Srbiji Učiteljski fakultet Univerziteta u Beogradu obrazuje buduće učitelje i odgajatelje
predškolske djece. Na osnovnoj odnosno preddiplomskoj razini studija za učitelje u četvrtom semestru
imaju mogućnost odabrati izborni kolegij Psihologija darovitih kojim ostvaruju 3 ECTS boda. Iz
programa navedenog kolegija vidljivo je kako studenti kroz obvezni kolegij Metodika rada s djecom s
posebnim potrebama u šestom semestru stječu kompetencije koje ih pripremaju za rad s djecom s
teškoćama u razvoju, poremećajima u ponašanju te općenito za inkluzivnu praksu, no niti jedna
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nastavna cjelina ne odnosi se na darovitu djecu odnosno učenike. Dakle, studenti učiteljskog na
inicijalnoj razini (osnovnog i master studija) ne stječu nikakva znanja o darovitim učenicima, njihovim
karakteristikama ili načinu rada s njima u praksi.
Univerzitet u Kragujevcu u svom sastavu ima dva pedagoška fakulteta koji obrazuju učitelje i
odgajatelje predškolske djece. Radi se o Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini, te Pedagoškom
fakultetu u Užicama. Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini u četvrtom semestru studentima se nudi
izborni kolegij Rad s darovitim učenicima kojim kroz 2 sata predavanja i 1 sat vježbi ostvaruju 3 ECTS
boda te stječu potrebna inicijalna znanja o darovitim učenicima i pristupu radu s njima.
Na Pedagoškom fakultetu u Užicu na razini osnovnih studija, programom su predviđeni kolegiji
Osnovi inkluzivnog obrazovanja (2 sata predavanja i 1 sat vježbi) 3 ECTS boda i Metodika inkluzivnog
obrazovanja u sedmom semestru (1 sat predavanja i 2 sata vježbi) 3 ECTS boda. Na razini master
studija studenti mogu kroz izborni kolegij Darovitost za matematiku u razrednoj nastavi (2 sata
predavanja i 2 sata vježbi) uz osnovne pojmove, teorije darovitosti steći znanja o oblicima, strategijama
i planiranju rada s učenicima darovitim u području matematike.
Univerzitet u Novom Sadu u svome sastavu ima dva pedagoška fakulteta koji obrazuju učitelje na
osnovnoj i master razini, Pedagoški fakultet na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici i Pedagoški
fakultet u Somboru. Na Učiteljskom fakultetu u Subotici kroz izborni kolegij Rad s talentovanim
učenicima u nastavi matematike studenti stječu kompetencije za rad s darovitim učenicima iz područja
matematike u okviru jednog sata predavanja i jednog sata vježbi čime ostvaruju 2 ECTS boda.
Pedagoški fakultet u Somboru na studijskom programu za učitelje na osnovnoj razini u četvrtom
semestru programom predviđa obvezni kolegij Osnove inkluzivnog obrazovanja i vaspitanja (2 sata
predavanja i 2 sata vježbi) kojim ostvaruju 4 ECTS boda čime stječu temeljna znanja o inkluzivnom
obrazovanju. No, za rad s darovitim učenicima studenti se imaju mogućnost pripremiti u sedmom
semestru studija ukoliko odaberu izborni kolegij Matematika za darovite učenike (2 sata predavanja i 2
sata vježbi) kojim ostvaruju 6 ECTS bodova, te kolegij Učenici sa posebnim obrazovnim potrebama u
osmom semestru kao obvezni kolegij (2 sata predavanja i 1 sat vježbi) kojim ostvaruju 3 ECTS boda.
Na istom fakultetu na diplomskoj, odnosno master razini učiteljskog studija u prvom semestru studenti
slušaju obvezni kolegij Inkluzivno obrazovanje-teorija i praksa (2 sata predavanja i 2 sata vježbi) 6
ECTS, te mogu birati kolegij Individualizacija i podrška učenicima u inkluzivnom odeljenju (2 sata
predavanja i 2 sata vježbi) kojim ostvaruju 6 ECTS bodova, te mogu steći dodatne kompetencije
odabirom kolegija Timski rad u inkluzivnom obrazovanju kroz 2 sata predavanja i 2 sata vježbi kojim
ostvaruju 6 ECTS bodova što pridonosi sveukupnoj kompetentnosti za primjenu inkluzivne prakse.
Učiteljski fakultet Univerziteta u Prištini sa sjedištem u Kosovskoj Mitrovici već u prvom semestru
učiteljskog studija omogućava studentima da kroz izborni kolegij Psihologija darovitosti u okviru 2 sata
predavanja i 1 sata vježbi ostvare 3 ECTS boda i steknu temeljna znanja o darovitosti i darovitim
učenicima.
Filozofski fakultet Univerziteta Crna Gora realizira studijski program za obrazovanje učitelja na
preddiplomskoj i diplomskoj razini, odnosno osnovnim i magistarskim studijima. Prva razina, odnosno
prvi ciklus studija u sedmom semestru programom studija predviđa obvezni kolegij Specijalna
pedagogija u obimu 2 sata predavanja i 1 sat vježbi čime se studenti ostvaruju 4 ECTS boda. No iz
opisa kolegija, kao i ishoda učenja jasno je kako navedeni kolegij omogućuje studentima stjecanje
znanja i kompetencija za rad s djecom s teškoćama u razvoju i niti jednim dijelom nastavnog sadržaja
ne osvrće se na darovite učenike.
Na pedagoškom fakultetu sveti Kliment Ohridski Univerziteta Sv. Kril i Metodija u Skopju u prvom
ciklusu studija razredne nastave studenti imaju mogućnost odabrati u sedmom semestru izborni kolegij
Metodika na rabota so nadareni deca kojim mogu steći kompetencije za rad s darovitim učenicima
kroz 45 sati nastave tjedno i ostvariti 3 ECTS boda.
5. Zaključak
Pretpostavka uspješnog rada s darovitim učenicima su kompetentni i profesionalni učitelji. Stoga je
važno razviti specijalizirane kadrove (savjetnike, mentore, specijaliste) u školama te mrežu tih
stručnjaka u odgojno obrazovnom sustavu. Učitelji bi trebali biti osposobljeni za realizaciju
diferenciranih programa, za procese integracije kurikuluma, za realizaciju različitih nastavnih strategija
i individualizaciju nastave. Neophodno je da znaju kreirati fleksibilno i poticajno školsko okruženje, da
uključuju učenike u planiranje i realizaciju nastave, potiču samostalnost, samoregulaciju i
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samoevaluaciju učenika, timski djeluju, te da pridobiju roditelje na partnerstvo u radu škole (NikčevićMilković, Jerković, Rukavina, 2016).
Studijski programi oskudno pripremaju učitelje za rad s darovitom djecom. Rezultati dobiveni
uvidom u programe kolegija učiteljskih fakulteta ili sastavnica koje realiziraju studijske programe za
učitelje pokazuju kako su na šest Sveučilišta u Hrvatskoj u četiri programa uvršteni kolegiji koji
omogućavaju stjecanje inicijalnih znanja za rad s darovitim učenicima kroz izborne kolegije koji u
cjelini sveobuhvatno pristupaju tom području rada, te tek djelomično kroz eventualno jednu nastavnu
cjelinu u okviru kolegija koji omogućavaju studentima stjecanje znanja za rad s djecom s posebnim
potrebama. Gore smo naveli i partnerstvo s roditeljima, i takvih je kolegija malo. Dakle, brojni su
problemi koji se javljaju na putu uspješnog poučavanja darovitih učenika.
Isto tako, uočeno je kako je na svim sveučilištima čije smo programe analizirali, kolegij Darovitost,
izborni kolegij. Nažalost, još uvijek ne postoji prostor za uvođenje obveznog kolegija. To, naravno
povlači za sobom promjene i revizije studijskih programa, izmjene kolegija, ECTS bodova, ali postoji
i potreba za sveučilišnim profesorima koji su specijalizirani za područje darovitosti.
Visokoškolski studijski programi dužni su omogućiti svim studentima učiteljskih i odgojiteljskih
studija stjecanje kompetencija za rad s darovitom djecom i učenicima kako bi u budućem radu
adekvatno odgovorili profesionalne izazove i zadovoljili na njihove specifične odgojno-obrazovne i
razvojne potrebe.
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INITIAL TEACHER COMPETENCE IN WORKING WITH GIFTED CHILDREN
Summary
In comparison with European and world standards, our society still has not recognized the
potential of gifted children, and there is no sufficient awareness concerning the issue. Even though in
Croatia there is the Strategy of welfare of gifted children whose mission is to create an upbringing and
educational system that will aspire to the complete development of each child's capacity, the fact is that
in all preschool institutions and schools children do not have equal possibilities in satisfying specific
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upbringing and educational needs. A great number of preschool and school institutions is often not in
the material and financial possibility of responding to the needs of gifted individuals. Besides, the lack
for insufficient professional capacity of workers is one of the difficulties in identifying and
implementing systematic support to gifted children. The care for needs and rights of individuals
identified as gifted is mainly taken by their parents and single experts, while the potential of other gifted
children and pupils very often remains to be identified until the end of schooling. The key role in
recognizing and identifying gifted children and pupils, along with their parents, is primarily held by
preschool teacher and teachers who, through regular and additional teaching activities, have the
potential to detect potential giftedness. However, very often, they feel uninvited to act professionally in
this area, justifying this by the lack of initial knowledge.
In this paper will analyze the curriculum of higher institutions in Croatia that deal with the education
of educators and teachers with the aim of determining the initial competence of experts who participate
in the process of identification and work with gifted children and pupils.
Keywords: higher school curriculum, gifted children and pupils, teacher and preeschool teacher
competence
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Összefoglaló
Az élethosszig tartó tanulás és az önszabályozott tanulás egymással összefüggő fogalmak, többek
között az önálló ismeretszerzés révén kapcsolódhatnak egymáshoz. Az egész életen át tartó tanulás során
az egyén önmaga által szervezett tanulási metódusának jelentősége még fontosabb tényezővé válik. Az
így megvalósuló autodidakta tanulás hatékonyságában pedig az önszabályozott tanulás fontos szerepet
játszik. A kutatásunk ennél fogva az önszabályozott tanulással összefüggő jellemzők vizsgálatára
irányult, a mintavétel pedig egy középfokú oktatási intézmény tanulóinak körében történt (N=150). A
vizsgálat eredményeképpen kapott tanulói válaszokból leszűrhetjük, hogy az intézményi keretek között
megvalósuló önszabályozott tanulás esetében mik azok az összetevők, amik megvalósulnak és akár
építeni lehet rájuk az élethosszig tartó tanulást és mik azok, amik akadályt jelentenek inkább és
fejlesztendő területeket jelentenek.
Kulcsszavak: önszabályozott tanulás;életen át tartó tanulás;empirikus kutatás
1. Bevezetés
Az élethosszig tartó tanulás minden életkorban fontos momentum, ami tulajdonképpen a tanulás
szeretetéből alakul ki idővel egyénenként. Ennek elősegítésére törekvések vannak és stratégiát dolgoztak
ki nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt. Az élethosszig tartó tanulásban az önálló tanulás, képzés
igen fontos szerepet tölt be. Ennek hatékonyságában fontos szerepet játszik az önszabályozott tanulás,
mely a cikknek is a témája.
A hatékony gazdaság működéséhez szakembereket kell képeznie az országnak, olyanokat, akik a
megfelelő képzés elsajátítása után munkába állhatnak. Ez rövid távon egyfajta képzettség elsajátítását
jelenti. Azonban a tudásnak is több szintje különböztethető meg természetesen, így az képzési idő hossza
is változik, azaz az egyének tanulási időszaka is eltérő. Már is közelítünk az élethosszig tartó tanuláshoz.
Ha azt is számításba vesszük, hogy a szakmán belül is változik a tudás és továbbképzésekre is
szükség lehet, vagy pedig arra, hogy a technológia változásával munkakörök, hovatovább iparágak
alakulnak át és szűnnek meg és emiatt átképzésekre is szükség van, akkor beláthatjuk, hogy a tanulás
valóban nagyon könnyen élethosszig tartóvá válhat.
Az említett változások miatt tehát az embernek nagy valószínűséggel előbb-utóbb képeznie kell
magát egy alapképzettség megszerzése után is. Mindez történhet iskolai keretek között is és egyénileg,
részben vagy egészben autodidakta módon. Ennél fogva az egyéni tanulás irányába változhat az életkor
előrehaladtával a tanulási forma, ami más szavakkal önálló tanulást jelent.
Az önálló tanulás hatékonyságában fontos szerepet játszik az önszabályozott tanulás, mely a cikknek
is a témája és a fentiek alapján könnyen belátható, hogy az élethosszig tartó tanulással szoros
összefüggésben áll. Nagy József [1] megfogalmazása szerint a személyiség modelljében az
önszabályozás képessége személyiségünk, személyes kompetenciánk része, amely az önvédelemmel, az
önellátással, az individualitással, az önfejlesztéssel egyetemben a személyes érdekek érvényesülését
teszi lehetővé. Az önszabályozás két módon képviselheti a személyes érdekeket [2]:
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egyrészt az önszabályozási motívumok (önbizalom, ambíció, életcélok stb.) révén, amelyek
érdekértékelő mechanizmusokként működnek,
másrészt az önszabályozó képesség által, amely műveleteket, fogalmi struktúrákat (ismereteket),
szokásokat, mintákat egyaránt magában foglal.
Az önszabályozott tanulási folyamat egyik elképzelhető modellje Zimmerman [3] szerint (1. ábra):

1. ábra: Önszabályozott tanulási folyamat modellje

A változatos kutatási metodológiák alkalmazásához a kutatók jelentős része a Winne és Hadwin féle
[4], az önszabályozó tanulás információ-feldolgozásra épülő modelljét használja koncepcionális
alapként, hiszen sokkal részletesebb leírását adja az önszabályozó tanulás folyamatának, mint a többi
modellkonstrukció [5]. Az önszabályozó tanulás folyamatát a modell négy fázisban mutatja be:
‒ az első a feladattal kapcsolatos tudás mozgósítása, a feladat sajátosságai és körülményei,
‒ a második fázisban a célok kitűzése és a feladatmegoldás tervezése történik,
‒ a következő lépésben a tanuló megvalósítja a feladatmegoldás tervét, miközben folyamatosan
nyomon követi a feladatmegoldást és szabályozza a folyamatot,
‒ az utolsó fázis pedig a reflektálás, amely a modellalkotók szerint opcionális, tehát nem mindig
követi a folyamatot.
Az egyes fázisokban megjelenő elemek szerkezete azonban megegyező, és a COPES rövidítéssel
lehet őket megnevezni. A külső és belső feltételek (Conditions) hozzák létre azt a környezet, amelyben
a kognitív és metakognitív műveletek (Operations) elvezetnek a tanulási eredményekhez (Products). A
műveleteket és eredményeket folyamatos értékelés (Evaluation) követi a standardok (Standards)
függvényében. A modell, struktúrájának köszönhetően, komplex megközelítését nyújtja az
önszabályozó tanulás folyamatának, ezáltal alkalmasabb az önszabályozás folyamatalapú vizsgálatára,
mint a többi modell [6].
Tanulmányunkban főként a harmadik fázishoz kötődnek a „kérdőív” elemei, ami azért szerepel
idézőjelben, mert kizárólag állításokat tartalmazott. A diákok tanulás iránti elkötelezettségét, az
ismeretek és készségek elsajátítását vizsgáltuk nem mellékesen összképét tekintve az egész életen át
tartó tanulás stratégiáját szem előtt tartva.
2. Kutatás célja, hipotézise
A vizsgálat célja az volt, hogy egy egyszerű, kijelentésekből álló kérdőívvel elemezzük a diákok
önszabályozott tanulással összefüggő vélekedéseit. A kutatás a BGéSZC Kossuth Lajos Két Tanítási
Nyelvű Műszaki Szakgimnázium diákjainak részvételével zajlott az alábbi osztálycsoportokkal (1.
táblázat). Az osztályokról elmondható, hogy korosztályukat tekintve homogénnek tekinthető, mivel
minden osztály az érettségi vizsga előtt álló diákokból áll. Általában véve elmondható, hogy a különböző
évfolyamok nem jelentenek olyan releváns eltéréseket a tanulás tekintetében, mint ha például felnőttek
és érettségi előtt álló diákok véleményeit hasonlítanánk össze. A kérdőív (2. táblázat) anonim kitöltésű,
a diákok csak osztályukat és nemüket tekintve különíthetők el. Az alkalmazott skála 1-7 elemű Likertskála volt, melynél az 1 érték jelentette azt, hogy az állítás egyáltalán nem jellemző a kitöltőre, a 7 pedig
azt, hogy az állítás nagy mértékben jellemző rá.
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1. táblázat: Önszabályozásra irányuló kérdések
Osztály

Képzés

10A
10B
10C
10D
11A
11C
9KNY-A
9NY-C

Két tanítási nyelvű osztály.
Nyelvi előkészítő évfolyamos osztály.
Normál szakgimnáziumi osztály
Normál szakgimnáziumi osztály
Két tanítási nyelvű, kifutó szakközépiskolai kerettantervű osztály
Kifutó szakközépiskolai kerettantervű osztály
Két tanítási nyelvű előkészítő évfolyama
Nyelvi előkészítő évfolyamú osztály

Kitöltők
[fő]
14
19
20
16
26
11
30
14

Korcsoport
17-18
17-18
17-18
16-18
18-19
18-19
15-16
15-16

2. táblázat: Önszabályozásra irányuló kérdések
Ssz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kérdés
Saját magamat kérdezem ki, hogy biztos legyek abban, hogy tényleg megtanultam az anyagot.
Amikor a tananyagot nem értem, mert nehéz, vagy neki sem kezdek, vagy csak a könnyen érthető
részeket tanulom meg.
A tananyag gyakorlati hasznát próbálom felfogni és megválaszolom a fejezetek végén az
ellenőrző kérdéseket, még akkor is, ha nem kötelező.
Ha tananyagok unalmasak és nem érdekelnek, még akkor is addig foglalkozom velük, amíg nem
végzek teljesen.
Mielőtt elkezdek tanulni, áttekintem és végiggondolom, hogy mit is kell megtanulnom.
Gyakran megtörténik, hogy hangosan olvasok, de nem tudom, miről is van szó.
Megesik, hogy amikor a tanár beszél, más dolgokra gondolok, és nem igazán figyelek, hogy mit
is mond.
Amikor olvasok, néha megállok, és még egyszer átfutom mit is olvastam.
Keményen dolgozok, hogy jó jegyeket kapjak, még akkor is, ha nem szeretem a feladatot, amin
dolgozok

Skála
1-7
1-7
1-7
1-7
1-7
1-7
1-7
1-7
1-7

A vizsgálat célja az volt, hogy egy egyszerű, kijelentésekből álló kérdőívvel elemezzük a diákok
önszabályozott tanulással összefüggő vélekedéseit. Általánosan a legfőbb célkitűzés, hogy a diákok
őszinte válaszait figyelembe véve a pedagógiai munkán úgy lehessen változtatni, hogy azok a tanulási
folyamatot kedvezően befolyásolják. A tanárok is tudatában legyenek annak, hogy a diákok hozzáállása
a tanórákhoz, tananyagrészekhez milyen, illetve milyen, a tanulási stratégiákkal összefüggő
mentalitással bírnak. Valamint a Bevezetésben említett Zimmermann és a Winne és Hadwin féle modell
fázisainak megfelelő csoportosításban vizsgálhatjuk a kérdőívkitöltők válaszait, annak érdekében, hogy
esetlegesen a fázisokra vonatkozóan szűkíthessük az önszabályozott tanulás erősítendő területeit.
A fentiek alapján alkothatunk egy olyan hipotézist, mi szerint:
Hipotézis: Az azonos kategóriákhoz tartozó állítások válaszai jól azonosíthatók, hasonló válaszokat
adtak a kérdőív kitöltői.
Ennek megválaszolása azért lehet fontos, mert a hipotézis igazolása esetén azonosíthatók lennének
az önszabályozott tanulással összefüggő esetleges problémák és az önszabályozott tanulás
elősegítésének érdekében kisebb problémakörre kellene összpontosítani. A kérdések esetében az 1, 3 ,4,
5, 8, 9 állítások olyan „töltetűek”, amelyek a tudatos, motivált és önszabályozott tanulás meglétének
megfelelőek, így a Likert azonosulási skálán a nagyobb értékek jelentik a tulajdonságok meglétét. A 2,
6, és 7. számú kérdések esetében az állítások skálája fordítottként értelmezhető, a kisebb azonosulás
feleltethető meg az önszabályozott tanulásnak megfelelő tulajdonsággal.
Ezeket az állításokat kategorizáltuk elsőként a Zimmerman modellbe:
Terv, szándék: 5, 9
Kivitelezés: 2, 3, 4, 6, 7, 8
Önreflexió: 1, 3
Mint az látható, a 3. állítást két fázishoz is köthetjük.
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A Winne és Hadwin féle modell esetében az állítások kategorizálása teljes egészében megegyezhet
a Zimmerman modellel, azzal a különbséggel, hogy az első, a feladattal kapcsolatos tudás mozgósítása,
a feladat sajátosságai és körülményei fázis elmarad és csak a többi három fázishoz rendeljük az
állításokat.
3. Eredmények
A kérdőívre 150 diáktól érkezett válasz, 120 fiú és 30 lány arányban, nemek szerinti megoszlása:
80% férfi, 20% nő. Az intézmény egészére vonatkozóan a nemek szerinti megoszlás az átlagos aránynak
megfelelő. Elmondható, hogy mivel az intézmény műszaki szakgimnázium, ezért a lányok jóval kisebb
arányban „képviseltetik magukat” és elsősorban a két tanítási nyelvű osztályokra jellemző a lányok
magasabb aránya.
A kitöltők osztályok szerinti megoszlását a 3. ábra szerinti gyakoriság diagram és 2. táblázat foglalja
össze.

3. ábra: Kérdőívet kitöltők képzés szerinti megoszlása

A kérdőívet kitöltők tanulmányi átlaga a 4. ábrán látható diagram szerint oszlik meg:
‒ 2: 1,5-2,5
‒ 3: 2,5-3,5
‒ 4: 3,5-4,5
‒ 5: 4,5Tanulmányi átlag
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

86

44

16
4
2

3

4

4. ábra: Kérdőívet kitöltők tanulmányi átlagának megoszlása

A kérdőív 9 kérdésére adott válaszok gyakoriságait a 3. táblázata tartalmazza.
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5

Önreflexió

Kivitelezés

Terv,
szándék

3. táblázat: Önszabályozásra irányuló kérdésekre adott válaszok gyakoriságai
Ssz.

Kérdés

1

2

3

4

5

6

7

5.

Mielőtt elkezdek tanulni, áttekintem és végiggondolom, hogy mit is kell
megtanulnom.

17

9

17

24

32

18

33

9.

Keményen dolgozok, hogy jó jegyeket kapjak, még akkor is, ha nem szeretem
a feladatot, amin dolgozok

20

16

25

34

19

18

18

2.

Amikor a tananyagot nem értem, mert nehéz, vagy neki sem kezdek, vagy csak
a könnyen érthető részeket tanulom meg.

20

22

31

38

19

11

9

3.

A tananyag gyakorlati hasznát próbálom felfogni és megválaszolom a
fejezetek végén az ellenőrző kérdéseket, még akkor is, ha nem kötelező.

30

23

27

33

21

8

8

4.

Ha tananyagok unalmasak és nem érdekelnek, még akkor is addig
foglalkozom velük, amíg nem végzek teljesen.

23

19

29

33

24

14

8

6.

Gyakran megtörténik, hogy hangosan olvasok, de nem tudom, miről is van
szó.

40

27

20

30

14

6

13

7.

Megesik, hogy amikor a tanár beszél, más dolgokra gondolok, és nem igazán
figyelek, hogy mit is mond.

3

15

31

25

17

29

30

8.

Amikor olvasok, néha megállok, és még egyszer átfutom mit is olvastam.

19

13

15

25

33

20

25

1.

Saját magamat kérdezem ki, hogy biztos legyek abban, hogy tényleg
megtanultam az anyagot.

15

11

14

30

27

26

27

3.

A tananyag gyakorlati hasznát próbálom felfogni és megválaszolom a
fejezetek végén az ellenőrző kérdéseket, még akkor is, ha nem kötelező.

30

23

27

33

21

8

8

A válaszok skálaértékeiből az százalékos megoszlásokat reprezentáló táblázat készíthető, a
leggyakoribb három választ az erősségüknek megfelelő szürkeskála színnel érzékeltetve (4. táblázat).

Önreflexió

Kivitelezés

Terv,
szándék

4. táblázat: Önszabályozásra irányuló kérdésekre adott válaszok százalékos megoszlásai
Ssz.

Kérdés

1

2

3

4

5

6

7

5.

Mielőtt elkezdek tanulni, áttekintem és végiggondolom, hogy mit is kell
megtanulnom.

11
%

6%

11
%

16
%

21
%

12
%

22
%

9.

Keményen dolgozok, hogy jó jegyeket kapjak, még akkor is, ha nem
szeretem a feladatot, amin dolgozok

13
%

11
%

17
%

23
%

13
%

12
%

12
%

2.

Amikor a tananyagot nem értem, mert nehéz, vagy neki sem kezdek, vagy
csak a könnyen érthető részeket tanulom meg.

13
%

15
%

21
%

25
%

13
%

7%

6%

3.

A tananyag gyakorlati hasznát próbálom felfogni és megválaszolom a
fejezetek végén az ellenőrző kérdéseket, még akkor is, ha nem kötelező.

20
%

15
%

18
%

22
%

14
%

5%

5%

4.

Ha tananyagok unalmasak és nem érdekelnek, még akkor is addig
foglalkozom velük, amíg nem végzek teljesen.

15
%

13
%

19
%

22
%

16
%

9%

5%

6.

Gyakran megtörténik, hogy hangosan olvasok, de nem tudom, miről is van
szó.

27
%

18
%

13
%

20
%

9%

4%

9%

7.

Megesik, hogy amikor a tanár beszél, más dolgokra gondolok, és nem igazán
figyelek, hogy mit is mond.

2%

10
%

21
%

17
%

11
%

19
%

20
%

8.

Amikor olvasok, néha megállok, és még egyszer átfutom mit is olvastam.

13
%

9%

10
%

17
%

22
%

13
%

17
%

1.

Saját magamat kérdezem ki, hogy biztos legyek abban, hogy tényleg
megtanultam az anyagot.

10
%

7%

9%

20
%

18
%

17
%

18
%

3.

A tananyag gyakorlati hasznát próbálom felfogni és megválaszolom a
fejezetek végén az ellenőrző kérdéseket, még akkor is, ha nem kötelező.

20
%

15
%

18
%

22
%

14
%

5%

5%

Az 1, 3, 4 5, 8, 9 kérdések esetében a nagyobb értékek jelzik az önszabályozott tanulásnak megfelelő
tulajdonságokat. A 2., 6., 7. kérdések esetében pedig az alacsonyabb értékek jelzik az önszabályozott
tanulással összefüggésbe hozható képességeket, azaz a fordított Likert-skálát alkalmazhatjuk.
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A táblázatból kiolvasható, hogy az első csoport állításainak esetében:
‒ az 5-ös állításnál 7, 5 és 4 skálaértékek a leggyakoribbak
‒ a 9-es állításnál 4, 3 és 1 értékek a legrelevánsabbak
Azaz nem állapítható meg még a fázishoz tartozó kérdések esetében sem hasonlóság.
A második kérdéscsoport, azaz a Kivitelezés fázisához tartozó állítások zömében a 4-es skálaérték
dominál leggyakoribbként (2, 3 4 állítások), 2 esetben 1-1 értékkel tér el ettől a válaszok gyakorisága
(7, 8 állítások) és a 6. állítás esetében az 1-es érték a legszignifikánsabb (fordított skála). Az Önreflexió
vonatkozásában szintén a 4-es skálaértékek a leggyakoribbak.
Osztályonkénti válaszok vizsgálata
A válaszok osztályok és kérdések szerinti átlagát az alábbi táblázat foglalja össze (5. táblázat):
5. táblázat: Válaszok osztályok szerinti megoszlása
Terv, szándék
Osztály

Kivitelezés

Önreflexió

5. kérdés 9. kérdés 2. kérdés 3. kérdés 4. kérdés 6. kérdés 7. kérdés 8. kérdés 1. kérdés 3. kérdés

9KNY-A

4,97

4,93

2,83

3,93

4,53

3,33

4,2

4,3

5,17

3,93

10A

5,29

3,93

4

3,36

3,86

3

4,14

4,5

4,43

3,36

11A

4,73

3,92

3

2,19

3,35

3,08

5,08

4,38

4,27

2,19

9NY-C

4,36

3,86

3,36

3,07

3,57

3,79

5,21

4,79

3,86

3,07

10B

3,84

3,79

4,05

4,11

3,21

2,37

4,63

3,84

4,63

4,11

10C

4,8

3,6

4,3

3,65

3,3

3,45

4,55

4,6

4,55

3,65

10D

4,69

3,56

3,88

3,13

3,19

2,81

4,5

4,88

4,88

3,13

11C

2,73

2,91

3,82

2,91

3,18

3,36

5

3,09

3,64

2,91

Összesen

4,54

3,95

3,55

3,32

3,6

3,14

4,63

4,33

4,53

3,32

Az első három sort a két tanítási nyelvű osztályok jelentik (9KNY-A, 10A és 11A osztályok). Ez a
megkülönböztetés azért lehet érdekes, mert ezekben az osztályokban szóbeli felvételi beszélgetés is
történik és a képzés magas óraszáma (jelentős tanulói terhelés) miatt szükséges a diákok bemeneti
„szűrése” a kisebb lemorzsolódás érdekében valamint a magas túljelentkezés miatt is.
Az 1, 3, 4 5, 8, 9 kérdések esetében a nagyobb értékek jelzik az önszabályozott tanulásnak megfelelő
tulajdonságokat. A leggyakoribb három válasz a piros színekkel és erősségükkel lett jelezve.
A 2., 6., 7. kérdések esetében az alacsonyabb értékek jelzik az önszabályozott tanulással
összefüggésbe hozható képességeket, ahol a három legkisebb értéket a zöld megfelelő tónusaival
emeltük ki.
A 9 kérdés összesen 27 „dobogós helyéből” az összesen nyolc osztály közül a három két tanítási
nyelvű osztály esetében (9KNY-A, 10A és 11A osztályok) 14 esik, azaz közel a fele.
Ebből 6 legerősebb tónusú (legpozitívabb értelmű az önszabályozott tanulás tekintetében),
6 második legerősebb tónusú és 2 a harmadik legerősebb tónussal kiemelt.
Leolvasható, hogy a kérdésenkénti leggyakoribb válaszok zömében az említett két tanítási nyelvű
osztályokra esnek, valamint a kérdések kétharmadának leggyakoribb válaszai és szinten a második
leggyakoribb válaszok kétharmada is ezekre a két tanítási nyelvű osztályokra jellemző.
Érdemes megvizsgálnunk mi az a három kérdés, ahol nem a két tanítási nyelvű osztályok adták a
legjellemzőbb válaszokat. Ezek a következők:
A tananyag gyakorlati hasznát próbálom felfogni és megválaszolom a fejezetek végén az ellenőrző
kérdéseket, még akkor is, ha nem kötelező
Gyakran megtörténik, hogy hangosan olvasok, de nem tudom, miről is van szó.
Amikor olvasok, néha megállok, és még egyszer átfutom mit is olvastam.
Érdekes módon a két szövegértéssel összefüggő állítás szerepel ezek között, valamint az ellenőrző
kérdések használatára vonatkozó. Az előbb említett két kérdés azért is érdekes, hiszen ezek alapján (is)
történik a diákok bemenő mérése és ez az egyik szempont, ami alapján megítéljük őket.
Összességében megállapítható, hogy a zömében motiváltabb, két tanítási nyelvű osztályok diákjai
válaszoltak nagyobb skálaérték gyakoriságokkal a kérdésenkénti bontásban.

569

Soronként, azaz a kérdésenként és kérdéscsoportonként nem fedezhető fel releváns eltérés. Azaz nem
állapítható meg az, hogy a kérdésekhez tartozó állítások gyakorisága jelentősen eltérne
állításcsoportonként és azonosíthatók lennének az említett modellek fázisaihoz az önszabályozott
tanulás erősítési területei.
Természetesen ez az állítás leíró statisztikával és az adatok statisztikai összehasonlítása nélkül is
elvégezhető, ezért a fenti megállapításhoz nem szükséges további bonyolultabb statisztikai elemzés.
4. Következtetések, összefoglalás
A kapott eredményeket összességében, azaz intézményi szinten és osztályonként is értelmezhetjük.
Iskolai szinten elmondható, hogy természetesen egyik kérdésre sem adódott olyan válasz, ami az
önszabályozott tanulással száz százalékban, minden diák esetében maximális lett volna. A kapott
átlagokat tekintve érdemes megállapításokat tennünk és a megfelelő konklúziókat levonnunk. Ezek
alapján örömteli, hogy a diákok is úgy gondolják, hogy az önkikérdezés, mint előzetes tudásfelmérés
hatékony eszköze a hiányosságok feltérképezésének és jó (ön)visszacsatolást jelent. Érthető módon a
nehezebb tananyagrészekkel sok diáknak meggyűlik a baja, de az átlagosnál nagyobb mértékben nem
estek válasz-gyakoriságok az állításra vonatkozóan.
Fejlesztendő lehetőség az, hogy a tanárok tudatosítsák a diákokban a tananyagok, tantárgyak
gyakorlati hasznát, átkötési lehetőségeket mutassanak a diszciplínák között. Úgy gondoljuk, hogy az
élethosszig tartó tanulás egyik legfontosabb eszköze lehet, hogy a tartalmak, tudásszeletek közötti
összefüggéseket idejekorán megtudhassák a tanulók, illetve a tanulási folyamat során tisztában legyenek
azzal, hogy milyen tudásrészeket a későbbiekben hol mélyíthetnek el alaposabban, az élethosszon át
tartó tanulás következő lépcsője mi lehet egy mélyebb tudásszerzési fázist tekintve.
A korszerű IKT-val támogatott oktatási módszerek fontos szerepet tölthetnek be az önálló tanulás
vonatkozásában, mind a formális, mind pedig az informális tanulás terén, így az ezekben rejlő
lehetőségek kiaknázása számos területen igen fontos.
Az, hogy az önszabályozott tanuláshoz kapcsolódó modellek fázisai szerint csoportosítottuk a
vizsgált állításokat és releváns eltérést nem tapasztaltunk, nem azt jelzi, hogy a modellek, az állítások
vagy a vizsgálati metódus hibás, csupán azt, hogy az önszabályozott tanulásra vonatkozó tanulói
vélemények és válaszok alapján nem azonosíthatók fázisokra a fejlesztendő területek és a pedagógiai
törekvéseket összességében kell szemlélnünk és felkészítenünk a jövő diákjait az önálló, hatékony,
önszabályozott tanulásra.
Köszönetnyilvánítás
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EXPERIENCE OF SELF-REGULATED LEARNING IN A SECONDARY SCHOOL
Abstract
Lifelong learning and self-regulated learning are interrelated concepts that can interact, among other
things, by independent knowledge management. If we are talking about lifelong learning, we obviously
need to look at life stages after acquiring knowledge within the institutional framework too, where the
individual can only rely on self-organized learning methods and thus be able to further develop himself.
In this way, self-regulated learning plays an important role in the efficiency of autodidactic learning.
Therefore, our research focused on the study of characteristics related to self-regulated learning, and
sampling was conducted among students in a vocational secondary education institution (N = 150). From
the student responses obtained from the study, we can filter out what are the components of selfregulated learning within the institutional framework that can be realized and whether they can build
lifelong learning, and what are the obstacles and areas for improvement.
Keywords: self-regulated learning;lifelong learning;empirical research
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IKT ALKALMAZÁSOK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS
VIZSGÁLATOK AZ ALSÓ TAGOZATBAN
GYŐRFI TAMÁS
Eötvös József Főiskola, Baja, Magyarország
gyorfi.tamas@ejf.hu
Összefoglaló1
A felgyorsult technológiai fejlődés magával hozta a tanítási-tanulási módszerek megváltozását.
Felmérések igazolják, hogy az interaktív oktatási környezet kialakítása eredményezi a leghatékonyabb
tanulást. A mai világban kiemelten fontos, hogy a tanító szakos hallgatók a digitális kornak megfelelő
órákat tartsanak.
A tanulmányban IKT alkalmazások alsó tagozatos tanításban való felhasználásával kapcsolatos
felmérésem eredményeit és ezzel kapcsolatos tapasztalatokat ismertetem.
Kulcsszavak: IKT, digitális pedagógia, IKT alkalmazások, digitalizáció, közoktatás
1. Bevezetés
Ebben a tanulmányban először egy rövid áttekintést teszek a digitális kor általam fontosnak vélt
pedagógiai kérdéseiről a tanítóképzésre fókuszálva. Majd az IKT alkalmazásokról és az okostelefonok
oktatásban való felhasználásáról lesz szó. Végül pedig egy felmérés eredményeit, IKT alkalmazások
oktatásban (alsó tagozatos tanításban) való felhasználását és az ezzel kapcsolatos tapasztalatokat
ismertetem. Nem egy átfogó elemzésre, hanem néhány általam fontosnak gondolt kérdéskör, probléma
bemutatására vállalkozom.
2. A digitális kor pedagógiai kérdései
Az IKT (információs kommunikációs technológiák) egy kulcskifejezés, először ennek fogalomnak
a magyarázatával szeretnék foglalkozni. Manapság nagyon „divatos”, gyakran halljuk, mindenkinek
van róla véleménye, tapasztalata. Az IKT nem egy definiált kifejezés, többféle értelmezése van. Sokszor
csak technológiai vonatkozásokat értenek alatta, ahogy ez az általam végzett felmérésben is
tapasztalható volt. A Kis-Tóth Lajostól származó definíciót tartom a legkifejezőbbnek. Az IKT az
oktatásban elsősorban az oktatás kibernetikai, rendszerelméleti, kommunikáció elméleti alapokon
történő megtervezésének olyan átfogó pedagógiai stratégiája, amely biztosítja a tananyag hatékony
elsajátítását, korszerű információhordozó anyagok, eszközök és módszerek együttes felhasználásával
(Lengyelné Molnár T. és Kis-Tóth L., 2015). Az IKT tehát eszközök, technológiák, szervezeti
tevékenységek, innovatív folyamatok összessége.
A 21. század technológiai fejlődése magával hozta a tanítási-tanulási módszerek megváltozását, a
tanulási folyamatok átalakulását. Fontos, hogy ehhez a változó digitális világhoz az oktatás is
alkalmazkodni tudjon. Ez egy permanens tanulást jelent a tanárok számára. Tanítóképző főiskola

A Final Program and Abstracts (ISBN 978-86-87095-86-1) c. kötetben Győrfi Tamás angol nyelvű
összefoglalója (66. oldal) tördelési hiba következtében nem jelent meg teljes terjedelemben. Ezúton tájékoztatunk
minden kedves olvasót, hogy a szerző összefoglalója határidőn belül megérkezett, s a hiányos közlés ellenére is
teljes értékűnek tekintjük. Az előforduló kellemetlen helyzet miatt a szerzőtől elnézést kérünk! /Kiadó/
1
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oktatójaként kiemelten fontosnak tartom, hogy a tanító szakos hallgatók a digitális kornak megfelelő
órákat tartsanak.

1. ábra: Hagyományos és egy 21. századi pedagógiai környezet.

Az 1. ábrán egy 1970-es években az Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolájában, készült
hospitálás látható, mellette pedig egy modern, 21. századi tanóra.
Nagyon gyakran halljuk, olvassuk az alábbi kifejezéseket: oktatás modernizációja, paradigmaváltás,
új tanítási szemlélet, digitális attitűdváltás, digitális pedagógia, digitális transzformáció. Ezek közül
több, már rég óta hangoztatott kijelentés. A cél, hogy a tanítás-tanulás folyamata alkalmazkodjon a mai
digitális világhoz. A kérdés az, hogy mindez hogyan is történjen?
2016-ban elkészült Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája (DOS). Ez nem pusztán csak
technológiai fejlesztést jelent, a program célja 2020-ra a teljes magyar oktatási rendszer digitális
átalakítása:
‒ Infrastrukturális eszközellátottság fejlesztése (sávszélesség, wifi, tablet, laptop).
‒ Pedagógusok digitális felkészültségének javítása.
‒ Tananyag modernizációja (kevesebb, gyakorlatorientált tananyag).
A DOS szakmai implementációját támogató szervezete a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ
(DPMK). Feladata a köznevelés digitális átalakításának módszertani támogatása, szakmai hátterének és
szakértői bázisának biztosítása, valamint a DOS megvalósításához kapcsolódó pályázatok és kiemelt
projektek szakmai támogatása.
Az új Nemzeti alaptanterv (Nat) kidolgozásában is nagyobb szerep jut a digitális képességeknek,
készségeknek.
Ahogy látható, vannak irányelvek, programok; de a pontos módszer még hiányzik. Az oktatás kulcsa
pedig a módszertan. A mai modern oktatásban ún. soft skillre (problémamegoldás, kreativitás,
együttműködés, jó kommunikáció, felelősségvállalás, önismeret, stb.) van szükség.
Milyen képességekkel bírjon a tanuló a közoktatásból kilépve? Nagyon fontos, hogy legyen
kíváncsi, motivált, tudjon társadalomban élni, valamint
‒ rendelkezzen magas szintű alapképességekkel,
‒ képes legyen csoportban dolgozni,
‒ tudjon kérdezni,
‒ legyen kritikus,
‒ tudjon prezentálni,
‒ beszéljen nyelveket,
‒ tudjon algoritmizálni.
Munkaerőpiaci szempontjából is kiemelten fontos, hogy digitálisan felkészült diákok kerüljenek ki
az iskolákból. Tekintsük át, hogy melyek a digitalizáció fő jellemzői:
‒ információk azonnali hozzáférhetősége,
‒ kommunikáció,
‒ együttműködés,
‒ megosztás,
‒ közös munka,
‒ problémamegoldás,
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‒ önszabályozás,
‒ IKT használat.
Mire jó az oktatás digitalizációja? Milyen lesz a jövő oktatása (Oktatás 4.0)? Olyan intézmények
jönnek létre, amelyek egyszerre több iskola kurzusát kínálják fel, valamint ahol több intézmény tanárai
is tarthatnak egy adott képzést. Az iskola/ kurzus nem feltétlenül szeptemberben kezdődik majd,
mindenkit akár egyénenként is lehet foglalkoztatni, a tananyag bármikor végigjátszható. Mindez az
interneten történik, a 7/24 szabály szerint. A diákoknak aktív szerep jut, csapatban dolgoznak, a tanártól
és egymástól is tanulhatnak, egymást és a tanárt is értékelik. A tanár szerepe redukálódik, egyfajta
instruktor, mediátor lesz. Az iskola a hálózat központja, az oktatás nem itt történik, csak a feladatokat
beszélik itt meg. A tanulás mindezek által kiterjeszthető akár az életkor végéig is (Majó-Petri Z., 2019).
A jövő oktatásnak főbb jellemzői:
‒ hálózatosodás, stratégia, szövetségek,
‒ totális személyre szabás,
‒ platformfüggetlenség,
‒ nyílt forráskódú megközelítés,
‒ piac kiterjesztése,
‒ működés javítása,
‒ vevő felhatalmazása,
‒ permanens innováció.
3. IKT alkalmazások az oktatásban
Nagyon sokféle IKT alkalmazás létezik, amelyek közül számos kiválóan használható a tanítástanulás folyamatában. Ahogy az App Store szlogenje is szól: There’s an app for that – Mindenre van
egy alkalmazás. Problémát jelent a napról-napra megjelenő új alkalmazások követése, használatuk
elsajátítása, valamint, hogy sok ingyenes alkalmazás válik hirtelen fizetőssé.
Tekintsük át a legnépszerűbb IKT alkalmazásokat:
‒ Online tesztkészítők: Redmenta, Google Forms.
‒ Véleménynyilvánító alkalmazások: Socrative, Mentimeter, Kahoot.
‒ Kollaboratív jegyzetelés: Titinpad, GoogleDocs, Dropbox. Linoit.
‒ Nyelvtanulás: Duolingo, Quizlet.
‒ Learning Apps.
‒ Matematika: GeoGebra, MathAttack, Math Duel, Leran math with a paly.
‒ QR kódok készítése: qr-kod.hu; Munzee.
‒ Olvasás, szövegtanulás: GraphoGame, versike.hu.
‒ Linkmegosztás: Symbaloo, Linoit.
‒ MozaBook: oktatási, prezentációs szoftver interaktív táblára.
Hogyan találjuk meg a szükséges alkalmazásokat? Honnan tájékozódhatnak a pedagógusok?
Összegyűjtöttem pár lehetőséget erre vonatkozóan:
‒ Pedagógus továbbképzések. Pl. Telenor Hipersuli.
‒ Pedagógus konferenciák.
‒ Digitális tananyagportálok. Pl. Sulinet, Okosdoboz, Csibésztúra, Mozaweb.
‒ Digitális Témahét (http://digitalistemahet.hu): digitális projekteknek biztosít teret, minden év
áprilisában kerül megrendezésre.
‒ Tempus: digitális módszertár (https://tka.hu).
‒ Hálózaton szerveződő tematikus csoportok. Facebook csoportok (szakmai csoportok). Pl.
Innovatív tanárok fóruma, Digitális pedagógus.
‒ Workshopok.
‒ Blogok. Pl. TanárBlog (Prievara T.  Nádori G.), Okosportál.
‒ TED előadások.
‒ MOOC (Massive Open Online Course): virtuális egyetem, ingyenes, online kurzusok.
‒ 2018-ban 900 egyetem 11400 kurzus hirdetett, amelyre 101 millió online felhasználó
jelentkezett. Pl. Udacity, Coursera, edX, XuetangX, Future Learn.
‒ Kárpát-medencei Online Oktatási Centrum  K-MOOC (https://www.kmooc.uni-obuda.hu/).
‒ Szakkönyvek.
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Fontos kiemelni, hogy a digitális eszközök kezelését nem minden diák egyformán ismeri vagy hozza
magával. A technológiához fűződő ismereteiket, képességeiket érdemes tanítani. Sokan a tanárok
útmutatására, irányítására várnak.
4. Okostelefon alkalmazása az oktatásban
Az okostelefon (smartphone) a fiatalok életének egyik nélkülözhetetlen szimbóluma. Általános
tapasztalat, hogy a legtöbb iskolában nem lehet használni a tanórán a telefonokat, le kell adniuk a
tanítási nap elején vagy ki kell kapcsolni az óra előtt. Ennek vannak érthető, racionális okai, a
megcsörrenő telefon megzavarja az órát, elvonja a diák figyelmét, ha a telefonjára figyel, visszaélésekre
ad lehetőséget, stb.
A diákok érzelmi szempontból pozitív módon viszonyulnak a telefonhoz, ezért ennek bevonása az
oktatásba motiváló hatású. Vannak olyan helyzetek, szituációk a tanítás-tanulás során, amikor
indokoltan lehetne használni ezeket az eszközöket. A mobiltanulás (m-learning) komoly pedagógia
előnyöket biztosító lehetőség. Tekintsünk át pár alkalmazási példát. Az okostelefon lehetséges
felhasználási területei az oktatásban (Abonyi-Tóth A. és Turcsányi-Szabó M., 2015):
‒ Interaktív alkalmazások (kvíz, vetélkedő, teszt, körkérdés) használatára az óra elején vagy a
végén. Pl. Mentimeter.
‒ Internetes keresésre: kutatómunka.
‒ Tananyagok, segédanyagok elérésére. Pl. mozWeb, 3D, nyelvtanulás, e-könyvek.
‒ Tanórai dokumentációra: fényképek, hangfelvétel, videók készítésére.
‒ Kollaboratív munka támogatása: a tanulók egyszerre, egy időben, egy online dokumentumban
dolgoznak, új ötletek, információk megbeszélése, megosztása, kommunikáció. Pl. GoogleDocs.
‒ Adminisztrációs feladatok elvégzésére. Pl. naptár, emlékeztető, stb.
‒ Helyalapú szolgáltatások (GPS) használatára: nevezetességek, vagy közeli helyek keresése,
útvonaltervezés.
‒ QR kódok alkalmazásának a segítségével feladatok, instrukciók, weboldalak elérése, ellenőrzés,
kincskeresés.
‒ Mérésre. A telefonok sokféle szenzort tartalmaznak, melyek segítségével természetismeret vagy
fizika órához kapcsolódó méréseket lehet elvégezni. Pl. mozgást, mágnesességet, hőmérsékletet,
nedvességet, nyomást, fényerősséget stb. lehet mérni.
A BYOD (Bring Your Own Device – Hozd a saját eszközöd) kezdeményezésnek az a lényege, hogy
a tanulók birtokában lévő eszközöket használják fel az oktatás és tanulás folyamatában. Ennek előnye
lehet, hogy a diákok megtanulják hatékonyan és hasznos dolgokra használni az okostelefont, másrészt
ezzel a módszerrel bevonhatják az IKT-t az óra menetébe anélkül, hogy az informatika teremben kellene
az órát tartani.
Természetesen a telefonok tanórai használata előkészítést, körültekintést, szervezést igényel. Tiltás
helyett érdemes megtalálni a helyét és megfelelően alkalmazni. Tapasztalatok bizonyítják, hogy mindez
növeli a diákok motivációját, a tanulási teljesítményt. Élményszerűvé teszi a tanítást-tanulást.
Ideális lenne, ha minden iskola tableteket tudna biztosítani a diákjai számára. Ez olcsóbb megoldást
jelentene a tankönyveknél. Vannak olyan tervek, projektek, hogy 2022-től tablettel menjen minden diák
az iskolába Magyarországon. Azonban amíg ezen célok megvalósulnak, úgy gondolom, hogy az
okostelefon mint oktatási segédeszköz alkalmazása alternatívát jelent.
5. IKT alkalmazások használata az alsó tagozaton, felmérés
5.1. A felmérés célja
A kutatásban azt vizsgáltam, hogy a magyarországi tanítóképző intézményekben milyen módon
készítik fel a tanítójelölteket a digitális pedagógiára. Valamint, hogy az alsó tagozatos oktatásban
hogyan jelenik meg az IKT alkalmazások használata. A felmérés során az volt a célom, hogy az adott
problémát komplex módon bemutassam: a kvalitatív vizsgálatok az IKT alkalmazások használatát írják
le, számszerűsítik a kvantitatív rész az interjúkra és megfigyelésekre vonatkozik.

575

5.2. Előfeltevések, hipotézisek
A tanítójelöltek felkészítése a digitális pedagógiára a tanítóképző intézményekben döntően csak a
képzésben szereplő informatika órákra korlátozódik. Nem, vagy csak kismértékben jelenik meg a többi
szaktárgyi órán.
A digitális kor kihívásaira a közoktatásban dolgozó pedagógusok nincsenek kellően felkészítve.
5.3. Vizsgálati módszer
Először három hazai (Baja, Kaposvár, Kecskemét) tanítóképző intézmény oktatóit,
informatikatanárait és diákjait kérdeztem meg (interjúk, online kérdőívek segítségével) arról, hogy
hogyan történik a hallgatók felkészítése a digitális pedagógiára, milyen tantárgyak keretei között, milyen
tematikával és óraszámmal.
Az IKT alkalmazások oktatásban való felhasználását és az ezzel kapcsolatos tapasztalatokat online
kérdőíves formában vizsgáltam három bajai és egy horvát (magyar tannyelvű) általános iskolában.
A felmérésben résztvevő intézmények:
‒ Bajai Eötvös József Általános Iskola
‒ Felsővárosi Iskola - Szent Balázs Katolikus Általános Iskola, Baja
‒ Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja, Baja
‒ Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ, Eszék
‒ Kaposvári Egyetem Pedagógusképző Kar
‒ Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar, Kecskemét
Az intézmények kiválasztása személyes ismeretség alapján történt.
5.4. Eredmények
A felmérésben résztvevő tanítók, tanárok életkora, tantárgyaik és az oktatott évfolyamok láthatók a
2., 3., 4. ábrán. A megkérdezett pedagógusok nők és az átlagéletkoruk 44 év volt.
13%

25%
62%

30-40 év
40-50 év
50-60 év

2. ábra: A felmérésben résztvevő pedagógusok életkorának eloszlása.

A 3. ábrán látható, hogy a felmérésben résztvevő intézményekben az informatika nem szerepelt az
oktatott tárgyak között, annak ellenére, hogy a Nat lehetőséget biztosít rá.

3. ábra: A megkérdezett pedagógusok által oktatott tantárgyak eloszlása.
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4. ábra: Mely évfolyamokon oktatnak a felmérésben résztvevő pedagógusok?

Az 1., 2., 3. táblázatban az IKT alkalmazások használatra vonatkozó kérdésekre adott leggyakoribb
válaszok szerepelnek.
1 táblázat: Milyen IKT alkalmazásokat használ a tanítás során?

Apáczai Tudástár
CD lejátszó
Digitális tábla
Google
Graph-Art
Kahoot
Learning Apps
Mentimeter
Plickers
Quizlet
Redmenta
Socrative
Számítógép, tablet, hangszórók,
laptop
Youtube…interaktív táblán,
laptopon
A válaszok alapján nincs korreláció az életkor és a tanítás során alkalmazott IKT alkalmazások
használata között. Nem lehet kijelenteni, hogy a fiatalabb pedagógusok óráin több az IKT használat mint
az idősebb korosztály esetében. A legnépszerűbb alkalmazások a Mentimeter, Kahoot, Learning Apps.
Az első kettő online, véleménynyilvánító alkalmazás, az egyedüli integrált rendszer a Learning Apps
volt. Az IKT alkalmazásokat a legtöbben a magyar nyelv és irodalom órán használják, utána a
matematika, természetismeret és az ének-zene óra következik végül pedig az idegen nyelv. Ezt a
sorrendet természetesen a tantárgyak óraszáma is befolyásolja, hiszen a legmagasabb óraszámú tárgyak
az alsó tagozatban a magyar és a matematika.
Az is megfigyelhető az 1. táblázatban, hogy többen az IKT alatt csak az eszközhasználatot értik,
például: számítógép, tablet, hangszóró.
Fontos hangsúlyozni, hogy nem attól lesz egy óra érdekes, modern, innovatív a diákok számára ha
IKT-t használnak benne, ha pl. kitöltenek egy online tesztet. A tanulóknak érezniük kell, hogy mindez
nem öncélú, hanem alá van rendelve az adott tantárgy nevelési-oktatási céljainak.
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2. táblázat: Tapasztalatok az IKT alkalmazások használatával kapcsolatban.

A gyerekek mindig izgatottan várják, ha a tanórán használjuk. Motiválja őket. Azonban néha
időigényes a beüzemelés.
A gyerekeket érdekli, szeretnek ezekkel tevékenykedni. Saját tapasztalatszerzéssel
tanulhatnak, visszajelzést kaphatnak tudásukról.
Hátrány: sok időt igényel a kapcsolódás, feljelentkezés. Előny: színfolt az órán, a gyerekek
ebben a digitális világba nőnek bele, könnyebben tanulnak.
Kedvelik a tanulók.
Könnyebben jutunk adatokhoz az oktátásban.
Meggyorsítja a munkát és a kommunikációt.
Nagyon jó. Könnyen lehet a gyerekeket motiválni.
Nagyon segít a tanulás-tanítás szinte minden mozzanatában.
A pedagógusok egyöntetűen pozitívan nyilatkoztak az IKT alkalmazások tanórai használatával
kapcsolatban ahogy ez a 2. táblázatban látható. A diákok lelkesek, motiválni tudják őket ezáltal.
Hátrányként az infrastrukturális problémák és az alkalmazásokhoz való hozzáférés jelent meg.
3. táblázat: Honnan és hogyan tájékozódik az IKT újdonságairól?

Az informatikus asszisztensemtől és az internetről.
Esetleg továbbképzés során.
Internet.
Internetről, kollegáktól.
Kollégákkal való tapasztalatcserék során.
Továbbképzésen sajátítottam el tudásom legjavát, azóta interneten tájékozódom és bővítem
tudásomat.
Az IKT újdonságairól a legtöbben az Internetről és a kollégáktól tájékozódnak, a tanárok kisebb
hányada írta a továbbképzéseket (3. táblázat).
Az IKT használata a tanóra hány százalékában jelenik meg? kérdésre a válaszadói átlag 29% volt.
A tanórai telefonhasználattal kapcsolatos válaszok láthatók az 5. ábrán. A megkérdezett
pedagógusok óráin 12,5%-ban jelenik meg a diákok telefonhasználata, 10%-ban szakköri foglakozások
alkalmával és volt olyan intézmény, ahol iPad-ekkel (2,5 %) tanulnak.

75%
87.5%

12.5%

10%
2.5%
Igen

Nem

IPad használat

Szakköri foglalkozáson

5. ábra: Használnak-e a diákok okostelefont a tanórán?
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6. Összefoglalás
A tanítójelöltek felkészítése a digitális pedagógiára a megkérdezett tanítóképző intézményekben
jelenleg csak az informatika órákra korlátozódik. Ez képzés során 2-3 informatika tárgyat és heti 2-3
órát jelent. Nem elegendő csak a technológiai tudás megszerzése, módszertani ismeretek is szükségesek.
A digitális kompetencia fejlesztésének meg kell jelennie a szaktárgyi oktatás keretei között, a különféle
módszertani órákon is. Ehhez a tanítóképzőkben oktató tanárok digitális felkészültségén javítani kell
(tanfolyamokkal, kurzusokkal, továbbképzésekkel). A jelenleg tanító szakos hallgatók szemléletet az
őket oktató kollégák digitális oktatási kompetenciái által lehet alakítani, fejleszteni.
A közoktatásban tanuló diákok beleszülettek a digitális világba őket nem lehet csak hagyományos
nevelési módszerekkel oktatni. Úgy gondolom, hogy az IKT használattal kapcsolatosan a tanárokat
segítő projektekre, továbbképzésekre, jó gyakorlatokra, példákra, sztenderdizált óravázlatokra van
szükség. Ezek finanszírozása állami támogatás nélkül nehezen megvalósítható. Természetesen léteznek
kezdeményezések, jó projektek ilyen például a Goethe-Institute német tanároknak szóló IKT
továbbképzése, vagy a blended learning képzése.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap (ESZA) társfinanszírozásával
valósul meg (kód: EFOP-3.6.1-16-2016-00025, projekt címe: A vízgazdálkodási felsőoktatás erősítése az
intelligens szakosodás keretében).
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MOBILMATEMATIKA
A MOBIL ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSA AZ ALSÓ OSZTÁLYOS MATEMATIKAOKTATÁSBAN
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Összefoglaló
A mai világban, amikor az információ a legnagyobb érték, a matematikaoktatásban ezt még mindig
nem használjuk ki kellőképpen, holott számos előnye van: segíti az individualizált oktatást, a tanulók
egyéni tempójuknak megfelelően haladhatnak...
Jelen munka két nagy problémakör köré épül: az első, hogy a pedagógusok félnek új módszereket
kipróbálni, mivel ismeretlen talajra tévednek ekkor, s nem tudják hogyan álljanak hozzá; a másik, hogy
nem tudják beilleszteni az újabb módszereket a munkájukba, nem találják a helyét az órákon.
A tanulmány célja olyan szoftverek bemutatása, melyek segítik az órai munkát a tanulókkal, a
gyerekeknek érthetőbbé teszik a matematikatanulást, közelebb viszik azt hozzá.
Ezen alkalmazások egy része oktató jellegű, más része az élménypedagógián alapul, de
mindegyikben közösnek tekinthető, hogy játékos formában segíti a pedagógust munkájában. Olyan
alkalmazások kerülnek ismertetésre, mint a Polyhedrons, Counting with Paula, s még sok egyéb.
Kulcsszavak: mobileszköz, oktatás, matematika, alsós osztályok
1. Mobileszközök és a matematikaoktatás
A mobileszközök (okostelefonok és táblagépek) számos jól kiaknázható lehetőséget rejtenek
magukban a matematikai ismeretek és készségek, illetve képességek fejlesztésére. Számos fejtörőt,
logikai játékot, számolós feladatot, matematikai trükköt bemutató alkalmazást tudunk ma már letölteni
az eszközeinkre. Ezek egyaránt alkalmasak a tanulók iskolán kívüli fejlesztésére, valamint a felnőttek
készségeinek fejlesztésére is, és a szórakoztatásra is.
A bemutatásra kerülő alkalmazások számottevő része játékosan, szabadidős tevékenységként
alkalmazható, viszont az iskolai tananyagot specifikusabban fedi le – egy-egy témakört fednek le az
alkalmazások, s nem univerzálisak egy-egy korcsoportra, ezáltal nehezebben találhatjuk meg a helyüket
az iskolai kötelező órákon; viszont a szakkörön, a pót-, illetve emeltszintű oktatáson rendkívül jól
megállják a helyüket. Vannak olyan programok, lehetőségek is, melyek, ha nem is csak a
matematikában, de a matematika oktatásában is rendkívül jól kihasználhatóak, ezen alkalmazásokra is
számos példa kerül ismertetésre, mégis a munka jelentősebb részében az alsó osztályokban a
matematikaórán kiaknázható lehetőségeket kívánja részletesen feltárni az olvasó előtt.
A munka az alsó tagozatos oktatási lehetőségeket emeli ki és dolgozza fel részletesen, mint amilyen
a bemutató anyagok feldolgozása az órán a mobil eszközök segítségével, vagy mint a didaktikaifejlesztő játékok, melyekkel számos egyéb területen is támogathatjuk általa a tudásszerzést, illetve a
képességek fejlesztését.
A mobileszközök a matematikatanításban is újszerű megközelítést jelentenek, melyek talán még
hasznosabbnak bizonyulhatnak az általános iskolában, főként az alsó tagozatokon, mint a számítógépek,
hiszen minden gyerek egyaránt rendelkezik az eszközzel, ismeri használatát (Klenovitsné, 2011).
Ma a technológiai robbanás korát éljük, amikor minden kisgyerek megismerkedik a mobiltelefonnal,
táblagéppel már az elsődleges nevelési közegben, a családi nevelés során. A pedagógusvilág azonban
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erre a technológiára még nincsen felkészülve és felkészítve, éppen ezért nem él ezzel a lehetőséggel az
oktatásban.
A mobileszközzel támogatott matematikaoktatás kiváló lehetőséget teremt az IKT eszközökkel való
megismerkedésre, az eszközök sokrétű használatának bemutatására, hiszen az alsós tantermekben
nincsen lehetőség a tanulók részére a számítógépek használatára, sok esetben még a tanító sem tud ezzel
a lehetőséggel élni... Gondoljunk csak bele, hogy alsós tanítóként mennyi esélyünk van osztályunkat
bejuttatni az informatika terembe, s főként, ha mondjuk matematikaórát szeretnénk ott tartani?! Ennél
egy fokkal talán jobb lehetőség a tanító számára, ha egy eszköz található a tanteremben, hiszen így ő be
tud rajta mutatni néhány dolgot, de mint azt kiemeltük, ez leginkább a tanító részére hasznos, hiszen
csak ő dolgozik az eszközzel, a tanulóknak nincs erre lehetősége... Viszont a mi fő célunk minden egyes
tanítási órán az egyéni és individuális fejlesztése a tanulóknak, és éppen erre kínálnak igazán jó
megoldást a zsebekben lapuló telefonok.
Más szemszögből közelítve pedig azt tapasztalhatjuk az eszközt konzervatívan megközelítő
pedagógusoktól, hogy félnek kipróbálni a tanításban ezen eszközöket, tartanak attól is, hogy a gyerekek
nem arra fogják használni a telefont, amire a pedagógusok szeretnék. Azonban, ha mi már első osztálytól
arra tanítjuk őket, hogy ezekkel az eszközökkel mi dolgozunk és tanulunk, ha megmutatjuk sokszínű
használatukat, s legfőképpen, ha érdekesen tervezzük meg a feladatokat, akkor tényleg azon fog járni a
tanuló esze, hogy mi más csintalanságot tegyen, vagy érdekelni fogja a feladat?!
A mobilmatematika oktatási stratégiaként leginkább az élménypedagógiával hozható korrelációba,
hiszen a tanulók élményeire, motivációjára, sikerélményére építünk alkalmazásával, emellett pedig a
mobileszközök alkalmazásával a tanulók kompetenciáit is fejlesztjük, például a digitális kompetenciát,
az anya- és idegennyelvi kompetenciát, a kreatív kompetenciát, a kutatási és információmenedzselési
kompetenciát... E stratégia alapjait a tanításban, a digitális játékok szerepe az oktatásban szemlélet
jelenti, kiemelhetőek a következő előnyök is a technológia alkalmazása mellett:
‒ önálló tanulás – minden tanuló egyénileg halad tudásának megfelelően, emellett hatalmas előny
az egyéni tempó, hiszen a tanulók, akiknek általában a legnagyobb szüksége lenne a gyakorlásra,
sokkal lassabban dolgoznak, s a frontális munka és a csoportmunka sem megfelelő számukra a
náluk sokkal gyorsabban dolgozó tanulók (pl. tehetséges tanulók) miatt, hiszen mire a lassabb
tanulók megoldanák a feladatot, addigra a többiek már a következő feladatoknál tartanak, s előre
tudják a megoldást, szükségtelenné válik számukra ezáltal az önálló feladat kidolgozás.
‒ függetlenség a tanteremtől és a tanóráktól – legnagyobb előnye az egyéni tempó, az újra
próbálkozás lehetősége, s emellett legtöbbször (kvízek és feladatlapok oldása esetén) lehetősége
van a tanítóknak is nyomon követni a fejlődést, mivel a programok statisztikai kimutatást is
közölnek.
‒ azonnali visszacsatolás minden résztvevő és a feladatközlő számára – A tanulók számára
motiváció, a tanító számára nyomon követés, ellenőrzés. Ily módon felszínre kerülhetnek olyan
hibák, melyek közösek, melyek javításra szorulnak, de erről a hagyományos, frontális
munkaforma nem tud tájékoztatást adni.
‒ belső motiváció kialakulásának elősegítése – a játékon és kvízeken keresztüli tanítás olyan
motivációval bír, mely elősegíti a tanulóknál a belső motiváció fejlődését, hiszen nem egy ötösért
dolgoznak, hanem a játék öröméért; a hibák nem vonnak magukkal büntetést, mindig újra lehet
kezdeni a feladatot; emellett pedig a tanulók megtanulják értékelni saját képességeiket, saját
tudásukat, mely győzelemhez segíti őket, segít ezen technológia abban is, hogy a tanulók
önmaguk lássák be a fejlődés szükségét, fejlődik náluk a tudásra való igény, tehát már nem a
tanító az, aki rájuk erőszakolja a tanulást, hanem ők keresik a fejlődési lehetőséget.
1.1. Mobileszközök a pedagógus, a tanuló és a tananyag hármasában
Érdemesnek tartjuk felvázolni azon aspektust, hogy a tanító, a tanuló és a tananyag hármasában
hogyan található meg a mobileszközök helye, hiszen mindhárom szempont szerint alkalmazzuk őket,
csak más-más meglátási szögből.
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1.1.1. Mobileszközök, mint a tanító segédeszközei
A mobileszközök a tanítók számára is igen hasznos eszközök, a tanítói óravázlatokat is rá tudjuk
menteni, a diákokról szóló dokumentációt is tudjuk vezetni. Emellett a tanítói szemléltetést is
megkönnyítheti, gondoljunk például a számfogalmakhoz használatos példaanyagra vagy a kettő és
háromdimenziós formák megkülönböztetésére – mennyivel könnyebb és látványosabb a példaanyag
szemléltetése a tanulók számára, akik már amúgy is ehhez szoktak, ebben a környezetben otthon
mozognak. Különféle interaktív prezentációkat is tudunk vetíteni, melyek használatakor párhuzamosan
a vetítéssel azonnali visszacsatolást is tudunk kapni a tanulóktól a koncentrációjukról és a megértés
szintjéről; multimédiás anyagokat tudunk bemutatni – animációkat, kvízeket készíteni.
E technológia számos lehetőséget rejt magában az individuális munkára, azonban, ehhez szükség van
arra is, hogy a tanító képes legyen és akarjon alkalmazkodni ahhoz a változáshoz, melyet a mai
felgyorsult világ rejt magában, mégpedig: a pedagógus szerepének átértékelődését kell elfogadni. Ezen
változásokhoz az alkalmazkodás sajátosságait a szociálpszichológusok mostanság igen sokat emlegetett
generációelméletével tudjuk magyarázni.
Ha a szociálpszichológia generációs leírását vesszük alapul, akkor a tanító pedagógusok számottevő
része idősebb generációból való, akiknek egy része konzervatív, nehezen alkalmazkodik a most felnövő
tanulósereghez. Ezen nemzedék tagjai nem születtek bele a technológiai robbanás korába, az ő életük
alatt kezdett rohamosan újulni a technika, ők már munkába álltak, mire az első mobileszközök
létrejöttek. Ők ezáltal a technológia világába nehezebben találják helyüket, nem ismerik ezen eszközöket
oly módon, mint a fiatalabb generációk, akik már beleszülettek használatába, egészen kis koruktól
találkoznak vele, használják (Fehér és Hornyák, 2010).
A pedagógus ma már nem csak a tudás forrása, átalakult egy „coach” (irányító, tutor) szereppé
akképpen, hogy az információkeresést, az egyéni munkát, az önálló felfedezés szerepének fontosságát
kell megtanítani a gyerekeknek, tehát, hogy a tudást miképp érjék el, s ami talán még ennél is fontosabb,
hogy a tanulókat meg kell tanítani válogatni az információk között relevancia szerint, meg kell tanítani
őket a szűrésre és a kereső olvasásra, a talált információk értelmezésére és beépítésére a már meglévő
tudáshálóba. Emellett pedig meg kell tanítani őket az egyéni munka értékelésére, előnyeire.
Egy másik hasznos oldala ezen eszközök használatának az oktatásban, hogy a kiadott feladatok
megoldása helytől és időtől független, illetve a gyengébb képességek sem jelentenek hátrányt ekkor.
Megszűnik a 45 perces korlát, kérhetjük, hogy otthon fejezzék be a feladatot, tehát az idővel
párhuzamosan a tantermi korlátozást is meg tudjuk szüntetni, a tanulók egyénileg dolgozhatnak, saját
tempójuknak megfelelően. De ezzel párhuzamosan a tanítók feladatává válik a szimultán munka
megszervezése és koordinálása párhuzamosan sokféle kisdiák számára.
A tanítók számára, főként a már sok éve tanító pedagógusoknak hatalmas kihívást, s néhol problémát
is jelent az alkalmazkodás azon új szerephez, miszerint némely területen lehet olyan jártassággal
rendelkező tanulója, melyben a pedagógus tudását is meghaladja a tanuló, s ekkor a tudásátadó szerep
helyett, a tanító kommunikátori, probléma felvető szerepbe kell átlépjen, illetve el kell fogadja, hogy a
tanító ma már elsődlegesen nem a lexikális tudás átadója csupán, hanem a tudásforrások közvetítője.
1.1.2. Mobileszköz, mint a tanuló eszköze
Ha a mobileszközökre gondolunk, elsőre nem az jutna eszünkbe, hogy a tanulóink milyen
sokoldalúan használhatják fel az óráinkon, hanem hogy a tanulóink élete már közel annyira függ a
mobiltelefonoktól és a különféle okos kütyüktől, mint maguktól az elemektől, de mégis az a helyzet,
hogy a pedagógusok elhanyagolták a másik oldalt is megtekinteni, mégpedig, hogy a jó tanító úgy kell
alkalmazkodjon diákjaihoz, mint a kaméleon. Tehát gondoljunk egy pillanatra bele, kik is a mi
tanulóink, milyenek is ők? Mire van szükségük? (Abonyi, Turcsányi, 2015b)
Tanulóink ma már azon nemzedék tagjai, akik az okoseszközzel oly módon bánnak, mint az idősebb
generációk az újságokkal, mindig kéznél kell legyen; ezen eszköz a kulcsa az információszerzésnek,
azaz, hogy nem maradnak ki az információáramlásból. Ezen generációnak már természetes a
multitasking, természetes velejárója az életüknek a mobiltelefon, az internetes közösségben való
folyamatos jelenlét (ZAOV, 2018).
Az oktatás minőségének csökkenése tehát nem pontosan abból ered, amit az idősebb, konzervatívabb
gondolkodású pedagógusok előszeretettel hangoztatnak, hogy a tanulók figyelme csökkent, nem tudnak
koncentrálni, csak éppen megváltozott a gondolkodásuk és hozzáállásuk ezen innovatív szemlélethez,
egyszerre számos feladattal tudnak foglalkozni, s mivel ebbe születtek bele (megjegyzés: nem csupán a
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születési idő miatt, hanem a látott és átvett hozzáállás változás miatt is tapasztalható eme változás), el is
várják, hogy folyamatosan információbombákat zúdítsunk rájuk, és természetesen a vizuális csatorna
lett az elsődleges tanulási csatorna a IKT eszközök világában született tanulók számára (Katz, 2005;
Prensky, 2001; Ollé, 2011; Klenovitsné, 2011).
Hiba lenne tehát a tanulóknak tiltani az IKT és a mobil eszközök használatát az oktatásban, a
hagyományos, régebbi tanulási modelleket sulykolni rájuk, mert habár tanítóik még ebben nőttek fel,
szükségük volt a részekre, lépésekre bontott egyesével történő információadásra, a most felnövő
generáció számára már természetes a reklám alapú információszerzés, tehát a fél percbe sűrített, számos
kommunikációs csatornával eljuttatott eltérő, ömlesztett információ feldolgozása, értelmezése és
értékelése, mint ahogyan a reklámok is teszik ezt – párhuzamosan jelenik meg a vizuális és auditív
csatorna és érzelmekre hatás, s mindezen hatások mind eltérő információkkal bombázzák a nézőt.
(Klenovitsné, 2011)
A tanulók részére a mobil eszközzel a tanulás élménnyé válik, sokszor akár maguk is fedezhetik fel
a tananyagot, nem kell nekünk lenni középpontban, nem a mi előadásunk a lényeges, hanem a
felfedeztető, aktív tanulás, ahol a tanuló saját erőből sajátítja el a tananyagot, s aki megpróbálja ezt
alkalmazni, meg lesz lepve, hogy a tanulók mi mindenre tudnak egyszerre figyelni, hogy hogyan
boldogulnak a tanítási egység, vagy annak egy elemének feldolgozásával a mobil eszköz segítségével.
De ezzel párhuzamosan kihívás is a tanulók számára ez a paradigmaváltás, hiszen a tanuló lesz
tanulásának fő irányítója és szervezője, ezáltal pontosan tisztába kell lennie saját tudásának szintjével,
a képességeivel, s azzal, hogy hogyan tud ezen változtatni, miként fejlesztheti magát, illetve milyen
célokat szeretne megvalósítani.
Ezen elgondolkodva eljuthatunk addig is, hogy számos készséget és képességet is fejleszthetünk a
mobil eszközzel támogatott oktatás által, fejlesztjük vele a logikus gondolkodást, a gondolkodási
műveletek kialakulását és fejlesztését, a problémamegoldó képességet, a belső motivációt (a tanuló a
tanulás öröméért dolgozik az órán, nem pedig egy külső jutalomért vagy a büntetés elkerüléséért),
fejlesztjük általa a vizuális képességeket és a térbeli látást is, számos kompetenciája is fejlődik, ilyenek
a nyelvi kompetenciák, matematikai és logikai kompetenciák, a digitális kompetencia, a kutatási és
információ menedzselési kompetencia, technológiai kompetencia.
Ezen eszközöket használhatják a tanulók, mint forrásokat a tananyag kereséséhez (irányított
kérdések, böngészés az interneten), mint didaktikai játékot, mint kvízeket, mint a közös munka felületét,
s még számos lehetőség áll rendelkezésre, melyek lejjebb kerülnek kidolgozásra.
1.1.3. Mobileszköz és a tananyag
Nem is gondolnánk milyen nagy százalékban támogathatják és támogatják már napjainkban az
oktatást a mobileszközök nyújtotta lehetőségek. Ma már számtalan az alsó osztályos tananyagra épülő
alkalmazás érhető el ingyenesen az interneten. Ha az internetes alkalmazásokat nem is ismerjük olyan
részletesen, mindenki használja ma már a kamerát, a számológépet, vagy a különféle mérőeszközöket a
telefonján. Ezen lehetőségek mind támogatják a matematikatanítást.
Ha azonban keresgélünk egy keveset az interneten matematika témakörben, megannyi oldallal és
programmal találkozunk. Kezdve azzal, hogy könnyen a gyerekek megismerkedhetnek a következő
témákkal:
1. a formákkal, alakzatokkal és testekkel – első lépésként például megismerik az alakzatokat, a nyitott
és zárt formákat, a vonalakat. Később meg tudják vizsgálni a testeket, például milyen
alakzatokból áll össze az adott test, később már a szögeket is meg tudják állapítani...
2. a relációkkal – végtelen sok példát tud kínálni egy automatikus generátor például arra, hogy két
szám között milyen a kapcsolat, kisebb vagy nagyobb az egyik, vagy a másik, ugyanígy az
alakzatok és testek kapcsán például, melyik a magasabb, szélesebb, vastagabb.
3. a mérésekkel – ma már minden okostelefonon megtalálható az átváltó program, átválthatunk benne
pénzt, hosszúságot, űrmértéket, tömeget, időt...
4. a számfogalmak kialakulását segítő programokat mutathatjuk be számtalan példán és applikáción
át, egészen a számfogalmak kialakításától kezdve, az alapműveleteken át, egészen az egyetemista,
egészen összetett appokig mindent megtalálhatunk.
Következésképpen, a modern és haladó szellemiségű pedagógusnak a legjobb barátja a
mobiltelefonja kéne legyen és az internet is általa, hiszen számtalan a tantervnek is megfelelő támogató
lehetőséget kínál fel, s mindezt a zsebből előhúzva (Prievara, 2015).
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2. Alkalmazások ismertetése
2.1. Didaktikai játékok
2.1.1. Math Pieces
A Math Pieces egy olyan Android alapú didaktikai játék, ahol megadott elemekből kell kirakni
feladatokat, mindezt egyes elemek helyes behelyettesítésével. A játék kiválóan fejleszti a
problémamegoldó készséget és a logikus gondolkodást. Matematikai készségek terén segíti a tanulóknál
az ismeretlen felismerését, a műveletek egymással való kapcsolatának felismerését, mint például, a
képen látható egyik részpélda esetén bemutatva: a négyes számtól kiindulva az egyenlet végén hármat
kell kapni eredményként (1.ábra). Ehhez végig kell a tanulónak gondolni, hogy az egyenlet bal oldalán
megadott első szám nagyobb az eredménynél. Tehát kivonási feladatról van szó. Hogy a hiányzó számot
megállapítsa a tanuló, ahhoz több módon is eljuthat: a 4-ből ki tudja vonni a 3-at, vagy a 3-at ki tudja
egészíteni egy ismeretlennel és 4 lesz az összeg. Mindenképp az egyes számhoz és a kivonáshoz jut el
a tanuló, de többféleképpen teheti meg. A játék több szinten is játszható, tehát alkalmazkodik a tanulók
fejlettségi szintjéhez, azaz alkalmazható a második osztálytól kezdve, jobb képességű tanulók esetén
már első osztály végén. A Math Pieces alkalmazható a természetes számokkal való műveletek
tanításakor, illetve az egyenletek tanításakor is.

6. ábra: Math Pieces alkalmazás

A játék a Számok és műveletek témakörben alkalmazható osztályok szerint a következő néhány példa
tanítási egységben:
‒ Az összeadás és a kivonás összefüggése (2.osztály)
‒ Háromjegyű számok összeadása és kivonása (3.osztály)
‒ A szorzás és osztás kapcsolata (3.osztály)
‒ Többműveletes feladatok (3.osztály)
‒ Az összeadás és kivonás elvégezhetősége a természetes számok halmazában (4.osztály)
2.1.2. Geometry?
A Geometry egy kiterjesztett valóságon (a valóságba ágyazott virtuális elemek valós idejű
megjelenítése) (Aknai, Czékmán és Fehér, 2016b) alapuló alkalmazás, mely kamerához kacsolódó
szoftvere felismeri környezete formáit. Ezen alkalmazás a geometriai ismereteket és a probléma
megoldó készséget, illetve a logikai készséget fejleszti, mégpedig a gyakoroltatással (2.ábra). A
tanulóknak első lépésben feladatot ad: Keress egy négyzet alakú tárgyat! Ezután a tanulónak a mobilja
kamerája elé kell helyezni a tárgyat, s ha az alkalmazás felismeri a formát megmondja, hogy megfelelőt
mutattunk-e, amennyiben nem, addig nem tudunk továbblépni, míg meg nem oldjuk az előző feladatot.
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7. ábra: Geometry?

Az alkalmazás a Geometria témakörben alkalmazható a következő néhány példa tanítási egységnél:
‒ Kör, négyzet, téglalap és háromszög alakú tárgyak (1.osztály)
‒ Vonalak, mértani alakzatok (1.osztály)
‒ Szakaszok rajzolása és összehasonlítása (1.osztály)
‒ A gömb és a henger
‒ A kocka és a téglatest (2.osztály)
‒ Téglalap és négyzet (3.osztály)
‒ A téglalap és a négyzet (4.osztály)
‒ A téglatest és a kocka (4.osztály)
2.1.3. Szorzótábla
Az alkalmazás segítségével a tanulók a szorzótáblát sajátíthatják el játékos formában (3.ábra). Az
alkalmazás nagy előnye véleményünk szerint, hogy több játékos is játszhat párhuzamosan, így
tanulóinknak is élvezetesebb. S egy kreatív tanító ezt a játékot akár a Számkirály nevű játékhoz is fel
tudja használni. Az alkalmazás oktat, mégpedig a képen látható módon, tehát egy táblázatot mutat be,
amikor a jobb felső sarokban pipa jelre kattintunk, akkor az adott szorzótáblából kérdezi ki a tanulót.
Az alkalmazás a játékos gyakoroltatást is segíti, illetve a páros gyakoroltatást is segíti a verseny
lehetőséggel. A program az emlékezetet és a logikus gondolkodást fejleszti.

8. ábra: Szorzótábla

A játék a Természetes számok és műveletek témakörben a szorzás tanításakor alkalmazható második
osztályban a következő példa egységeknél:
‒ A számok szorzása
‒ Szorzás 2-vel, 10-zel, 5-tel, 3-mal és 4-gyel
‒ Szorzás 6-tal, 7-tel, 8-cal és 9-cel
‒ A 0 és az 1, mint tényezők
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2.1.4. Math Games
Ezen alkalmazás a Google Play áruházból érhető el, s az alapműveletekkel való játékos foglalkozást
segíti. Az alkalmazásnak van egy oktató fület tartalmazó része is, mely a Tables címke alatt található;
itt a négy alapművelet kerül ismertetésre a 100-as számkör tekintetében (4.ábra). Az alkalmazás ezáltal
lehetővé teszi az önálló és egyéni tanulást, segíti az integrált osztályban való munkát is, hiszen a
tehetséges tanuló gyorsabban áttekinti az oktató anyagrészt, s ő már gyakorol is, akár témakörönként,
akár összevonva, míg a gyengébb képességű hosszabban időzhet az oktató fülön, többet gyakorolhatja
a neki nehezebb részt.

9. ábra: Math games

A program a természetes számok és műveletek témakörben alkalmazható az első és második osztály
anyagát lefedve a 100-as számkörben, íme néhány példa arra, mely egységeknél alkalmazható:
‒ Összeadás és kivonás 10-ig (1.osztály)
‒ A számok 100-ig (2.osztály)
‒ Összeadás és kivonás (2.osztály)
‒ A számok szorzása (2.osztály)
2.1.5. Numbers and math
Ezen alkalmazás a Play áruházból tölthető le ingyenesen, és az alsó osztályokban kiválóan
kihasználható program már az első osztálytól kezdve. Ahogy a mellékelt képeken látható (5.ábra), a
program számos témakört lefed kezdve a megszámlálástól a relációkon és a műveleteken át a logikai
mintakövetésig. Ezáltal fejleszti a matematika terén a relációs érzék kialakulását, a halmazfogalmak és
számfogalmak alakulását, és a műveletek elsajátítását is segíti a kicsiknek is megfelelő játékos
formában. Segíti a gondolati műveletek fejlődését, a problémamegoldási készség fejlődését, a logikai
érzék fejlődését...
Az alkalmazás használható a relációk és a számok és műveletek témakörökben az alsós osztályok
mindegyikében, főként első és második osztályban ajánljuk, alább néhány példa egységet sorolunk:
‒ A számok (1.osztály)
‒ Kisebb, nagyobb, egyenlő (1.osztály)
‒ Számok 20-ig (1.osztály)
‒ A számok összehasonlítása 100-ig (2.osztály)
‒ Összeadás és kivonás (2.osztály)
‒ A 0 mint összeadandó és kivonandó (2.osztály)
‒ A számok szorzása (2.osztály)
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Az osztás (2.osztály)

10. ábra: Numbers and math

2.1.6. Fractions
A Fractions egy olyan Android alapú alkalmazás, mely ingyenesen tölthető le a Play áruházból
(6.ábra). Az alkalmazás a törtek tanításával foglalkozik. A törteket az alap szintről tanítja, tehát a
felismerésétől és leírásától kezdve, mint ahogyan az első képen az látható is. Hátránya, hogy az önálló
alapfogalmak tanulását nem teszi lehetővé a nyelvismeret szükségessége miatt.
Ezt az alkalmazást azért ajánljuk a pedagógusoknak, mert a törtek megértése nehéz a tanulóknak. Ez
az alkalmazás segíti a nehézségek leküzdését. Az alkalmazás segíti a logikai és gondolkodási műveletek
fejlődését, a gondolkodás és a vizuális érzék összhangjának fejlődését.

11. ábra: Fractions

Az alkalmazás a számok és műveletek témakörben használható a harmadikos és negyedikes tanítási
egységeknél, alább néhány példa mutatja be, pontosan hol is használható:
‒ Törtek (3. osztály)
‒ Az ötöd, tized, század és ezred (3. osztály)
‒ Feladatok törtekkel (3. osztály)
‒ A törtek – a törtek olvasása és írása (4. osztály)
‒ A törtek összehasonlítása (4. osztály)
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2.1.7. Math pack
Ezen alkalmazás egy ingyenesen letölthető Android alapú alkalmazás, mely a négy alapműveletet,
az egyenleteket és a törteket gyakoroltatja a tanulókkal (7.ábra). A program alkalmazható a gyakorló és
a rendszerező órákon. A program előnye, hogy számkörökre vannak bontva a műveletek, azaz már az
elsősökkel is tudjuk használni a programot.

7. ábra: Math pack

Az alkalmazás a számok és műveletek témakört fedi le, alább néhány tanítási egységet emelünk ki,
melyeknél lehetne alkalmazni a programot:
‒ Összeadás és kivonás 10-ig (1. osztály)
‒ Számok 0-10-ig (1. osztály)
‒ Összeadás tizesátlépéssel (9 + 6) (1. osztály)
‒ Kivonás tizesátlépéssel (15 – 6) (1. osztály)
‒ Számok 100-ig (1. osztály)
‒ A 0 mint összeadandó és kivonandó (2. osztály)
‒ A számok szorzása (2. osztály)
‒ Az osztás (2. osztály)
‒ Háromjegyű számok összeadása és kivonása (3. osztály)
‒ Háromjegyű szám kivonása 1000-ből (3. osztály)
‒ A szorzás és osztás kapcsolata (3. osztály)
‒ Természetes számok tízezerig (4. osztály)
‒ Az összeadás és kivonás elvégezhetősége a természetes számok halmazában (4. osztály)
‒ Többjegyű szám szorzása egyjegyű számjeggyel (4. osztály)
A további alkalmazások leginkább a szakkör és az emeltszintű órákon alkalmazhatóak:
2.1.8. Aknakereső
Az alkalmazás az idősebb generáció számára is ismerősnek tűnhet (8.ábra). Van egy teljesen
leforgatott lapokból álló felület, ahol 10 bomba van elrejtve. Ahhoz, hogy a bombákat kikerüljük, ki kell
találnunk, hol lehetnek, melyhez segítségünkre vannak az első kattintás után fellibbenő számok, melyek
megmutatják, hogy a szám közvetlen közelében hány bomba található.
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Ez a játék fejleszti a matematikai készségeket, de kiválóan hat a logikai fejlődésre is, valamint a
problémamegoldó készség fejlődésére is.

8. ábra: Aknakereső

2.1.9. Logic master
Az alkalmazás a tanulók logikai képességeit, a gondolkodási műveletek fejlődését és a
problémamegoldó képességet fejleszti (9.ábra). Kiváló fejlesztő hatása van annak is, hogy a játék a
feladat megoldás kezdőlépése után folyamatosan változik. Például a lejjebb található képen a lufiknál a
feladat, hogy balról jobbra haladva lyukasszuk ki a lufikat. Amikor az első lufit kilyukasztjuk, a második
lépés előtt megváltozik a lufik száma és elrendezése, tehát folyamatosan kell koncentrálni, a változó
játéktér pedig segíti az emlékezet fejlesztését is.

9. ábra: Logic master

2.1.10. Math x math
Az alkalmazás a Play áruházból tölthető le ingyenesen és az alapműveleteket gyakoroltatja, valamint
az ismeretlenes egyenleteket (10.ábra). Az alkalmazásban lehetőség van több szinten játszani. A játék
által fejlesztjük a gondolkodási műveleteket, a logikus gondolkodást, a műveletek oda-vissza
alakíthatóságának a tudatosítását. Fejlesztjük továbbá, hogy ne csak egyféle módon lássák a tanulók a
problémákat, feladatokat, hiszen mindennek több oldala van.

10. ábra: Math x math
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2.2. Bemutató anyagok
2.2.1. Counting with Paula
A Counting with Paula egy kiterjesztett valósággal működő Android alapú ingyenes alkalmazás,
melyhez kis markerekre van szükség (11.ábra). A műveletek elsajátításában segít, mégpedig a 20-as
számkör nagyságáig.
Az alkalmazásban a markerek (kódolt kis lapok, kártyák, melyeket az adott alkalmazás felismer, s
beolvassa róla a tartalmat) segítségével a számok és a köztük levő műveletek életre kelnek (Aknai,
Czékmán és Fehér, 2016a). A művelet elvégzését egy kis téglalappal kontrollálhatjuk, mely a feladat
beolvasása után jelenik meg, ahogyan azt a kép is szemlélteti.
Az alkalmazás az alsó tagozatos oktatásnak felel meg, főleg az első osztályos tananyagnak.
Ezen applikáció a számok és műveletek témakörben alkalmazható, íme néhány első osztályos tanítási
egység, ahol lehetne alkalmazni:
‒ A 10-es szám (az első tizes számai)
‒ Összeadás és kivonás 10-ig
‒ Számok 0-10-ig
‒ Az összeadás tulajdonságai
‒ Korlátai: 20-as számkör és két alapművelet – összeadás és kivonás.

2.2.2. Augmented polyhedrons
Az alkalmazás a kiterjesztett valóságon alapszik, s markerek segítségével működik (12.ábra). Ezen
alkalmazás a mértani testek bemutatását segíti elő, mivel az alkalmazás a három dimenziót mutatja be,
tehát a kis kártya körül kell csupán megforgatni a mobil eszközünket, mellyel a megtekintést végezzük.
Az alkalmazás az alsó tagozattól a középiskoláig használható, hiszen az egyszerűtől a nehezebbekig
mindenféle testet bemutat. Az alkalmazás hátránya a testek rögzítettsége, tehát, hogy nem lehet például
belső nézetből megtekinteni az idomokat.

12. ábra: Augmented Polyhedrons

Az alkalmazás a geometria témakörnél használható, főként első és második osztályban fedi le a
tananyagot, alább néhány példaegység következik, hol építhető be a munkába:
‒ Kör, négyzet, téglalap és háromszög alakú tárgyak (1. osztály)
‒ Kocka, téglatest, piramis, gömb, henger és kúp alakú tárgyak (1. osztály)
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‒
‒

A kocka és a téglatest (2. osztály)
A gömb és a henger (2. osztály)

2.2.3. 123 Addition Subtraction
Az alkalmazás a számfogalmak kialakítását segíti, főként a tanító részére. Az alkalmazás a 10-es
számkör számait mutatja be különféle váltogatható elemmel (13.ábra).
Ezen applikáció a tanító munkáját könnyíti meg a szemléltetés sokoldalúságával és egyszerűségével.
Korlátai a 10-es számkörben vannak.
Az alkalmazás az első osztályos tananyagban használható a számok és műveletek témakörben, íme
néhány példa, mely egységeknél:

13. ábra: 123 Addition - Subtraction

Számlálás
A halmaz – a halmaz elemei
1-től 5-ig terjedő számok összehasonlítása
A 6-os és 7-es szám
Számok 0-10-ig
2.2.4. QR-kódok
A QR-kódok, olyan tömörített kódok, melyekkel ábrákat, linkeket, feladatokat oszthatunk meg a
tanulókkal (14.ábra). Felhasználható például, ha feladatlapokon dolgozunk a tanulókkal. Ha erre
gondolunk, például ráhelyezhetjük a feladatlapra a feladatok megoldását QR-kód formájában, s csak az
óra végén engedjük meg az eszközök használatát. Íme egy példa, hogyan alkalmazható: az alábbi QRkód egy általunk tartott matematikaóra feladatlapjainak megoldás galériáját tartalmazza.

14. ábra: QR-kód

2.3. Alkotó programok
Az alkotó programok tekintetében olyan programokra kell gondolni, mint a Geogebra, Tantaki...
Ezen programok lehetővé teszik, hogy ábrákat, anyagokat tegyünk elérhetővé tanulóink számára. De
nem csupán alkotni lehet, hanem tovább szerkeszteni is a kész anyagokat. Segíthetik a tanulók egymás
munkáját is. Átnézhetik egymásét, ötletet meríthetnek a programok kínálta anyagokból. A tanítók
számára a mobil eszközökön is immár letölthető Math Resource Studio kínál kiváló lehetőséget például
a feladatlapok készítésére.
2.4. Eszközök
A mobiltelefonok manapság már rengeteg érzékelővel is fel vannak szerelve, ezek segítségünkre
lehetnek például a geometria vagy mérési órákon. Meg tudjuk mérni a telefonunkkal például a szögek
nagyságát, a hosszúságot... Emellett például az idő mértékegységeinek tanításakor felhasználhatjuk a
telefonunk óra és naptár alkalmazását.
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A mértékegységek átváltásának tanításakor is érdekes lehet bemutatni a mértékegységátváltó
programot a telefonunkról. Sokszor ezen applikációk tartalmaznak ma már egy oktató fület is, ahol
szemléltetik az átváltások mikéntjét, illetve, amikor megnyitjuk ezen applikációt, s beállítjuk, hogy mit
váltanánk át (időt, hosszúságot, tömeget...), akkor kész példákat is nyújt számunkra a program.
2.5. Kvízek, kérdőívek – visszacsatolás elősegítése
A kvízek a tanulóktól azonnali visszacsatolást biztosítanak, azonnali a visszajelzés arról, hogy értike a tananyagot, hogy mennyire tudjuk fenntartani figyelmüket.
A kvízkészítéshez számunkra tetszetős a Socrative, de aki jártasabb a Google Kérdőívek
használatában, az több lépéses oktató kérdőívet is létre tud ott hozni, mely a kérdésekre adott válasz
alapján irányítja tovább a következő kérdésekhez, ezáltal a differenciált oktatást is tudjuk támogatni, a
tanulók pedig képességeiknek megfelelően haladhatnak tovább az elágazó programozott oktatás alapjait
követve.
Ezen elágazó kérdőíveket a jártasabb tanítók akár pár perc alatt is össze tudják állítani. A tanulók
számára ez a legmegfelelőbb lehetőség talán a gyakorlásra az integrált osztályokban.
3. Zárszó
A mobileszközöknek köszönhetően egyszerre tudunk minden tanulót, egyéni igényekhez igazodva
tanítani, a legmegfelelőbb módon.
A tanulmány olyan alkalmazásokat sorol fel, melyek a matematika tanulását segítik, élményszerűbbé
téve a tanórákat.
Ezen alkalmazások egy része oktató jellegű, más része az élménypedagógián alapul, de
mindegyikben közösnek tekinthető, hogy játékos formában segítik a pedagógus munkáját.
A munka hozzájárul a mobileszközök nyújtotta lehetőségek megismeréséhez és alkalmazásához.
Ezáltal a matematikatanulást gyerekközelibbé teszi, biztosítva az aktív és élményszerű, de a tantervnek
is megfelelő matematikaoktatást, az integrált, de mégis individualizált, személyre szabott oktatást, mely
biztosítja, hogy minden tanuló úgy tanulhasson matematikát, ahogyan neki arra szüksége van, ahogy
számára előnyös.
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MOBILEMATHEMATICS
USAGE OF MOBILE DEVICES IN LOWERGRADE MATH TEACHINGS

Abstract
In the present time, when the informations are of the biggest value, we are still not recognizing the
use of it in math education, and so we are not educating the child, how to take advantage of it.
The study revolves around two problem areas: firstly, educators are afraid to try out new methods,
because they would be stepping into unknown territory, where the starting point is often uncertain;
secondly, they don’t know how to integrate the new methods in their work, can’t seem to find a place
for them in the lessons.
This study main goal is to feature softwares to teachers, which are being helpful in class teachings to
students, and are making math learning more understandable.
Part of these applications are developed for teaching, while the other part is for exercise purpose, but
it is common for both that they are meant to playfully help the teachers in their work. The following
applications are getting introduced: Polyèdres, Counting with Paula, etc.
Keywords: mobile devices, teachings, maths, lower grades
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Összefoglaló
A gyermekek számára minden életkorban meghatározó a társakkal kialakított kapcsolatok minősége.
Óvodában a barátkozás még szituatív, iskolás korban ezt a személyes szimpátia, és a társak
segítőkészsége, 16-17 éves fiataloknál pedig a barátok érzelmi támogatásban betöltött szerepe határozza
meg (N. Kollár és Szabó, 2017; Vajda, 2004). A gyermekközösségekben létrejövő kapcsolatok
elemzésére fejlesztett SMETRY rendszer akadálymentes adatfelvételt biztosít mind a tipikusan, mind
az atipikusan fejlődő gyermekek számára. Előadásunkban egy-egy közösség elemzésével szeretnénk
ismertetni a SMETRY legfőbb jellemzőit, működését, az elemzés legfontosabb szempontjait.
Az eddigi eredményeink szerint a SMETRY a társas kapcsolatok rendkívül differenciált és sokoldalú
megközelítését, elemzését teszi lehetővé. Ezzel segítséget nyújt a pedagógusoknak a
közösségfejlesztéssel kapcsolatos célok kijelölésében; a csoportkohézió erősítésében, a gyermekek
beilleszkedésének támogatásában egyaránt.
Kulcsszavak: IKT, szociometria, barátság, közösség
1. A kortárskapcsolatok fontossága különböző életkorokban és a pedagógusok szerepe a
közösségépítésben
A társas kapcsolatok alakulása minden gyermek, tanuló számára meghatározó jelentőségű. Egy
megfelelő referencia csoport megfelelő motivációt nyújthat minden diáknak ahhoz, hogy elinduljanak
valamilyen irányba vagy hogy maga a tanulás fontos és értékes dolog legyen.
Minden életkorban fontos a kortárs közösségekben kialakított kapcsolatok minősége, hiszen a
gyermekek, fiatalok ezekben töltik idejük nagy részét, ezekben az óvodai, iskolai közösségben
szocializálódnak. A társakkal való együttlét elősegíti a szociális kompetencia fejlődését, támaszt nyújt
és lehetőséget ad az én-érvényesítésre, érzelmi biztonságot jelent, teret ad az önállóan választott
intimitásnak, a valahová tartozás érzését nyújtja, és nagyon fontos tényező a gyermek énképének
alakulásában is (Vajda, 2004). A kortárs csoportok az életkor előrehaladtával egyre nagyobb szerepet
töltenek be a gyermekek, fiatalok életében (Vajda 2004, N. Kollár, 2017).
A gyermekeknek a barátokra vonatkozó elvárásaiban is van különbség életkoronként. Óvodás és alsó
tagozatos korban a gyermekközösségek értékrendje, és az ezen alapuló választásaik hátterében
leginkább a személyes szimpátia meghatározó jegyei - kapcsolatteremtési képesség, konfliktuskezelés,
játéktevékenységbe való bevonhatóság, külső megjelenés, érdeklődés, kedély, „csibészségre
foghatóság”, illetve - a gyermek-szleng szerint - laza, kemény, király, jófej, menő…-ség állnak.
Óvodáskorban a felnőttek szerepének dominanciája jellemző, mind az együttesen eltöltött idő, mind a
normatív befolyásolás szempontjából. A felnőtt-gyermek kapcsolat szükségszerűen aszimmetrikus, és
az érzelmi támogatásban, biztonságigény kielégítésében és a szabályelsajátításban van nagy szerepe. A
kortársakkal kialakított kapcsolatok egyenrangúak, szimmetrikusak és a szociális alkalmazkodás
tanulásában jelentősek (önállóság, függetlenedés a szülőktől, egyenrangú kapcsolat fenntartása,
felelősségvállalás, énérvényesítés). Az óvodáskor elején 3-5 éves korban a kortárskapcsolatok

594

esetlegesek, 4-8 év között már vannak felnőtt közvetítés nélküli és időben is tartósabb kapcsolatok,
amelyek többnyire egocentrikusak az egyén számára biztosított előnyök motiválják, tehát nem
feltétlenül barátságokról, sokkal inkább érdeklődésről beszélhetünk. Az elfogadás és a kirekesztés
óvodás korban többnyire inkább szituatív, a konfliktusok rövidebb „lezajlásúak”, nem jellemző a
haragtartás, a „célpont” sokszor változó. Az óvónő szeretete, a hozzá és stílusához, módszereihez való
alkalmazkodás, a vele való célszerű kommunikáció megtanulása és fenntartása minden gyermek
számára fontos. A pedagógusok attitűdje tehát nagyban hozzájárul a gyerekek attitűdjéhez, ahogyan
viszonyulnak társaikhoz (N. Kollár, 2017).
Az iskolás gyerekek csoportja strukturálódik, szerepek különülnek el. A kortárscsoportokban a
függőség nem egyoldalú (mint pl. szülő vagy tanár esetében), hanem kétoldalú kapcsolatok születnek,
melyek köthetők és oldhatók. Megismerik a gyermekek, hogy mit jelent választani, azt is, mit jelent
választottnak vagy nem választottnak lenni (Csepeli, 2006). A 11-12 éves gyerekek szerint a barátok
kedvessége, segítőkészsége a legfontosabb.
A fentebb felvázolt folyamatok a pedagógus jelenlétében és támogatásában valósulnak meg. Ezt
támogatja - többek között - a 2013-ban bevezetésre került pedagógus életpálya modell, amelyben nyolc
pedagógus kompetenciát vizsgálnak. Ezek közül az egyik az 5. kompetencia A tanulói csoportok,
közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmikulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység. Az itt megjelenő 10
indikátor közül fontos hangsúlyoznunk, hogy a pedagógusnak törekednie kell biztonságot, elfogadó
légkört teremteni, a diákokat egymás elfogadására és tiszteletére nevelni. Igyekszik az osztálytermi
konfliktusokat megelőzni, így is ösztönözni a tanulók közötti kommunikációt, véleménycserét.
Összességében tudatosan alkalmazza a közösségfejlesztés változatos módszereit (Antalné, Hámori,
Kimmel, Kotschy, Móri, Szőke-Milinte és Wölfling, 2016).
Amennyiben sajátos nevelési igényű vagy akár kiemelten tehetséges tanuló is jár a közösségbe a
pedagógus feladata még összetettebb, hiszen az integrált körülmények között nevelkedő fogyatékos
tanulók esetében kiemelt jelentősége van az őket befogadó közösségnek. A kortárs csoportokhoz
tartozás érzése, biztonsága minden tanulónak fontos, de a tanulási nehézséggel küzdő tanulóknál extrém
fontosságú, hiszen ez kompenzálja a tanulmányi státusz terén fellépő hiányokat és hozzájárul ahhoz,
hogy ők is a közösség értékes tagjainak érezzék magukat (Prince és Hadwin, 2013). Integrált tanulóknál
a barátság kötése és fenntartása az egyik elsődleges feltétele a közösséghez tartozásnak. A barátság
erősítő kapocs, védelem, de feszültség és teher is lehet számukra (Robinson és Truscott, 2014). Az
akadályozottság, mint ismeretes, csak abban a környezetben válik értelmezhetővé, amelyben a
fogyatékos személy, gyermek éli mindennapjait, legyen az a lakókörnyezet vagy éppen az iskola. Ha ez
a környezet támogató, segítő, empatikus, akkor az integrált diák szociális alkalmazkodása is
megfelelően alakulhat (Csákvári, 2006).
Serdülőkorban a társak befolyása több területen is nagyobb a felnőttekénél (N. Kollár, 2017), és a
barátság lényege a feltárulkozás, a kölcsönös megértés és érzelmi támogatás nyújtása (Vajda, 2004). A
serdülőkor az identitás kialakulásának időszaka. Ekkor szembesül a személy a legtöbb területen a
változásokkal biológiai, szociális, intellektuális téren egyaránt.
Nő a másik szükségleteinek, érzéseinek felismerése, felfogása, a kapcsolatok érzelmi töltése. A
kapcsolatok stabilak, de már az autonómia is megengedett, a barátság elbírja a külső kapcsolatokat is.
Az ellenkező neműekkel is kialakulnak barátságok. Mindezek a szociális alkalmazkodás tanulásában
jelentősek (N. Kollár, 2017). A 16-17 éves korú fiatalok barátságaiban az érzelmi támogatás nyújtása a
meghatározó szempont.
Az általános iskolai évek végét, de akár még a középiskolai éveket is meghatározza a pályaorientáció,
majd a tanulók pályaválasztása. A pályaválasztás az egyén szempontjából a felnőtté válás egyik fontos
állomása, felelősségteljes, önálló döntés. A pedagógusok szerepe ebben a feladatban egyre összetettebb,
nemcsak a továbbtanulási döntés egyszeri segítéséről vagy éppen a továbbtanulási jelentkezési lapok
beadásáról van szó, hanem a tanulók pályaorientációs felkészítésének folyamatáról, amelyek
életkoronként eltérő feladatokat és módszereket jelentenek. A köznevelés területén lehet a legkorábban
és talán a leghatékonyabban megkezdeni ezt a folyamatot (Borbély-Pecze, Gyöngyösi és Juhász, 2013a;
Borbély-Pecze, Gyöngyösi és Juhász, 2013b).
Korábbi vizsgálatunkban láttuk, hogy középiskolában a pályaorientáció csoportképző tényező és
fontos jelentőséggel bír. Az utolsó két tanévben már nemcsak az osztály keretei jelentik a különböző
csoportokhoz tartozást, hanem az érdeklődés szerint választott érettségi előkészítők is. Ezekben a
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csoportokban már a továbbtanulási szándék a meghatározó. A fakultációs csoportok közös óraszáma
akár heti 5-6 óra is lehet, ezért gyakran önálló közösségi életet élnek, mely az osztályon belül
“szakadásokhoz” vezethet (Szekeres, Herbainé Szekeres és Horváth, 2017).
Jelen tanulmány célja, hogy 3 gyermekközösség szociometriai vizsgálatán keresztül bemutassa, a
pedagógusok hogyan tudják munkájukban felhasználni a többszempontú szociometriát a SMETRY
rendszer alkalmazásával egy széles életkori spektrumon, figyelembe véve a gyermekek speciális
szükségleteit.
2. Módszertan
2.1. Minta
A vizsgálati mintát három olyan gyermekközösség alkotja, melyekben sajátos nevelési igényű és
kiemelten tehetséges gyermek/tanuló is nevelkedik, tanul. Ezen integráló közösségek közül egy óvodai
nagycsoport, egy általános iskolai 8. osztály és egy gimnáziumi 11. osztály. Az egyes közösségek
összetételét az 1. táblázat mutatja be.
1. táblázat: A vizsgálati minta
Létszám

Fiú

Lány

Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek

Nagycsoport

24

14

10

1 sajátos nevelési igényű (nyelvi és beszédfejlődési zavarával, valamint
az iskolai készségek kevert zavarával küzdő) gyermek
1 kiemelten tehetséges gyermek

8. osztály

34

21

13

1 sajátos nevelési igényű (diszlexiás) tanuló
2 kiemelten tehetséges tanuló

11. osztály

33

17

16

2 sajátos nevelési igényű (diszlexiás) tanuló
2 kiemelten tehetséges tanuló

2.2. Alkalmazott módszer
A közösségek szerkezetének feltérképezéséhez, a gyermekek társas helyzetének ábrázolásához a
SMETRY rendszert alkalmaztuk. A SMETRY a Mérei-féle többszempontú szociometriára épülő, IKT
alapú szoftver rendszer, mely magában foglalja az IKT alapú adatfelvételt és a nyert adatok elemzését
lehetővé tévő interaktív felhasználói felületeket (Szekeres és Horváth, 2016b).
A SMETRY rendszer 2013-as bevezetése óta több lépcsőben adaptálta a Mérei-féle többszempontú
szociometria módszerét különböző életkorú és fogyatékos gyermekcsoportok számára (Szekeres és
Horváth, 2016a). Ennek eredményeképp az eredeti papír-ceruza alapú adatfelvételt felváltotta az IKT
alapú, mely lehetőséget nyújt az írás-olvasás elhagyására a fényképes alapú választás bevezetésével
(Szekeres és Horváth, 2016a). A rendszert több pilot mérés keretében sikeresen alkalmaztuk tanulásban
akadályozott, értelmileg akadályozott általános iskolai és szakiskolai osztályok, tipikusan fejlődő
tanulók gimnáziumi osztályai, valamint tipikusan fejlődő, illetve beszédfogyatékos gyermekek óvodai
csoportjai esetében. Minden adatfelvétel PC, okostelefon vagy érintőképernyős táblagép segítségével
történt, csoportos vagy kétszemélyes helyzetben.
Az elsősorban gyógypedagógiai szempontú módszer adaptáció eredményeképp egy olyan rendszer
jött létre, amely a gyermekek számára frusztráció mentes környezetet teremtve, rövid ideig tartó
adatfelvételt tesz lehetővé. Az alkalmazó pedagógus részéről kevés előkészítést igényel és a szoftver az
elemzésben és az adatok értelmezésében is segíti, így a mindennapi munkában praktikusan alkalmazható
módszerré emeli a többszempontú szociometriát.
Az IKT alapú adatfelvétel olyan eszközök, technológiák, innovatív folyamatok összessége, amelyek
az információ felvételét, feldolgozást (annak kódolását és elemzését) hatékonyabbá és gyorsabbá teszik,
lehetőséget teremtve az egyéni szükségletek minél szélesebb körül figyelembevételére. Az eljárás
lényege, hogy valamilyen interaktív eszköz és a rajta futó szoftver segítségével történik az adatfelvétel,
adott esetben az írás/olvasás nélkülözésével. A gyermekek az egyes kérdésekre a megjelenő választási
repertoárból csoporttársaik fényképének megérintésével jelölhetik meg választásaikat.
Jelen vizsgálatban bemutatott közösségek adatfelvételi körülményeit a 2. táblázat mutatja be:
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2. táblázat: Adatfelvételi körülmények
Közösség

Adatfelvétel

Eszköz

Választás alapja

Kérdések

Óvodai
nagycsoport

Kétszemélyes
helyzet

Táblagép

Fénykép

nevelő olvasta a kérdést,
gyermek jelölt

8

8. osztály

Csoportos
adatfelvétel

PC

Nevek

tanuló önállóan jelöl

20

11. osztály

Csoportos
adatfelvétel

Saját
mobiltelefon

Nevek

tanuló önállóan jelöl

20

A különböző életkorú gyermekek/tanulók számukra adaptált kérdőívet töltöttek ki, de a kérdőívben
megjelenő kritériumok azonosak voltak. Mindegyik kérdőív tartalmazott pozitív rokonszenvi és
funkció, valamint egyéni képességekre, tulajdonságokra vonatkozó kérdéseket. Az általános iskolai és
középiskolai változatban ezen felül 6 beilleszkedési nehézséggel kapcsolatos kérdés is szerepelt. A
nemzetközi trendektől eltérően (Horváth és Szekeres, 2018) egyik kérdéssor sem tartalmazott
ellenszenvi kérdéseket. A kérdésekre legfeljebb három személyt jelölhettek a gyermekek. A felhasznált
kérdéssorok lehetőséget biztosítanak a közösségek szerkezetét bemutató szociogram felrajzolására,
valamint a jelentőségek és szerepek feltárására. Az adatfelvételhez minden esetben a szülők írásos
beleegyezését kértük, amelyet minden résztvevő esetében megkaptunk.
3. A gyermek-, tanulóközösségek elemzése a SMETRY segítségével
Mindhárom közösség minőségi fókuszú elemzését azzal a céllal végeztük el, hogy megmutassuk,
milyen kérdésekre kaphatnak választ a pedagógusok a szociogramokból a SMETRY rendszer nyújtotta
lehetőségek felhasználásával.
Az óvodai nagycsoportban (1. ábra) két kiemelt figyelmet igénylő lány nevelkedik - egyikük nyelvi
és beszédfejlődési zavar, valamint az iskolai készségek kevert zavara miatt sajátos nevelési igényű (10.
gyermek), másikuk pedig kiemelten tehetségesnek számít (19. gyermek). A csoport szociogramja
többközpontú szerkezetet ábrázol, melyek közül az egyik fiúkat magába foglaló zárt társas helyzet, a
másik pedig lányokból álló. Ez a két alakzat egy helyen összekapcsolódik. A csoport nagy részét felölelő
központokhoz láncban kapcsolódnak öten, és két lány van magányos helyzetben, közülük az egyik a
sajátos nevelési igényű, a másik pedig a kiemelten tehetséges gyermek. A SMETRY-ben lehetőség van
annak megjelenítésére is, hogy a gyermekek kiknek tulajdonítanak valamilyen szerepet, kiket ruháznak
fel pozitív vagy negatív jelentőséggel maguk közül. A szereppel rendelkező tanulók mellett zöld, a
pozitív jelentőségűek mellett piros, a negatív jelentőségűek mellett kék pont látható. Fontos tudni, hogy
egy közösségben az számít központi személynek, aki pozitív jelentőséggel és szereppel is rendelkezik
és a közösség nagy része kapcsolódik hozzá. A lányok közül ketten számítanak ezeket a kritériumokat
figyelembe véve központnak (12., 15. gyermekek), a fiúk közül pedig hárman felelnek meg (6., 14., 21.
gyermekek) a valódi központ paramétereinek. Érdekes, hogy a valódi központnak számító – szereppel
és pozitív jelentőséggel is rendelkező – három fiún (6, 14, 21) és két lányon (12, 15) kívül csupán egy
szereppel bíró fiú (22) található a csoportban, és senki másnak nincs szerepe és jelentősége. Különbség
az eddig vizsgált populációkhoz képest, hogy a közösségben „nincsenek árnyalatok”, csak a domináns
csoporttagok számítanak mindkét nem esetében. A szereppel és pozitív jelentőséggel egyaránt bíró
gyerekeken kívül szinte senki nem rendelkezik szereppel.
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1. ábra: Integráló óvodai csoport szociogramja szerep és jelentőség jelölésével

Lényeges információkat hordoznak a tanulók nem viszonzott rokonszenvi választásai. Magányos,
peremhelyzetű diákok esetében például ezek alapján lehet a magányosság okára következtetni.
Magányos lehet valaki azért, mert nincs igénye a többiekhez tartozásra, de lehet azért is, mert a többiek
nem fogadják be (az elfogadás-elutasítás a gyermek személyiségére vonatkozik). Az is előfordulhat,
hogy van kölcsönös érdeklődés, befogadnák és a magányos gyermeknek is van kapcsolódási szándéka,
de ezek a választások elmennek egymás mellett, mert különböző kérdésekben választják egymást. A
SMETRY lehetővé teszi a magányosság okának megértését, „eldöntését” is a nem viszonzott
választások elemzésével. Más ugyanis a pedagógus feladata a magányos helyzetű gyermek
támogatásában, ha a csoport befogadó, de ő nem akar kapcsolódni, és más akkor, ha nem akarják
választani, ha kiközösítik a többiek.
A SMETRY-ben a nem viszonzott rokonszenvi választásokat piros, illetve kék vonalak jelölik.
Pirossal az adott tanuló által indított, de társa által nem viszonzott, kékkel pedig a felé irányuló, de általa
nem viszonzott rokonszenvi választást jelöli. A vizsgált óvodai csoportban az integrált lány nem
viszonzott választásaiból (2. ábra) láthatjuk, hogy a számos általa kedvelt társa közül három gyermek
(18, 2, 12) vele is szívesen barátkozna, de nem ugyanabban a kérdésben választották egymást. Ez a
kölcsönös érdeklődés azért jó, mert ők potenciális kapcsolatai lehetnek a most (még) magányos, sajátos
nevelési igényű lánynak.

2. ábra: Integráló óvodai csoport szociogramja - SNI lány nem viszonzott választásai

A másik magányos, tehetséges lánynak sajnos csak olyan választásai vannak (3. ábra), amelyeket a
társai nem viszonoztak; felé senki nem nyújt baráti kezet. Ebben az esetben feltételezhetően nem a
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közösség kirekesztő vele szemben, hanem neki lehetnek olyan tulajdonságai, személyiségjegyei,
amelyek miatt nehéz szociális kapcsolatokat kialakítani vele.

3. ábra: Integráló óvodai csoport szociogramja - tehetséges lány nem viszonzott választásai

Az általános iskolai 8. osztályban integráltan tanul egy diszlexiás fiú (25. tanuló), és két kiemelten
tehetséges diák (6., 8. tanuló) is. A közösséget ábrázoló szociogramon (4. ábra) több csoportból, klikkből
álló osztályszerkezetet látunk. A klikkek azonos nemű tagokból állnak, csupán a 15 főt magába foglaló
társas helyzetben vannak fiúk is és lányok is. A 34 fős (21 fiú, 13 lány) közösségben öt diák nem
rendelkezik kapcsolattal, négy fiú (2., 14., 27., 29. tanulók) és egy lány (3. tanuló). A kiemelten
tehetséges fiú (6. tanuló) és lány (8. tanuló), valamint a sajátos nevelési igényű fiú (25. tanuló) is
rendelkezik több kapcsolattal, mindannyian zárt társas helyzetben foglalnak helyet. Sőt, a tehetséges és
a sajátos nevelési igényű fiúk között szoros, többszörös kötődés figyelhető meg. Az osztályban többen
rendelkeznek társaik véleménye alapján szereppel (2., 10., 19., 20., 21. tanulók), többen szereppel és
pozitív jelentőséggel (5., 6., 8., 9., 13., 24., 32. tanulók) - ők azok a diákok, akikre hallgatnak a többiek,
akik hatással vannak az osztály légkörére, normáira. A fiúk között találunk olyanokat is, akiket szereppel
és negatív jelentőséggel is felruháztak osztálytársaik (7., 14., 27. tanulók). Ketten magányosak (14., 27.
tanulók), a harmadik társuk (7. tanuló) azonban több kapcsolattal is rendelkezik, sőt összekötő szereppel
bír a két nem között. A szereppel és negatív jelentőséggel is bíró gyermekek - a szociometriai kérdőív
kérdései alapján - visszahúzódó természetük, beilleszkedési nehézségeik, vagy éppen helytelen
magaviseletük miatt kaphatták ezeket a „jelöléseket” társaiktól.

4. ábra: Integráló általános iskolai osztály szociogramja - szerep és jelentőség jelölésével
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A nem viszonzott rokonszenvi választásokat szintén az integrált tanulók körében néztük meg
(5. ábra). Ebben az osztályban mindegyikük jó szociometriai státusszal rendelkezik, és a nem viszonzott
választásaikból látszik, hogy további kapcsolatok kialakítására is lehetőségük van.
A tehetséges lány (8. tanuló) felé többen (3., 10., 16., 24., 32. tanulók) nyújtanak baráti kezet, melyeket
ő eddig még nem észlelt, vagy nem fogadott el - közülük egyik a magányos lányé (3. tanuló). A közöttük
esetleg megvalósuló kapcsolódás által a most még peremhelyzetű lány is társ(aság)ra lelne, és nagyobb
eséllyel tudna további kapcsolatokat kialakítani. A tehetséges lánynak csupán egy áhított kapcsolódási
szándéka (31. tanuló) van, amely még nem nyert viszonzást. Ennek viszonzásával, megvalósulásával
pedig az osztály nagy részét magába foglaló csoport további tagokkal gyarapodna, és az
információáramlás is hatékonyabb lenne. A sajátos nevelési igényű fiú (25. tanuló) nem viszonzott
választásai nem mutatnak túl a jelenlegi csoportján - egyik barátjával (11. tanuló) fűznék még
szorosabbra kapcsolatukat, illetve a társaság másik tagjával (23. tanuló) is szívesen barátkozna.

5. ábra: Integráló általános iskolai osztály szociogramja - tehetséges lány és SNI fiú
nem viszonzott választásai

A gimnáziumi 11. évfolyamos osztályban (6. ábra) két fiú kiemelten tehetséges (5., 27. tanuló), kettő
pedig sajátos nevelési igényű (10., 11. tanuló), diszlexiás. A közösség szociogramján két nagyobb
kiterjedésű, heterogén összetételű társas helyzetet, lányokból álló háromszöget, két fiú alkotta párt és
két magányos lányt látunk. A csak szereppel (2., 13., 16., 24., 32. tanulók), szereppel és pozitív
jelentőséggel (5., 8., 12., 20., 27., 30. tanulók), illetve szereppel és negatív jelentőséggel (1., 3.,4., 6.,
10., 11., 20., 26. tanulók) rendelkezők is többen vannak, mint a fiatalabb gyermekek közösségeiben, és
mind a fiúk, mind a lányok között vannak képviselőik. A kiemelten tehetséges fiúkat szereppel és pozitív
jelentőséggel, a integráltan tanuló - egymással páros elszigetelődésben lévő - SNI fiúkat (10., 11.
tanulók) pedig szereppel és negatív jelentőséggel ruházták fel osztálytársaik.
A különálló háromszögek, négyszögek általában közös szükséglet, érdeklődés, viselkedésminták
alapján jönnek létre, és ha nem kapcsolódnak láncban másokhoz, akkor eltérő szokásokat hozhatnak
létre, eltérő hagyományokat teremtenek a közösségen belül. Ebben az életkorban a több kisebb csoportra
szakadás oka a közös érdeklődési kör szerint választott fakultációs csoportokban keresendő. A magas
együtt töltött óraszám, a közös továbbtanulási szándék miatt ezek a csoportok külön közösségi életet
élnek, amely az osztályközösség tagolódását eredményezheti.
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6. ábra: Integráló középiskolai osztály szociogramja szerep és jelentőség jelölésével

A két sajátos nevelési igényű - egymással egyszeres kötődéssel kapcsolódó - diákok (10., 11. tanulók)
nem viszonzott választásainál csak tőlük kiinduló kapcsolódási szándékokat látunk, feléjük irányuló
érdeklődést nem (7. ábra). Egyikük (10. tanuló) csupán két zárt társas helyzetben lévő fiútársához (14.,
21. tanulók) kapcsolódna, míg a másik SNI fiú lányok felé is szívesen nyitna. Ezen kívül a kettőjük
közötti kapcsolat erősítésére mutatnak még szándékot.

7. ábra: Integráló középiskolai osztály szociogramja - SNI fiúk nem viszonzott választásai

A rosszabb szociometriai státuszban lévő tehetséges fiú (27. tanuló) nem viszonzott választásainál
(8. ábra) is csak általa kezdeményezett kapcsolódásokat figyelhetünk meg, irányába senki nem mutat
érdeklődést. Ő azonban nemcsak a szoros baráti körökhöz tartozó fiútársaihoz szeretne kötődni, hanem
lányokkal is együttműködne.

8. ábra: Integráló középiskolai osztály szociogramja - SNI fiúk és tehetséges fiú
nem viszonzott választásai
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4. Összegzés
A közösségek alakulásában különösen olyankor van szerepe a pedagógusoknak, amikor atipikusan
fejlődő gyermek is nevelkedik a tipikusan fejlődő gyermekekkel együtt. A sajátos nevelési igényű
gyermekekhez, tanulókhoz való hozzáállásuk, a róluk alkotott véleményük, előrehaladásukba,
fejlődésükbe vetett hitük mind-mind tükröződik magatartásukban, beszédükben, tanításukban. Ezek az
attitűdök gátolják vagy inspirálják őket abban, hogy a foglalkozásokon változatos eszközökkel és
módszerekkel tanítsanak, új technikákat „vessenek be” azért, hogy a gyermekek minél sokoldalúbban
megismerhessék egymást (Pető és Ceglédi, 2012). A kooperatív tanulás, nevelés pozitívan hat a
közösség légkörére, és különösen nagy segítség olyankor, amikor jelentős a képesség, vagy tudásbeli
különbség a gyermekek között (N. Kollár, 2004). A pedagógusok attitűdje tehát nagyban hozzájárul a
tanulók attitűdjéhez, ahogyan viszonyulnak társaikhoz – ez pedig csoport-, és osztálylétszámtól
függetlenül érvényes.
A szociometriai vizsgálat hasznos tapasztalatokkal szolgál a pedagógusoknak nemcsak az integrált
gyermekek beilleszkedése, hanem a többségi csoporttagok szempontjából is. A kérdésekre adott
válaszok alapján megrajzolt szociogram megmutatja, milyen kapcsolatok alakulnak ki, milyen
jelentőségek mutatkoznak meg, illetve, hogy kirekesztő vagy befogadó-e a csoportlégkör az egyén(ek)
számára. Ezáltal segítséget nyújt az óvodai csoportokban, iskolai osztályokban - különösen az
osztályfőnököknek - a végbemenő folyamatok árnyaltabb szemléléséhez, lehetőséget ad a magányos
gyermekek beilleszkedésének támogatására, a kirekesztés megszüntetésére, és a csoportkohézió
erősítésére is. Ezeken kívül, vagy ezekből adódóan használható saját munkájuk megkönnyítésére,
pedagógiai hatékonyságuk növelésére egyaránt. Megnyugtatja, vagy éppen cselekvésre készteti a
pedagógusokat a tanulóközösségeik rejtett hálózatának látványa. Az óvodapedagógus például képet kap
saját nevelői munkájáról, hogy mennyire sikerült a fejlődéshez ideális légkört teremtenie a csoportban.
Ha a szociogram sokrétű kapcsolatok kialakulásáról tanúskodik, akkor olyan környezetet teremtett,
amelyben a gyermekek mertek kezdeményezni, ahol volt lehetőségük megtapasztalni az
együttműködést, barátságot. A nem viszonzott rokonszenvi választások szoftveres elemzési módszere mely egy teljesen új megközelítési mód a szociometriai módszertanok között - egy olyan lehetőséget
adott a többszempontú szociometriához, amely a mindennapi pedagógiai munkában azonnal
hasznosítható információkkal segíti a közösségfejlesztő tevékenységeket. Az érdeklődés,
kezdeményezés vagy passzivitás vizsgálata által teljesebb képet kaphat a pedagógus a
gyermekközösségről és hatékonyabban segítheti elő a gyermekek szociális készségeinek fejlődését. A
jól működő szociális készségek pedig kedvező alapot biztosítanak az iskolába történő továbblépéshez a megváltozott környezetben a gyermekek könnyebben tudnak boldogulni, igazodni általuk (363/2012.
kormányrendelet).
Az átlagosan (kérdéssortól függően) 12-15 perces adatfelvételről a résztvevő gyermekek mindegyike
pozitívan nyilatkozott, szívesen vett részt a folyamatban. Korábbi eredményeink is azt igazolják, hogy
az IKT alapú adatfelvétellel a résztvevők számára felhasználóbaráttá válik a szociometria. Egyöntetűen
pozitív visszajelzést adtak tanulásban akadályozott és értelmileg akadályozott tanulók is, mind a
használhatóság, mind fényképes megoldást illetően. Sikerült egy olyan adatfelvételi eljárást kidolgozni,
amiben szívesen vesznek részt a tanulók, akár alsó tagozaton, akár a középiskola utolsó évfolyamán.
Mindebből kirajzolódik a SMETRY rendszer sokrétű alkalmazási lehetősége, amely által kiemeli a
többszempontú szociometriát a hasonló, vagy lényegesen egyszerűbb, egysíkú - nemzetközi
viszonylatban többet alkalmazott (Horváth és Szekeres, 2018) - szociometriai módszertanok közül. A
fél évtizedes módszertani fejlesztésnek köszönhetően kilépve a Mérei-féle többszempontú szociometria
korlátai közül, a gyermekközösségek széles életkori spektrumán, az egyének speciális szükségleteit
figyelembe véve nyújt megbízható eszközt a pedagógusok közösségfejlesztő munkájában.
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AN ICT-BASED METHOD OF RELATIONSHIPS’ ASSESSMENT FROM KINDERGARTEN
TO MIDDLE SCHOOL
Abstract
The quality of connections formed with peers is essential for children of any age. Making friends in
kindergarten is largely situative, later at schoolage it is defined by personal likes and the helpfulness of
peers, and with youngsters of 16-17 years it is the role of friends in providing emotional support (N.
Kollár and Szabó, 2017; Vajda, 2004).
The SMETRY system developed to analyze connections formed in child communities provides an
opportunity to gather data smoothly among children independently of their typical or atypical
development.
In our study, we would like to outline the main characteristics, functions and the major points of view
of analysis of SMETRY by presenting certain examples of different communities. Based on our results
so far, SMETRY has proved to be a tool to provide a highly differentiated and versatile approach and
analysis of social connections. Thus it offers help to teachers in defining goals for building communities,
strengthening group cohesion or supporting the integration of children as well.
Keywords: ICT, sociometry, friendship, community
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Pedagoški Zavod Vojvodine je isključivi nosilac autorskih prava na sadržaju i rezultatima
istraživanja “Stavovi nastavnika o integraciji IT u nastavi”, dok će se autorski elementi u radu
Izlagača tretirati u smislu člana 98. Zakona o autorskom i srodnim pravima (“Sl. glasnik RS”, br.
104/2009, 99/2011, 119/2012 I 29/2016-odluka US).
Sažetak
Pedagoški zavod Vojvodine je sproveo istraživanje tokom 2017. godine o upotrebi informacionih
tehnologija(IT) u nastavi u osnovnim školama širom Vojvodine pod nazivom„Stavovi nastavnika o
integraciji IT u nastavi”. Cilj istraživanja je bio da se ispita u kojoj meri se koriste IT resursi u nastavi
kao i da se ispitaju stavovi nastavnika vezani za integraciju IT resursa u nastavi. U istraživanju je
učestvovalo ukupno 1882 nastavnika osnovnih škola iz 86 različitih gradova i sela širom Vojvodine.
Ključne reči: IT, nastavnici, integracija, nastava
1. Uvod
Danas bez informacionih tehnologija(u daljem tekstu IT) i njihove primene je teško zamisliti ijedan
segment sadašnjeg života. IT tehnologije su postale deo naše svakodnevnice. Naučna utemeljenost našeg
rada obuhvata jedan savremeniji pristup realizaciji nastave. Pomoću IT svi planirani nastavni sadržaji
se mogu realizovati mnogo lakše, brže i efikasnije i što je najvažnije mogu se prilagoditi svim nivoima
znanja učenika.
Pedagoški zavod Vojvodine je sproveo istraživanje tokom 2017. godine o upotrebi informacionih
tehnologija(IT) u nastavi u osnovnim školama širom Vojvodine pod nazivom„Stavovi nastavnika o
integraciji IT u nastavi”.
Cilj istraživanja je bio da se ispita u kojoj meri se koriste IT resursa u nastavi kao i da se ispitaju
stavovi nastavnika vezano za isto. Ispitivanje se vršilo anketiranjem nastavnika u pismenoj formi.
Statistička obrada podataka je rađena pomoću SPSS programa uz pomoć profesionalnog statističara.
Rad smo usmerili ka osnovnoj školi sa ciljem da se pokaže da korišćenjem IT je nastavan mnogo
uspešnija i nastavni sadržaji se mogu mnogo uspešnije realizovati. Moramo istaći da klasična nastava
verovatno nikad neće biti zamenjena ali u cilju efikasnijeg usvajanja znanja, nastava mora da se
dopunjava sa IT resursima. Uočava se da nastava uz primenu IT ima niz prednosti u odnosu na
tradicionalnu nastavu. To nas je motivisalo da izvršimo istraživanje u cilju boljeg uvida u pomenutu
problematiku.
2. Metodologija istraživanja
U istraživanju je učestvovalo 1882 nastavnika osnovnih škola iz 86 različitih gradova i sela širom
Vojvodine. Od ukupnog uzoraka 77% su ženskog, a 23% muškog pola. U istraživanju je učestvovalo
22% nastavnika koji imaju između 6 i 11 godina radnog staža u školi, od kojih 61,2% ima završene
akademske studije.
Rezultati su predstavljeni putem osnovnih mera deskriptivne statistike za numeričke varijable i
frekvencija za kategorijalne varijable. Dodatno, glavni rezultati su predstavljeni grafički i
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tabelarno.Ispitivanje postojanja zavisnosti između dve kategorijalne varijable testirano je putem chi
square testa nezavisnosti. Nulta hipoteza testa tvrdi da ne postoji veza između varijabli, dok alternativna
glasi da veza između varijabli postoji. Sva testiranja su sprovedena na nivou značajnosti 5%.
3. Rezultati istraživanja
Za realizaciju postavljenog cilja istraživanje je prošlo kroz više etapa. Nakon sprovedenog
istraživanja smo izvršili ispitivanje nastavnika i učenika u vezi korišćenja IT u nastavi. Na kraju smo
izvršili obradu podataka, dali uvid u rezultate istraživanje i dali kratak osvrt na rezultate i i dali predloge
za buduće korake vezano za poboljanje nastave pomoću IT.

Series1,
muški, 23.0,
23%
Series1, ženski,
77.0, 77%

Grafikon 1.: Pol nastavnika

Od ukupnog uzoraka učesnika u istraživanju, 77% su ženskog, a 23% muškog pola.

Grafikon 2.: Radno iskustvo nastavnika u %

Grafikon 2 nam daje uvid u radon iskustvo nastavnika. Po rezultatima se vidi danajviše koriste
računar i IT nastavnici koji imaju od 6-11 godina radnog iskustva.
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Grafikon 3.: Obrazovanje nastavnika, u %

Grafikon 3 pokazuje da je u istraživanju najviše učestvovalo nastavnika koji su završili osnovne
akademske studije.

Series1, ne,
11.1, 11%

da
Series1, da,
88.9, 89%

ne

Grafikon 3/a.: Korišćenje Microsoft Office paketa

Rezultati istraživanja(grafikon 3/a) su pokazali da 89% nastavnika koristi Microsoft Office paket u
nastavi.

Grafikon 4.: Pol nastavnik

607

Ne postoji statistički značajna razlika u upotrebi MS Office paketa prema polu nastavnika(Chisquare(1)=1.363, p=0.243). Takođe ne postoji statistički značajna razlika u upotrebi Microsoft Office
paketa prema polu nastavnika što znači da 90,4% nastavnika muškog pola, a 88,4% nastavnika ženskog
pola koristi Microsoft Office(grafikon 4).

Grafikon 5.: Radno iskustvo

Radno iskustvo ima statistički značajan uticaj na upotrebu MS Office paketa(Chisquare(5)=74.888,
p=0.000). Radno iskustvo ima statistički značajan uticaj na upotrebu Microsoft Office paketa(grafikon
5). 94,8% nastavnika koji imaju do 5 godina radnog staža koristi Microsoft Office najviše, zatim idu
nastavnici koji su u školi proveli od 6 do 11 godina(93,1%), slede nastavnici sa stažom od 12 do 17
godina(91,3%). Najmanje koriste oni nastavnici koji su 30 i više godina u nastavi.

Grafikon 6.: Stručna sprema nastavnika

Nivo obrazovanja ima statistički značajan uticaj na upotrebu MS Office paketa
(Chisquare (2)=35.614, p=0.000). Grafikon 6 nam ukazuje na činjenicu da među onima koji najviše
koriste Microsoft Office paket u svom nastavničkom radu ima završene master ili doktorske akademske
studije.
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Grafikon 7.: Koji paket najviše koristite nastavnici

Nastavnici su takođe ispitani o tome koji paket najviše koriste(grafikon 7) i rezultati pokazuju da
većina nastavnika najviše koristi Microsoft Word, pa Internet, zatim PowerPoint, a najmanje
Microsoft Excel.
Tabela 1.: Pokazuje u kojim mestima svi ispitani nastavnici korite Ms Word
Mesto
Bačka Topola
Bački Petrovac
Debeljača
Deronje
Ečka
Farkaždin
Feketić
Hajdučica
Janošik
Jasenovo
Kikinda
Knicanin
Konak
Laćarevo
Mužlja
Neuzina
Nova Gajdobra
Novi Banovci
Novo Miloševo
Odžaci
Padej
Sajan
Subotica
Tomaševac
Vajka
Velika Greda
Vladimirovac
Vojka

Da
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

Ne
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

U tabeli 1 su navedena mesta u kojima se 100% koristi MS Word paket.
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Tabela 2.: Mesta sa najmanjim korišćenjem Ms Word-a
Mesto
Novi Sad
Vršac
Tavankut
Sid
Hrtkovci
Bela Crkva
Sombor
Gospodjinci
Uzdin
Kula
Morovic
Erdevik
Maradik
Skorenovac
Ruski Krstur
Savino Selo
Bajmok
Zrenjanin
Bač
Kačarevo
Novo Orahovo
Sremska Mitrovica
Mol
Stajicevo
Čantavir
Vrbas
Bogojevo
Kulpin
Ratkovo

Da
97.9%
96.9%
96.7%
96.3%
95.8%
95.7%
95.2%
94.7%
94.4%
94.3%
93.8%
93.3%
93.3%
93.3%
92.9%
92.9%
92.3%
92.0%
91.7%
91.7%
90.9%
90.9%
90.0%
90.0%
88.2%
88.2%
87.5%
87.5%
87.5%

Ne
2.1%
3.1%
3.3%
3.7%
4.2%
4.3%
4.8%
5.3%
5.6%
5.7%
6.3%
6.7%
6.7%
6.7%
7.1%
7.1%
7.7%
8.0%
8.3%
8.3%
9.1%
9.1%
10.0%
10.0%
11.8%
11.8%
12.5%
12.5%
12.5%

Mesto
Tovariševo
Temerin
Pančevo
Ada
Gakovo
Kupusina
Alibunar
Subotica
Novi Karlovci
Beočin
Šajkaš
Mokrin
Rumenka
Kanjiža
Stara Pazova
Orlovat
Novi Kneževac
Sremski Karlovci
Bajša
Prigrevica
Ruma
Bavanište
Bečej
Budisava
Opovo
Kuštilj
Žitiste
Lukićevo
Kovin

Da
87.0%
86.7%
85.9%
85.9%
85.7%
85.7%
85.2%
85.1%
84.6%
84.4%
84.2%
83.3%
83.3%
82.7%
82.7%
81.8%
81.6%
81.6%
80.0%
80.0%
80.0%
75.0%
75.0%
75.0%
72.7%
72.2%
72.2%
70.6%
66.7%

Ne
13.0%
13.3%
14.1%
14.1%
14.3%
14.3%
14.8%
14.9%
15.4%
15.6%
15.8%
16.7%
16.7%
17.3%
17.3%
18.2%
18.4%
18.4%
20.0%
20.0%
20.0%
25.0%
25.0%
25.0%
27.3%
27.8%
27.8%
29.4%
33.3%

Preostala rasporela data je u Tabeli 2. Najmanje koriste Microsoft Word u sledećim mestima (tabela
2): Kovin, Lukićevo, Žitište, Kuštilj, Opovo, Budisava, Bečej, Bavanište, Ruma, Prigrevica i Bajša.
Situacija je prikazana na datoj mapi ispod. U ostalim mestima se vrlo često koristi Microsoft Word u
nastavničkom radu.

Grafikon 8.: Korišćenje interaktivne table u svakodnevnom radu

Kada je reč o korišćenju interaktivne table, situacija je mnogo gora(grafikon 8). U 86% škola u
kojima je istraživanje sprovedeno ne koristi se interaktivna tabla u nastavi, svega 14% škola je koristi.
A to su sledeća mesta: Zrenjanin, Sajan, Tomaševac, Kovin, Opovo, Hrtkovci, Bački Petrovac,
Kupusina, Bela Crkva, Ada, Maradik, Novi Sad, Mol, Ruski Krstur, Kanjiža, Hajdučica, Subotica,
Uzdin, Vojka, Šid, Stara Pazova, Gakovo, Bajša, Kulpin, Orlovat Temerin, Čantavir, Kula, Ruma,
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Pančevo, Prigrevica, Sombor, Tavankut, Vrbas, Bač, Bavanište, Ratkovo, Neuzina, Beočin, Kuštilj,
Gospođinci,Bačka Topola, Šajkaš, Alibunar, Bajmok, Bečej i Vršac.
Ne postoji statistički značajna razlika u upotrebi interaktivne table prema polu nastavnika (Chisquare(1)=0.657, p=0.418).

da,
ženski,
13.9%

ne, ženski, 86.1%

da,
muški,
15.4%

ne, muški, 84.6%

da

ne

Grafikon 9.: Upotreba interaktivne table prema polu

Prema polu nastavnika(grafikon 9) ne postoji statistička razlika u tome koji pol koristi više ili manje
interaktivnu tablu, 84,6% muškog, a 86,1% nastavnika ženskog pola ne koristi interaktivnu tablu u
nastavi.
Radno iskustvo ima statistički značajan uticaj na interaktivne table (Chi-square(5)=12.674, p=0.027).

Grafikon 10.: Radno iskustvo i rad sa interaktivnom tablom
Naše istraživanje je potvrdilo da radno iskustvo ima statistički značajan uticaj na korišćenje
interaktivne table(grafikon 10). Od onih koji koriste interaktivnu tablu najzastupljeniji su nastavnici koji
imaju od 6 do 11 godina radnog iskustva, a najmanje koriste nastavnici koji imaju od 24-29 godina
radnog iskustva u školi. Nivou obrazovanja nema statistički značajan uticaj na upotrebu interaktivne
table.
Nivo obrazovanja nema statistički značajan uticaj na upotrebu interaktivne table (Chisquare(2)=
5.568, p=0.062).
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Grafikon 11.: Stručna sprema nastavnika

Od završenih strukovnih studija pa do doktorski titula korišćenje interaktivne table varira od 9,5%
do 16,4%, i to ne predstavlja značajnu razliku.To nam pokazuje tabela11. Dobijeni rezultati pokazuju
da nastavnici master ili doktorske studije koriste najviše interaktivnu tablu u nastavi.
Tabela 3.: Korišćenje interaktivne table
Mesto
Bogojevo
Budisava
Debeljača
Deronje
Ečka
Erdevik
Farkaždin
Janošik
Kačarevo
Kikinda
Knićanin
Laćarevo
Lukićevo
Mokrin
Morovic
Mužlja
Nova Gajdobra
Novi Banovci
Novi Karlovci
Novi Knezevac
Novo Miloševo
Novo Orahovo
Odžaci
Rumenka
Stajićevo
Subotica
Tovariševo
Vajka
Vladimirovac
Žitište

Da
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
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Ne
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

Tabela 3 pokazuje mesta u kojima su svi ispitani nastavnici odgovorili da nikada ne koriste
interaktivnu tablu.
Nove tehnologije u obrazovanju su jako važne za nastavnike da unaprede svoj rad, u %. Kada su u
pitanju stavovi nastavnika o integraciji IT u nastavi, mišljenja su podeljena. Znamo da nove tehnologije
u obrazovanju u velikoj meri utiču na unapređivanje nastave. Iz tih razloga su nas interesovala mišljenja
nastavnika. Na pitanje da li misle da korišćenje IT u nastavi unapređuje njihov rad, većina je odgovorila
pozitivno. 52% nastavnika misli da se nastava mora unaprediti pomoću IT resursa. 32,4% se uglavnom
slaže sa tom pretpostavkom, 12,3% delimično deli to mišljenje, dok svega 8% misli da IT ne unapređuje
nastavu.

Grafikon 12.: Nove tehnologije u obrazovanju su jako važne za nastavnike da
unaprede svoj rad

Na pitanje da li misle da korišćenje IT u nastavi unapređuje njihov rad, većina je odgovorila
pozitivno. 52% nastavnika misli da se nastava mora unaprediti pomoću IT resursa. 32,4% se uglavnom
slaže sa tom pretpostavkom, 12,3% delimično deli to mišljenje, dok svega 8% misli da IT ne unapređuje
nastavu(grafikon 12).

Grafikon 13.: Upotreba novih tehnologija u obrazovanju su jako važne za učenike
da pravilno koriste internet kao izvor novih znanja, u %.
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Grafikon 13 prikazuje rezultate istraživanja na pitanje: „Da li je važno za učenike da pravilo koriste
Internet kao novi izvor znanja?” 49,9% nastavnika se slaže sa tom činjenicom, 39,5% se uglavnom
slaže, dok 1% misli da je to nepotrebno.

Grafikon 14.: Profesionalni razvoj nastavnika na polju novih tehnologija u
obrazovanju odvija se na zadovoljavajućem nivou, u %.

Nastavnici su bili pitani šta misle o profesionalnom razvoju na polju korišćenja IT u nastavi,da li se
to odvija na zadovoljavajućem nivou. Većina nastavnika(35,7%) je rekla da razvojnije baš
zadovoljavajuć, to znači da su im potrebna dodatna stručna usavršavanja(grafikon14).

Grafikon 15.: Digitalne veštine su neophodne veštine potrebne nastavnicima
na profesionalnom ličnom planu u %.

Kao Većina nastavnika(45%) se slaže da su digitalne veštine neophodne i potrebne nastavnicima na
ličnom profesionalnom planu(grafikon 15). Rezultati istraživanja su nam takođe potvrdili potrebu
uvođenja IT u nastavu da bi se postigli bolji efekti. 39,1 % nastavnika uglavnom deli taj stav, što se
smatra vrlo pozitivnim, a 31,4 % nastavnika taj stav podržava potpuno.
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Grafikon 16.: Većom upotrebom novih IT postgli bi se bolji efekti u
vaspitno-obrazovnom radu. u %.

Rezultati istraživanja su nam takođe potvrdili potrebu uvođenja IT u nastavu da bi se
postigli bolji efekti. 39,1 % nastavnika uglavnom deli taj stav, što se smatra vrlo pozitivnim, a
31,4 % nastavnika taj stav podržava potpuno(grafikon 16).
Grafikoni 17, 18 i 19 nam daju prosečnu vrednost o tome da većina nastavnika prema
polu, prema random stažu i prema nivou obrazovanja podržava potrebu unapređivanja nastave
pomoću IT resursa.

Grafikon 17.: Prosečna ocena saglasnosti sa tvrdnjama prema polu

Grafikon 17 nam daje prosečnu vrednost o tome da većina nastavnika prema polu, podržava potrebu
unapređivanja nastave pomoću IT resursa.
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Grafikon 18.: Prosečna ocena saglasnosti sa tvrdnjama random stažu

Grafikon 18 nam daje prosečnu vrednost o tome da većina nastavnika, prema random stažu podržava
potrebu unapređivanja nastave pomoću IT resursa.

Grafikon 19.: Prosečna ocena saglasnosti sa tvrdnjama prema nivou obrazovanja

Grafikon 19 nam daje prosečnu vrednost o tome da većina nastavnika prema nivou obrazovanja
podržava potrebu unapređivanja nastave pomoću IT resursa.
4. Zaključak
Smatramo da će dobijeni rezultati u velikoj meri pomoći poboljšanju kvaliteta nastave korišćenjem
informacionih tehnologija. Primenom IT postižemo da se planirani sadržaji mogu prilagoditi realnosti,
odnosno različitim nivoima znanja učenika, čime bi se postiglo da učenici jednostavnije mogu da usvoje
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novo gradivo. Na nastavu pomoću IT treba gledati kao na jedan od savremenih pristupa koji ima svoju
adekvatnu ulogu u obrazovnom sistemu. Veoma je važno da se nastavnicima obezbede kvalitetna
stručna usavršavanja. Želimo da istaknemo da je važno na obuku slati one nastavnike koji nemaju
dovoljno znanje u oblasti IT.
Dobijeni rezultati ovog istraživanje pokazuju da pomoću IT nastava daje bolje rezultate u usvajanju
znanja na odnosu na klasičan rad, da u velikoj meri rasterećuje učenike i motiviše ih za rad, da se
prilagođava različitim nivoima učenika, da uz malo veći napor u pripremanju časa sa strane nastavnika
daje učenicima mogućnost da brže usvoje dato nastavno gradivo. Prema sprovedenom istraživanju
nastavnici koji su više zainteresovani za rad uz korišćenje informacionih tehnologija su obično mlađi
nastavnici . Slično, nastavnici koji su više zainteresovani za usavršavanje koje je vezano za informacione
tehnologije su iz iste starosne kategorije nastavnika.
Praktičan zaključak koji iz navedenog prozilazi je da je pored adekvatne tehničke opreme potrebno
obezbediti i osposobljenost nastavnika za njeno korišćenje. Ta osposobljenost se veoma razlikuje od
tradicionalnog pristupa. Nastavnike je potrebno motivisati da u većoj meri koriste IT ne samo u školi,
nego i kod kuće, tokom pripreme za čas. Kako je ustanovljeno da većina testiranih nastavnika nisu
zadovoljna trenutnim planom i programom nastave, potrebno je osavremeniti metodički sistem
obrazovanja, kao i izmeniti plan i program u skladu sa savremenim metode rada. Taj mehanizam mora
da se prilagodi novom sistemu korišćenja računarskih, multimedijalnih i IT metoda. Važno je takođe
osvrnuti se i na nastavnike. Nastavnik je taj od koga zavisi u kojoj meri će učenici usvojiti znanje.
Kreativnost nastavnika koji realizuje nastavu se ne ogleda samo u izvođenju časa nego i u njegovoj
kvalitetnoj pripremi. Od nastavnika se očekuje veće angažovanje u pripremi za čas, podizanje nivoa
kvaliteta časa korišćenjem IT, ali i samoobrazovanje u korišćenju IT u nastavi. Ovo podrazumeva da je
neizbežna maksimalna aktivnost nastavnika u celom procesu uvođenja IT u obrazovni sistem.
Očekivani efekti intenzivnijeg uvođenja IT u nastavu su da se pokaže da se nastavni sadržaji na taj
način mogu uspešnije prezentovati učenicima i time se poboljšati kvalitet nastave. Uloga IT u nastavi je
od neprocenjivog značaja učenicima, koji se sem toga prenosi i na celoživotno učenje i lični razvoj
učenika. Nivo motivacije nastavnika za novi vid nastave mora biti podignut. Ovo podrazumeva
angažovanje na državnom nivou, u cilju obuke nastavnika za korišćenje IT u nastavi.
Mogućnost primene očekivanih rezultata: porebno je promeniti planove i programe kao i pristupe
obrazovanju i uvesti odgovarajuću računarsku opremu u škole, a u skladu sa tim, potrebno je obučiti
nastavnike. Predlaže se uvođenje obavezne metodičke pripreme za nastavnike koji bi trebalo da ovladaju
radom u okruženju IKT i organizovati tehničku podršku za aktivnost kao što je školski servis. Pored
navedenog, jako je važno opremiti škole tehnički: računarima, elektronskim tablama i bežičnim
mrežama. Predlaže se postavljanje radne stanice u školama, hodnicima, bibliotekama i čitaonicama i
time omogućiti neprekidan pristup nastavnicima i učenicima Internetu za sve potrebe vezano za nastavu.
Svakako, pomenuti predlozi bi poboljšali kvalitet nastave na celoj teritoriji Vojvodine.
Ovaj pristup iziskuje veliku transformaciju svih uloga u obrazovnom procesu, a cilj ovog istraživanja
je da ukaže na potrebu za tim izmenama.
LITERATURA
Bezić, K.(1983): Tehnologija nastave i nastavnik, Pedagoško-književni zbor, Zagreb.
Buabeng-Andoh, C.,(2012): Factors influencing teachers’ adoption and integration of information and
communication technology into teaching: A review of the literature, International Journal of
Education and Development using Information and Communication Technology(IJEDICT), Vol.
8, Issue 1.
Smernice za unapređivanje uloge informaciono-komunikacionih tehnologija u obrazovanju,(2013),
Beograd.
Vilotijević, M.(2003): Od tradicionalne ka informatičkoj didaktici, Obrazovna tehnologija, Beograd.

617

TEACHERS ATTITUDES ON IT IN TEACHING
Abstract
Pedagogical Institute of Vojvodina conducted a survey"Teachers Attitudes on IT Integration in
Teaching" in 2017 on the use of information technology(IT) in teaching in primary schools in
Vojvodina. The aim of the research was to examine the extent to which IT teaching resources are used
in teaching and to examine the attitudes of teachers when it comes to the integration of IT in classrooms.
Total of 1882 elementary school teachers from 86 different cities and villages throughout Vojvodina
participated in the research.
Keywords: IT, teachers, integration, teaching
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NEW WORD ODER: УТИЦАЈ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ НА НАСТАВУ
РУЖА ЈЕЛИЧИЋ
Математички факултет, Београд, Република Србија
ruzajelicic12@gmail.com
Сажетак
Мобилни телефони, компјутери и ај-поди постали су кључни део свакодневног живота у
стотинама милиона домаћинстава,канцеларија и школа широм света. Наша комуникација се
далеко више одвија путем текстуалних порука и електронске поште него лице у лице, имамо
стотине онлајн пријатеља, а прво место на којем тражимо информације је Гугл. Последице ове
технолошке свеприсутности и електронске поплаве су значајни помаци како у ставовима тако и
у понашању ученика, а управо је циљ овог рада да те помаке испита. Како дигитална ера мења
умове ученика - шта се дешава сада, шта нас очекује у будућности. Може ли нешто тако наизглед
невино као што је мобилни телефон или Гугл претраживач заиста да промени начин на који
ученици мисле или се понашају? То је веома важно питање. То је такође питање које заокупља
умове приличног броја еминентних стручњака, посебно оних који се баве физиологијом мозга,
јер питање имплицира и помисао да дигитално доба мења и наше мозгове.
Кључне речи: интернет, мултитаскинг, скринејџери
1. Увод: култура екрана
Нова цивилизацијска епоха, између осталог, условљава и нову концепцију и решења система
образовања ученика, студената, наставника, професора и пословних људи, у смислу адекватне
организације и технологије образовања. Образовање за информатичко друштво је од посебног
значаја, јер је основ нове тријаде: наука - технологија - доходак. Чини се да образовање мало
заостаје у примени информатичке технологије у свим својим деловима и процесима. У свету се
чине напори за што ефикаснију примену образовних технологија у основном, средњошколском
и факултетском образовању који треба да помогну новим генерацијама младих да стекну боље
образовање и буду боље припремљени да одговоре захтевима развоја и друштва. У том духу
Интернет технологије су нашле примену и у процесима комуникације, образовања и
рада на даљину.
Комуницирање је сваки организовани и сврсисходни облик обавештења. Може се рећи и да је
комуницирање успешно преношење поруке која у себи има одређену информацију. То је један
од основних процеса у друштву и може се рећи да је битан вид егзистенције друштва. Људи су
нужно упућени на комуницирање било у међусобном непосредном контакту, било путем
средства јавног информисања или путем медија. Комуникација је кључна за идеје и иновације.
Технологије која нас приближавају на једној равни,међусобно нас удаљавају на другој.
Друштвене мреже, мејлови, СМС - ови и сличне ствари су прождрљивци пажње који стварају
зависност. Док можда међусобно комуницирамо више, може бити да слушамо и разумемо једни
друге мање. Дигитализација, заједно са повезаношћу, повећала је количину информација коју је
сада могуће конзумирати до те мере да је наша пажња све време фрагментирана. Наша пажња
није неограничена и не можемо непрекидно бити у хипер-будном стању. Константна будност је
стресна за тело и ум и битно је да се с времена на време искључи, или макар умањи, количина
надолазећих информација. Дигитално доба умањује способност концентрације. Опада квалитет
мишљења и доношења одлука. Дигитални уређаји нас претварају у друштво расејаних. Ученици
су мишљења: Ако се све информације могу добити једним кликом на миша, зашто да ишта
учимо? Очију упртих у Гугл, ређамо тако дан за даном, без мисаоног удубљивања у оно што
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радимо и куда стварно идемо.Читање са екрана компјутера је брзо и прилагођено лову на
чињенице. Насупрот њему, читање са папира је мисаоно и боље прилагођено разумевању целине
аргумената или концепта. Дигиталне књиге су све присутнује и јефтиније, постоји опасност да
ћемо на њих гледати као на још један производ, нешто што се конзумира брзо и након тога бива
одбачено, док материјална књига даје искуству читања физички и метафоричку тежину.
Човек је своју околину толико радикално изменио да сада мора изменити и самог себе да би
могао опстати у тој новој околини. Свесно мишљење функционише када имамо времена да
обрадимо и анализирамо информацију, али у данашње време често немамо времена. У овом
савременом свету кратких распона пажње и бесконачног дигиталног ометања, можда је несвесно
мишљење бољи начин да се доносе неке одлуке. Ми живимо у свету који претпоставља да је
квалитет одлуке директно пропорционалан са временом и трудом који су утрошени у њено
доношење. Превише информација није само бескорисно, већ је и штетно. Наш ум, суочен са
ситуацијом животне угрожености драстично ограничава опсег и количину информација којима
морамо да се бавимо. Брзо и површно размишљање функционално је при релативно тривијалним
одлукама. Међутим, доследно размишљање је камен темељац за праву креативност и иновацију.
Креативне идеје које имају оригиналну вредност захтевају време и захтевају да успут правимо
грешке како бисмо их усавршили. Исак Њутон (Isaac Newton) је рекао: Уколико заиста видим
даље, то је зато што стојим на раменима дивова. Мишљење Бенџамин Џонса (Benjamin Jones),
професора Келог школе менџамента (Kellogg School of Management) је: Ако појединац жели да
стоји на раменима дивова, најпре мора да им се попне уз леђа, а што је веће тело знања, то је теже
попети се.
Наша пажња и односи се све више атомизују. Повезани смо глобално, али наши глобални
односи постали су крхки и безначајни. Развили смо друштво које је глобално повезано и
кооперативно, али које је уједно нестрпљиво, усамљено и отуђено од стварности. Друштво које
има много одговора али све мање добрих питања. Друштво сачињено од све већег броја
појединаца који нису у стању да мисле у реалном свету. Исправан начин мишљења је оно што
називамо дубоким мишљењем, оно што нас чини људима. То је тип мишљења који је најдубље
повезан са новим идејама, идејама које покрећу свет. То је мишљење својсвено стратешком
планирању, научним открићима и уметничком стваралаштву. Такво мишљење је строго,
усмерено, независно, оригинално, маштовито, широко, мирно, опуштено и пажљиво.То је
мишљење које не може да се одвија у журби или у атмосфери сталних ометања и хиперлинкова,
које не може да стане у 140 карактера, није плитко, уско, ужурбано, испарчано или конфузно,
није подређено хаосу мултитаскинга.
1.1. Мултитаскинг
Рад на реализацији задатка овог истраживања је трајао годину дана. Већи део расположивог
времена је утрошен на припремне и закључне послове. Непосредни наставни рад обављен је за
пет месеци у току школске 2018/19. године у Техничкој школи Иван Сарић у Суботици. Циљ
истраживања је био да се испитају предности и мане дигиталног доба, да се уочи у којој мери
ученици подржавају електронско учење и да ли су по њиховом мишљењу наставници довољно
припремљени за савремене методе рада. Потребно је истаћи и то да су сви чланови наставничког
колектива назначене школе увек излазили у сусрет захтевима проистеклим из задатка овог
истраживања. Истраживање је спроведено у виду радионица, дијалога, расправа, размене
искустава и домаћих задатака на часовима математичке секције. Испитаници су били ученици
одељења 1ИТС (прва година, техничар информационих технологија) и 2ИТС (друга година,
техничар информационих технологија), укупно 57 ученика.
Ученици данас имају склоност ка мултитаскингу. Истраживање које сам спровела на
радионицама са ученицима првог и другог разреда електро смера Техничке школе Иван Сарић
у Суботици је показало да млади проводе шест и по сати дневно на медијима и у комуникацији,
с тим да 30 процената тог времена проводе радећи више ствари одједном. Могу да уче, буду на
Фејсбуку и гледају телевизију док им слушалице мобилног телефона висе са ушију, али да ли им
ишта улази у мозак? Цитираћу ученика из одељења 2ИТС, који каже: Не могу да радим домаћи
задатак ако није укључен рачунар. Тишина ми смета.У данашње време, када нас непрекидно
бомбардују мноштвом информација које долазе из спољног света, задржавање јасноће фокуса и
концетрације постаје изазов који је све теже достигнути. Изгубљени у истовременом решавању
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неколико задатака, деконцентрисани и збуњени информацијама које примају са свих страна,
ученици су у потрази за чаробним штапићем који би их вратио у равнотежу.
Комбинација културе брзих одговора и лаког приступа свему подстиче грешке. Иако
мултитаскинг значи да постајемо све бољи у брзом мишљењ, истовремено квалитет мишљења
опада. Можемо да радимо више ствари одједном, али ретко када можемо да их радимо добро.
Истраживање које сам спровели на радионицама међу ученицима првог и другог разреда електро
смера Техничке школе Иван Сарић у Суботици је показало да је ученицима који су изложени
мултитаскингу потребно више времена да одговоре на постављена питања него онима који то
нису или су у мањој мери. Такође, они су правили више грешака. Добра страна анализираних
ученика је да су брже приметили нову информацију, да су били добри у уочавању нових идеја,
док се лоша страна огледа у немогућности да се фокусирају на оно што раде, расејаност и
површност. Уколико упоредимо аналогне мислиоце (генерације рођене 60-их и 70-их) са
дигиталним (генерације рођене 80-их и 90-их), закључујемо да се данашњи ученици нису мењали
постепено као они из прошлости. Десио се стварно велики преседан. Овај преседан је појава и
брзо ширење дигиталне технологије током последње декаде 20. века. Рођени 90-их и млађи, читав
свој живот провели су окружени дигиталним уређајима. Како ће дигитална генерација да
размишља? Како ће изгледати одрастање са смарт машинама? Да ли ће се умови будућих људи
удружити са машинама да би створили неку врсту пост-хуманог хибрида? Овај дигитални ум је
сигурно интелектуално жив, али културолошки потпуно неук.
Дугогодишња пракса ми је указала да међу ученицима данас влада интелектуална тромост.
Преовлађује употреба пречица, и што је забрињавајуће, ученици размишљају фрагментарно, у
неповезаним исечцима. Када можеш да изгуглаш информацију, зашто да обликујеш или упамтиш
научено? Правопис, синтакса и граматика данас ученицима нису важни. Њима је стало до брзине
и количине информација, хипер–будности, тражења и налажења. У будућности наш однос са
машинама биће претежно усмени и визуелни. Постављаћемо питања машинама и оне ће нам
одговарати. Слушаћемо књижевна дела и гледаћемо књиге. Писање и штампање нису умањили
концентрацију већ су је увећали. Записати нешто на папир или пажљиво читање књиге, учинило
је да мислимо озбиљно и дуго. Читање је било дубоко, фокусирано, промишљено и неометано.
Технологија, попут телефона, претраживача и и-мејла, учинила је управо супротно. Она може
церебрално да нас заслепи. Уколико упоредимо штампане књиге са њиховим електронским
панданима, закључујемо да дигиталне књиге пружају убрзан приступ у коме је упознавање са
чињеницама готово лишено ширег разумевања и значења. Штампане књиге, напротив,
омогућавају људима да успоре и размишљају. Штампане књиге (као и комуникација лице у лице)
обликују и усмеравају мишљење на начине на које дигиталне информације то не могу.
Истраживање које сам спровели на радионицама међу ученицима првог и другог разреда
електро смера Техничке школе Иван Сарић је показало да корисници веба слабије расуђују о
веродостојности информација.Четрдесет посто ученика је сматрало да су веб странице
веродостојан и поуздан извор, без обзира на грешке које су на њима заступљене. Такође, пратила
сам ученике док су читали материјал са екрана. Само десет посто испитаника читало је текст на
линеаран начин, док су остали скакали по екрану са једног поглавња на друго.Читање са екрана,
посебно уз хипер–линкове, брзо је и прилагођено лову на чињенице. Насупрот томе, читање са
папира је мисаоно и усмерено на покушај да се разуме целина. Оба облика читања требало би да
живе заједно.
1.1.1. Скринејџери: изазов за сваког наставника
Данашње генерације померају културолошке и неуролошке границе. Понекад им није сасвим
јасно да ли су у виртуелном или стварном свету, то су генерације које све мање праве разлику
између биолошких бића и машина. Роботика, нанотехнологија и интернет су најдубље усађени у
њихове животе. Све што ученици науче у школи, све вредности које им родитељи пренесу ван
школе, све то развеју информације и ставови које сеје технологија, посебно мобилни уређаји над
којима су родитељи и наставници све беспомоћнији.
Притисни дугме и нешто ће се десити. Последица наведеног је да ученици немају стрпљења,
да перманентно траже промену, да су хиперактивни и често пренадражени. Очекују да буду
забављени и визуелно стимулисани (и код куће и у школи), те губе способност да се посвете себи
и да мисле. На пример, некада су деца састављала разне ствари од лего-коцака. Ове играчке су
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активно заокупљале ум и развијале маштовитост и способност решавања проблема.
Интересантно је питање да ли ишта од овога важи и за игре у виртуелном свету. Вероватно и те
игре могу бити корисне, вероватно позитивно утичу на просторну интелигенцију и вештину
решавања проблема, али су вештачке и не могу имати вредност игара које су креиране искључиво
у дечијој машти.
Албер Ајнштајн (Albert Einstein) је рекао: Интуитивни ум је свети дар, а рационално
мишљење је верни слуга. Створили смо друштво које слави слугу а заборавља дар. Створили смо
друштво у којем ученици у школама уче како да положе испите, а не како да мисле. Битно је да
се код ученика подстиче радозналост, машта и оригиналнио мишљење, јер управо је то оно што
иновативне компаније траже. Модерно доба је веома сложено и крајње непредвидиво. Промене
се дешавају из часа у час, па се врло често суочавамо са стварима које треба радикално
преосмислити. Појединац треба да се прилагоди неочекиваним ситуацијама и непознатим
окружењима. Ако смо, као деца, учествовали у неструктуираним, произвољним активностима,
развићемо боље механизме за прилагођавање. Бићемо спремнији да гледамо на ситуације
отворено и да нађемо нова решења проблема. Битно је да се ученик оспособи да направи
равнотежу између структуре и хаоса, експеримента и рутине, стратегије и импровизације, како
би развио све своје потенцијале.
За цену интерактивне беле табле можете купити много књига, али то изгледа уопште не
спречава школе да учионице претворе у свемирске станице. И то се дешава упркос чињеници да
постоји мноштво доказа који упућују на то да компјутере треба користити опрезно у контексту
образовања. Информациона технологија није чаробни штапић којим се лош наставник (или
школа) могу претворити у доброг. Делује поприлично нелогично да недостатак пажње ученика
решавамо компјутерима. Уколико су ученици немирни и деконцентрисани, морамо да успоримо,
а не да убрзамо. Сврха образовања треба да буде неговање смисла за чуђење и природне
радозналости, као и развијање хуманог ума. Смисао наставника није у ономе што они мисле, већ
како су променили начин на који ученик мисли. Треба стога да успормо образовање и да будемо
мање оптерећени гутањем информација, трeба нам мање чињеница а више значења.
Деца треба да буду деца. Потребно им је да сањају, неоптерећени временом и практичним
циљевима. Ако не будемо радили на томе, створићемо генерацију која ће умети да понуди брзе
одговоре, али неће имати идеју како да постави дубоко и значајно питање. Непрекидна
радозналост, удружена са упорношћу и слободним временом представљају темељ маште и
оригиналности. Креативно мишљење се све више доживљава као елитистичко, а сведоци смо и
масовног заглупљивања. Свет се све више убрзава, постаће све више технолошки, виртуелан и
рестриктиван, оно што је ученицима, а и нама осталима, потребно јесте противтежа. Треба нам
више слободе и експериментисања. Треба више да лутамо. Треба нам више празних папира и
оловака. Треба да се усмеримо на оно што нас као људе чини јединственим. Дугогодишња пракса
у настави ми је показала да:
1. ученици воле мултитаксинг, упоредан рад и персонализовано искуство, читају текстове на
нелинеаран начин и више воле слике од речи;
2. ученици често користе дигиталне уређаје како би избегли сукобе и обавезе;
3. рестарт генерација сматра да је, ако нешто крене лоше, довољно само притиснути
рестарт дугме и почети поново;
4. дигитална генерација захтева тренутни одговор и честе похвале и награде, њихови
мозгови су хипер-будни за вишеструке токове информација, иако им пажња и разумевање
могу бити сужени;
5. немају потребу за непосредним људским односима што ствара генерацију која радије
сарађује са машинама него са људима;
6. оно што треба да знају, они траже на Гуглу;
7. њихов ум је живахан, али често не разуме шири контекст или културу.
Наставникова руководећа улога огледа се првенствено у успостављању правилних односа са
ученицима. У старим временима односи између наставника и ученика били су сасвим формални,
засновани на слепом потчињавању ученика наставнику. Само су поједини наставници тога
времена схватали да им је основни задатак да одгајају људе који самостално мисле. Већина је
успостављала однос са ученицима који су одговарали догматском карактеру наставе. Наставник
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је објашњавао - ученици су слушали, наставник је наређивао - ученици су извршавали његова
наређења, наставник је питао - ученици су одговарали. За неизвршавање наређења ученици су
кажњавани. Наставници су идејни руководиоци младога покољења. Они ученике наоружавају
знањима, излажу и објашњавају наставну грађу, руководе њиховим умним и практичним радом.
Циљ наставничког руковођења јесте да издигне ученичку свест и пробуди тежњу код њих
(ученика) да усвоје знања и да науче самостално радити и прибављати знања из разних извора.
Наставници подстичу ученике да брижљиво уче и истовремено им постављају адекватне захтеве.
Наставник на тај начин постиже да ученици проналазе у њему свога вођу, да се према њему
односе са поштовањем и поверењем, да раде слободно и активно.
Радозналост означава нагон за што бољим сазнавањем у његовом пуном обиму. И у чулном и
у интелектуалном облику он је јачи у детињству и младости но у даљем животу. Опипљиве
ствари, покретни предмети, људска дела и приче о њима придобиће ученичку пажњу пре него
макаква апстрактна истина.Теоријска радозналост, радозналост за логичке односе међу стварима
буде нашу пажњу тек у зрелости. Али када се једном тај теоријски инстинк пробуди у ученику,
онда почињу разлози, узроци, апстрактни појмови да расту и бујају. Наставникова руководећа
улога испољава се и у томе што он изазива код ученика жељу за учењем, ствара интерес за
предмет који се учи и на тај начин побуђује ученика на брижљиво и плодоносно знање. Искусни
наставник је способан да предвиди ток учења, да усмери ученика на најбољи пут и припреми га
да савлада тешкоће које се пред њим јављају. Наводимо неке од начина на које би наставник
могао да стимулише младе умове у савременом образовном систему:
1. усмеравање на слободну игру пре него на организовану и структурирану како би се избегло
запоставњање имагинације;
2. наглашавање подједнако и креативних и рационалних садржаја како би се постигло
оригинално и логичко мишљење које компаније данас траже;
3. пронаћи начин да помогне запосленим родитељима да проводе више времена са децом;
4. охрабрити родитеље да ограниче време које ученици проводе у виртуелном свету;
5. не дозволити да информације и ставови са електронских уређаја, посебно телефона,
разводне лекције и вредности које ученици добијају од родитеља и наставникa.
1.1.1.1. Oд малих почетака

Објединила сам закључке до којих смо дошла на радионицама које сам организовали у
Техничкој школиИван Сарић у Суботици са ученицима првих и других разреда електро смера:

Да ли смо власници свог мишљења?
- Оно што је некада било веома тајно, сада може постати веома јавно. Наравно, подаци су
крадени и објављивани вековима. Данас веома брзо и лако можемо да дођемо до
информације. У сајберкосмосу, сви могу да вас чују и кад шапнете.
- Транспарентност мисли коју је донела дигитализација и повезаност чини свет поштенијим и
моралнијим местом.То је можда истина, али где се повлачи граница између приватног и
јавног?Шта се дешава када у оптицај уђе нетачна и лажна информација? Једна од последица
брзог протока информација је да све мање мислимо о исправност долазеће или одлазеће
информације: њих је све више, а времена све мање.
- Мишљење, а посебно стварање идеја, је увек асоцијативно. Једна од особина високо
креативних људи је способност да комбинују неповезане елементе и стварају нове
концепте. Овде је искуство кључни играч. Повезивање људи сличних умних способности
је веома важно, јер када су људи близу, идеје лако скакућу међу њима.
-Наш мозак непрекидно упија информације - све што смо икада видели и доживели - и онда их
складишти за будућу употребу. Међутим, ова претходна искуства не скупљају само
прашину у неком углу мозга. Она активно утичу на начин на који мислимо и делујемо у
свакодневном животу, иако ми тога углавном нисмо свесни.

По чему се наш ум разликује од машина?
- Машине не могу да мисле о сопственом мишљењу - нису самосвесне. Оне су хладне и
прорачунате. Људи тренутно имају менталну приватност, рад машина је транспарентан.
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Информације можемо да учитамо у машину, али бар за сада, не и у људски мозак.
Електронским уређајима страна је креативност, интуиција и имагинација.
- Људска бића поседују генерализовану интелигенцију; машине су програмиране да обављају
специфичне операције. Наш мозак је веома компликован суд пун веза, супстанци и
електрицитета. Неуронаука је у повоју. Мрежа неурона је ипак различита од мреже
транзистора. Уосталом, колико год савршене компјутере да направимо, да ли ће они икада
бити у стању да ураде оне врло једноставне ствари које ми, људи, узимамо здраво за
готово?
- Људска мисао заснована је на искуству и осећању сопства. Ми осећамо непосредно (путем
чула), али и учимо од других људских бића. Машинама недостају права чула-они могу да
знају да је топло, али не могу да осете топлоту. Машине не поседују емпатију или морал и
не могу да осете љубав, мржњу, радост или било коју емоцију. Покажите компјутеру слику
попут Мона Лизе. Компјутер ће моћи да препозна слику и да вам каже да ју је насликао
1503. Леонардо да Винчи, али нећете добити емотиван одговор, а камоли да ће компјутер
бити надахнут и одјурити да нешто слично и сам наслика.
- Машине не поседују подсвест, а она је, чак више него свесни ум, извор великог дела људских
мисли и понашања. Људски мозак се развијао хиљадама година, па је стога веома отпоран
и прилагодљив на промене околности.

Како да истакнемо потенцијале дигиталног доба, а на најмању могућу меру сведемо
његове недостатке?
- У складу са временом у коме живимо требало би више пажње посветити функцији Weba у
образовању са дистанце, која је добијала одређене специфичности код различитих мас
медија. На пример, радио је, почев од двадесетих година прошлог века, емитовао програме
за учење на даљину. Телевизија је омогућила значајан напредак у овој области. Сталним
емитовањем најразличитијих образовних емисија телевизија у многоме обогаћује сазнања
људи и надокнађује оно што је пропуштено у процесу породичног или школског
образовања. Већ дужи низ година увелико се користе системи за учење на даљину путем
видеа.
- Са развојем информатичких технологија и Интернета образовање на даљину све више добија
на значају. Креираним алатима и технологијама превазилази се стереотипно учење везано
исто време и исто место. Учење на даљину има велике могућности за уношење
револуционарних промена у учењу у школама, на универзитетима и разним видовима
обука. Искуства ученика (студената) су позитивна: премошћује се даљина, постиже се
висок ниво мотивације, присутне су снажне мере за подршку и изражена је јака радна етика.
- Учење на даљину је постало значајан сегмент образовања широм света последњих година и
постаје све популарнија алтернатива традиционалним академским програмима.

Да ли подржавате електронско учење и да ли сматрате да су наставници довољно
припремљени за савремене методе наставе?
- Ученици су мишљења да је електронско учење њихова будућност. Сматрају да
комуникацијске технологије нису прилика само за технички, него и за културни напредак.
Свет интернета који их окружује наставит ће утицати и усмеравати начин на који уче,
комуницирају са другима и на који виде себе. Ученици су мишљења да је данас тешко
замислити живот без мобилних телефона, да смо у доба свеприсутних паметних телефона
осигурани против заборавности, имамо приступ целом свету идеја и увек имамо нешто што
ће нам привући пажњу, иако може бити тешко, понекад и напорно, али се увек може
пронаћи начин да буде и корисно.
- Ученици сматрају да наставници поред одговарајућег академског образовања морају да буду
технички образовани и припремљени за употребу телекомуникационих средстава како би
могли да на одговарајући начин одговоре свим захтевима и изазовима који се пред њих
постављају.
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2. Закључак
Несумњиво, са развојем роботике, вештачке интелигенције, генетике и нанотехнологије,
машине ће постати више налик људима, а људи ће постати више као машине. У овом тренутку
само људи имају радозналост и имагинацију, тако да смо ми још увек једини који можемо да
измислимо будућност. Да ли смо на корак од друге ренесансе или смо на почетку новог мрачног
дигиталног доба? Тешко је дати одговор. Дигитална технологија је предиван изум, али смо
превише почели да тражимо од ње. Ако све постане превише лако, наши умови и наша тела ће
на крају изгубити своју мишићавост, гипкост и креативност. Отуда потреба да се уравнотежи
брзо са спорим, физичко са виртуелним, аналогно са дигиталним, локално са удаљеним. Такође
је потребно да пронађемо равнотежу између древног и модерног и да научимо да користимо
интелигенцију машина у симбиози са људском интелигенцијом, а не као замену.
Иако је мозак прилично прилагођен учењу, број информација који се данас сервира
ученицима је стотинама или хиљадама пута је већи од онога пре 50 година. Та стварна лавина
података може да доведе до тога да се ученици једноставно затворе како би се одбранили. Све
више садржаја и информација које треба да се науче могу да се негативно одразе на ученике и да
изазову стрес. Једно од решења јесте да наставник осигура не квантитет, већ квалитет
информација. Комуникација, размена искустава и расправе јесу битни, зато треба ученицима
обезбедити довољно времена за стварање слободних асоцијација. Наставник треба да провоцира
умне способности ученика, пошто им знање додељује у кашичицама, процењујући колико се на
дан може прогутати и сварити држећи се начела поступности, наставник би требао сваку
појединост да истакне у свој њеној важности и изузетности. Настава је процес у којем се
непрестано одржава стање изузетне будности, орности и пријемчивости; оквир тишине и
усредсређености, у којем долази до изражаја запостављена суштина света.
Виртуелно учење? Виртуелан учитељ је користан колико и виртуелни родитељ или виртуелни
љубимац. Ако у потпуности прихватимо процес који чини да се ствари дешавају превише брзо,
спречени смо да исправно анализирамо или расправљамо о добијеним информацијама.
Наставници подстичу ђаке, непрекидно покушавају да активирају њихове личне жеље тако што
им нуде шведски сто лаких опција и алтернатива. Међутим, овакав приступ подстиче код
ученика идеју о сопственој важности, о томе да су они у центру универзума, и даје тежину
њиховим личним схватањима, без обзира на то колико су она заправо неука или нетачна.
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NEW WORD ODER: IMPACT OF GLOBALIZATION ON EDUCATION
Abstract
Mobile phones, computers and iPodes have become a key part of daily life in hundreds of millions
of homes, offices and schools around the world. Our communication was far more taking place through
text messaging and e-mail rather than face to face, we have hundreds of friends online and the first
place where we search for information is Google. The consequences of this omnipresence of technology
and electronic floods were significant developments both in attitudes and in the behavior of students,
and it is the aim of this work to progress the examination. As the digital era is changing the minds of
students-what happens now, what awaits us in the future. Can something as seemingly innocent as a
mobile phone or Google search really to traffic and the way students think or behave? This is a very
important issue. It is also a question in the minds of a considerable number of eminent experts, especially
those dealing with the physiology of the brain, because the question implies the idea that the digital age
is changing our brains.
Keywords: internet, multitasking, screenager
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SZEM-KÉZ KOORDINÁCIÓ ELEMZÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI
KŐVÁRI ATTILA
Dunaújvárosi Egyetem, Dunaújváros, Magyarország
kovariati@outlook.com
Összefoglaló
Az ember által végzett tevékenységek jelentős részében a szem-kéz koordinációnak kiemelt szerepe
van. Az érzékelési és cselekvési feladatokban a végrehajtott tevékenység folytonos vizuális követése
folytonos szemmozgás követel. A szem-kéz koordináció szempontjából igen fontos tényező a tekintet
fixáció irányultsága, mivel egy tárgy megfogása előtt a tekintet hosszabb ideig a megfogandó tárgyra
irányul. Jelen cikkben a szem-kéz koordinációban fontos szerepet betöltő fixáció elemzésének
lehetősége kerül bemutatásra, melyek további elemzésével egyes emberi kognitív tényezők is
közvetetten elemezhetővé válnak. A szem-kéz koordináció vizsgálata számos szempontból új
lehetőségeket rejthetnek egyes cselekvési folyamatok végrehajtásának elemzésében, amely egyes
tevékenységek során a helyes feladat végrehajtás megtanulásában, helytelenül végzett tevékenység
felismerésében fontos szerepet kaphatnak. A cikk az OGAMA szoftver ezen alkalmazási területen
történő alkalmazási lehetőségét mutatja be.
Kulcsszavak: szem-kéz koordináció; szemmozgáskövetés; oktatás IKT támogatása
1. Bevezetés
Az érzékelési és cselekvési feladatokban a végrehajtott tevékenység folytonos vizuális követése
folytonos szemmozgás követel. Az emberi mozgás elemzésével egyre több kutatásban foglalkoznak. Az
emberi mozgás kép alapú számítógépes megfigyelése, rögzítése, kiértékelése számos lehetőséget rejt
például az ember-számítógép interfészek fejlesztésében [1][2], egyes mozgásproblémák felderítésében,
mozgások elemzésében [3] [4] [5], egyes tanulási folyamatok elemzésében [6] vagy akár ember-robot
kooperációban, robot alapú rehabilitációban egyaránt [7]. Egyes alkalmazások az emberi motoros
funkciók nehézségeivel küzdők számára nyújtanak segítséget [8].
Az ember által végzett tevékenységek jelentős részében a szem-kéz koordinációnak kiemelt szerepe
van. A szem- és kézmozgás közötti kapcsolatot számos tanulmányban elemezték [9]. Például az egyik
ilyen megfigyelés, hogy mielőtt egy tárgy irányába mozgatjuk a kezünket, mielőtt ezt a mozgást
elindítjuk, ugyanebbe az irányba a szem szakkadikus mozgást végez [10]. A cél irányába történő
kézmozgás befejezése előtt nehéz levenni a tekintet irányát a célpontról [11]. Éppen ezért fix célpont
irányába pontosabb kézmozgás valósítható meg [12], feltehetően azért, mert így a tekintet pozíciójához
képesti elhelyezkedés könnyebben transzformálható a testhez képesti elhelyezkedéssé, amely segíti a
kézmozgás pontosságát.
A szem-kéz koordináció szempontjából igen fontos tényező a tekintet fixáció irányultsága, mivel egy
tárgy megfogása előtt a tekintet hosszabb ideig a megfogandó tárgyra irányúl [9]. A fixációk egészen a
tárgy megfogásáig stabilan rögzítettek, de utána már nincs szükség tovább az objektumra irányuló
fixációknak. Ennek megfelelően a fixációknak hármas szerepük van a mozgás tervezésében. Egyrészt a
végrehajtandó feladattól függően különböző fixációk szükségesek a környezet feltérképezésére és az
elérendő objektum helyzetének a meghatározására. Másrészt a fixációk megfelelő pontokban történő
rögzítése, annak sorrendje alapján az agy meg tudja becsülni a világ koordinátarendszeréhez képest az
emberi test koordinátarendszerét [9]. Harmadrészt az agy a memóriában eltárolja az észlelt obejktumok
helyzetét és a fixációk során felvett pozíciók sorrendjét, mely lehetővé teszi a mozgás megtervezését.
Összességében a szem mozgásának megfigyelésével és elemzésével kapott információk a
kommunikáció közben zajló egyes kognitív folyamatokra utalnak. A szem mozgásán keresztül az agyi
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információ feldolgozó tevékenysége, folyamata közvetetten megfigyelhető, melynek felhasználásával a
jelenleg alkalmazott ember-számítógép interfészek továbbfejleszthetők vagy akár hatékonyabbak is
kidolgozhatók.
A cikk egy szemmozgáskövetésen alapuló vizsgálat főbb lépésit mutatja be a Gazepoint GP3
szemmozgáskövető eszköz és az OGAMA adatrögzítő és kiértékelő rendszer segítségével.
2. Szemmozgáskövetés megvalósítása
A szemmozgáskövetés megvalósítására többféle hardver eszköz elérhető. A cikkben a Gazepoint
GP3 szemmozgáskövető eszközzel és az OGAMA szoftverrel végzett szemmozgáskövető rendszer
kerül bemutatásra. A rendszer a szemmozgás elemzésén túl alkalmas az egérkurzor mozgás elemzésére
is, így olyan feladatokban, amelyben a cselekvés alapján egérkurzor mozgatás valósítható meg, úgy a
cselekvés ezen keresztül megfigyelhető.
A GP3 szemmozgáskövető eszköz működéséhez két USB port szükséges, melyből az egyik a
tápellátást biztosítja, a másik pedig a szemmozgás megfigyelés során gyűjtött képi információkat
továbbítására használt. A feldolgozást végző OGAMA szoftver futtatásához Windows 7 vagy újabb
operációs rendszer szükséges.
1.1. Gazepoint GP3 szemmozgáskövető beálltása
A GP3 szemmozgáskövető eszköz beálltása és a szemmozgás elemzéséhez szükséges kommunikáció
megvalósítása a Gazepoint Control szoftver segítségével valósítató meg. A szoftverben megjelenő
képernyő segít a felhasználó helyzetét, és megfigyelhető, hogy megfelelően érzékeli-e a pupillát. Egy
zöld téglalap jelzi a pupilla detektált helyzetét (1. ábra). A felhasználó szemmozgáskövetőtől mért
megfelelő távolságát egy zöld kör jelzi, mely a menü alatt helyezkedik el (2. ábra). Amennyiben a
távolság megfelelő, úgy a zöld kör középen helyezkedik el.

1. ábra: Gazepint Control felhasználói felülete
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1.2. OGAMA szemmozgáselemző beálltása
OGAMA indtása után új projekt indítható vagy korábbi projekt nyitható meg. Ezután a feladatok
menü jelenik meg (2. ábra), ahol a szemvizsgálat megkezdése előtt meg kell tervezni annak menetét,
módját. Erre ad lehetőséget a Design slideshow modul (3. ábra).

2. ábra: OGAMA feladatok menüje

3. ábra: Teszt tervezés

A Design Slideshow modulban különböző a képernyőn megjelenő oldalak állíthatók be. Lehetőség
van instrukciós oldal létrehozására, RTF dokumentum vagy kép megjelentésére, de vegyes oldal is.
Továbbá lehetőség van weboldal megjelentésére vagy akár Flash video is megadható. Azonban általános
feladatként a számítógép asztal alapú vizsgálat is végezhető (Desktop recording), amely során
tetszőleges médium, feladat végrehajtás alkalmazására válik lehetőség.

629

A megfelelő feladat beálltása után a Szemmozgásfelvétel modul (Recording modul) alkalmazható a
kalibrálásra és a szemmozgás feladat végrehajtása közbeni felvételére (4. ábra). Természetesen, ha
korábban nem volt megadva a szemmozgáskövető eszköz, akkor azt először ki kell választani.

4. ábra: Szemmozgásfelvétel modul

A felvétel előtt csatlakozni kell a szemmozgáskövető eszközhöz, majd a kalibrálást kell elvégezni,
amely több kalibrálási pontban rögzíti a tekintet pozícióját. Amennyiben a kalibráció megfelelő, úgy
annak elfogadása után aktivizálódik a Record gomb, mellyel a szemmozgáskövetés felvétel indítható.
A szemmozgás és az egérkurzor mozgás útvonala adatbázisban kerül rögzítésre.
Az adatbázisban rögzített útvonal alapján a szemmozgás és egérmozgás paraméterek, mint például a
fixációk, a Statisztikai modul segítségével határozhatók meg. Az így meghatározott paraméterek
exportálhatók szöveges fájlba, mely például Excel segítségével tovább elemezhető. Ezen paraméterek
elemzésével a szem-kéz egymáshoz képesti útvonala vizsgálható.
3. Elemzési lehetőségek, gyakorlati alkalmazhatóság
A szem- és egérkurzor mozgás kvalitatív és kvantitatív elemzésére a szoftver számos lehetőséget
biztosít. A kvalitatív elemzésekre nagyon jól használható a például a figyelem térkép, mely a jobban
megfigyelt területeket színnel jelöli. Az 5. ábrán egy programkód hibakeresési feladat során felvett
figyelemtérkép látható két eltérő előzetes tudással rendelkező tesztalany esetében.

5. ábra: Figyelem térkép
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A bal oldali kép a kevesebb, a jobb oldali a több előzetes tudással rendelkező tesztalany figyelem
térképét mutatja. Megfigyelhető, hogy a jobb oldali ábrán, hogy a jobb előzetes tudással rendelkező
célorientáltabban figyelte meg a hiba szempontjából lényeges területeket. A figyelem térkép az
egérkurzor helyzetére vonatkozólag is elemezhető, bár ebben az esetben nem célszerű figyelem
térképnek nevezni, inkább tevékenység intenzitásnak. Amennyiben az adatok kvantitatív elemzése válik
szükségessé, úgy az adatbázis modullal közvetlenül a nyers adatok nyerhetők ki, míg a statisztikai modul
a legfontosabb szem- és kézmozgást leíró jellemzők meghatározására használható, mint például a
fixációk, szakkádok (6. ábra). Ezen lehetőségek kutatási célokra tovább feldolgozható, statisztikailag
kiértékelhető adatokat szolgáltatnak.

6. ábra: Statisztikai modul

4. Következtetések, összefoglalás
A bemutatott szemmozgáskövető rendszer egy hatékony eszköz a szem- valamint közvetve a kéz
mozgásának elemzésére. A szem-kéz koordináció szempontjából igen fontos tényező a tekintet fixáció
irányultsága, mivel egy tárgy megfogása előtt a tekintet hosszabb ideig a megfogandó tárgyra irányul,
ezért ezen tényező vizsgálata új lehetőségeket rejt egyes cselekvések elemzésében. A rendszer által
szolgáltatott információk hasznosak lehetnek a jövő oktatási rendszerében a modern
infokommunikációs technológiák által támogatott módszertani megújulásának támogatásában
[13]-[15].
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OPPORTUNITIES TO ANALYZE EYE-HAND COORDINATION
Abstract
In most of the human activities, eye-hand coordination plays a key role. Continuous visual tracking
of the activity performed in the sensing and action tasks requires continuous eye movement. From the
point of view of eye-hand coordination, the orientation of gaze fixation is very important, as the gaze is
directed towards the object to be touched for a long time before an object is captured. In this article, the
possibility of analyzing gaze fixation, which plays an important role in eye-hand coordination, is
presented, and further analysis of some human cognitive factors can be indirectly analyzed. Examining
eye-hand coordination may, in many respects, provide new opportunities for analyzing the
implementation of certain action processes, which may play an important role in learning the correct
task in the course of some activities, and in recognizing inappropriate activity.
Keywords: eye-hand coordination; eye-tracking; ICT supported education
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Abstract
While more and more aspects of social behaviour transform under the influence of digital
environment, the individual’s representation in public spaces also changes. Two typical features of these
representations on social networking sites are the visuality (the users represent themselves in pictures
and videos) and narrative (more or less coherent chain of life events). These features are connected in
the framework offered by the sites because images and videos are organized into a narrative on sites’
walls and in timelines. We examined students’ narrative series of images and their connection to
narrative identity and found cultural and technological determinative effects; however, new cultural
effects can appear as mobility creates a heterogeneous cultural environment for students. But do
narratives on social networking sites – together with the narrative identity – slightly change as a result
of mobility? In addition to theoretical analysis the paper shows some illustrative examples for this
change.
Keywords: digital environment, social networking sites, narrative identity, image, timeline, cultural
determination
One of the key features of recent society is the broadening of digital environment through social
networking sites: almost every aspects of private and social life has its place in the network of
permanently connected computers and mobile devices. The channels of communication and media,
which were separated previously, converged into a single global network and demand now continuous
presence from the users. Following this presence, the (real, modified or fake) personality of users
appeared on networks too. According to the popular view, the result is like an avatar, the digital
representation of user’s personality, therefore the offline and online identity are two different things, as
if the personality were doubled. However, this view reflects mainly on the internet applications that
offer anonymity, to hide the identity. In case of social networking sites, the offline and online identity
are more closely connected and totally hiding the real personality is almost impossible.
As the concept of ‘digital environment’ suggests, different factors of personality development like
social, cultural, or technical elements of environment are – at least partly – moved to digital networks,
where the user’s personality is formed through environmental impact. Therefore, the strongest effects
occur in childhood and youth which are the most sensitive ages of personality development. In addition,
in these ages the usage of digital devices and networks is most frequent – and less professional, because
of the insufficient experience both in social behaviour and device usage. Furthermore, it is worth to
mention that social networking sites (the spaces where the children and youth spend most of their time)
have two essential attributions: they are (1) strongly visual and (2) arrange different forms of information
into narratives. Both attributions reflect cultural determination.
Undoubtedly, social networking sites are significant part of people’s life in western cultures. For
example, the number of active users of Facebook products was over 2,7 billion in 2nd quarter of 2019
(source: http://bit.ly/302OUOK, 08. 02. 2019.). After the appearance of smartphones, the majority of
users are permanently online on social networking sites, and participate conversations, post textual,
pictorial or video contents, follow and comment other people’s posts. However, these activities are not
brand-new phenomena: they are normal part of offline social life too and are extended through
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possibilities of digital environment. This is the point where visual representations and narratives as main
elements in users’ environment have their strongest effect on identity.
The cultural aspects of environmental effects cannot be overestimated. In concept of cultural identity
Stuart Hall (1990; 1992) describes this form of self as a collective one, “hiding inside the many other,
more superficial or artificially imposed 'selves', which people with a shared history and ancestry hold in
common” (Hall 1990. p. 223.). However, cultural identity is not a definitely fixed core of person’s
identity but a flexible, through historical and cultural change continuously developing element of
identity. In other words, Hall defines cultural identity in accordance with other aspects of identity, which
is permanently forming through the lifetime. In these frames, narratives have special role in shaping
identity as constructs of shared events and experiences. In Hall’s definition, “identities are the names
we give to the different ways we are positioned by, and position ourselves within, the narratives of the
past” (Hall 1990. p. 225.) – and we can add, because the narratives are subject of continuous rewriting,
identities are too.
Hall’s thesis is as valid in the digital environment as is in the traditional social environment which
he examined. The person’s identity unfolds through the interaction between the person and the society,
and the interaction consists of the exchange of cultural elements or products (like words, ideas, pictures,
stories, narratives and even different cultural institutes). Of course, this exchange provides the
interpersonal understanding, but self-understanding as well, and plays an important role in definition of
self. However, as we will see, the narratives are different in offline and online environments,
consequently a significant change can be observed in personality development.
It seems obvious that through these special cultural effects of digital environment, some features of
user’s personality can change. Simplifying the problem: different narratives (which are shaped by the
digital environment) eventuate different personality in some respects. More specific, the cultural
boundaries in digital environment are blurred, cultural references loosen up and modified social contacts
and social interactions appear. Just for the sake of example, while the offline environment contains
explicit cultural references through language, religion, or nation, the online environment offers a mixed
and segmented set of references. An open and generative set of cultural signs, narratives and other
products creates a fragmented culture and the effects of this culture provides a possibility for – at least
in some respects – fragmented personality. When Brooks (2009) analysed the set of signs in digital
environment, he finds that the interface is the most important factor in interactions and in cultural
exchange. It shows a bit paradoxical character of this situation that the continuous interaction (with
never ending, just sometimes suspended communicative processes and narratives) results fragments, not
the “whole”; and when everything is available through digital networks, the user only sees fragments.
Other significant attribution of digital environment is the permanent change of cultural products:
nothing is stable, everything is in motion. Good illustration for this process is the spreading of memes.
There are many sites where simple pictures and texts form schemas for different contents and users can
easily create their own contents. Every sharing produces a new case for the same meme, and one can
hardly decide, which one was the original and which are the copies – memes are in continuous change.
And the same is true with the remixes and mashups: users are creators and recipients, performers and
audience in one person. The dynamics of memes, mashups and other cultural products affect the
personality development, thus the self becomes plastic. Digital environment provides no stable cultural
clues, only wide range of elements for building the cultural identity. As Jenkins et al. (2013) point out,
digital technology made it easier to produce and share diverse contents, in forms of remixes, mashups
and other products built from ready-found elements. For the representation of identity ‘sharing’ means
‘showing’ something about the user, and the modified content can represent the user’s unique self in the
mixed cultural frames of pictures and narratives. But memes and mashups are not about the person only:
they are about the culture and social life too. Accordingly, Shifman emphasizes, “in an era marked by
‘network individualism,’ people use memes to simultaneously express both their uniqueness and their
connectivity” (Shifman 2014. 31.) – what is to say that they are devices to express the social inhesion
and social bonding.
The base of remixes is made of cultural elements which can be found in digital environments. But
not only these elements show cultural aspects. Obviously, if one wants to examine the main devices for
expression of identity, the first choice are self-portraits (or selfies) of users. At first sight selfies are
manifestations of personality and individuality, but a closer look reveals that selfies are driven by social
and cultural effects. According to Haynes (2016), the offline social environment, the local community
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determines the online behaviour, and that way also the self-presentation of the user. He examined a
small town community in Northern Chile and found that expression of togetherness has primary
importance in selfie-making and -posting. Most of the pictures were made in everyday situations, in
simple life scenes. The pictures represent the users’ political attitudes and socio-ecological status as well
as position in the system of social classes. Background of pictures suggest normativity too; essentially,
the purpose of selfies is to show that the user is a member of community and respects its norms. Of
course, there are some selfies that mirror the wishes of the user like richness, carefree life, celebrity, but
these pictures are less typical in the community than the normative ones. Likewise, normativity and
conformity dominate over especial representations of individuality and peculiarity.
After sharing selfies, the user gets feedback from peers and answers the comments. This feedback
process is like a polylogue where the user looks for confirmation for her own identity while sends
confirmation for the community as a member of it. Selfies show local and global cultural determinations
but technological determinations too. There are special poses and camera angles which are spread about
the community and most of users follow these models. The photo applications of smartphones as well
as the possibilities provided by the social networking sites specify the attributions of pictures. For
example, Instagram, the most liked site for selfies offers special filters for different types of pictures and
helps the user to acquire the best impression. Through this process, as Miller (2016) indicates, the
devices and applications not only shape the sight but also create the frames for the perception and
interpretation of the world – and the self. The situation is very similar as in the 1960’s when Marshall
McLuhan (1964) revealed the mechanism of modern mass-media and suggested that they determine the
way people can view and interpret the world. Consequently, culture and technology are two factors
which can strengthen each other’s effect in shaping user’s identity.
But does the digital environment (as a technological environment with cultural contents) offer strong
points in personality development? The cultural supply for shaping personality is wide and the selection
depends on the user and momentary availability, therefore most of cultural stimuli are incidental. One
can use the Jenkins’ concept of cultural homelessness (Vivero – Jenkins 1999; Hoersting – Jenkins 2011)
which describes the problems of personality developments among diplomats’ and soldiers’ children.
These children spend little time in one culture because their parents have to move to another country in
every 4-5 years, and the situation is the same in case of subcultures since the children find themselves
from time to time in a new community. Jenkins and her fellows emphasize that children in this situation
lack the stable input for building a definitive cultural identity; what’s more, the diversity of sets of
cultural stimuli hinders the development of cultural identity. It is important to point out that this is not
the case of multicultural education where children get simultaneous multicultural stimuli, because these
stimuli are stable.
The theory can be applied also to the digital environment which has unstable and diverse cultural
effects on the children. Or in some cases, the two area, digital and traditional, online and offline can be
associated in natural manner. Tit is well known that the world of work and study has been transformed
in recent years: mobility is spreading in all main areas of life. According to OECD statistics, in average
more than 8% of students in European countries are studying on foreign universities (OECD 2017).
Thus, students in their last sensitive years of personality development can spend time in different
cultures, reinforcing the impact of digital environment.
Students in international education programs can acquire mixed cultural elements from their home
and host country during the development of their cultural identity. In other words, international students’
cultural identity has many common features with remix or mashup culture. This situation is quite
different from the previous cases of students’ mobility because of the shifted focus: not the attainment
of international (professional) experience is in the centre but the inter- and multicultural effects which
are shaping not just the later professional work but also the cultural attitudes.
If differences in culture are significant, students can experience a form of identity crises. Particularity
of environment influence the resolving this crisis: in some cases, students develop a new cultural
identity, in others they resolve their identity conflicts or save their original cultural identity. As a
normative system, cultural identity affects students’ behaviour and decisions – but the norms are mostly
mixed from home and host society (Szabo – Ward 2015).
Not less important: international students can easily maintain their relationship with the mobility
community, foreign friends and groups. Digital environment provides various means for all forms of
communication and social behaviour, and not only textual ones but pictorial as well, which can catalyse
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intercultural relationships. The narrative on the social networking sites must not be broken after the
mobility years, the diverse narrative strings on fellows’ timeline or Instagram posts contain further links
and references. Multicultural effects can prevail through these references and also infiltrate users’
identity in digital environment.
Summarizing former aspects of identity development on social networking sites, is the cultural
homelessness a real danger for children and young users? As the ethnographic researches show, selfpresentation in various communities and environments mirror the cultural paradigms of identity
development in any given culture (Goffman 1959, 1963; Roser 2015). The ruler paradigm is far from
clear today: it is a mixture of multi- and intercultural effects and technologically determinative
specialities of network society. In a traditional sense, one can speak about cultural homelessness because
of the lack of definite cultural parameters and of the diversity of cultural effects; but in theoretical sense,
new cultural parameters and effects are forming now in digital environment and changing identity
development is only a natural process. Maybe, the problem is only that traditional societies have central
structures while modern societies built on network structures – and cultural effects spread in quite
different manner in the two cases. Mobility can strengthen the change but does not result necessarily
cultural homelessness.
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Összefoglaló
Az életmódot olyan mindennapos tevékenységei befolyásolják, amelyek az egészségi állapot
szempontjából lehetnek egészségmegőrző, vagy kockázatnövelő hatásúak. Ezen tényezők egy része
olyan egyszerű hétköznapi tevékenység, mint az alvás, az étkezés, a testmozgás, a dohányzás és az
alkoholfogyasztás, melyek az egészséggel szoros kapcsolatba hozhatóak. Az egyetemista korú fiatalok
esetében ugyanilyen, az egészségi állapotot befolyásoló mindennapos tevékenység az IKT eszközök
használata. A többi tényezőhöz hasonlóan ennek a faktornak is lehet pozitív vagy negatív hatása az
egészségi állapotra nézve. Az egyes egészségmegőrző alkalmazások mindennapos használata pozitív
irányban befolyásolhatja a fiatalok egészségmagatartását.
Kutatásunkban Szerbiában és Magyarországon tanuló egyetemisták egészségi állapotát vizsgáltuk
meg, és kutattuk, hogy milyen összefüggés figyelhető meg az egészségmegőrző alkalmazások
használata és az egészségi állapotra jellemző egyéb tényezők között.
Kulcsszavak: egészségmegőrző alkalmazások, életmód, egyetemisták egészségmagatartása
1. Elméleti háttér ‒ az egészségmagatartásról
1.1. Az egészségmagatartás fogalma
Egészségpszichológiai megközelítésben az egészségmagatartás az egyénnek az egészsége
megőrzésére, helyreállítására vonatkozó személyes attribúciói, amelyek jelentős társas és közösségi,
társadalmi és kulturális meghatározottsággal bírnak (Mikulán, 2015).
Az egészség és ennek társadalmi hatása több száz évre nyúlik vissza az időben. A modern
orvostudománynak köszönhetően napjainkban már könnyebb egészségessé válni és ezt az állapotot
fenntartani, mégis nagyon kevés ember mondhatja el magáról, hogy teljesen egészséges. Ennek a
tendenciának a kialakulásához többek között hozzájárul a krónikus betegségek és az egészségtelen
életmód. Egy ember az egészségi állapotán leginkább saját maga képes uralkodni és változtatni. Ezért
különösen fontos az egészségmagatartás kérdésköre (Fehér, 2016).
Az egészségmagatartásnak két típusát különböztethetjük meg (Matarazzo, 1984). Az egyik a pozitív
egészségmagatartás, ahová azok a tevékenységek sorolhatóak, amelyek gyakorlása hozzájárul az
egészségmegőrzéséhez vagy visszaállításához. A másik típus a kockázatnövelő egészségmagatartás
(rizikómagatartás). Azok a tevékenységek sorolhatóak ide, amelyek gyakorlása egy betegség vagy
sérülés kialakulása esélyének növelésével hozzájárul az egészség megromlásához (Mikulán, 2015).
1.2. Az egészséget befolyásoló életmódbeli tényezők
Az életmódbeli tényezők, mint a táplálkozási-és testmozgási szokások, vagy a dohányzás, drog-és
alkoholfogyasztás jelentős hatással vannak az egyén egészségi állapotára. Napjainkban az
egészségpszichológiai kutatások egyik fő célkitűzése az, hogy azonosítsák, és a gyakorlatban teszteljék
azokat a tényezőket, elméleti modelleket és programokat, amelyek a leghatékonyabb módjai lehetnek
az egészségmagatartás megváltoztatásának (Glanz, Rimer, és Viswanath, 2008).
A rendszeres fizikai aktivitás az egyik leghatékonyabb védőfaktor a leggyakrabban előforduló
krónikus betegségek, a szív- és érrendszeri betegségek, kialakulásával szemben. A WHO (2004) napi
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30 perc közepes intenzitású fizikai aktivitást ajánl, amely számottevően csökkenti a szív- és érrendszeri
betegségek előfordulását, a túlsúly, a felszaporodott testzsír, a magas vérnyomás valamint a kóros
vérzsír értékek és egyéb az érfalra ható káros tényezők hatásának csökkentése révén.
A fizikai aktivitás mellett az egyén táplálkozása is jelentősen befolyásolja az egészségi állapotot. Az
egészségtudatos táplálkozási magatartásnak protektív hatása van.
A dohányzás egészségre gyakorolt káros következményei széleskörűen ismertek. A dohányzás
egészségkárosító hatásának nagyságát tükrözi az a tény is, hogy globális összehasonlításban a dohányzás
Nyugat-Európában és Észak-Amerikában az összes rizikófaktor közül a legjelentősebb (Mikulán, 2015).
Az utóbbi évtizedben az életmódbeli tényezők kutatásával párhuzamosan előtérbe kerültek a
pszichoszociális tényezők egészségi állapotra gyakorolt hatásával foglalkozó vizsgálatok. Ezek a
mentális egészséghez köthető faktorok elsősorban a lelki egészségre hatnak, de rajta keresztül a fizikai
egészséget is befolyásolják. Pszichoszociális rizikófaktornak számítanak a társadalmi egyenlőtlenségek,
a munkanélküliség, a szociális depriváció, a munkahelyi és a családi stressz, a depresszió. Ezek
jelentősen befolyásolják az adott csoport megbetegedési és halálozási mutatóit (Kopp és Kovács, 2006).
1.3. Az online oktatási tér és az egészségmagatartás összefüggései
Az egészségfejlesztési stratégiák megvalósításának számos színtere van. Ezek közül
kulcsfontosságúak azok, amelyek az oktatás és nevelés helyszínéül szolgálnak, vagyis az oktatási
intézmények, illetve az információs és kommunikációs technológia által biztosított online tanulási tér
(Veresné Balajti, 2010).
A megfelelő egészségmagatartási szokások kialakításában legfontosabb jelentősége a releváns
információknak van. Az okostelefonok megjelenése az egyik legnagyobb lépést jelentette az
információgyűjtés, a különböző adatokhoz való hozzáférés, illetve a mindennapokat segítő informatikai
alkalmazások használatában (Liu et al., 2011). Ezek az eszközök ma már a fiatalok egészségmagatartás
formálásában is fontos segítséget jelentenek. Az egészségmegőrzést szolgáló online tájékozódásban ma
már nem csak az internethasználat, a közösségi háló, de az egyre gyakoribb és változatosabb
mobilalkalmazások is ígéretes lehetőséget nyújtanak (Molnár et al., 2017).
Az appok között vannak olyanok, amelyek mérik a vérnyomást, vagy a vércukorszintet, számolják,
hogy napi hány lépést teszünk meg, vagy hogy mennyi vizet iszunk. Van olyan, amelyik figyeli, hogy
éjjel mennyit töltünk a mélyalvás fázisában, és olyan is amelyik figyelmeztet a rendszeres testmozgásra,
a megfelelő kalóriabevitelre.
2. Az egészségmagatartás és az egészségmegőrző mobilalkalmazások használatának
összefüggései
2.1. A kutatás célja
Az okostelefonok terjedése újfajta egészségügyi kommunikációt, és az egészséges életmódra nevelés
változatos lehetőségeit biztosítja. Az egészségmegőrző applikációk a fiatalok egészségmagatartásának
formálásában is fontos segítséget jelenthetnek. Kutatásunk célja megvizsgálni, hogy az egyetemisták
egészségmagatartása, általános egészségi állapotát meghatározó változói összefüggésbe hozhatóak-e az
egészségmegőrző mobilalkalmazások használatának gyakoriságával.
2.2. Hipotézisek
H1: A hallgatók egészségmagatartása kielégítő szinten áll:
H1/a: az általános egészségi állapot tekintetében (közérzet, BMI, dohányzás)
H1/b: a sportolási szokások tekintetében
H1/c: a kiegyensúlyozott étrend tekintetében.
H2: A hallgatók többsége használ:
H2/a: legalább 5 különböző okostelefon alkalmazást
H2/b: egészségmegőrző alkalmazást.
H3: Összefüggés figyelhető meg az egészségtudatos magatartás és az egészségmegőrző
alkalmazások használatát illetően a vizsgált hallgatóknál.
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2.3. Módszer
A vizsgálatban négy felsőoktatási intézmény magyar és szerb nyelven tanuló hallgatói vettek részt.
Az online kérdőíves adatfelvételre 2019. januárjában került sor. A kérdőív magyar és szerb nyelven is
kiosztásra került a hallgatók között, az adott intézmény oktatási nyelvétől függően. A kérdőív 5
szakaszból állt. Az első szakasz a hallgatók háttéradatait vizsgálta. A második-negyedik szakasz a
hallgatók általános egészségi állapotára, sportolási és étkezési szokásaira kérdezett rá. A kérdőív ötödik
részébe a mobileszközök és az egészségügyi mobilalkalmazások használatával kapcsolatos kérdések
kerültek.
2.3. Minta
A vizsgálatba Szerbiában és Magyarországon működő felsőoktatási intézmények hallgatóit vontuk
be. Összesen 329 hallgató vett részt a felmérésben.
2.3.1. A minta háttéradatai
(1) Nem:
A vizsgálatban részt vevők 40%-a férfi (N=130), 60%-a nő (N=198).
(2) A vizsgálatba bevont intézmények:
‒ Szerbiában:
1. TFZR (Univerzitet u Novom Sadu Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin): 50% (N=165)
2. MTTK (Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka): 27% (N=87)
3. VTŠ (Szabadkai Műszaki Szakfőiskola): 4% (N=16)
‒ Magyarországon:
4. BME (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem): 18% (N=63)
(3) Tannyelv
A mintában szereplő hallgatók közül a magyarországi intézménybe járó hallgatók magyar tannyelven
folytatják tanulmányaikat. A szerbiai hallgatók közül a TFZR hallgatói szerb tannyelven, az MTTK és
a VTŠ hallgatói viszont magyar tannyelven tanulnak. Megvizsgáltuk, hogy az egyes tannyelveken
tanuló hallgatók eredményei között tapasztalhatóak-e eltérések. Két kategóriát hoztunk létre a változók
alapján:
1. szülőföldjükön anyanyelven tanuló hallgatók: 69% (N=228)
2. szülőföldjükön kisebbségi nyelven tanuló hallgatók: 31% (N=101).
(4) Szak:
‒ Tanári/tanítói szakirány: 42% (N=139)
‒ Informatika szakirány: 29% (N=95)
‒ Mérnök szakirány: 26% (N=85)
‒ Gazdasági szakirány: 3% (N=10)

2.4. A vizsgálat eredményei
2.4.1. A hallgatók egészségmagatartására vonatkozó eredmények
Megvizsgáltuk, hogy a hallgatók hogyan vélekednek saját egészségi állapotukról, felmértük a
vizsgálatban részt vevők BMI indexét, fizikai erőnléttel kapcsolatos jellemzőit, a káros szenvedélyeket
(dohányzás), sportolási szokásaikat, illetve étkezési szokásaikat.
(1) Általános egészségi állapot

A hallgatók általános egészségi állapotára ötfokú Líkert-skála segítségével kérdeztünk rá. A skálán
elért eredmények átlaga: 4,09 pont (szórás: 0,72) a lehetséges 5 pontból. A válaszok alapján a vizsgált
tanulók többsége jónak (54%), illetve nagyon jónak (29%) ítéli meg saját egészségi állapotát. A
kielégítő, rossz illetve nagyon rossz állapotot a hallgatók összesen 17%-uk jelölte (1. ábra).
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Milyen az Ön egészségi állapota?
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12. ábra: A hallgatók általános egészségi állapota
(2) BMI index

A testtömeg-indexet (BMI = body mass index) széles körben alkalmazzák az egészséges testsúly,
túlsúlyosság vagy soványság meghatározására. A BMI egy statisztikai mérőszám, kiszámítása során
a kilogrammban megadott testtömeget osztják a méterben mért testmagasság négyzetével (Ng et.al.,
1995). A WHO (Egészségügyi Világszervezet) populációs szinten 20 és 25 közötti értékeket ajánl nőkre
és férfiakra egyaránt (WHO, 2000). A testtömeg-index értékeinek besorolása hatfokú skála alapján
történik (1. táblázat).
1. táblázat: A BMI skála értékei a WHO besorolása alapján (WHO, online)
Testtömegindex (kg/m²)

Testsúlyosztályozás

< 18,5

soványság

18.5–24.9

normális testsúly

25.0–29.9

túlsúlyos

30.0–34.9

I. fokú elhízás

35.0–39.9

II. fokú elhízás

40 >

III. fokú (súlyos) elhízás

A vizsgálatban résztvevő hallgatók 60%-a esetében a BMI indexe átlagosan 23,9 volt, ami normál
testsúlyt jelent. A hallgatók 5%-a esetben mértünk a normál testsúly alatti értéket, 27%-nál pedig
túlsúlyt. 20 hallgatónál I. fokú, 5 hallgatónál II. fokú, 1 hallgatónál pedig III. fokú elhízást mértünk
(2. ábra).
BMI index
197

89
20

17
soványság

normál
testsúly

túlsúlyos

I. fokú
elhízás

5

1

II. fokú
elhízás

III. fokú,
súlyos elhízás

13. ábra: A vizsgált hallgatók BMI indexe
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(3) Dohányzás

A vizsgált hallgatók 18%-a vallotta, hogy rendszeres dohányzó, 10%-uk alkalmanként, 72%-uk
pedig egyáltalán nem dohányzik.
A kapott eredmények alátámasztják a H1/a hipotézisben foglaltakat, a megkérdezett hallgatók
egészségmagatartása kielégítő mértékű az általános egészségi állapot (közérzet, BMI, dohányzás)
tekintetében.
(4) Sportolás

A hallgatókat ötfokú Líkert-skála segítségével kérdeztük meg a sportolási szokásaikkal kapcsolatban.
A kapott eredmények alapján a hallgatók 35%-a hetente többször is sportol. 11%-uk vallotta, hogy
egyáltalán nem foglalkozik sporttal, a többiek eltérő rendszerességgel igen (3. ábra). A hallgatók
többségének (79%) nincs személyre szabott edzésterve, és mindössze 11%-uk sportol versenyszerűen.
A hallgatók többsége rendszeresen sportol, ugyan csak kevesen versenyszerűen, de az eredmények
alapján elmondható, hogy a sportolási szokások tekintetében is kielégítő a hallgatók
egészségmagatartása, ami bizonyítja a H1/b hipotézisben foglaltakat.
Milyen gyakran sportol?
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14. ábra: A hallgatók sportolási gyakorisága
(5) Étkezési szokások

A vizsgálatban részt vevő hallgatók többsége, 37%-a érzi úgy, hogy nem kiegyensúlyozott az
étrendje. 28%-uk pedig vagy nem foglalkozik a kérdéssel, vagy nem is érdekli. A megkérdezettek
mindössze 35%-a vallotta, hogy kiegyensúlyozottan táplálkozik. Táplálék formáját illetően a
megkérdezettek közül többen részesítik előnyben a húst, friss gyümölcsöt és zöldséget, tejtermékeket,
mint az édességet, rágcsálnivalókat, gyümölcsleveket vagy az energiaitalokat (4. ábra).
Fogyasztott termékek

15. ábra: A hallgatók által fogyasztott termékek
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Annak ellenére, hogy a hallgatók többségének saját bevallása szerint nem kiegyensúlyozott az
étrendje, a megkérdezettek az egészséges élelmiszereket részesítik előnyben. Ebből kifolyólag a H1/c
hipotézis is bizonyítottnak tekinthető, amely szerint a hallgatók egészségmagatartása kielégítő a
kiegyensúlyozott étrend tekintetében.
2.4.2. Az okosalkalmazások, egészségmegőrző applikációk használatára vonatkozó eredmények
A megkérdezett hallgatók többsége használ valamilyen okoseszközt, a legtöbben (68%-uk)
okostelefont, android operációs rendszerrel. A mobilalkalmazásokat illetően a legtöbb hallgató (39%) 6
és 10 közötti számú alkalmazást használ az okoseszközén. 23%-uk 11-20 közötti, 13%-uk 21-40 közötti
alkalmazást használ. A megkérdezettek 4%-a több mint 40 alkalmazást, 21%-a 5, vagy annál kevesebb
alkalmazást használ rendszeresen. Az eredmények alátámasztják a H2/a hipotézisben foglaltakat, a
megkérdezettek többsége ugyanis legalább 5 különböző okostelefon applikációt használ.
A megkérdezett hallgatók 67%-a használ valamilyen egészségmegőrző applikációt. Ezek az
eredmények alátámasztják a H2/b hipotézisben foglaltakat. Az alkalmazások számát tekintve azonban a
hallgatók 97%-a válaszolta, hogy 5 vagy kevesebb ilyen jellegű applikációt használ, csak 3%-a használ
6-10 egészségügyi vonatkozású applikációkat. A leggyakrabban használt alkalmazás a Ciklusnaptár
(Ženski kalendar), illetve az egyéb fitness, egészség jellegű applikációk. Ugyancsak használt
applikációk még a Huawey/Samsung Health alkalmazások, a Lépésszámláló, a Fitness, Yazio,
Egészség, Kalóriabázis, Endomondo (5. ábra).
Mely egészségügyi alkalmazásokat használja?
Ciklusnaptár/Ženski kalendar
Egyéb fitness, egészség
Huawey/Samsung Health
Lépésszámláló
Fitness
Egyéb étkezés, fogyókúra
Yazio
Egészség
Kalóriabázis
Endomondo

42
33
28
25
15
11
4
4
2
2

5. ábra: A hallgatók által használt egészségügyi alkalmazások

A megkérdezett hallgatók többsége elégedett, vagy teljesen elégedett az általa használt egészségügyi
alkalmazással. Mindössze 4 hallgató vallotta, hogy nem elégedett az applikációkkal
(6. ábra).
Mennyire elégedett az alkalmazásokkal?
85

35

32

4
elégedetlen

elégedett

semleges

teljesen elégedett

6. ábra: A hallgatók elégedettsége az egészségügyi applikációkkal kapcsolatban
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2.4.3. Az egyetemi hallgatók háttértényezői, és az egészségmagatartás, valamint az egészségmegőrző
applikációk használata közötti összefüggések
A vizsgált hallgatók egyes háttértényezői alapján összefüggésvizsgálatokat végeztünk az
egészségtudatosság, és a mobilalkalmazások használatát illetően.
Az egészségtudatosság vizsgálata érdekében összevontuk az általános egészségi állapotra, a BMI-re,
a dohányzásra, a kiegyensúlyozott táplálkozásra és a sportolásra vonatkozó adatokat, és megvizsgáltuk,
hogy az eltérő nemű, eltérő országokban, eltérő nyelven és eltérő szakokon tanuló hallgatók eredményei
között tapasztalható-e különbség. Ugyancsak vizsgáltuk, hogy a használt mobilapplikációk számát
illetően, illetve az egészségmegőrző alkalmazások használatát illetően tapasztalható-e különbség a
háttérváltozók alapján.
(1) Nemek közötti eltérések

A kétmintás t-próba eredményei alapján elmondható, hogy a nemek között nincs eltérés az
egészségtudatosságot meghatározó tényezők tekintetében. Az egészségmegőrző alkalmazások
használatát illetően is megegyeznek a két nem szokásai. Egyedül a használt mobilapplikációk számában
mértünk különbséget. A férfiak szignifikánsan több alkalmazást használnak, mint a nők (t=2,93
p=0,004).
(2) Országok közötti eltérések

A Magyarországon és Szerbiában tanuló hallgatók eredményei eltérést mutatnak a BMI érték, az
étrend, valamint a használt mobilalkalmazások számát illetően. A Magyarországon tanuló hallgatók
BMI indexe átlagosan 25,3, ami a túlsúlyos kategóriába esik. A Szerbiában tanuló hallgatók ezzel
szemben szignifikánsan alacsonyabb (t=2,83 p=0,005) BMI indexxel rendelkeznek. Náluk átlagosan
23,6-os értéket mértünk, amely a normál testsúly kategóriájába tartozik.
Az étrendet illetően a magyarországi hallgatók sokkal egészségtelenebbnek ítélték meg saját
táplálkozási szokásaikat, mint a szerbiai hallgatók (t=-3,23 p=0,001).
A mobilalkalmazások számát illetően a Magyarországon tanuló hallgatók szignifikánsan több
applikációt használnak, mint a Szerbiában tanuló hallgatók (t=3,97 p=0,001).
(3) Tannyelv közötti eltérések

Az összefüggésvizsgálatok egyedül a dohányzás esetében mutattak eltérést a tannyelv alapján
kialakított csoportok között. A kétmintás t-próba eredményei alapján kiderült, hogy a Szerbiában,
magyar nyelven tanuló hallgatók szignifikánsan magasabb arányban dohányoznak (t=-3,24 p=0,001),
mint a Magyarországon vagy Szerbiában többségi nyelven tanuló hallgatók.
(4) Szakok közötti eltérések

A szakok közötti eltéréseket egyutas ANOVA-vizsgálat segítségével elemeztük. Az egyetlen eltérés
a vizsgált szempontok közül az alkalmazott mobilapplikációk számában volt mérhető. A gazdasági
szakirányon tanuló hallgatók jelentősen több applikációt használnak, mint a másik három szakirányon
(tanár/tanító, informatika, mérnök) tanuló hallgatók (F=6,14 p=0,001).
2.4.4. Az egyetemi hallgatók egészségmagatartása és az egészségmegőrző applikációk használata
közötti összefüggések
A kutatási eredmények elemzése során a továbbiakban megvizsgáltuk, hogy az egyes,
egészségmagatartásra jellemző változók, illetve a mobilapplikációk használata között milyen jellegű
összefüggés figyelhető meg. A Pearson-féle korrelációs vizsgálat a következő összefüggéseket tárta fel
(2. táblázat):
‒ ellentétes irányú, gyenge összefüggés figyelhető meg az általános egészségi állapot és az
egészségmegőrző mobilapplikációk használata között;
‒ a sportolási szokások és az applikációk használata, valamint az azokkal való elégedettség között
egyaránt pozitív irányú, gyenge összefüggés tapasztalható;
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‒ az edzéstervet használók esetben is kimutatható megegyező irányú, gyenge összefüggés a
mobilapplikációkkal való elégedettség terén;
‒ a kiegyensúlyozott étrend pedig az applikációk számával, az egészségmegőrző applikációk
használatával és az azokkal való elégedettséggel is összefüggést mutat, mindhárom esetben
pozitív irányú, gyenge kapcsolatot tártunk fel.
A kapott eredmények alapján a H3-as hipotézis bizonyítottnak tekinthető, ugyanis összefüggés
mutatható ki az egészségtudatos magatartás és az egészségmegőrző alkalmazások használatát illetően a
vizsgált hallgatóknál.
2. táblázat: Az egészségmagatartás tényezői és a mobilapplikációk használata közötti összefüggések
egészségmagatartás

egészségm.

mobilapplikációk

egészségmegőrző

száma

applikáció használata

általános egészségi állapot

n.s.1

r=-0,14 p=0,009

n.s.

BMI index

n.s.

n.s.

n.s.

dohányzás

n.s.

n.s.

n.s.

sportolás gyakorisága

n.s.

r=0,11 p=0,04

r=0,17 p=0,002

edzésterv

n.s.

n.s.

r=0,11 p=0,03

r=0,004 p=0,95

r=0,02 p=0,68

r=0,13 p=0,01

n.s.

n.s.

n.s.

mobilapplikációk használata

kiegyensúlyozott étrend
versenysport

applikációk:
elégedettség

2.5. A kutatás eredményeinek összefoglalása

A mintában szereplő hallgatók vizsgálata során kiderült, hogy az egyetemisták egészségmagatartása
kielégítő mértékű. Az általános egészségi állapot, a BMI index értéke valamint a dohányzási szokások
mértéke egyaránt alátámasztotta a feltevést. A különböző országokban tanuló hallgatók között a BMI
index tekintetében mértünk jelentős eltérést. A szerbiai hallgatók a normál, ezzel szemben a
magyarországi hallgatók a túlsúlyos kategóriába esnek ezen mérőszám alapján. Utóbbiak saját
bevallásuk szerint egészségtelenebb táplálkozási szokásokkal bírnak, mint Szerbiában tanuló társaik. A
hallgatók sportolási és táplálkozási szokásai szintén pozitívak.
A hallgatók a feltételezéseknek megfelelően használnak okosalkalmazásokat, a legtöbben legalább
6-10 applikációt. Az eredmények alapján a férfiak jelentősen több alkalmazást töltenek le, mint a nők.
A magyarországi hallgatók ugyancsak több alkalmazást használnak, mint a szerbiai hallgatók, és a
gazdasági szakon tanulók csoportja az, amelyik minden más szakon tanuló hallgatótól több
applikációt tölt le.
A használt alkalmazások egy része a hallgatók többségénél valamilyen egészségmegőrző applikáció.
Az egészségügyi vonatkozású alkalmazásokat nem használják nagy számban, de a legtöbb nő
alkalmazza a Ciklusnaptárt, és gyakori a fitness-applikációk és egyéb, a helyes mozgást illetve
táplálkozást támogató alkalmazások használata.
A kutatási eredmények rámutattak arra, hogy van összefüggés az egészségmagatartás, illetve az
egészséget támogató applikációk használata között. Kiderült, hogy azok a hallgatók, akik kevésbé érzik
egészségesnek magukat, több ilyen alkalmazást töltenek le. A rendszeresen sportoló, edzéstervet
használó, kiegyensúlyozottan étkező hallgatók szintén több egészségmegőrző applikációt használnak,
és elégedettek is az alkalmazások nyújtotta előnyökkel.

1

n.s.: nincs összefüggés
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3. Következtetés
A teljes körű egészségfejlesztés legfontosabb célja, hogy a legfiatalabbtól a legidősebb korosztályig
mindenki részesüljön a teljes testi-lelki jóllétet, egészséget hatékonyan fejlesztő, rendszerszerűen
működő egészségfejlesztő tevékenységekben. Ma már semmilyen, széles körben alkalmazott fejlesztő
tevékenység nem nélkülözheti a technika vívmányait, eszközeit. Az okoseszközök használata az
egészségfejlesztés során sem kerül szembe az egészségtudatos magatartással, hanem annak támogatása,
fejlesztése céljából kerülhet felhasználásra. Az egészségügyi vonatkozású applikációk használata
elősegíti az információszerzést, az egészséggel attitűdök megváltoztatását, új lehetőségeket, segítséget
nyújtanak lényegében bármely korosztály számára az egészséges életmód felé vezető úton.
Kutatásunk eredményei alátámasztják azon feltevéseket, hogy a mobilapplikációk használata
segítséget jelenthet az egyetemi hallgatók számára az egészséges életmód, a rendszeres testmozgás, az
egészséges táplálkozás szokásának kialakításában és annak fenntartásában. Indokoltnak érezzük a
hasonló témában történő kutatások folytatását, és az egyetemi hallgatók véleményének figyelembe
vételét mobilalkalmazások fejlesztése, sőt teljeskörű, az egészségfejlesztést célzó programok tervezése
során is.
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EFFECTS OF HEALTHCARE MOBILE APPS ON STUDENTS’ HEALTH BEHAVIORS
Abstract
Lifestyle is influenced by everyday activities that can either have a health-promoting or risk-increasing
effect on health. Some of these factors are as simple as everyday activities such as sleeping, eating, exercising,
smoking and drinking, which are all closely related to health. In the case of students, another type of everyday
activity affecting health is the use of ICT tools. Like other factors, this may also have both a positive or
negative effect on health. The daily use of individual healthcare applications can have a positive impact on
young people's health behavior.
In our research, we examined the health status of students studying in Serbia and Hungary, and studied
the correlation between the use of health-care applications and other health-related factors.
Keywords: health care applications, lifestyle, students’ health behavior
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CLUSTER ANALYSIS IN A LANGUAGE SCHOOL'S
E-LEARNING PROGRAM
VITÉZ NAGY
Corvinus University of Budapest, Budapest, Hungary
vitez.ngy@gmail.com
Abstract
Getting a university degree in Hungary is hindered by the lack of a proper language exam certificate,
therefore the government is aiding the students to acquire one. This quantity can only be handled by elearning solutions. In my research I will examine the effectiveness of a language school’s preparatory
course, which consists of a placement test, a 4-week long e-learning material, and a final exam. With
the help of cluster analysis, I will look for specific groups based on the two test results and the
willingness of learning in the 4 weeks. The expectations were, that there should be minimum two
clusters: one with students who have better results after participating in most of the 4 week’s e-learning
program, and an other one with students who didn’t achieve better test results at the end, because they
have not diligently participated in the e-learning program. Using cluster analysis, there were three groups
the students could be classified into, based on their willingness to start the weekly e-learning contents
and their test results. The two kind of test scores were showing quite the same information thus they
were merged into one principle variable via factor analysis.
Keywords: e-learning, cluster analysis, factor analysis, language learning, language exam
1. Introduction
It is said that Hungarian people’s languages skills are behind the European average. (Bodnár, 2018)
There are obligatory language courses both in elementary school and high school, and it is also
compulsory to own a language exam certificate to apply to any university, but it wasn’t always the case.
That could be the reason why lots of people could not get their university degree on account of the lack
of a proper language exam certificate. Therefore, there are some initiations by the government to
encourage these people to take the language exams for free, in order to get their diploma. (Magyar
Államkincstár, 2018)
To help the students trying to get their language exam certificates, some Hungarian language schools
offer e-learning courses, so they can handle the large number of applicants with less teachers. One of
these language schools has a Moodle e-learning system, which is capable of logging the progress and
results of the students properly. They offer courses both in English and German, at B2 (intermediate)
and C1 (advanced) levels. All the courses start with a so-called placement test, which helps the students
measure their language skills. After that, they can (optionally) participate and complete weekly some elearning contents for 4 weeks. Finally, at the end of the course there is an exam, some part of which is
corrected by the system automatically, and some (typically letters) by actual professional teachers.
My research goal is to highlight some interesting facts about the students of these e-learning courses.
I collected and extracted the data from this particular Hungarian language school’s Moodle e-learning
system, which contains 801 samples (each of one representing a student, its basic information and
results). Originally more than 10.000 students entered these courses, but I made some corrections in the
data (filtering out plenty of irrelevant students who didn’t actually take the course).

In my assignment I will focus on the following research questions:
‒

Based on their test results and willingness to complete the weekly e-learning materials, how
many clusters can we create from the students?
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‒

Can we decrease the dimensions of the relevant variables by merging those which have the
similar meaning?

2. Description of data
I could export all the basic data which I needed for the research to examine, although I had to use
several Excel functions to build a database from the separate data samples. Therefore, the built database
was already cleaned, because I manually checked all the data against anomalies and
invalid values.
2.1. Variables
The variables I merged into one single database were the following:
‒ id: a unique number for each student. (numeric)
‒ gender: defines the student’s sex. m – male, f – female (string, nominal variable)
‒ lang: defines the learnt language. eng – english, ger – german (string, nominal variable); (this
variable became irrelevant, because after cleaning the data only English learning students
remained in the sample);
‒ level: defines the level of the learnt language. mid– B2 level, high – C1 level (string, nominal
variable);
‒ placement_score: score of the initial placement test within the 0-100 interval (percent, scale
variable);
‒ course_count: represents the number of the attempted e-learning courses out of 4 weeks
(numeric, scale variable);
‒ exam_score: score of the final exam test within the 0-100 interval (percent, scale variable);
‒ weekly_average: achieved average score of the weekly e-learning contents within the 0-100
interval. (percent, scale variable)
2.2. Common facts about the samples
At the end, I had a database containing 801 samples, all of which fitting the following criteria:
‒ All the students took part in the courses voluntarily and had only their own motivation (no
rewards were involved).
‒ Every student has started with and tried the placement test (I filtered out those students who
didn’t start the test). The content of the tests itself were the same for all the students on the
different learning levels.
‒ The weekly e-learning materials were not obligatory, and no penalties were given to those
who missed some (or all) of them.
‒ Every student tried the final exam test (I filtered out those students who didn’t start the test).
The content of the tests itself were the same for all the students on the different learning
levels.
‒ The final exam tests involved writing essays as well, which were corrected by professional
English teachers using the same scoring sheet.
2.3. Descriptive statistics
First, really shortly here are some basic descriptive statistics about the data. The placement test scores
are between 4%-100%, while the final exam scores are between 20%-97%, with 10.83% and 10.71%
standard deviation respectively. Although it is worth mentioning that the average of the placement tests
was actually a bit higher, than the final exam scores. As mentioned above, the number of weeks the
students learnt the e-learning materials can be between 0 and 4, as there were 4 weeks of e-learning
contents.
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Table 1: Descriptive statistics about the numeric variables
placement_score

N
801

Range
96.00%

Minimum
4.00%

Maximum
100.00%

Mean
58.1835%

Std. Deviation
17.83157%

course_count

801

4

0

4

3.06

1.379

exam_score

801

77.00%

20.00%

97.00%

56.8818%

10.71312%

weekly_average

716

93.25%

0.00%

93.25%

49.5561%

24.71544%

Valid N (listwise)

716

3. Cluster analysis
After the looking at the descriptive statistics, I applied the hierarchical cluster analysis to reveal
how many clusters can be formed from the 801 students included in my analysis. In case of cluster
analysis, scale variables are usually standardized (Kaufman and Rousseeuw, 2009), so I started with
standardizing the following variables, which were later involved to perform the cluster analysis:
‒ placement_score  Zplacement_score
‒ course_count  Zcourse_count
‒ exam_score  Zexam_score
‒ weekly_average  Zweekly_verage (not used in the analysis)
An important note on the course_count variable: as there are only 4 weeks of e-learning contents,
and its values can only be integers between 0 and 4, it could be realized as an ordinal variable. But
theoretically we can also use it as a numeric, scale variable, thus we can use it both in the cluster analysis
and in the factor analysis.
3.1. Hierarchical cluster analysis
In this chapter I will use three different methods of hierarchical cluster analysis to conduct a
comprehensive analysis and create certain group based on the student’s placement test, willingness of
participation and exam score.
3.1.1. Between groups linkage method
As a first method, hierarchical cluster analysis was applied with the “Between groups linkage
method” with measure interval squared Euclidean distance (SPSS standard setting) and a dendrogram
was performed to plot the results in a graph form. The dendrogram shows that three clusters of students
were formed according to the strength of their correlation:
1. The first cluster includes 1 student, who started all 4 e-learning contents, but achieved terrible
results in both tests.
2. The second cluster contains 7 students, who reached good results in the placement test, not so good
results in the final test, although they started most of the e-learning contents.
3. The third cluster has all the remaining students, mainly reaching better results at the end than in
the placement test.
The interpretation of this type of hierarchical cluster analysis can be the following: it can be
concluded that the students were grouped in clusters according to their willingness to activities. The first
cluster hosts a “diligent but not skilled” student, the second one is the place for those whose results
became worse after learning, while the third cluster hosts students who has the ability to learn.
3.1.2. Ward’s method
For further analysis of this dataset, I used the “Ward’s method” with measure interval squared
Euclidean distance. In this method the cluster membership is assessed by calculating the total sum of
squared deviations from the cluster’s mean. (Ward, 1963) Although the number of clusters remained 3,
the number of students within each cluster changed (206, 165, 430), so we can conclude that in this case
the two methods give different results. This time, students in the three clusters are grouped according to
the following:

648

1. The first cluster includes 206 students who has quite the same results in the initial and final exams,
regardless of their willingness to learn weekly.
2. The second cluster contain 165 students, with no significant correlation between the test results
and the weekly learning (some got better, some got worse).
3. The third cluster has 430 students, who achieved some progress, but not necessarily because of
their weekly learning habits.
3.1.3. Furthest neighbor method
Finally, clustering of students was also analyzed by the furthest neighbor clustering or the so called
“Complete linkage clustering method” with measure interval Euclidean distance. During this method,
two by the shortest distance separated clusters are combined. (Johnson, 1967) This method showed also
similar, just slightly different results than the first one: students are grouped into three clusters again,
the number of students in the clusters separately are similar to the numbers of the between groups linkage
method. The dendrogram represents that students in the first cluster are within a short distance with each
other, while the second cluster shows a slightly different picture, namely students in this cluster are
rather far from each other. Cluster two can further grouped into further different sub-clusters, which is
the characteristic of the complete linkage method: it has a distance stretching effect and the new items
stepped in the cluster are likely to form new sub-cluster than connecting to items already in the cluster.
3.1.4. Summarizing the hierarchical cluster analyses
In summary, it can be concluded, that the three methods show similar results, but each of them has
its unique characteristics. Generally, I chose the number of clusters by the thumb rule, that the branches
of the dendrogram’s tree are supposed to be cut at a level where there is a lot of ‘space’ to cut them, that
is where the jump in levels of two consecutive nodes is large. In the last case, by the farthest neighbor
clustering method during the iteration a new cluster is formed rather than connect items to the existing
clusters. In the between groups linkage a chain effect is observable, as the clusters items based together
the linkage of the variable items. In this method it is enough to have similarities with one item already
in the cluster and so it will be clustered to the existing group of variables. By contrast, the Ward’s method
created a significantly different grouping compared to the other two.
3.2. K-means clustering
After getting the results of the hierarchical cluster analysis, I also ran the k-means clustering. Based
on the result of the hierarchical cluster analyses, the 801 students in the database could be clustered into
three clusters, therefore I defined the number of the clusters as three in the k-mean cluster as well and
used the same variables as before.
Table 2: K-means clustering: ANOVA
Cluster
Zscore(placement_score)

Mean Square
184.038

Error
df
2

Mean Square
.541

df
798

F
340.017

Sig.
.000

Zscore(course_count)

305.290

2

.237

798

1286.153

.000

Zscore(exam_score)

138.677

2

.655

798

211.739

.000

(The F tests should be used only for descriptive purposes because the clusters have been chosen to maximize the
differences among cases in different clusters. The observed significance levels are not corrected for this and
thus cannot be interpreted as tests of the hypothesis that the cluster means are equal.)

Null hypothesis of the analysis is that the expected values are not different from each other, it means
that the groups are the same in the case of the concerned variable (p > 0.05). It is observable in Table 2
that all the three p-values are less than the critical significance level (p < 0.05), so we can refuse the null
hypothesis and state that all the groups are different, and all three variables are needed.
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Table 3: K-means clustering: Number of Cases in each Cluster

Cluster

1
2
3

278.000
184.000
339.000
801.000
.000

Valid
Missing

As it can be seen in Table 3, there are 278 students in the first cluster, 184 students in the second
cluster, and 339 students in the third cluster.
Table 4: K-means clustering: Final Cluster Centers

Zscore(placement_score)
Zscore(course_count)
Zscore(exam_score)

1
-.82346
.45136
-.66823

Cluster
2
-.09106
-1.59836
-.19916

3
.72471
.49741
.65608

Table 4 reveals that the “scoring” variables (test scores and learning willingness) in the first and third
cluster are in opposite directions from the average, although the willingness in learning is quite the same
for them. In the second cluster the standardized cluster centers of all three variables are below the
average, the “scoring” variables just slightly, but the willingless to learn is significantly less than the
average.
4. Factor analysis - Principal Component Analysis (PCA)
The purpose of the principal component analysis is to concentrate the information in an effective
way, furthermore, to identify and measure the latent variables. (Kline, 2014) This method analyses the
relationship between the three variables: test results and willingness of weekly learning. First of all, the
adequacy of sampling should be tested by using the Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) and Bartlett test (Table
5).
Table 5: KMO and Bartlett’s Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square
df
Sig.

.515
149.280
3
.000

The KMO value is 0.515 which is slightly greater than the threshold, therefore it is barely adequate
for further analysis. The Bartlett’s Test’s significance value (p-value) is 0.000, which means that the
null hypothesis (the variables are independent) can be rejected. Both of the tests proved that a principal
component analysis can be used for these data because of the sample adequacy. The strengths of the
relationships between the standardized variables is shown in Table 6.
Table 6 – Correlations
Zscore
(placement_score)
Correlation Zscore(placement_score)
1.000
Zscore(course_count)
.079
Zscore(exam_score)
.404
Sig. (1-tailed) Zscore(placement_score)
Zscore(course_count)
.013
Zscore(exam_score)
.000
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Zscore
(course_count)
.079
1.000
.081
.013
.011

Zscore
(exam_score)
.404
.081
1.000
.000
.011

From the three variables only the placement_score and the exam_score show significant correlations
with each other (0.404), while the course_count variable represents rather weak correlation with the test
scores. For this reason, the PCA presumably will produce at least two factors as an output.
Anti-Image Matrices (Table 7) are also kind of a method for measuring the adequacy of each
variable. The KMO value of each variable in the matrix diagonal is higher than the 0.5 threshold, which
means that all the variables are representing valuable information. This measure checks the partial
correlations as well. The non-diagonal values have to be close to zero (except of the value -0.400, they
are relatively close to zero).
Table 7: Anti-image Matrices
Zscore
(placement_score)
Anti-image Covariance Zscore(placement_score)
.835
Zscore(course_count)
-.046
Zscore(exam_score)
-.334
Anti-image Correlation Zscore(placement_score)
.510a
Zscore(course_count)
-.051
Zscore(exam_score)
-.400
a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Zscore
(course_count)
-.046
.991
-.049
-.051
.700a
-.054

Zscore
(exam_score)
-.334
-.049
.835
-.400
-.054
.510a

Values in the Communalities table (Table 8) show how much information is transferred into the
principal components (e.g. in case of the placement test results 67% of the information is transferred).
Under “Extraction” the values of the scores are high (>0.65), the lowest communality value with 0.091
is the variable course_count, which means that all variables except the willingness to learn should be
taken into consideration during the analysis.
Table 8: Communalities
Initial
Extraction
Zscore(placement_score)
1.000
.670
Zscore(course_count)
1.000
.091
Zscore(exam_score)
1.000
.672
Extraction Method: Principal Component Analysis.

In the Total Variance Explained table (Table 9) the initial eigenvalues (column “Total”) measure
the amount of the variation explained by each principal component. In the case of the three variables of
the analysis there are one eigenvalue greater than one, which in that case means that principal
components account for more variance than accounted by one of the original variables. Therefore, the
information content of the three variables can be reduced to a two-dimensional space with minimal loss
of information. The first principal component accounts for the 47,772% of the total variance. The
eigenvalues of the other two variables are less than one, so they cannot contribute significantly and
increase the information content of the first two principal components. Figure 1 in the App. shows
eigenvalues in a plot.
Table 9: Total Variance Explained
Initial Eigenvalues
Extraction Sums of Squared Loadings
Component Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
1
1.433
47.772
47.772 1.433
47.772
47.772
2
.971
32.351
80.123
3
.596
19.877
100.000
Extraction Method: Principal Component Analysis.

These results justify, that the content of the variables can be reduced to two principal components.
To see which of the variables are transformed into which of the two principal components, I have to
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analyse the component matrices (Table 10). These matrices contain the correlation values between the
principal components and the variables. Based on the matrix, it can be deducted that the two variables
about the test scores show strong correlation with the first principal component and as mentioned earlier,
the course_count variable should not be taken into consideration at all. Component 1 could be named as
Test results. Because only one component has been extracted, the component matrix cannot be rotated.
It could be used for separating those variables which correlate with multiple components without losing
information.
Table 10: Component Matrix
Component
1
Zscore(placement_score)
.819
Zscore(course_count)
.302
Zscore(exam_score)
.819
Extraction Method: Principal Component
Analysis.
a. 1 components extracted.

5. Summary
I have collected samples and built my own database from a Hungarian language school’s e-learning
courses. The multivariate statistical analysis has highlighted some interesting insights about the students
and their attitude. It turned out using cluster analysis, that there are three groups the students can be
classified into, based on their willingness to start the weekly e-learning contents and their test results.
Examining the two kind of test scores, we could conclude that they are showing quite the same
information therefore they can be merged into one principle variable via factor analysis. The correlation
of these two variables confirms this theory. It could be interesting for further analysis to examine the
students’ result from real language exams and check how the clusters and the factors would vary.
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Összefoglaló
A Földön már több, mint 4,5 milliárd ember használja az internetet. Egy 2017-es felmérés alapján a
világ adatmennyisége 2,7 Zettabyte, ami 2025-re elérheti a 175 ZB-ot. Az elmúlt évek során több
nagyvállalatot is kibertámadás ért, ahol milliós nagyságrendű felhasználó személyes adatai kerültek
bűnözőkhöz. Jogosulatlan kezekben ezen adatokkal számos visszaélés, gazdasági csalás, vagy akár
személyiség lopás is kivitelezhető.
Kutatásomban bemutatom a biztonságtudatosság növelésének fontosságát, kiemelve az oktatási
rendszerbe frissen belépő Alfa generáció tagjaival kapcsolatos feladatokat. Nekik már nem okoz gondot
az infokommunikációs technológiák használata és a gyors információáramlás sem. Számukra
nélkülözhetetlen az információk és személyes adataik megfelelő szintű védelme. A társadalom
átalakulóban van, hiszen egyre több információt osztunk meg magánéletünkről, anélkül, hogy tisztában
lennénk ennek későbbi következményeivel.
Kulcsszavak: oktatás, IKT, biztonságtudatosság, Alfa generáció
1. Bevezetés
Napjainkban több mint 4,5 milliárd ember használja aktívan az internetet.[1] Ez a szám rohamosan
növekedik, ahogy az emberiség által létrehozott adatok mennyisége is. A felhasználók által kreált és
kezelt adatok növekedését azonban a legtöbb esetben nem követi olyan intézkedés, amely az adatok
integritását védené. Szinte mindennaposok a kibertámadások különböző adatközpontok, szerverparkok
ellen. Sajnos egyszerű felhasználóként ezek ellen sem sokat tehetünk, hiszen nem mi őrizzük az adatok
többségét.
Ezzel szemben az általunk létrehozott és kezelt adatok biztonságával igenis tudunk foglalkozni,
amennyiben pár egyszerű dolgot beépítünk az adatkezelési eljárásainkba. Ezzel meg tudjuk nehezíteni
azok megszerzését és elérhetjük azt, hogy a mi adatainkhoz ne, vagy csak nehezebben tudjanak
hozzájutni és inkább könnyebb célpontot keressenek. Ugyanakkor tisztában kell lennünk azzal is, hogy
ha a támadó(k)nak a mi adatunk kell, akkor nem fogja őket eltántorítani szinte semmi sem.
Az adataink védelmének ára van, méghozzá az, hogy pár kényelmi funkciókról le kell mondanunk.
Nem lehet például megfelelően védeni például egy olyan mobiltelefont, aminek a feloldásához nem kell
semmilyen kód, minta, vagy biometrikus azonosítás. Emiatt szükségesnek tartom nehezen visszafejthető
jelszavak, vagy azonosítók beállítását információink védelmére. Ne kövessük azok táborát, akik szerint
még mindig a három legjobb jelszó az 123456, a password, vagy az 12345678. [2]
A helytelenül, vagy egyáltalán nem alkalmazott információbiztonsági megoldásokat kihasználva
megkárosíthatják a felhasználókat. A rosszul megválasztott víruskeresők miatt az utóbbi években
előfordultak zsarolóvírusos támadások, amely során elérhetetlenné tették a számítógép merevlemezének
tartalmát és csak a váltságdíj megfizetés után oldották fel azt. A nem megfelelően védett adatokkal
személyiséglopásokat (identity theft) is végre hajtottak, amely során új szolgáltatási szerződéseket
kötöttek az áldozatok nevében. Ennek a támadási módszernek a hatásairól, eredményeiről az Insurance
Information Institute (USA) több éve statisztikákat készít. Ez kimutatta, hogy 2018-ban a visszaélések
több mint 40%-ban új hitelszerződéseket kötöttek az áldozatok nevében. [3] Azonban a támadások nem
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feltétlenül a személyes, vagy pénzügyi adatok megszerzése irányulnak. Lehetséges céljuk a
számítógépek szabad erőforrásainak kihasználása egy nagyobb számítási kapacitást igénylő
feladat/támadás végrehajtása érdekében.
Számos esetben előfordult már, hogy a nagy vállalatok, szervezetek sem alkalmaztak megfelelő
védelmi rendszerek az információk védelmére. Gondoljunk csak a Facebook-Cambridge Analytica,
vagy akár a Julian Assange-Wikileaks adatvédelmi ügyekre, vagy a közelmúltban elszaporodott hacker
támadásokra. Erre a legutóbbi ismert példa a Magyar Fejlesztési Központ teljes szerverparkját
használhatatlanná tették. [4]
Felhasználóként az adatok és adathordozó eszközök védelmére fokozottabban oda kell figyelni, meg
kell ismerni a veszélyeket és fel kell hívni ezekre a figyelmet. Ezzel növelni lehet a saját és környezetünk
biztonságtudatosságát.
Az oktatási rendszerben egészen az alsós tagozattól kezdődően fel lehet hívni a figyelmet az
információbiztonsággal kapcsolatos veszélyekre. A tanulmányaikat most kezdő Alfa generáció tagjai
nagyrészt már egészen korán megkezdték az IKT eszközök használatát [5], de nincsenek tisztában az
ezzel járó veszélyekre. Kutatásom során arra kerestem a megoldást, hogy milyen módszerrel lehet
megismertetni az őket, az Alfa generációt tagjait az adataikra, eszközeikre leselkedő veszélyekről,
valamint a lehetséges védelmi intézkedésekről. Célom, hogy a biztonságtudatosság beépüljön a
mindennapi életükbe és ne szükséges rosszat lássák benne.
2. Biztonsági kultúra megvalósítása, tudatosítása
Nem csak az Alfák, hanem az azokat megelőző Y és Z generáció tagjai is egyre nagyobb arányban
használnak már infokommunikációs eszközöket, ennek okán egyre sürgetőbb a megfelelő
információbiztonsági kultúra kialakítása. Fontosnak gondolom, hogy megfelelő iránymutatást kapjanak
ahhoz, hogy a személyes adataikat és eszközeiket biztonságosan használják és tárolják.
Kutatásom során az információbiztonsági kultúra kialakításával kapcsolatos területen az OECD
(Organisation for Economic Co-operation and Development - Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési
Szervezet) [6] által megfogalmazott kilenc alapelvet vettem figyelembe. Ezek az alapelvek egyaránt
vonatkoznak a különböző felhasználókra, diákokra, tanárokra is, a szerepükhöz megfelelő felelősségi
körrel. Az összes felhasználó segítséget kap a tudatosítás, oktatás, információmegosztás és képzés által,
mely a biztonság jobb megértését és jobb biztonsági gyakorlatokat eredményezhet.
Az első ilyen legfontosabb elv, a tudatosítás elve. Ez magába foglalja a környezetünk ismeretét.
Mindenkinek meg kell ismernie, hogyan is épül fel az információs rendszer, milyen előnyei és milyen
kockázatai, veszélyei vannak. Meg kell ismertetni a diákokat az érem másik oldalával, az esetleges
következményekkel, kimenetelekkel. Számos példát fel lehet hozni biztonsági kockázatokra kezdve a
zsarolással egészen a személyiséglopásig. Az Amerikai Egyesült Államokban szinte mindennaposok
azok az események, amikor egy tanuló valamely közösségi médiaportálon cikizés tárgya lesz es emiatt
helytelen cselekedetre szánja el magát. Legyünk tisztában az információ erejével és ezt a gondolatot
adjuk át a következő generációknak is.
A második ilyen alapelv a felelősség elve. Az infokommunikációs rendszer minden felhasználója,
üzemeltetője, fejlesztője és tulajdonosa is felelős a hálózat biztonságáért más-más területen és más-más
mértékben. Annak érdekében, hogy a biztonságot fent tudjuk tartani, minden egyes szereplőnek
tudatában kell lennie saját felelősségével.
A válaszintézkedések alapelve két fő részből tevődik össze. Az első lényege, hogy a váratlan
biztonsági eseményeket kellő időben együttesen kell észlelni, megelőzni, illetve válaszlépéseket tenni.
A második fő része a folyamatos információcsere az észlelt sebezhetőségekről, fenyegetettségekről.
Az etikai alapelv értelmében tiszteletben kell tartani mások jogos érdekeit és tisztában kell lennünk
azzal, hogy cselekedeteink, vagy éppen annak hiánya milyen hatással lehet a többi felhasználóra.
A demokrácia alapelv kimondja, hogy az információbiztonságot megvalósító megoldásoknak
összhangban kell lennie a demokratikus társadalom értékrendjével, valamint támogatni kell a
gondolatok, ötletek szabad áramlását. Továbbá nem szabad korlátozni a személyes adatok védelmét, az
átláthatóságát és a nyitottságát.
A kockázatfelmérés alapelve előírja, hogy a biztonsági rendszereink tervezése során elsősorban a
tényleges külső és belső kockázatokat kell felmérni. A felmért kockázatokból meg kell határozni a
fenyegetéseket, sebezhetőségeket és ezek hatásait mind a saját szervezetünkre, mind másokra. Fontos
lépés meghatározni az elfogadott/elviselhető kockázat mértékét is.
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Biztonságszervezés és végrehajtás alapelve alapján az információs hálózat minden elemét az
optimális biztonság mentén kell megtervezni. A tervezésnél a potenciális veszélyek és kockázatok
csökkentését, valamint a hatások minimalizálását kell figyelembe venni. A védelmi szint
meghatározásánál az előzőekben bemutatott alapelvek érvényesítése mellett törekedni kell a
kockázatarányosságra.
A biztonságszervezési alapelv lényege, hogy minden szervezési feladatunknak a kockázatfelmérésen
kell alapulnia és követnie kell a dinamikusan változó biztonsági állapotunkat. Vizsgálnunk szükséges a
jövőbeni fenyegetettségeket, zavarokat. A biztonságszervezés kiterjed az információvédelmi
rendszerelemek, irányelvek és szabályzatok folyamatos ellenőrzésére, valamint karbantartására.
A kilencedik és egyben utolsó alapelv az újraértékelés alapelve. Ez az elv lényegében összefoglalja
az előző nyolc alapelvet. A változó biztonsági környezetünkben folyamatosan felül kell vizsgálniuk és
újra kell értékelniük az információs rendszerek és hálózatok biztonságát és megfelelő módosításokat
kell eszközölnünk a biztonsági irányelvek, gyakorlatok, intézkedések és eljárások terén. Folyamatosan
jelennek meg újabb és újabb fenyegetések, valamint sebezhetőségek, amelyek kockázatait kezelnünk
szükséges.
A fenti kilenc irányelv elfogadása, valamint az útmutatásainak betartása elősegítik a biztonsági
kultúra kialakulását és fejlesztését a társadalomban. Az információbiztonsági környezetünk
folyamatosan változik, egyre másra jönnek az újabb és újabb kockázatok. A biztonsági kultúra
kialakulásában, kialakításában fontos szerepe van a biztonságtudatosságnak. Dr. Lazányi Kornélia: A
biztonsági kultúra című írásában a szervezetekre vonatkozóan így fogalmazta meg:
„A biztonsági kultúrának tehát szükséges eleme tehát a tudás és kompetenciák mellett a tudatosság
és a szándékosság. A biztonsági tudatosság nem más, mint az egyének veszélyérzete, mely nem csupán
a személyes, de a szervezeti biztonságot fenyegető tényezőkre is kiterjed.” [7]
Véleményem szerint a szervezetet itt tágabban értelmezve a társadalomra is vonatkoztathatjuk. Ebből
kiindulva a biztonsági kultúra kialakításához szükséges a tudást az oktatási rendszerben lehetne átadni
a diákok részére. Itt nyílik meg a lehetőség arra először, hogy bemutatásra kerüljenek az
információbiztonsággal kapcsolatos veszélyek és az azok elhárításához, megelőzéséhez szükséges
intézkedések. A következő fejezetben ezek a veszélyeket, az okozott hatásaik és az ellenük történő
védekezési módszerek kerülnek bemutatásra.
3. Az infokommunikációs rendszerek felhasználóit közvetlenül fenyegető veszélyek, hatásaik és
megfelelő kezelésük
Jogosulatlan adathozzáférésről akkor beszélünk, ha illetéktelen személy(ek) hozzáférnek, vagy
módosítják adatainkat. Ez alatt általában a felhasználói azonosító és a hozzá tartozó jelszó megszerzését
értjük, azonban ide tartozik a személyes azonosításra szolgáló belépőkártya megszerzése is. Hatása
többrétű lehet, az egyszerű adathozzáféréstől egészen a minősített adatokkal összefüggő
információbiztonsági incidensing. Védekezni ellene nehezen megfejthető, kombinált jelszavak
használatával, valamint kockázatarányos védelmi rendszerek kiépítésével lehetséges.
Jelszavak megszerzésére vagy feltörésére az utóbbi években több nagy nemzetközi példa is akadt
(Facebook, Uber, AOL, stb.) [8]. Az egyszerű felhasználó, továbbra is az 123456-ot használja
jelszóként, vagy valami hozzá kapcsolható személyes adatot, mint például születési dátum, kisállat neve
stb. Abban az esetben, ha a támadó célja kifejezetten az adataink megszerzése, akkor beveti a próbálkozó
(brute force) programot, amely elsőként a velünk kapcsolatos adatokból generált jelszavakkal próbál
belépni a rendszerbe. A jelszavak megszerzése, megfejtése ellen megfelelően kialakított, kisbetűnagybetű-szám-különleges karakter kombinációval lehetséges védekezni.
A vírusok, mint apró kis kártevőprogramok, melyek céljai egy konkrét feladat véghezvitele, akár
rombolásról, akár zsarolásról legyen szó. A legtöbb esetben valamilyen indítható állományból kerülnek
az infokommunikációs eszközünkre. Az állományt elindítva a vírus már aktivizálja is magát és adott
dátum, vagy parancs hatására elvégzi a konkrét feladatát. Az utóbbi években a mobiltelefonos vírusok
is elszaporodtak, egyelőre leginkább Androidos készülékeken, köszönhetően a nyílt forráskódnak.
Védekezni ellenük, naprakész adatbázissal rendelkező vírusírtóval lehetséges. Ugyanakkor kiemelném,
hogy biztonságtudatos hozzáállás esetén nem engedélyezzük ismeretlen forrásból származó programok
telepítését.
A férgek olyan kártevők, amelyek kihasználják az eszközeink, vagy a hálózat biztonsági
beállításainak hibáit és terjesztik magukat. Alapvető céljaik a fájlok törlésétől a zombihálózat(botnet)
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kiépítéséig terjed. Például a Conficker féreg térdre kényszerítette a francia légierőt, mert nem tudták
kiküldeni a repülési terveket a vadászgépeknek.[9] Védekezni ellene a hálózati és infokommunikációs
eszközeink folyamatos biztonsági szoftverfrissítésével lehetséges.
A trójai programok olyan hasznosnak tűnő programok, amelyek a látható funkciójuk mellett további
veszélyes funkciókat is ellátnak. Jellemzően fertőzött honlapokról, vagy e-mailekből kerülnek fel az
eszközeinkre. Az adatszerzés és a botnet hálózatok kiépítése a legfontosabb feladatuk. Legismertebb
ilyen trójai a Zeus volt, amely segítségével 2007 és 2011 között gyűjtötte a banki hozzáférési
információkat és ezzel nagyságrendileg 70 millió dollár kárt okoztak.[10] Védekezni ellene naprakész
víruskereső programmal lehetséges.
A kémprogramok (spyware) és a kártevő programok (malware) hasonlóan az előzőkhez azzal a céllal
készültek, hogy megszerezzék a felhasználó személyes, vagy banki adatait. Ezek egyik változata az
utóbbi időben feltűnt „zsarolóvírus” (ransomware), amely váltságdíj hatására teszi újra
elérhetővé/olvashatóvá a megfertőzött fájlokat. Hatása szerteágazó lehet az „egyszerű” adatlopástól
egészen a kormányzatokhoz tartozó számítógépek megfertőzéséig. Védekezni ellenük nehéz, a
folyamatos fejlesztésük miatt, azonban naprakész vírus és kártevő irtó alkalmazása javasolt.
A fenyegető veszélyek közé lehet sorolni még a kéretlen leveleket (spam), a hamis láncleveleket
(hoax) és a reklámprogramokat is. Ezek együttes jellemzője, hogy egy fertőzött honlapon megadott email cím vagy letöltött segédprogram alapján „bombázzák” a felhasználót üzenetekkel. Ezek leginkább
az erőforrássokra és a komfortérzetre vannak hatással. Védekezni ellene főként azzal lehetséges, hogy
csak megbízható honlapon regisztrál a felhasználó.
Az adathalász (phising) oldalak a legtöbb esetben pénzintézetekhez kapcsolódó internetbankos
oldalak lemásolásával jönnek létre. Egy kapott e-mailben felkérik a felhasználót, hogy lépjen be az
internetes bankjába és változtasson jelszót, mert biztonsági incidens történt. A jelszóváltoztató oldalhoz
tartozó linket a levélbe elhelyezik, így az eredeti oldallal kísértetiesen megegyező oldalra vezeti el a
gyanútlan felhasználót, ahol beírja a kért adatokat és kiszolgáltatja azokat a támadók részére. Védekezni
ellene odafigyeléssel és körültekintéssel lehetséges.
Amennyiben úgy érezzük, hogy mégis megtörtént a baj, forduljunk a rendszergazdánkhoz, az
infokommunikációs szolgáltatóhoz, vagy a hatósághoz az információbiztonsági incidens hatásának
mértéke függvényében.
4. Az információbiztonságot fenyegető közvetlen veszélyek
A jelszavak ellesése (shoulder surfing) az egyik legnagyobb közvetlen veszélyforrás. Sokan mind a
mai napig a jelszavaikat a monitorra vagy a környékére felragasztott papíron tárolják, de nem ritka az
olyan bankkártya sem, amire fel van írva a hozzá tartozó PIN-kód. A jelszavainkkal, azonosítóinkkal
visszaélve mások a nevünkben cselekedhetnek, amelyek komoly következményekkel járhatnak.
Létrehozhatnak, vagy módosíthatnak dokumentumokat, pénzügyi tranzakciókat végezhetnek. A
védekezés ellene nagyon egyszerű, ne írjuk fel a jelszavainkat és azonosítóinkat közvetlenül a
felhasználási felület mellett, vagy jegyezzük meg azokat. [11]
A következő veszély a megtévesztésen alapuló csalás, azaz a social engineering. Ebben az esetben a
támadók különböző pszichológiai módszerekkel manipulálják az áldozatukat és ráveszik a jelszava és
azonosítója megadására. Jellemzően valamely információbiztonsági incidensre hivatkozva kérik az
adatok egyeztetését telefonon keresztül. Ugyanakkor az adathalász e-mailek is ide tartozhatnak. Hatása
a megszerzett azonosító-jelszó párostól függően, akár szerteágazó is lehet. Védekezni ellene egyszerű,
ne adjuk ki másnak a jelszavainkat, azonosítóinkat.
Fontos felhívni a figyelmet az informatikai eszközök ellopásával és selejtezésével járó veszélyekre
is. Számos esetben a gondatlanul kezelt eszközök elvesztése nagy adatvédelmi problémát okoz. A nem
megfelelően kezelt selejtezett számítógépek, telefonok memóriájából, vagy háttértárából rengeteg adatot
vissza lehet állítani. A szenzitív információkkal foglalkozó szervezetek ezért jellemzően nem adják le
az eszközök háttértárolóit, hanem fizikailag megsemmisítik azokat.
Az utolsó két gyakoribb információbiztonságot fenyegető veszélyforrás, kukabúvárkodás és a
közöségi hálózatok nem megfelelő használata. Az előbbinél a szemetesbe dobott papírokból nyerik ki a
szükséges információkat. Az utóbbinál a felhasználó személyes vagy hivatali adatokat oszt meg a
közösségi hálózatokon. Az ott megosztott információkból többféle következtetést le lehet vonni, például
a hosszú nyaralás alatt valószínűleg üres lesz a lakás, ki lehet rabolni.
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Az előzőekben felsorolt veszélyek megelőzésére a legkézenfekvőbb (és leggazdaságosabb) megoldás
a veszélyekre való figyelemfelhívás, a tudatosítás. Az erről készített összefoglalót tartalmazza a
következő fejezet.
5. Tudatosítás, játékosítás (gamification)
A (biztonság)tudatosítás során a felhasználókat felkészítjük a rájuk leselkedő veszélyekre,
bemutatásra kerül számukra a helyes információkezelési magatartás. Ezzel a módszerrel elérhető, hogy
a mindennapjaik során felelősen és a megismert veszélyeztető tényezők tudatában kezeljék az
infokommunikációs eszközeiket. A jól megfogalmazott tudatosítási módszer nyújtotta ismeretanyag
beépül az alapvető viselkedési normába, ezzel erősíti a korábban meghatározott biztonsági kultúrát.
Számos kutatást folytattak a világ több országában azzal kapcsolatban, hogy a két „digitális
generációnak”, a Z-nek és az Alfának, milyen módszerrel lehetne hatékonyabban átadni az
információkat az oktatási rendszerben. A Guy Retta és Marquis Gerald [12] által létrehozott kifordított
osztályterem koncepcióban a videóórákkal és podcast-tekkel (hanganyag) oktatták a diákok a személyes
szereplés helyett. Megállapítást nyert, hogy az így oktatott diákok felülmúlták a hagyományos
osztálytermi hallgatókat, megtalálták a tényleges órát az osztályban, hogy több interakciót
kezdeményeztek. Ugyanakkor ezen kísérlet adaptációs időszakában akadtak még problémák.
A kutatási területtel foglalkozók szerint a játékos tanulási tevékenység lehetővé teszi a hallgatók
számára a tudás megszerzését, a készségek fejlesztését és a pozitív vonások elősegítését a kifejezetten a
tanulás céljára épített játékok révén. Más szavakkal, az ilyen típusú tanítás, a játékosság diákközpontú
folyamat. Alkalmazható általános iskolástól kezdve a felsőoktatásig, sőt a felnőttképzésben is.
A Z és az Alfa generációnál a legmegfelelőbb tanulási és tanítási forgatókönyv már nem tanár
központú, hanem az aktív hallgatói tevékenységre és interakcióra helyezi a hangsúlyt. Az utóbbi évek
E-learning oktatási módszer elterjedése is kiváló példa erre, valamint az egyre népszerűbb Kahoot! is.
Utóbbi online felületén az oktatás keretében feltett kérdésekre, azonnal tudnak válaszolni a diákok. A
válaszokat a rendszer ki is értékeli, rögtön visszajelzést ad a diáknak és a tanárnak is.
A játékosítás (gamification), mint oktatási metodika jellemzője, hogy új megközelítési irányba
helyezi a képzést. A digitális korban született tanulókat új, számukra jobban befogadható csatornákon
keresztül lehet elérni. Ennek az oktatási módszernek a lényege az, hogy a direkt csatornák helyett
digitális, akár online felületeken érintkezik az oktató és a diák. Az ösztönzési módszerek között
megjelentek az egyéni és csoportos kihívások, jutalmak, pontok és szintek is. Személyre szabhatóbb,
differenciálhatóbb az oktatási és értékelési módszer igazodva az egyéni képességekhez. [13]
A kutatások egyértelműen azt mutatják, hogy a játékosítás különböző formákban pozitív hatást
gyakorolt a tanulási eredményekre, például a tanórákat jobban élvezik a tanulók, elkötelezettebbek,
motiváltabbak, eredményesebbek, elégedettebbek és jobb a tananyaghoz a hozzáállásuk. [14]
A játékosítás eszköztárában leginkább a diákokat a megszerezhető és jutalom pontok, a ranglista, a
digitális jelvény és a kihívások motiválják [15]. A kutatások azt mutatják, hogy ez a négy elem (jutalom,
ranglista, digitális jelvény és kihívás) nélkülözhetetlen, ha hatékony tanulási tevékenységeket akarunk
létrehozni. Ezeket az elemeket egymáshoz szorosan kapcsolódónak kell tekinteni és együtt kell
felhasználni a tanulási tevékenység támogatására.
A tapasztalatok azt mutatták, hogy egy nagyobb cél (pontok, jelvények) elkérése érdekében
csoportok alakultak és együtt oldották meg a kihívásokat. Ezzel növelték az egymás közötti
kommunikációt és kialakították ez első csoportszerepeket.
A ranglista, mint eszköz fontos szerepet kapott az oktatási módszerben, hiszen az ott látható
eredmények előre mozdítják és szintén motiválják a diákokat a pozíció megtartására, ha a tetején
vannak, míg a többiek inkább motiváltak elérni és üldözni a tetején lévőket. Ezen felül az online térben
is szívesen osztják meg az így elért eredményeiket.
Összefoglalva az eredményt a játékosítás aktívabbá és motiváltabbá teheti a hallgatókat a tanulás
során, lehetővé téve számukra a legjobb teljesítmény elérését a tanulás értékelésében. Ebből következik,
hogy az ilyen oktatási metodika katalizálhatja az elkötelezettséget és a motivációt (belső és külső),
amelyek elengedhetetlenek a minőségi tanulás megteremtéséhez.
A játékosítási oktatási módszer folyamatosan fejlődik, finomodik, idomul a kor elvárasainak
megfelelően. A fejlesztés egyik iránya Yu-Kai Chou [16] által létrehozott tanulóközpontú keretrendszer,
az oktalízis, amelyben meghatározásra került az a nyolc alapvető motiváló erő, ami energizálja és
„játékban tartja” a tanulókat. Ez az ember(tanuló) központú tervezés elismeri, hogy az emberek
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érzelmekkel, bizonytalanságokkal és azokkal az okokkal rendelkeznek, amelyek miatt bizonyos
dolgokat akarnak vagy nem akarnak, ezért optimalizálják érzéseiket, motivációjukat és
elkötelezettségüket, szemben a mindennapi életben tapasztalható ipari rendszerekkel.
A nyolc alapvető motiváló motor:
1.: epikus jelentés: önkéntesen, a közösség érdekében végzett tevékenység, ami nem jár külső
elismeréssel, csak belső jutalommal jár.
2.: fejlődés és eredmény: belső hajtóereje a haladásnak, a készségek fejlesztésének, a mesteri szint
elérésének, és végül a kihívások leküzdésének. Ugyanakkor fontos, a kihívás észlelése. Küzdelem
nélküli győzelem nem motivál. Erre a motiváló erőre jellemzők leginkább a pontszámok, a
jelvények és a ranglisták.
3.: kreativitás és visszajelzés: ez az érzés akkor alakul ki, amikor a tanulók kreatív folyamatban
vesznek részt, új dolgokat derítenek ki, és különböző kombinációkat próbálnak ki, azonban
látniuk kell ennek eredményeit és erről visszajelzést kell kapnia. Erre egyszerű példa a Facebook
Like gombja.
4.: tulajdonjog és birtoklás: a birtoklás igénye és az ebből származó összehasonlítási lehetősége is
motiváló erő. Az emberi vágy a gazdagság felhalmozására és a birtokolt fizikai és virtuális tárgyak
túlértékelése is idetartozik (Facebook profil, Instagram követők száma).
5.: társadalmi befolyás: ez az ösztönzési erő magában foglalja az embereket motiváló összes
társadalmi elemet, ideértve a mentorálást, a társadalmi elfogadást, a társaságot, sőt a versenyt és
az irigységet.
6.: hiány és türelmetlenség: a hiány és a türelmetlenség alapvető hajtóereje valaminek amire vágyik,
csak azért, mert ez rendkívül ritka, exkluzív vagy azonnal elérhetetlen. Sokan játszanak olyan
építős játékokkal, ahol órákat, vagy napokat kell várni (kínzási szünet) egy-egy épület
elkészülésére.
7.: kiszámíthatatlanság és kíváncsiság: a kiszámíthatatlanság a folyamatos elkötelezettség fő
hajtóereje, mert nem tudható mi fog történni ezután. Amikor valami a szokásostól eltérőt
tapasztalunk, az agyunk elkezd vadul dolgozni és figyelmet fordít a váratlan eseményekre. Ez az
elsődleges hajtóereje a szerencsejáték-függőségnek is.
8.: veszteség és elkerülés: arra motivál bennünket, hogy elkerüljünk valami negatív megítélést. Az
ideiglenes, rövid ideig tartó lehetőségek erőteljesen kihasználják ezt az alapvető erőt, mert az
emberek úgy érzik, hogy ha nem azonnal cselekszenek, elveszítik a lehetőséget arra, hogy örökké
cselekedjenek.
Az oktalízis alapú oktatás jelenleg még nem túl sok tapasztalattal rendelkezik, azonban egy jó
iránynak tűnik. Kiemelkedő tulajdonsága, hogy általa létrehozott keretrendszer átláthatóvá és
szisztematikussá teszi az oktatási terv létrehozását. [17] Mind a játékosítás, mind az oktalízis
véleményem szerint megfelelő alapot adhatnak egy, a biztonsági kultúrát kialakító, a
biztonságtudatosságot növelő tananyag kifejlesztésének.
A kutatásom keretében, az ország több régiójából származó 250 válaszadóval felmértem az Y és a Z
generáció ezen tagjainak biztonságtudatosságát. A válaszadóknak az alábbi kérdőívet kellet kitölteniük.
1. kérdés: Rendelkezik-e okostelefonnal?
2. kérdés: Használ-e jelszót, mintát, biometrikus azonosítót a telefon képernyőjének feloldásához?
3. kérdés: Az elmúlt két hónapban megváltoztatta a feloldási jelszavát, mintáját?
4. kérdés: Az elmúlt két hónapban megváltoztatta az e-mail postafiókjának jelszavát?
5. kérdés: Több helyen használja ugyanezt a jelszót?
6. kérdés: Megadta valakinek ezt a jelszót?
7. kérdés: Van-e naprakész víruskereső telepítve a számítógépén?
8. kérdés: A számítógépén tárolja a személyes adatait?
9. kérdés: Az elmúlt két hónapban készített biztonsági mentést róluk?
10. kérdés: A munkahelyi ITK eszközöket használja magáncélra?
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1. ábra: a biztonságtudatossági kérdőív kiértékelt válaszai (forrás: a szerző saját készítése)

A kérdőív eredményeként az alábbi megállapításokat tettem:
1. Az összes megkérdezett rendelkezik okostelefonnal, azonban több mint a felük (56-58%) nem
védi megfelelően a készülékét.
2. 74%, illetve 79% azok aránya, akik az elmúlt két hónapban nem változtatták meg a
telefonjukat védő biztonsági megoldásukat.
3. Az elmúlt két hónapban a Y generáció tagjainak 15%-a változtatta meg a postafiókja jelszavát,
amelyet a felhasználók 47%-a máshol is használ. Ugyanez a Z generáció megkérdezett
tagjainál 7% és 80%.
4. A megkérdezett Y és Z generációs felhasználók 10%-a, illetve 24%-a megadta már ezt a
jelszavát másnak.
5. A kérdőívben résztvevők 47%-a, illetve 54%-a nem rendelkezik naprakész vírusvédelmi
rendszerrel a számítógépe.
6. A felhasználók 71%-a és 84%-a számítógépen tárolják a személyes adataikat, azonban az
elmúlt két hónapban elenyésző részük (1-6%) készített biztonsági másolatot.
7. A válaszadók több mint 83%-a privát célokra is használja a vállalati IKT eszközöket.
6. Összefoglaló, következtetések
A kutatásom során azt tapasztaltam, hogy sem a Z, sem az Y generáció tagjainak nagy része nem
védi megfelelően a személyes adatait, pedig napjainkban szinte minden egyes mozdulatunkról, vagy
akár kommunikációnkról rögzített adat keletkezik akár a beleegyezésünkkel, akár nem, ami kihatással
lehet az éltünkre. Elérkezettnek látom az időt arra, hogy az adataink biztonságát előtérbe helyezzük a
kényelmi funkciókkal szemben. Véleményem szerint ezt a folyamatot az alapoktól kezdve az oktatási
rendszerbe frissen belépő Alfa generáció tagjainál kellene megkezdeni, a digitális kor igényeit
figyelembe véve. Erre megfelelő oktatási módszer a játékosítás és az oktalízis.
A témakörben további kutatásokat tervezek az okosvárosok és az oktatás kapcsolatáról, valamint a
biometrikus adatok megfelelő védelmének fontosságáról.
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PURPOSE OF SECURITY AWARENESS IN THE EDUCATION SYSTEM
Abstract
More than 4.5 billion people on Earth are already using the Internet. According to a 2017 survey, the
world's data volume is 2.7 Zettabyte, which could reach 175 ZB by 2025. Over the past few years, several
large companies had a cyber attack, where personal data of millions of users had exposed to the criminals. In
unauthorized hands, with this data, many cases of abuse, economic fraud, or even personal theft can be
carried out.
In this research, I present the importance of increasing security awareness by highlighting the tasks
associated with members of the Alpha generation who are newly entering the education system. They are no
longer worried about the use of internet technologies and the rapid flow of information. It is essential for
them to have an adequate level of protection of their information and personal data. Society is in transition,
as we share more and more information about our private lives, without knowing the subsequent
consequences.
Keywords: education, ICT, security awareness, Alfa generation
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Összefoglaló
A 21. század felnövekvő generációja információ-függő, a korszerű ICT eszközök határozzák meg
mindennapjaikat. Az oktatásban olyan új módszertanokra van szükség, amelyek minél több ICT eszközt
bevonnak a tanítás-tanulás folyamatába, amelyek által a tanulás egyszerűbben, hatékonyabban és
gyorsabban megvalósulhat. Napjainkban kulcsszerepet játszik az algoritmikus gondolkodás fejlesztése,
a rendszerben történő gondolkodás elősegítése. Aktuális kérdés a 3D-s virtuális terek oktatásba történő
bevonása. Tanulmányunkban arra keressük a választ, hogy egy 3D-s virtuális tér alkalmazása mennyivel
lehet hatékonyabb egy hagyományos 2D-s LMS rendszerrel szemben.
Kulcsszavak: szemmozgás-követés, MaxWhere, Moodle
1. Bevezető
A technológia fejlődése a számos fejlesztést és új eszközöket hoz magával, amelyek a mindennapi
életünkre jelentős hatással vannak. Felgyorsult világunk szinte ránk kényszeríti az ICT eszközök
készség szintű használatának elsajátítását, hiszen lassan nincs olyan terület, ahol ne találkoznánk
valamilyen ICT eszközzel. Különösen igaz ez a fiatalabb generáció mindennapjaira vetítve, akik szinte
okostelefonnal a kezükben születnek, életterük részét képezik a különféle mobileszközök, tabletek és
számítógépek. A 21. századra a hagyományos frontális oktatási módszerek elavultak, az oktatók feladata
új, modernebb, a diákok figyelmét jobban megragadó oktatási módszertanok kidolgozása. Olyan
módszertanokra van szükség, amelyek minél több ICT eszközt bevonnak a tanítás-tanulás folyamatába,
amelyekkel a tanulás egyszerűbben, hatékonyabban és gyorsabban megvalósulhat. A használt eszközök
által a tananyag színesebbé és érdekfeszítőbbé válik, figyelemfelkeltő hatása fokozódik és nem utolsó
sorban megkönnyíti az esetenként túl soknak vélt információmennyiség feldolgozását. A műszaki
oktatásban egyre nagyobb hangsúlyt kap az információfeldolgozás mikéntje. Egyre növekvő információ
halmazból kell a hallgatóknak kiválasztani, szűrni és hasznosítani a számukra megfelelőt, majd ebből
újabb információ halmazt előállítani, tovább gondolkodni és folyamatosan építeni a megoldás felé
vezető úton. Úgy is mondhatnánk, hogy az oktatónak „halat fogni” kell megtanítania a hallgatót, nem
pedig „hallal tömni” a kosarát. Középpontba kerül az algoritmikus gondolkodás képessége, az analitikus
gondolkodásmód fejlesztése, a rendszerben történő gondolkodás elősegítése. Az információ
kiválasztása, szintetizálása, hasznosítása, az információkkal való kollaboráció, a kreativitás, a
problémamegoldó gondolkodás fejlesztése a digitális oktatás feladata. (Horváth, 2017) A modern kor
oktatástechnológiája számos lehetőséget kínál az oktatási módszertanok megújításához. A tananyag
tartalmak digitalizálásával egészen új perspektívák nyílnak meg előttünk, amelyeket aztán különböző,
interaktivitást támogató felületeken (internetes weboldalak videókkal, animációkkal) jeleníthetünk meg.
Napjaink egyik legnépszerűbb oktatási formája, az eLearning is erősen a digitális tartalmakra épít. Mivel
ez a forma nélkülözi az oktatói jelenlétet, olyan tartalmat kell, hogy adjon, amely segíti a megértést (pl.
animált szemléltető ábrák, oktató videók) és támogatja a hallgató előre menetelét különböző interaktív
feladatokkal, tesztekkel. A felsőoktatásban előszeretettel használnak LMS (Learning Management
System) rendszereket (pl. Moodle) azok interoperabilitása okán, ezzel megadva minden szükséges
támogatást az eLearning hatékonyabbá tételéhez. Manapság egyre több kutatás foglalkozik az ún. 3D-

661

s virtuális terek oktatásban történő használatával. Cikkünkben egy keresési feladat példáján keresztül,
szemmozgáskövető rendszer segítségével arra keressük a választ, hogy egy 3D-s virtuális tér
alkalmazása mennyivel hatékonyabb egy hagyományos LMS rendszerrel szemben.
2. Tájékozódás 2D és 3D környezetben
Ahhoz, hogy megértsük a lényegi különbségeket, nézzünk egy kis technikatörténeti áttekintést, a
népszerű Microsoft operációs rendszerek fejlődési példáján keresztül. Baranyi professzor 3D-s terekkel
kapcsolatos kutatásai rávilágítanak a tájékozódási képesség alakulására 2D-s és 3D-s környezetek
esetében. A személyi számítógépekre szánt operációs rendszerek elterjedésének hajnalán
parancs(sor)vezérelt operációs rendszereket használtak. Így volt ez a DOS operációs rendszer esetében
is, ahol minden utasítást szöveges formában kellett kiadni, beleértve a fájlok és mappák közötti tallózást,
megnyitást is. A Windows operációs rendszer első verziójával megjelent a grafikus felület, ahol már ún.
Graphical User Interface (GUI) segítette a műveletvégzést. A DOS esetében még a legegyszerűbb
művelet is időigényes volt, mert írással és olvasással kellett elérnünk mindent, addig a Windowsnál már
az agyunk a vizuális központot használta, így nem okozott gondot egyszerre több nyitott ablak
áttekintése. Bár az átállás nem volt zökkenőmentes, a billentyűzet mellett megjelentek a
mutatóeszközök, amelyek segítették a 2D-s felületen történő navigációt. 3D-s környezetben az eggyel
több dimenzióban való látás és navigálás lehetősége még tovább fokozza a felhasználói élményt. A 3Dben való mozgás sokkal inkább modellezi azt a valóságot, mivel egy 3D-s térben ugyanúgy
elhelyezhetünk különböző objektumokat, mozoghatunk, közül nézhetünk, végezhetünk cselekvéseket,
akár csak a való életben. 3D-ben javul az áttekinthetőség, az emberi agy más területeit mozgatva
dolgozza fel az információkat. A közelmúltban számos kutatás foglalkozott a 3D-s terek
hatékonyságvizsgálatával, különböző területeken történő alkalmazásukkal. Berki weboldalakba
ágyazott 2D-s, illetve virtuális térbe elhelyezett 3D-s reklámok tartalmára való emlékezést vizsgálta. A
kutatás eredménye kimutatta, hogy a 3D-s térben elhelyezett reklámok tartalmára az alanyok 50%-kal
jobban emlékeztek vissza, mint a 2D-s környezetben elhelyezettek esetében. (Berki, 2018) Lampert és
társai tanulmányukban a munkafolyamtok átláthatóságát vizsgálták 3D-s térben. A vizsgálat kimutatta,
hogy a térbeli tartalmak jobb elrendezésének lehetősége okán a munkafolyamatok átláthatósága 50%kal javult. A kutatás másik részében rávilágítottak arra is, hogy a kollaboratív munkafolyamatok ideje
30%-kal lett rövidebb. A kutatók szerint mindez annak köszönhető, hogy a 3D-s térben kevesebb elemi
kezeléstechnikai funkciót (kattintás, ablakok méretezése, megnyitás, bezárás) kell használni. (Lampert,
2018) Horváth és Sudár, illetve Bőczén-Rumbach kutatásukban szintén hasonló eredményeket kaptak.
(Horváth, 2018)(Bőczén-Rumbach, 2018)
2.1. Az emberi agy működése, fontosabb lebenyek
Ameddig a 2D-s felületeken történő tájékozódás elsősorban az agyunk vizuális központját aktiválja,
addig a 3D-s terek esetében már a parietális lebeny is aktivizálódik, amely egyfajta „tértudatossági
központként” működik és egyben nagyobb memóriával és gyorsasággal rendelkezik, mivel a
szemünkből a látóideg közvetlenül ide fut be, majd kapcsolódik a vizuális központhoz. Ezzel
összefüggésben az emberi agy működésében összesen 4 lebeny játszik szerepet, amelyek egymás között
osztják fel a fontosabb funkciók, területek működtetését:
‒ Homloklebeny vagyis frontális lebeny. Itt található az elsődleges motoros kéreg, a premotoros
kéreg és a prefrontális kéreg. A mozgásért felelős rendszer köthető hozzá.
‒ Nyakszirti vagyis okcipitális lebeny, amely teljes mértékben a látásért felelős.
‒ Halántéklebeny az ún. temporális lebeny, amely három részből áll és kettő van belőle. A felső
rész felel a hallásért, a középső és alsó rész pedig részben a látás összekapcsolódó területeiért.
Halló és beszédérző központ. A hosszútávú memória is ide köthető.
‒ Fali vagyis parietális lebeny része a szenzomotoros kéreg, amelyhez a humánspecifikus
funkciók, az érzőrendszer köthető.
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1. ábra: Az agy felépítése, lebenyek elhelyezkedése

Az agy ezen területének bevonásával javul az áttekintő képesség, amelynek köszönhetően a komplex
feladatok átláthatóbbá válnak és több információ hívható elő. A térbeli elrendezésnek köszönhetően a
minenkori tartalom hatékonyabban elérhetővé, kezelhetővé és áttekinthetővé válik, ami a
munkafolyamatok sikerességének lényeges eleme. (Baranyainé, 2018)
2.2 Virtuális környezetek, 3D-s terek
A virtuális környezet definíciójához több meghatározást is találunk. Andreas Scmeil szerint virtuális
világ egy olyan háromdimenziós, online, kollaboratív környezet, amely technikai eszközökkel
kapcsolható össze. Az emberek avatarként vannak jelen a térben és ezek az avatarok létesíthetnek
interakciókat egymással egy tetszés szerint alakítható környezetben. (Schmeil, 2012) A modern
multimédiás eszközöknek köszönhetően a virtuális 3D-s terek zászlóshajói a számítógépes játékok, ahol
a valóság minél pontosabb modellezése kapja a legnagyobb hangsúlyt, annak érdekében, hogy élethű,
részletgazdag látványvilággal és aprólékos kidolgozottsággal, irányíthatósággal impozáns felhasználói
élményt adjon. A 3D-s technológia a számítógéppel segített munkafolyamatok egyik alapelemévé vált,
figyelemfelkeltő hatása okán az oktatásban is előszeretettel alkalmazzák, legyen szó akár a tanítás során
használt szemléltető módszerekről vagy a számítógépes tervezésről. Új törekvések egyike a 3D-s terek
oktatásba történő bevonása. Cikkünk további részében a magyar fejlesztésű MaxWhere 3D-s
kollaboratív tér hatékonyságvizsgálatával foglalkozunk a hagyományosnak mondható 2D-s Moodle
rendszer ellenében.
3. Keresési feladathoz összeállított tesztkörnyezet
A kutatás alapötletét a 3D-s terek oktatásban történő alkalmazhatósága adta. A kutatás célja annak
vizsgálata, hogy a tesztalanyok egy adott kérdésre könnyebben találják-e meg a helyes választ 3D-s
környezetben, mint a hagyományos 2D-ben. A kutatás egy célhardverekkel és célszoftverekkel
rendelkező tesztkörnyezet összeállítását igényelte, amelynek részét képezte egy MaxWhere szoftver
futtatására alkalmas asztali számítógép, Gazepoint GP3 szemmozgáskövető eszköz, O.G.A.M.A
adatfeldolgozó és kiértékelő szoftver, valamint a Moodle rendszerben erre a célra kialakított kurzus,
illetve a MaxWhere programban kialakított tér.
3.1 Gazepont GP3
Szemmozgáskövető eszköz, amely infravörös fényt használ a felhasználó tekintetének nyomon
követésére. Segítségével megfigyelhető a tekintet iránya és mérések végezhetők a szemmozgás
paramétereivel kapcsolatban. A Gazepoint GP3 gépi látáskamerát használ a legjobb adatminőség elérése
érdekében. Az eszköz kamerája 5-9 pontos kalibrációval, 60Hz-es mintavételi rátás üzemmódban
működik, eltérő fényviszonyok között is. 0,5 - 1 fokos látószög pontossággal rendelkezik. (Gazepoint,
2019)
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2. ábra: GazePoint GP3 szemmozgáskövető

3.2 O.G.A.M.A.
Egy freeware, nyílt forráskódú szoftver, amely lehetővé teszi a szemmozgás és az egérmozgás
adatainak rögzítését és feldolgozását. A program a legtöbb gaze tracker-rel képes együttműködni, legyen
szó akár célhardverről vagy webkameráról. Fő jellemzői közé tartozik az adatbázisvezérelt
előfeldolgozás, illetve a szemmozgás és egérmozgás adatainak szűrése. A mért adatok exportálhatók
szöveges-, illetve modultól függően mozgókép formátumban is. Az adatok számos formában
megjeleníthetők és kiértékelhetők.
3.3 MaxWhere
Magyar fejlesztésű 3D-s operációs rendszer, amelyben lehetőség van több színes, igény szerinti
elrendezésű tér létrehozására. A terekben több 2D és 3D alapú objektum is elhelyezhető, szöveges, képi,
hang és videótartalmak egyaránt megoszthatók. A program támogatja a legnépszerűbb dokumentum-,
kép-, hang- és mozgókép formátumok importálását, mindemellett lehetőség van akár külső
programokkal való együtt működére, weboldalak beágyazására is. A kutatáshoz a korábban létrehozott,
matematika tárgyakhoz készült „DUE Matematika” teret használtuk.

3. ábra: DUE Matematika tér a MaxWhere-ben

3.4 Moodle
A Moodle egy nyílt forráskódú, ingyenes, PHP nyelven írt eLearning keretrendszer, amelynek
Learning Management System (LMS) kategóriájába sorolható. Támogatja a népszerű eLearning
szaványokat, mint például SCORM, IMS Common Cardridge, LAMS. A Moodle-ban lehetőség van
kurzusok létrehozására, menedzselésére. Rendelkezik többek között vitafórummal, online naptárral,
kvízzel és azonnali üzenetküldési funkcióval is. A kutatáshoz a Dunaújvárosi Egyetem Moodle
rendszerének kutatási célból létrehozott Matematika kurzusát használtuk.
4. Keresési feladat végrehajtásának elemzése
A feladat végrehajtásának elemzése aktív státuszú, matematika kurzusokon résztvevő hallgatók
bevonásával történt. Két eltérő, matematikai tanulmányokkal összefüggő kérdésre kellett megkeresniük
az általuk helyesnek vélt megoldást a MaxWhere-ben elhelyezett táblákon, illetve a Moodle-ben
elérhető linkeken keresztül, miközben a szemmozgás paraméterek és a keresési idők megfigyelésre
kerültek. A vizsgálatban 26 fő vett részt, valamennyien 20-25 év közöttiek. A nemek eloszlásának
aránya 22 férfi és 4 nő. A teszt során az alanyok kézhez kaptak egy-egy feladatlapot, amely két feladatot
tartalmazott. A kijelölt feladatok lehetséges megoldásai kerültek feltöltésre a MaxWhere térbe, illetve a
Moodle rendszerbe. A hallgatók előbb a MaxWhere-ben kereshették a megoldást, majd egy másik,
szintén két kérdést tartalmazó feladatlap alapján kereshették a helyes válaszokat a Moodle rendszerben
is. A teszt egy kalibrációs folyamattal indult, amely sikeres lefutása esetén a matematikai feladatok az
OGAMA szoftver Recording modulja által láthatóvá tett slide-okon jelentek meg. A teszt a helyesnek

664

gondolt válasz kiválasztásával és az „m” billentyű lenyomásával fejeződött be. A tesztalanyok a
MaxWhere tér használatát (mozgás, navigálás) a teszt előtt több percen keresztül is gyakorolhatták. A
feladatok értelmezésére szintén kaptak időt a tesztek megkezdése előtt. Az adatok utófeldolgozása a
tesztek elvégzése után történt.
5. A vizsgálat eredményei
Az OGAMA szoftver statisztika modulja segítségével a kutatás szempontjából releváns szemmozgás
adatok és a feladat végrehajtási idejét figyeltük meg.
5.1 Kvantitatív eredmények
A MaxWhere szoftver és a Moodle esetében is számított átlageredmények kerülnek feltüntetésre. A
kvantitatív eredmények az első táblázatban láthatók:
1. táblázat: Vizsgált szemmozgás paraméterek (átlag értékek)
rendszer

fixáció/s

fixáció
(db)

időtartam
(ms)

MaxWhere
Moodle

1,01
1,33

40,42
54,69

38262
41297

Az eredményekből látható a két rendszer használata közben megfigyelt szemmozgás paraméterek és
a feladat végrehajtási idejének alakulása. Minden megfigyelt paraméter esetén a kisebb érték a jobb
érték. A másodpercenkénti fixációk száma a MaxWhere 3D-s virtuális tér esetében 1,01, addig a Moodle
rendszer esetében 1,33, ami 24,07%-os különbséget jelent a 3D-s környezet javára. A fixációk
darabszámának alakulása hasonló értékeket mutat: 40,42 és 54,69, ami 26,1%-os különbség, szintén a
MaxWhere rendszer javára. A fixációk száma közti különbség azt mutatja, hogy a tesztalanyok tekintete
kevesebbet időzött a képernyőn a válasz keresésekor, ami pozitív hatással van a keresési idő
mutatószámának alakulására. A feladat megoldásának keresési ideje kisebb eltérést mutat: 38,3 mp és
41,3 mp, ami 7,35%-os különbség, de még mindig a 3D-s tér javára. A kisebb különbség vélhetően a
vizsgálatok elvégzése alatt is tapasztalt kezeléstechnikai, illetve az OGAMA szoftver MaxWhere tér
esetében tapasztalt lassabb puffereléséből adódó nehézségeknek tudható be.
5.2 Kvalitatív eredmények
Az OGAMA szoftver Fixations modulja segítségével a vizsgált alanyok esetében egy ún. figyelem
térkép is készíthető. A térképen látni a keresési feladat során hangsúlyosabban megfigyelt területeket,
képernyő részleteket. A figyelem térképről megállapítható, hogy az egyes tesztalanyok tekintete mikor
és mely területeken időzött hosszabban.

4. ábra: Egy tesztalany figyelemtérképe a MaxWhere 3D-s rendszer esetében
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5. ábra: Egy tesztalany figyelemtérképe a Moodle 2D-s rendszer esetében

Az ábrán látható, hogy a MaxWhere tér esetében kevesebb fixációs szám mellett is teljesebb a
megfigyelt területek térképe. A tekintet rövidebb idő alatt nagyobb utat járt be, ami a 3D-s rendszer jobb
átláthatóságát támasztja alá.
6. Összegzés
A cikkben elvégzett kutatással arra voltunk kíváncsiak, hogy oktatási környezetben történő
alkalmazási területen valóban hatékonyabb lehet-e egy 3D-s tér a hagyományos 2D-s környezetekkel
szemben. A vizsgálat kimutatta, hogy a 3D-s térben hatékonyabb az információkeresés. A MaxWhere
3D-s térben a másodpercenkénti fixációk száma 24%-kal, a teljes keresési időre vetített fixációszám
pedig 26%-kal kevesebb, mint a Moodle rendszer esetében, ami 7.35%-kal csökkentette a keresési időt.
Az arányaiban kisebb különbséget a szemmozgás paraméterekhez képest a 3D-s tér használatában
mutatott kevesebb rutin és a tesztkörnyezet hosszabb kilépési ideje okozta. A kapott eredmények
biztatóak, az eredményesebb használat további vizsgálatokat von maga után. A MaxWhere 3D-s tér a
jövő oktatási infrastruktúrájának szerves részét képezheti, program megítélése alapvetően már most
pozitív, amelyen a rendszeres használat és szélesebb körben való elterjedése sokat javíthat.
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EXAMINING THE USABILITY OF 3D VIRTUAL SPACE FOR A SEARCH TASK
Abstract
The growing generation of the 21st century is an information-dependent, modern ICT tools determine
their everyday life. There is a need for new methodologies in education that involve as many ICT tools
as possible in the teaching-learning process, that making learning process easier, more efficient and
faster. Nowadays the main goals are development of algorithmic thinking and the promotion of thinking
in system. Current issue is the inclusion of 3D virtual spaces in education. In our study we examine the
use of a 3D virtual space can be more effective against a conventional 2D LMS system.
Keywords: eye tracking, MaxWhere, Moodle
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OKOSESZKÖZÖK, OKOS TANULÁSI KÖRNYEZET HATÁSA A
TANÍTÁS-TANULÁS FOLYAMATÁRA ÉS AZ „OKOS
GENERÁCIÓKRA” A DIGITÁLIS KORBAN
MOLNÁR GYÖRGY
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest, Magyarország
molnar.gy@eik.bme.hu
Összefoglaló
Napjainkban a digitális kultúra korszakában, egyre fontosabb és jelentősebb szerepet játszanak a
minket körülvevő IKT rendszerek, online, web alapú platformok, közös digitális interfészek, valamint
az okoseszközök hálózata (IoT) és kommunikációja. Ez magában hordozza azt a lehetőséget is, amelyet
az Ipar 4.0 is előirányoz, melynek egyik fő iránya az ember-gép interfészek használati gyakoriságának
a növekedése, a médiakonvergenciában rejlő lehetőségek elterjedése. E jelenségek szinte beépülnek a
mindennapi életünkbe, annak szerves részét képezi, átalakítva a minket körülvevő környezetet. Ennek
részét képezik a mobilkommunikációs okoseszközök is, amellyel valamilyen módon már szinte minden
állampolgár valamilyen szoros kapcsolatban van.
Előadásunkban az elmélet szakmai helyzetfeltáráson túl egy empirikus vizsgálat keretében kutatjuk
a cikkben felvetett okoseszközök és korszerű tanulási környezetek szerepét, hatását N=40 fős
nagymintás kvantitatív felmérés útján. A célcsoportot egyszerű véletlen mintavételezéssel értük el, akik
a szakképző intézményben tanuló diákok voltak. A kutatás eredményeit felhasználva alkalmassá válhat
egy mikro és mezokörnyezetben is adaptálható új konnektivista jegyeket is hordozó módszertani kultúra
alapvető elemeinek és kereteinek kidolgozására és kiterjesztésére a különböző tanulási környezetekre.
Kulcsszavak: Web 2.0, interaktív szolgáltatások, tanulási környezet
1. Bevezetés
A mai 21. századi digitalizációval átjárt korunkban tovább terjednek az okoseszközökkel támogatott
formális, nonformális és informális oktatási formák. A digitális kultúra térnyerése és hatása
egyértelműen érzékelhető, egyre több állampolgár mindennapjait veszi körbe és épül be a kulturális
környezetébe.
A mai digitális környezetben új megvilágításban jelennek meg a nevelési, didaktikai alapelvek és
feladatok, amelyek segítik tanulóközpontú konstruktivista korszerű tanítást. A digitális kor
pedagógiájának korában a 21. században az oktatástechnológiai háttér, a modern tanulási környezet és
benne az okos mobilkommunikációs eszközök egy olyan oktatásmódszertani megoldást nyújt, melynek
a nemzetközi szakirodalma és pedagógiai gyakorlata mellett a hazai oktatási rendszerekben is kezd
meghonosodni. Az ezzel kapcsolatos nemzetközi (Nore, 2015) és hazai kutatások (Benedek, 2016;
Námesztovszki, 2012) egyértelműen bizonyítják az ilyen típusú „okos környezet” létjogosultságát,
hatékonyságát mely a modern oktatási intézmények rendszereinek egyik fő módszertani alapelve.
Ezekből kiemelhető a saját eszközhasználat épülő módszertani és technológiai megoldások, melyet
szintén sok szakember kutatott témája (Buda, 2018; Molnár, 2018, Szűts, 2018, Gőgh, 2018; KovácsNámesztovszki, 2018). Kutatásunk közvetlenebb célja, hogy a különböző okoseszközök és okos tanulási
környezetek hogyan járulhatnak hozzá a különböző életkorú - különös tekintettel a szakképzésben tanuló
diákok - ismereteinek bővítéséhez, elmélyüléséhez.
Tanulmányunkban egy pilot kutatást is bemutatunk, amelyben empirikus vizsgálat keretében
kutatjuk a cikkben felvetett, okoseszközök használatára és a korszerű tanulási környezetek szerepére
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vonatkozó elméletek gyakorlatát egy N=48-es nagymintás felmérés útján. A kutatás alapját egy
kvantitatív alapú online kérdőíves felmérés adta, amely 2019 tavaszán készült, ennek célcsoportját a
szakmai tanárjelölt hallgatóink jelentették. A kutatás eredményeit felhasználva, azokat disszeminálva és
kiterjesztve, alkalmassá válhat egy mikro és mezokörnyezetben is adaptálható új konnektivista jegyeket
is hordozó módszertani kultúra alapvető elemeinek és kereteinek kidolgozására és kiterjesztésére a
különböző tanulási környezetekre.
2. Okoseszközök és okos tanulási környezetek szerepe
Giffinger smart city (Giffinger et. al.,2007) koncepciójának hat faktora között szerepel az okos
emberek, az okos mobilitás, az első a társadalmi emberi tőkére, a második az IKT-val támogatott
intelligens közlekedésre utal. Napjainkban megfogalmazódik egyre gyakrabban az okos tanulási
környezet fogalma is, melyről a szakemberek és úgy vélekednek, hogy ez a jövőben olyan formában
jelenik majd meg, amely digitális eszközökkel támogatott pedagógiai gyakorlatot és hozzáállást fog
igényelni az oktatók részéről, másfelől dinamikusan változtatható paraméterű tanulási környezetet. A
digitális iskolák víziója szerint (DidComp.org, 2016) a pedagógus okos eszközökön keresztül mobil
alkalmazások segítségével állíthatják majd be a különböző vezérlő rendszerek működését a megfelelő
tanulási célokhoz illesztve. Az okoseszközök hálózatának segítségével (IoT) az egyes tantermek fizikai
paraméterei könnyen testre szabhatóvá válik és a tanuló aktivitását figyelő rendszerek is működtethetők
ilyen módon, mely folyamatos visszajelzést ad a pedagógus felé. Az okos tanulási környezetek
koncepcióhoz kapcsolódhat a tanulók lakóhely és iskola közötti szállítása intelligens iskolabuszok
segítségével, ahol a személyre szabott tanulási környezetet is megjelenhetnek mobil kommunikációs
kapcsolatokkal és vezeték nélküli internet hozzáféréssel (Holik-Sanda, 2018). Ilyen jellegű megoldást
kínál az a koncepció, ahol a tanulók a mobil eszközeink található mesterséges intelligencia alapú
programok segítségével megalkothatják a személyre szabott tanulási környezetek kiterjesztését okos
tanulási környezetben. Segítségével olyan virtuális helységek is létrehozhatók, amelyek egy-egy tanulói
közösség számára szabadon felhasználhatók előre meghatározott időpontokban, ami alkalmassá válik
egy virtuális konzultációs egyeztetés megtartására informális keretek között. Mindehhez természetesen
megfelelő infrastruktúrával, mesterséges intelligenciával ellátott tanulási környezet szükséges, amely a
technológia naprakész fejlődését is megköveteli. A legmodernebb rendszerek alkalmazása ezekben van
segítségünkre, melyek a digitális iskola víziójában is megjelennek. Magyarországon a digitális oktatási
stratégia illetve a digitális jólét program és ennek vállalásai azok, amelyek a közeljövőben biztosítanák
a szélessávú internetet és a bárhol elérhető vezeték nélküli hálózati elérést valamint a mobil
kommunikációs eszközök használatának kiterjesztését.
3. A témában végzett empirikus vizsgálat ismertetése
Tanulmányunkban egy pilot mikrokutatást mutatunk be, empirikus vizsgálat keretében kutatjuk a
cikkben felvetett okos eszközök és tanulási környezetek használatára vonatkozó elméletek gyakorlatát
egy N=48-as nagymintás felmérés útján. Kvantitatív alapú kérdőíves felmérés adta a vizsgálta alapját
2019 tavaszán, melynek célcsoportját a szakképzésben tanuló diákok adták. A célcsoportunkat egyszerű
véletlen mintavétel útján értük el. A kutatás eredményeit felhasználva javaslat tehető a felnövekvő
generációinak informális és nonformális tanulási folyamatának támogatására, okos tanulási
környezetben, okos eszközökre támaszkodva.
A következőkben a kérdőíves felmérésünkre kapott jellemzőbb, érdekesebb válaszait, eredményeit
mutatjuk be az egyszerű leíró statisztika módszereit használva, grafikus ábrázolásmód alkalmazásával.
A megkérdezettek 64,6%-a lány volt, míg 35,4%-a fiú, ezt az arányt magyarázza, hogy gazdasági
szakmacsoportos szakgimnáziumok diákjait kérdeztük meg.
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1. ábra: A válaszadók nemének megoszlása

A válaszadók életkor szerinti megoszlását mutatja a következő diagram, ebből látszik, hogy nappali
tagozatos diákokról van szó, akik szakképző intézményekben tanulnak jelenleg. Az ábra jól mutatja 1819 évesek felülreprezentáltságát (47,9%), míg 41,7%-a 20-22 éves volt, és 10,4%-a volt a
megkérdezetteknek 22-23 éves. Ők tehát az első szakmájuk megszerzésének képviselői voltak.

2. ábra: A válaszadók életkorának megoszlása

A következő diagram a lakóhelyek orientációját mutatja, amelyből kiderül, hogy budapesti
szakképző intézményre való tekintettel a válaszadók 35,4%-a több mint 1,5 órát tölt el utazással, 31,2%a 1-1,5 órát használja a tömegközlekedési eszközöket, míg 22,9%-uk 0,5-1 óra terjedelemben. A közel
lakók aránya mindösszesen 10,4%-ot alkotnak a megkérdezettek köréből, akik kevesebb, mint fél órát
utaznak.
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3. ábra: A válaszadók utazással töltött idejének megoszlása

A következő, 4. sz. diagram az utazás közbeni tanulás típusának a megoszlását mutatja. A válaszok
alapján látszik, hogy a válaszadók 41,7%-a hagyományos eszközből tanul, míg 29,2%-uk digitális IKT
eszközökről. 45,8%-uk nem tanul utazás közben. A digitális tanulás 360°-os nyitottsága ezek alapján
kevésbé kihasznált.

4. ábra: Az utazás közben tanuláshoz köthető eszközök használatának megoszlása

Az 5. sz. ábrán látható, hogy válaszadók majdnem fele (45,8%-uk) nagyon jól kezeli a saját IKT
eszközeit. 47,9%-uk pedig jól kezelik ezen eszközöket. A válaszadók 6,3%-a közepesnek ítélte meg IKT
eszközhasználati ismereteit.

671

5. ábra: IKT eszközök kezelésére vonatkozó megoszlás

Az újgenerációs módszerek iránti nyitottság gyakoriságát vizsgálva elmondhatjuk, hogy szinte a
válaszadók mintegy 50%-a nagyon nyitott, míg 35,4%-a nyitott ezekre a megoldásokra. A válaszadók
mintegy 10%-a közepesen nyitott, és csupán 2,1%-uk elutasító ezekkel szemben. Ezt mutatja az
6. sz. ábra.

6. ábra: Az újgenerációs módszerek iránti érdeklődés, nyitottság
A következő, 7. sz. diagramon a digitális tananyagok iránti igény megoszlását láthatjuk, mely
értelmében a megkérdezettek 47,9%-a nagyon fontosnak, 35,4%-a fontosnak gondolja a digitális
tananyagokból történő tanulást a hagyományos mellett. A válaszadók 14,6%-a közepese fontosnak
tartja ezt.
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7. ábra: A digitális tananyagok iránti igény megoszlása

Az következő, 8. sz. diagram arra kereste a választ, hogy a diákok tanultak-e a tanáruk által készített
saját oktatási anyagból. Jellemző módon a válaszadók 56,3%-a rendszeresen tanult ilyen tananyagból,
míg 43,8%-a ritkábban tette ugyanezt. A szakképzésben, napjainkban egyre gyakoribb a friss
tananyagok hiánya, emiatt a nagy számosságú saját és digitális tananyagok elkészítése.

8. ábra: A tanári saját tananyagból történő tanulás megoszlása

Az következő, 9. sz. diagram arra kérdezett rá, hogy a diákok milyen formában vettek már részt
tananyagfejlesztési folyamatokban. A megkérdezettek mintegy 1/3-a még nem vett részt
tananyagfejlesztésben, 29,2%-a a tanárával együtt készített tananyagot, ugyanilyen arányban csoportos
munka keretében alkottak tananyagot, és 22,9%-uk pedig már saját maga, egyedül is készített
tananyagot.
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9. ábra: A tananyagfejlesztésben való részvétel megoszlása

10. ábra: Tanulótársak által elkészített tananyagokból való tanulás megoszlása

Az utolsó, 10. ábra a diákok tanulótársai által létrehozott tananyagok felhasználásának megoszlását
mutatja. Ez alapján a válaszadók 20,8%-a tanulna szívesen a tanulótársa tananyagából, 22,9%-a nem
élne e lehetőséggel, míg 56,3%-a nem tudta ezt megítélni. Ez picit meglepő eredményt mutat a mai
hálózatos és tudástartalmak megosztására jellemző világunkban.

4. Következtetések, összegzés
Egyértelműen érzékelődik az eredmények alapján, hogy a fiatal nappali tagozatos szakképzésben
tanuló diákok többnyire magabiztosan használják az IKT eszközöket, ezen belül a mobilkommunikációs
okoseszközöket is. Az eszközök kihasználtságának foka a mobilitási lehetőséget figyelembe véve még
csekélyebb mértékű, a digitális tanulásban rejlő potenciál nem érvényesül még nagymértékben. A
szakképzésben tanító oktatók és szakemberek az ismeretanyagok gyors változása miatt saját naprakész
tananyagok előállítására kényszerülnek, melyet legtöbbször digitális formában állítanak elő és osztanak
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meg a diákjaikkal. Ezek közül többször a diákokat is bevonják a tananyag kialakításába, melyet a
tanulótársak körében is megosztanak. A tanulótársak által készített tananyagokból való tanulás
ugyanakkor nem terjedt még el nagyon, ennek a kultúrája még kialakulóban van olyan esetekben is,
amikor maga fokú a nyitottság az egyes újgenerációs módszerek iránt. A digitálistanulás a vertikális
mellett dominánsan horizontálissá is vált, azaz a diák nemcsak az oktatótól, hanem társaiktól is
tanulhatnak a diákok. Emellett a tanulás hatékonyságának elemzését különböző okos technológia
támogathatja a jelenben és a jövőben is, mely a tanulási eredményességet pozitívan befolyásolhatja
(Katona és mtsai, 2018). Mindez hozzájárulhat ahhoz, hogy a tanulók és az oktatók közösen, kooperálva
alakíthassák ki a tanulási tartalmakat digitális formában és használják fel egymással megosztva.
A tanulmány a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj valamint a valamint Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
ÚNKP-19-4 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának támogatásával készült.
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THE IMPACT OF SMART DEVICES AND THE SMART LEARNING ENVIRONMENT ON
THE EDUCATIONAL PROCESS AND THE “SMART GENERATION” IN THE DIGITAL
AGE
Abstract
Nowadays in the era of digital culture the ICT systems, on-line, web-based platforms, shared digital
interfaces, the network of smart devices (IoT) and the respective communication process play an ever
increasing role. This also involves the options provided by the guidelines of the Industry 4.0, especially
the intensified use of human-machine interface and the possibilities presented by media convergence.
Such phenomena are almost fully incorporated into our everyday lives radically modifying the
respective surroundings. Consequently, mobile communication devices impacting the lives of basically
everyone gain higher significance.
In addition to an overview of current research results our presentation introduces the findings of a
quantitative large sample survey performed with 40 participants The inquiry focused on the role of smart
devices and learning environments with a random sample of students of a vocational educational
institution. The respective empirical research can lead to the development and application of a new,
mostly connectivist methodological culture and the given approach can be applied both on the micro
and mezo levels of the learning process.
Keywords: smart devices, Web 2.0, interactive services, learning environment
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