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18. Előadó neve: Szabó János Zoltán 
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1. Előadó neve: Ádám Erzsébet 

Előadás címe: Pedagógusdiplomával hogyan tovább?Egy felsőoktatási intézmény 

pedagógusjelöltjeinek pályakezdése 

 

A pedagógussá válás folyamatának rögös útja már a felsőoktatási intézménybe való lépés előtt 

kezdetét veszi, azaz a pályaválasztással, majd a pályára kerülés és az ott eltöltött számos évvel 

teljesedik be. A pályakezdés vonatkozásában két leggyakrabban vizsgált témával 

találkozhatunk: a képzés és a beilleszkedés kérdésével. A hatékonyabb képzés, a pályakezdő 

pedagóguslétre való felkészítés szempontjából elengedhetetlen az intézmények számára a 

hallgatói benyomások, visszajelzések folyamatos mérése. Kutatásunk célja a II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola pályakövetéses rendszerének vizsgálata és a már 

diplomát szerzett pedagógus-hallgatók munkaerőpiaci érvényesülésének felmérése. Az elmúlt 

évtizedek felsőoktatási expanziója, a pedagóguspályán tapasztalható hallgatói 

létszámnövekedés következtében kialakult felsőoktatási „túlképzés”, a diplomák piaci 

értékének csökkenése, elértéktelenedése, a végzettek elhelyezkedési nehézségei, mind-mind 

sürgető kérdéseket vetnek fel e kárpátaljai felsőoktatási intézmény, illetve az egész kárpátaljai 

magyarság számára. Feltételezéseink szerint a pályakezdő diplomások munkaerő-piaci 

érvényesülésének tendenciája követi a Magyarországon tapasztalható pályakezdő 

pedagógusok helyzetét.  Vagyis a pályakezdő diplomások munkaerő-piaci érvényesülése jó 

képet vetít elénk, természetesen ez nem minden esetben jelenti a képzettségüknek megfelelő 

szakterületen való elhelyezkedést. 

Kulcsszavak: pályakövetéses rendszerek, pedagógusjelöltek, pályakezdés, munkaerő-piaci 

érvényesülés. 



2. Előadó neve: Angyal László 

Előadás címe: Könyvsorozat projekt Hajdú- Biharban nyugalmazott közművelődési 

szakemberek aktivizálására 

 

A Népművelők Hajdú-Bihar Megyei Egyesületének nyugalmazott közművelődési 

szakembereinek és az egyesület fejlesztési elképzeléseinek a találkozása eredményezte az 

„Örökbecsű” projektet. Céljaink a nyugalmazott közművelődési szakemberek tudásának, 

tapasztalatainak és jeles aktivitásának bevonásával olyan feltáró és elemző kiadványsorozat 

létrehozása, amely a nagy hagyományokkal rendelkező közösségeket mutatja be. A projekt 

kihasználja azt a pótolhatatlan lehetőséget, amely adódik a nyugalmazott szakembereknek a 

közösségekben, a közösségekkel kapcsolatban évtizedekkel ezelőtt szerzett tapasztalataiból, 

közvetlen élményeiből vagy a velük kapcsolatos korábbi fejlesztő programok ismeretéből. A 

munka első fázisa az adatgyűjtés volt, majd egy igen értékes adatbázis összeállítása. Ezt 

követte a feldolgozó munka, ahol az önként feladatot vállalóból munkacsoportokat 

alakítottunk ki. Az egyesület vezetőségének bevonásával történt meg a kötetek tartalmának 

meghatározása, majd feldolgozás és a közösségek bemutatásának módszereinek egyeztetése. 

Három kötet tartalmát jelöltük ki, melyből kettő már elkészült. Az első kötet a nyomdai 

előkészítés fázisában van. 

A program jelentősége: a nyugalmazott közművelődési szakemberek tudásának, 

tapasztalatának aktivizálása, a közösségi munkába történő bevonása, a nyugalmazott 

szakemberek megyei adatbázisának összeállítása, munkájukkal ismét szakmai kapcsolatot 

teremteni a közművelődés jelen gyakorlatával. 



3. Előadó neve: Csejoszki Mihály 

Előadás címe: A „visszakapott” Pannonhalmi Bencés Gimnázium diákságának 

oktatásszociológiai vizsgálata (1950 – 1964) 

 

A „visszakapott” Pannonhalmi Bencés Gimnázium diákságának oktatásszociológiai vizsgálata 

(1950 – 1964) Csejoszki Mihály A magyar társadalom szerkezetében a politikai diktatúra 

évtizedei alatt jelentős változások mentek végbe, melynek nyomai az oktatás történetében is 

kitapinthatóak, ahogy ezt Nagy Péter Tibor, Drahos Péter és Pusztai Gabriella ilyen jellegű 

tanulmányai is bizonyítják. Kutatásom célkitűzése a kommunista diktatúra és a katolikus 

egyház között 1950-ben létrejött megállapodás eredményeként visszajutatott, Pannonhalmi 

Bencés Gimnázium diákságának oktatásszociológiai szempontú vizsgálata, 1950 és 1964 

között. Az intézmény anyakönyveinek vizsgálatával – a diákok szüleinek „munkajelleg 

csoportok” szerinti kategorizálásának segítségével –, a tanulók politikai hátterét és társadalmi 

státusát kívánom feltárni. Ennek segítségével egyebek mellett az alábbi kérdésekre keresem a 

választ: &#61485; A tanulók milyen politikai és társadalmi háttérrel érkeztek a gimnáziumba, 

és milyen kulturális tőkével rendelkezhettek? &#61485; Oktatás-földrajzi szempontból 

milyen vonzáskörzet rajzolható a gimnázium köré? &#61485; A lezajlott politikai és 

társadalmi eseményeknek milyen lenyomata érzékelhető egy „újonnan indult” és a diktatúra 

által üldözött egyház iskolájának tanulói összetételében? Továbbá, előadásomban adatokra 

támaszkodva cáfolni kívánom azon vélekedésalapú hipotézist, mely szerint „még a párvezetők 

gyermekei is Pannonhalmára jártak”. A források alapján megállapítható, hogy az iskola 

diákjainak társadalmi háttere – a szülők társadalmi csoportjait illetően – viszonylag színes 

képet mutat, de bizonyos társadalmi rétegből érkező diákok felülreprezentáltak. 

 

Kulcsszavak: Oktatásszociológia, oktatástörténet, társadalomtörténet 



4. Előadó neve: Dominek Dalma Lilla 

Előadás címe: A környezeti nevelés megjelenése a Magyar- és a Bakonyi 

Természettudományi Múzeumokban 

 

Kutatás célja, hogy feltárja a múzeumi nevelés hazai rendszerét a természettudományi 

múzeumokban, vizsgálja annak működését és hatását, valamint bemutatassa a 

környezetvédelem és a természetvédelem megjelenési formáit a múzeumokban.  

Kutatás módszerei: Megfigyelés; Interjú; Összehasonlító (raszteres) elemzés   

Kutatás főbb eredményei: Az állandó kiállítások témája a természetvédelmet helyezik 

előtérbe, azonban a múzeumok valamilyen formában „belecsempészik” a környezetvédelmi 

jelleget is. A környezetvédelem az időszaki kiállítások keretében és a 

múzeumpedagógai/múzeumandragógiai foglalkozásokban jelenik meg erőteljesen. A 

múzeumi szakemberek nagy figyelmet fordítanak a környezetvédelemre a tárlatvezetések 

keretében, vagy a foglalkozásokban, mert önállóan nem jelenhet meg a környezetvédelmi 

téma. 

 

Kulcsszavak: természettudomány, környezetvédelem, múzeum 



5. Előadó neve: Farkas Fanni 

Előadás címe: Történeti áttekintés a humán tudományok közti tantárgyi integráció köréből 

 

Az oktatásban mindig is jelen volt valamilyen szintű kapcsolat a különböző szaktárgyak 

között. Jóllehet az integráció kutatása hosszú időre tekint vissza, de napjainkig kevés célzott 

tanulmányra került sor a magyar pedagógiában. Célom az integrációtörténet fontos 

állomásainak áttekintése történelem és irodalom tárgyak viszonylatában. Rá kívánok 

világítani mely okok vezethettek a humán tudományok kiemelt vizsgálatához, milyen 

integráción alapuló elképzelések merültek fel, s milyen buktatókról kell számot adnunk. A két 

tárgy kapcsolata jelentős változáson ment keresztül, míg az önálló tantárggyá válástól a 

differenciálódási tendenciákon át, a kereszttantervi rendszerben elfoglalt szerepükig 

eljutottunk. A történelemtanításban alárendelt szerepet betöltő irodalomoktatástól a történeti 

elv kiiktatását célzó tematikus magyartanításig hosszú út vezetett. Ezen folyamat bemutatása 

mellett az irodalmi szövegek történelmi hitelére és a képességfejlesztés közös feladatára 

kívánok kitérni. Nem kerülhetjük meg továbbá az integrált történelemoktatás, illetve az 

irodalom és testvértárgyának, a nyelvtannak paradox viszonyát sem. A történeti vázlat mellett 

kitekintésre is sor kerül, hiszen a diszciplínákra épülő oktatási struktúrát a 21. századi 

kihívások és kritikák olyan mértékű nyomás alá helyezték, melyre az integráció hatékony 

választ adhat. A tapasztalat pedig azt mutatja, hogy a tantárgyközi kommunikáció kutatásában 

a humán tudományok kaptak kiemelt figyelmet, így ezen tárgyak vizsgálata szükséges első 

körben az integráció sikeres átültetéséhez az iskolai gyakorlatba.  

 

Kulcsszavak: tantárgyközi kommunikáció, integrációtörténet, történelem és irodalom tanítása 

 



6. Előadó neve: Fejér Noémi 

Előadás címe: Szexuális nevelés – család és az iskolai szocializáió 

 

Egy mindig időszerű és kiemelt jelentőségű témáról szeretnék poszter bemutatót képekkel 

illusztrálva tartani. Iskolapszichológusként a pedagógusokkal együtt nagyon fontosnak tartjuk 

többek között a prevenciót is, amit főként alsó tagozatosoknál lehet még megvalósítani. 

Manapság a kisgyerekek sok tisztázatlan, és személyiségfejlődésükre nézve veszélyeket is 

rejtő információáradatnak vannak kitéve, mellyel szemben kiszolgáltatottak. Ezek közül 

rengeteg a szexuális tartalmú, melyekhez számos téves elképzelés, fantázia kapcsolódik, 

érthetetlenek számukra, és ez könnyen vezethet szorongáshoz, feszültséghez, megváltozott, 

akár agresszív magatartáshoz is, kifejezetten, ha erről nem tudnak nyíltan kérdezni, 

beszélgetni és a valóságnak megfelelő válaszokat kapni a gyerekek. Nagyon sok otthoni és 

más helyszíni impulzus éri őket. 

Felnőttként sokszor kínosnak érezzük a témát, ugyanakkor fontos szem előtt tartani, hogy már 

ebben a korban sokkal többet tudnak, hallanak erről, mint gondolnánk! Mindemellett  

szexuális kíváncsiságuk is fokozott, ami teljesen természetes, és megfelelő nyitottsággal, 

őszinte beszélgetésekkel kielégíthető. Felelőssége van ebben a témában az iskolának és a 

család is, természetesen csak összefogással és együttműködéssel lehet célt érni. 



7. Előadó neve: Fintor Gábor 

Előadás címe: Televíziós sportműsorok 

 

A tömegkommunikációs eszközök fejlődése, a rádió, majd a televízió az emberek otthonába 

hozta a sportot. A másik oldalról a médiában látottak ráirányították a figyelmet a 

sporteseményekre. A kutatás azt bizonyítja, hogy a sportműsorok nézettségében a 

háttérváltozók és a sport iránti érdeklődés is meghatározó. A végzettség vizsgálatánál a 

Formula-1, az atlétika, az extrém sportok mutattak szignifikáns eltérést, ami egybe cseng az 

országosan is tapasztalható trenddel. A vizsgálatok egyik fontos eredménye, hogy az aktív 

sportolás és a sportműsorok nézettsége között szignifikáns összefüggést mutatott ki. Eszerint 

akik nem sportolnak, egyértelműen kevesebb sportműsort néznek. A sportolók többsége 

viszont elsősorban a csapatjátékokat követi figyelemmel leginkább. Az olimpiák mindig 

kiemelkedő sporteseménynek számítanak. A nézők elsősorban azokat a sportágakat 

preferálják (pl. vízilabda), ahol a magyarok jól szerepelnek. A kutatás alapján jól látszik, hogy 

ezek magasabb nézettséget jeleztek. Azt is sikerült bizonyítani, hogy a sportesemények iránt 

érdeklődők nagyobb arányban nézték az olimpiát, viszont az olimpia időszakában a sport iránt 

kisebb érdeklődést tanúsítók is szívesen nézték ezeket a műsorokat. Vizsgálatainkból azt a 

következtetést is levonhatjuk, hogy a sportműsorok a jövőben is megőrzik népszerűségüket, 

hiszen olyan élményt nyújtanak, olyan értékeket közvetítenek, olyan határokon átívelő 

hatásuk van, melyet más rendezvénnyel túlszárnyalni nem lehet.  

 

Kulcsszavak: Sport, média, nézettség 



8. Előadó neve: Juhász Erika 

Előadás címe: Felnőtt autonóm tanulók 

 

Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) által támogatott (nyilvántartás: 

K63555) országos kutatásunkat „A felnőttkori autonóm tanulás és tudáskorrekciós 

elköteleződés” címmel folytattuk. Ebben autonóm tanulásnak azt tekintjük, amikor a tanulást 

saját maga kezdeményezi a tanuló, és önálló, irányított tanulási programot valósít meg, 

utánajár olyan dolgoknak, amelyekre nem jól emlékszik, ellenőrzi meglévő ismereteit, 

felfrissíti korábban megszerzett tudását saját elhatározása alapján. Ez az autonóm tanulás 

éppúgy kapcsolódhat a felnőtt munka vagy tanulási tevékenységéhez, mint a hobbijához és a 

közvetlen mindennapjaihoz, legyen szó akár egy utazás megszervezéséről, akár a politikai 

életben való eligazodásról. Kutatásunkban ezeket a tanulási módokat és tartalmakat 

térképeztük fel szakirodalmi elemzések, valamint a kérdőívezés és az interjúkészítés 

klasszikus módszereivel. A kutatás honlapján, a www.autonomtanulas.hu oldalon internetre 

épülő kérdőíves felméréssel, valamint személyes kérdezőbiztossal történő módszerrel 1200 fő 

(18-64 éves) önálló tanulásával kapcsolatos tapasztalatait kutattuk. A kérdőívben 16 főbb 

területen vizsgáljuk az autonóm tanulási tevékenységeket, úgy mint az informatika, vallás, 

idegen nyelv, történelem, politika stb. Ezeket a tevékenységeket kapcsoljuk össze a tanulók 

jellemzőinek vizsgálatával, úgy mint iskolázottság, életkor, korábbi tanulási tapasztalatok stb.. 

A kérdőíves felmérés mellett négy régió központjában – Budapesten, Debrecenben, Pécsett és 

Egerben – különböző életkorú és végzettségű felnőtt tanulókkal strukturált interjúk készültek, 

amely a tanulási motivációk és a tudáskorrekciós elkötelezettségi folyamat feltárását 

szolgálták önálló tanulási eseteik bemutatásával. Előadásomban arra keresem a választ, hogy 

az autonóm tanulás hogyan járul hozzá a tanulási és tanulmányi eredményesség fokozásához 

és viszont: a tanulmányi és tanulási eredményesség hogyan befolyásolja az autonóm tanulásra 

való késztetést. Azt gondoljuk, hogy az autonóm módon elsajátított ismeretek, készségek, 

kompetenciák kiegészítik az iskolarendszerben és az azon kívüli rendszerekben történő 

tanulásokat, ismeretszerzéseket, a kompetenciák bővítéseit. Nyilván nem pótolja egyik a 

másikat, és az is kérdéses, hogy be lehet-e, be kell-e csatornázni az autonóm tanulás ismereteit 

a formális képzési jogosítványokba, tanúsítványokba. Mégis fontosnak tartjuk, hogy az egyén 

a tudatában legyen annak, hogy tanulása egész életen át tartó akkor is, ha nem hivatalos-

formális, hanem önállóan megszervezett utakon történik. Ennek tudatosítása a tanulás 

autonóm formáit vállalássá teszi, és hozzájárul az egyén és összességében a társadalom 

életminőségének javításához. 

 

Kulcsszavak: autonóm tanulás, felnőttképzés 

 



9. Előadó neve: Kenyeres Attila Zoltán 

Előadás címe: A tudományos kutatások és az oktatás megjelenése a magyar, a német és az 

osztrák televíziós híradókban 

 

A tartalomelemzésre épülő kutatás során az ismeretterjesztés és a tömegkommunikáció közti 

relációt vizsgáljuk a televíziós hírműsorokban közvetített tartalmak elemzésén keresztül. 

Áttekintést adunk arról, hogy milyen mértékben jelennek meg a legnagyobb nézettséggel 

rendelkező esti híradókban a tudományos kutatások eredményei, milyen témákban tartják 

fontosnak a szerkesztők azt, hogy a nézők felé interpretálják azok megállapításait. Illetve azt 

is megvizsgáljuk, milyen gyakran és milyen aspektusban jelenik meg az oktatás és az iskola a 

televíziós híradókban. Az elemzést nemzetközi dimenzióba helyezzük, így a hazai 

tévéhíradók mellett az osztrák és a német esti híradók tartalmát is megvizsgáljuk ugyanebből 

az aspektusból az összehasonlíthatóság végett.  

Az elméleti kutatás keretét a legnézettebb esti televíziós híradók műsorai adják. Mindhárom 

országból a legnépszerűbb kereskedelmi televíziók, illetve az állami televízió esti főhíradóját 

elemezzük. A mintavétel 2012 január1. és 2012. január 31. között történt. A mintavételi 

egységet hat televízió híradói jelentették: Magyarországról: az M1 (állami tv) és az RTL Klub 

(kereskedelmi tv) híradóit, Ausztriából az ORF (állami tv), valamint az ATV (kereskedelmi 

tv), Németországból pedig a Das Erste (állami tv) és az RTL (kereskedelmi tv) híradói. Az 

említett egy hónapban minden nap rögzítettük ezen hat televízió legnézettebb esti híradóit, és 

elemeztük ki azok tartalmát.  

A televízió ilyen irányú funkciójának vizsgálata azért kiemelt fontosságú, mert a hazai és 

nemzetközi kutatások alapján napjainkban ezen tömegkommunikációs eszközök játsszák a 

legmarkánsabb szerepet az emberek szabadidejének eltöltésében. Ezért különös jelentőséggel 

bír ezen instrumentumok ismeretterjesztő szerepének vizsgálata, illetve a hazai helyzet 

analizálása nemzetközi relációban.  

 

Kulcsszavak: tömegmédia, televízió, hírműsorok, ismeretterjesztés 



10. Előadó neve: Kiss Alexandra Erika 

Előadás címe: Karácsony Sándor gyermekdrámái 

 

Karácsony Sándor gyermekeknek írt drámáinak elemzése, a professzor nevelési eszméi 

tükrében. A drámák elemzését elsősorban pedagógiai nézőponttal,másrészt a színház-

szemiotika elemző módszerével végezve. A kutatás célja, hogy a drámapedagógia 

tudományán keresztül mutassa be a professzor ehhez a témához kapcsolódó munkásságát. 

Kiemelje annak fontosságát, nézetalakító voltát, a professzor munkáiban.Másodlagos célja, 

hogy felhívja a figyelmet a drámapedagógia, gyermekek számára jótékony hatásaira, a 

nevelés egy érdekes és játékközpontú módjára. Karácsony Sándor művei által szeretném 

bemutatni ennek a területnek a kiemelkedő tulajdonságait és nagyfokú hatását a gyerekek 

fejlődésére nézve. Az előadás során interaktív anyaggal szeretném színesebbé tenni 

beszámolómat. A kutatás során Karácsony Sándor hagyatékában található forrásokat és 

drámapedagógiai, színházelméleti, színház-szemiotikai szakirodalmakat kívánok prezentálni, 

felhasználni. A művek elemzésével szeretném körbejárni a drámapedagógia, gyermekszínház 

fogalomkörét, kitérve a jelenkor lehetőségeire is. A kutatás részeként kívánom bemutatni a 

gyermekszínházak, bábszínházak tulajdonságait, feladatait röviden, azt a múlttal 

összehasonlítva. Emellett véleményem szerint fontos a pedagógusok lehetőségeit is tárgyalni 

ebben a témában, ezt is csak röviden érintve. 

 

Kulcsszavak: Dráma, gyermekszínjátszás, ünnepek, szerepjátszás, terápia 



11. Előadók neve: Márkus Edina – Miklósi Márta 

Előadás címe: Az általános képzések vizsgálatát célzó kutatások 

 

A munkánk az OTKA (K-101867) „Tanuló régiók Magyarországon: Az elmélettől a 

valóságig”, LeaRn projekt kutatásába illeszkedik. Az OTKA kutatás célja egy adott területi és 

társadalmi egység azon gazdasági, politikai és kulturális tényezőinek feltárása és elemzése, 

amelyek hozzájárulnak egy tanuló régió kialakulásához. Ennek keretében a kutatócsoport 

Kozma Tamás vezetésével az átfogó elméleti és kartográfiai munkacsoportok mellett négy 

dimenzió mentén vizsgálja a tanuló régiók kialakulását, szerveződését és fejlődését, ezek: a 

formális oktatási színterek, a szakképzési rendszerek, a nonformális és informális tanulási 

aktivitások, valamint a társadalmi aktivitások.  

A nonformális és informális tanulási aktivitásokat vizsgáló munkacsoport négy területre 

fókuszál: általános továbbképzések, kulturális életben való részvétel, sporttevékenység, média 

által történ személyes tanulás. 

Munkánkban az általános képzések vizsgálatát célzó kutatások elemzésére törekszünk. Az 

eddigi eredményeink azt mutatják, hogy leginkább speciális célcsoportok (menekültek, 

bevándorlók, halmozottan hátrányos helyzetűek) számára nyújtott alap- és kulcskompetencia-

fejlesztő képzések, valamint a személyes érdeklődésből, leginkább szabadidő eltöltése 

céljából végzett képzések tartoznak e körbe. A vizsgálódásaink során azt tapasztaltuk, hogy a 

témával foglalkozók komoly erőfeszítéseket tesznek a terület lehatárolásának (informális – 

nem-formális; általános – nyelvi – szakmai) definiálásának kérdésére, valamint igen gyakori 

az általános képzések során szerzett tudás, mint nem-formális módon szerzett tudás 

elismerésének vizsgálata.  

 

Kulcsszavak: általános képzés, nem-formális tanulás, nem-formális tudás elismerése 

 



12. Előadó neve: Máté Krisztina 

Előadás címe: Iskolán kívüli nevelés Szatmár-Bereg vármegyében a szabadművelődés 

korában 

 

Dolgozatunk egy történelmi áttekintés első részanyaga, amely áttekintés a II. világháborút 

követő időszak művelődéspolitikáját kívánja elemző módon bemutatni a mai Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye területén. Jelen dolgozatban a szabadművelődés 1945-1948 közötti 

időszakát kívánjuk értelmezni a fogalomhasználat változásának tükrében (népművelés, 

iskolán kívüli nevelés, szabadművelődés) valamint a szabadművelődés rendszerszerűségének 

vizsgálatával, különös tekintettel a kettészakított Szatmár vármegye trianoni határain belül. 

Célunk a szabadművelődési koncepció helyi szintű értelmezésének vizsgálata, ennek első 

lépését tesszük meg írásunkkal, amely a szabadművelődés kibontakozását tekinti át az akkori 

Szatmár-Bereg vármegyében két fő szerkezeti egység mentén. Az első egységben a 

szabadművelődés általános jellemzését, a második egységben Szatmár-Bereg vármegye 

művelődésügyének 1945 után alakulását kívánjuk bemutatni. 

 

Kulcsszavak: szabadművelődés, népművelés, iskolán kívüli nevelés, Szatmár-Bereg vármegye 



13. Előadó neve: Mócz Dóra 

Előadás címe: Az élethosszig tartó tanulás sajátosságai a 40-50 éves korosztály vizsgálatai 

alapján 

 

Előadásom egy kutatás bemutatására vállalkozik, amelynek keretében az idősödő társadalom 

problémaköréhez kapcsolódva és az élethosszig tartó tanulás sajátosságait hangsúlyozva arra 

a kérdésre kapunk választ, hogy milyen hatással van a tanulásban való részvétel a magyar 

társadalom egy meghatározott korosztályának, nevezetesen a 40-50 év közöttiek életére. A 

téma tanulmányozása során vizsgálom, hogy a tanulás-művelődés az emberek életének mely 

területét érinti leginkább, megfigyelhető-e a képzési aktivitás hatása a foglalkoztatási 

jellemzők alakulásában, a tanulás milyen módon befolyásolja az életvitelt, szabadidős 

szokásokat és hogyan formálja a személyiséget, vagyis hogyan határozhatók meg az 

andragógia napjainkban legfontosabb funkciói. A kutatás tanulságai alapján arra a 

következtetésre jutottam, hogy a felnőttképzés megújulásának útja minőségi, szolgáltatás 

centrikus nézőpontok általánossá válásától várható. A munkanélküliségtől feszített komoly 

képzési igények kiaknázása csak akkor lesz mérhető, ha a képzés a jövőben valós 

elhelyezkedést eredményez. 

 

Kulcsszavak: idősödő társadalom, minőséghatékonyság  

 



14. Előadó neve: Mohácsi Márta 

Előadás címe: Felsőoktatás-marketing input és output oldalról 

 

Az oktatási piac kivételes sajátossága, hogy a felsőoktatás oldaláról értékesítési és sajátos 

beszerzési piacként egyaránt értelmezhető, hiszen a hallgatók a felsőoktatási intézmények 

inputjai, erőforrásai lesznek. A hallgatók az oktatás igénybevevőiként, közreműködőiként 

nagymértékben meghatározzák annak sikerességét, eredményességét (Bay-Daniel, 2001; 

Piskóti, 2011). Az intézmények közvetlen, részben rövid távú finanszírozási szempontú 

érdeke, hogy minél több hallgatójuk legyen, minél többen vegyék meg programjaikat, 

ugyanakkor hosszabb távon, presztizse, megítélése, munkája minősége szempontjából a 

későbbi kibocsátáskor pedig az lesz számára fontos, hogy minél felkészültebb, minél 

piacképesebb végzősöket „értékesítsen” a munkaerőpiacon, hiszen képzési tevékenységének s 

ezáltal az egész intézményének megítélése alapvetően az output oldal minőségén alapul 

(Piskóti, 2011). Kvantitatív kutatásomban a munkaerőpiac oldaláról kérdeztem meg a 

Debreceni Egyetemmel munkakapcsolatban álló 150 vállalatvezetőt. A felmérésben arra 

keresem a választ, hogy milyen az output oldal minősége, milyen ismereteket várnak el a 

hallgatóktól és mennyire értékes és hasznos a megszerezett tudás. Az eredményeket többek 

között interkorrelációs mátrix és poligon vizsgálatokkal elemzem. 

 

Kulcsszavak: oktatási piac, marketingstratégia, munkaerőpiac  

 



15. Előadó neve: Nyilas Orsolya 

Előadás címe: Alacsony képzettség és társadalmi hátrányok, különös tekintettel a 

munkanélküliségre – munkaerő-piaci aktív programok tapasztalatai 

 

Globalizálódó világunkban a felnőttnevelés igen kitüntetett helyet kapott a szükségesség 

képzeletbeli létráján. A felgyorsuló gazdasági-társadalmi folyamatok és változások mintegy 

életre hívták a hozzájuk való sikeresebb alkalmazkodás egyik legfőbb segítőjeként. A korábbi, 

az életben való boldoguláshoz elegendő ismereteken túl, számos új és főleg más ismeret 

elsajátítása is szükséges. Napjainkban, amikor az élethosszig tartó tanulást egy folyamatnak 

tekintjük, egyre fontosabbá és szükségesebbé válik a felnőttek képzése. Különösen azon 

felnőttek képzése, akik valamilyen okból már elveszítették állásukat, alacsony iskolai 

végzettséggel rendelkeznek, vagy még fiatal pályakezdőként először indulnak el álláskereső 

útjukra, s rögtön a munkanélküliséggel kell szembenézniük. Ez a probléma kortól, nemtől, 

iskolázottságtól függetlenül érinthet bárkit.  

2010 januárjában új közmunkaprogramot (köztéri munkák, utcaseprés, parkfenntartás, 

stb.) indított az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ. A feltétel az volt, hogy a 

jelentkezők egy Életszemlélet-formáló képzésen vegyenek részt. A képzés 80 órában zajlott. 

Minden résztvevővel egy 14 kérdésből álló kérdőívet töltöttünk ki – közösen -  illetve 

önkéntes alapon félig strukturált, narratív interjúkat készítettünk. 

A képzési kényszer okait a következőkben foglalhatjuk össze: 

• a munkaerőpiacon egyidejűleg van jelen munkaerő túlkínálat (többségében képzetlen, 

hátrányos helyzetű) és a minőségi munkaerő iránti igény.  

• a hátrányos helyzetűek száma nő, a társadalom és az oktatás a hátrányos helyzet 

következményei miatt polarizálódik.  

• a modern társadalomban a népesség két csoportra osztható: a munkaviszonyban álló és 

kevés szabadidővel rendelkező, illetve a munkanélküli és sok szabadidővel rendelkezők 

csoportjára. Mindkét csoport számára rendkívül fontos a képzés. A munka-viszonyban 

lévők csak tudásuk állandó fejlesztésével tarthatják meg munkahelyüket, a munkanélküliek 

pedig csak tudásuk, képességeik fejlesztésével kaphatnak esélyt a munkavállalásra.  

• a modern gazdaságok szervezetei nagymértékű átalakuláson mennek keresztül, a formákat 

és elsősorban a tudás- és ismeretanyag igény változásának felgyorsulását illetően. Ezek a 

munkavállalóktól folyamatos tudásfejlesztést követelnek meg. 

• a gazdaság, a technológia és a szervezetek átalakulása más tartalmakat feltételez a klasszikus 

fizikai és szellemi munkára vonatkozó ismeretekből is. Az ún. fizikai munkák ma már 

számos olyan kulcskompetenciát igényelnek (informatika, kommunikáció, nyelv stb.) 

amelyek eddig elsősorban a szellemi tevékenységekre voltak jellemzőek. Az oktatás 

szerkezete és tartalma ugyanakkor nem követi megfelelően ezeket az igényeket.  

A hátrányos helyzet következményeinek mérséklésére alkalmas eszközök között a képzés az 

egyik legfontosabb tényező. A képzés folyamán nem csak ismeretszerzés, hanem a 

társadalomba integrálódni képes munkavállalói attitűd elérése várható el, illetve következik 

be. Ez azonban természetesen csak akkor lehetséges, ha a hátrányos helyzetű rétegeket 

„elértük”, a képzéshez való hozzáférésüket biztosítottuk. 

 

Kulcsszavak: felnőttoktatás, közmunkaprogram, hátrányos helyzetű felnőttek 

 



16. Előadó neve: Spiczéné Bukovszki Edit 

Előadás címe: Tehetséggondozás az idegen nyelvek oktatásában: egy projekt tapasztalatai 

 

Jelen tanulmány célja a komplex tehetséggondozási gondolatkör egy szeletének vizsgálata: 

nevezetesen a tehetséges diákok idegen nyelvi oktatásának fejlesztési lehetőségei a 

felsőoktatásban, ezen képzés helye a tehetséggondozáson belül, illetve a tehetséges tanulók 

nyelvi szintjének fejlesztése, számukra kialakított nyelvtanítási rendszer ismertetése. A 

kutatás hátterét a TÁMOP „Kulcs” a Miskolci Egyetem hallgatói és intézményi 

szolgáltatásfejlesztéséhez: 3.4 Tehetséggondozási szolgáltatások fejlesztése című projekt adta, 

amelynek részeként egy négy szemesztert felölelő idegennyelvi tehetséggondozási program 

zajlott a Miskolci Egyetem Idegennyelvi Oktatási Központjában 2010-2012-ben. A tanulmány 

bevezetője általános képet ad a nyelvi tehetségek fejlesztésének problémaköréről, illetve a 

tehetséges diákok nyelvi fejlesztésének kérdéseiről. Továbbiakban felvázolja a ME IOK-ban 

folyó szakmai munka tehetséggondozásban releváns összetevőit,és néhány hazai és 

nemzetközi példát. A dolgozat ismerteti az aktuális nyelvpolitikai, nyelvtanítási trendeket, 

amelyek hatással vannak a felsőoktatásban zajló nyelvoktatásra is. Végül, de nem 

utolsósorban bemutatja a projekt keretei között zajló tehetséggondozási programot, annak 

eredményeit, tanulságait. 

 

Kulcsszavak: tehetséggondozás, idegen nyelvek oktatása, felsőoktatási projekt  



17. Előadó neve: Stark Gabriella 

Előadás címe: Magyar nyelvű óvodapedagógus- és tanítóképzés a Partiumban a tantervek 

tükrében 

 

Kutatásunk tárgyát a romániai magyar pedagógusképzési rendszer átalakulása és helyzete 

képezi. Problémakérdésünk, hogy hatékonyan valósult-e meg a magyar pedagógusképzési 

rendszer átalakulása a bolognai többlépcsős képzési modellhez, illetve az új romániai oktatási 

törvényhez igazodva? Több szakaszban zajló kutatásunk eredményeinek bemutatása során 

jelen előadásban a tantervi dokumentumok elemzésének eredményeire fókuszálunk. 

Dokumentum- és tartalomelemzés módszerét alkalmazva az óvodapedagógus- és 

tanítóképzésre vonatkozó rendelkezéseket, valamint a tanterveket és pedagógusképzési 

programokat elemezzük. Megállapítjuk a román, illetve magyar nyelven folyó romániai 

óvodapedagógus- és tanítóképzési programok megkülönböztető sajátosságait; a magyar 

nyelvű pedagógusképzési programokat összehasonlítjuk a Partium más országaiban folyó 

magyar nyelvű pedagógusképzési programokkal (Magyarország, Ukrajna). Az összehasonlító 

elemzés eredményei alapján javaslatokat fogalmazunk meg az óvodapedagógus- és 

tanítóképzés programjainak átalakítására.  

 

Kulcsszavak: óvodapedagógus- és tanítóképzés, tanterv, Románia, Partium 



18. Előadó neve: Szabó János Zoltán 

Előadás címe: Fesztivál és turizmus a fesztiválregisztráció tükrében 

 

Fesztiválokat gyakorta említik mint a kulturális turizmus egyik fő vonzerejét jelentő 

eseményeket. A két terület összefonódása azonban nem csupán manapság divatossá vált 

árukapcsolás, hanem a liminalitás elmélete (Van Gennep és Turner nyomán) révén 

tudományos elméleti alapjaik is hasonlóak.  

Kutatásunk célja a hazai fesztiválok és turizmus kapcsolatának és e kapcsolat jellegének 

sajátosságainak kimutatása, válasz keresése arra a kérdésre, hogy a fesztiválok mennyiben 

törekednek a turisztikai elvárásokhoz igazodni.  

A kutatás módszertana a fesztiválregisztráció részeként megvalósult önkitöltős kérdőíves 

lekérdezés volt (N=319), melynek adatait összevetettük a turizmus meglévő statisztikáival 

(KSH adatbázis). A fesztiválregisztráció hazai fesztiválkutatásoknak és szakmai fejlődési 

folyamatoknak köszönhetően kialakult statisztikai rendszer, melyben 2012. január 31-ig 319 

fesztivál regisztrálta magát, ez a kutatás mintája. A kutatás kérdőíve a Fesztivál-világ kutatás 

során használt kérdőívre épült, annak továbbfejlesztett változata.  

A kutatás főbb eredményei: a turisztikai fesztivál meghatározása általános problémákat vet 

fel, de a vizsgált fesztiválok körében a turisztikai szerep vállalása 15% feletti külföldi 

résztvevőarány felett érvényesül leginkább (U alakú eloszlás mellett), a külföldiek aránya a 

fellépők között 12-13% között volt egyéni művészek és együttesek szintjén is. A 

támogatáspolitikáknak érdemes lenne ezeket az arányokat figyelembe venni a feltételrendszer 

átalakítása során. 

 

Kulcsszavak: fesztivál, kulturális turizmus, liminalitás, statisztika 



Felsőoktatás és hallgatók szekció 

 

Szekcióvezető: Jászberényi József 

Szekció időpontja: 2012. május 10. 16:00 – 17:30 

Szekció helyszíne: Nagyterem 

 

Előadások: 

1. Előadó neve: Barabási Tünde 

Előadás címe: Iskolás- és felnőttkori tanulási tapasztalatok a tanulás tanításában 

2. Előadó neve: Bocsi Veronika 

Előadás címe: Hallgatói értékvilágok és kari struktúrák 

3. Előadó neve: Horváth László 

Előadás címe: Teljesítményértékelés a felsőoktatásban 

4. Előadó neve: Kerülő Judit 

Előadás címe: Hogyan tovább? A Nyíregyházi Főiskola hallgatóinak továbbtanulási, képzési 

tervei a diploma megszerzése után 

5. Előadó neve: Móré Mariann 

Előadás címe: A felnőttképzésben szerzett munkatapasztalat elismertetése a felsőoktatásban 



1. Előadó neve: Barabási Tünde 

Előadás címe: Iskolás- és felnőttkori tanulási tapasztalatok a tanulás tanításában 

 

A kutatási probléma a tanulás tanítása mentén körvonalazódik. Ennek azonban nem a 

technikai és módszertani vetülete kerül előtérbe, hanem azt vizsgáltuk, hogy a pedagógusok 

(óvónők és tanítók), illetve pedagógusképzésben résztvevők saját, iskolás és felnőttkori 

tanulási tapasztalatai milyen befolyást gyakorolnak a tanulástanítás tartalmi elemeire. A 

vizsgálatban szakértői mintavételt alkalmaztunk. Olyan pedagógusok és pedagógusjelöltek 

körében végeztünk kérdőíves vizsgálatot, akik valamilyen képzési formában jelenleg is 

tanulnak. A nyert információkat interjúk alapján felvett adatokkal kiegészítve elemeztük, 

értelmeztük. Eredményeink azt mutatják, hogy az iskoláskori tanulási stratégiák, technikák 

felnőttkorban – bár bizonyos alapjellemzőket megőriznek, jól bevált technikákat 

„konzerválnak” a felnőttek az iskoláskori tanulásból - tudatosabbakká és célirányosabbakká 

válnak, az értelmes tanulás irányába mozdulnak el. Ugyanakkor a pedagógusok felnőttkori 

eredményes tanulása nagymértékben befolyásolja a tanítványaik tanulásának irányítását, azaz 

a tanulni-tudás átörökítési folyamatát. Többnyire azoknak a technikáknak a használatára 

késztetik (vagy készítik elő) a tanulókat, amelyeket felnőtt fejjel hatékonynak tapasztaltak. 

 

Kulcsszavak: felnőttek tanulása, tanulás tanítása 



2. Előadó neve: Bocsi Veronika 

Előadás címe: Hallgatói értékvilágok és kari struktúrák 

 

Az egyetem szervezeti keretén belül a kari struktúrák természetszerűen fonódnak össze a 

hallgatók szocio-kulturális hátterének különbségeivel, illetve életmódjuk, gondolkodási 

rendszerük eltérő mivoltával. A Partium területének korábbi kutatásai nyomán már 

rendelkezünk ismeretekkel arra vonatkozóan, hogy a kari struktúrák milyen területeken és 

hogyan vonnak határvonalakat a hallgatói életvilágokba, illetve hogyan rajzolnak ki egyfajta – 

horizontális és vertikális módon is tagolt - hierarchikus rendszert. Ennek a problémakörnek az 

értékrendszerek irányából történő vizsgálata ugyanakkor egy kevésbé feltárt területet képez, 

miközben jelentősége igen komoly: egy jóval megfoghatatlanabb, elvontabb 

jelenséghalmazról van szó, amelynek ismeretében azonban más, a felsőoktatás világában 

alapvető fontosságú szférák válnak áttekinthetőbbekké és értelmezhetőbbeké (pl. hallgatói 

motivációk, életmódjegyek, karrier-célok stb. ). Elemzésünk a 2010-es Campus-Lét a 

Debreceni Egyetemen: csoportok és csoportkultúrák (K 81858) c. Prof. Szabó Ildikó vezette 

OTKA-kutatás adatbázisán nyugszik. Ennek során mind a cél- mind pedig az eszközértékek 

segítségével klasztereket képeztünk, s ennek szűrőjén keresztül vizsgáltuk a kari 

jellegzetességeket. A kialakított klaszterek többsége (pl. filantróp, racionális) szignifikáns 

összefüggéseket mutatott a kari struktúrával, s rajzolta meg plasztikus módon a diákok 

értékvilágait. 

 

Kulcsszavak: felsőoktatás, egyetemi karok, értékpreferenciák, Rokeach-teszt 

 



3. Előadó neve: Horváth László 

Előadás címe: Teljesítményértékelés a felsőoktatásban 

 

A felsőoktatás három funkciója (oktatás, kutatás, társadalom kiszolgálása) kiegészül a tudás 

versenyképességének fejlesztésével, ezzel felértékelve az emberi erőforrás szerepét. Ezért 

elengedhetetlen, hogy a felsőoktatási intézmények hatékony szervezetként működjenek, 

melyre a stratégiai emberi erőforrás menedzsment nagy hatással van, így kutatásomban a 

teljesítményértékelési rendszert emeltem ki. A felsőoktatási intézmények kétharmadában nem 

alkalmaznak teljesítményértékelési rendszert, ezért a gyakorlat szempontjából fontos a 

vizsgálatom. 

A szakirodalmi kutatás alátámasztotta, hogy a témám szempontjából az egyik legrelevánsabb 

vizsgálati tényező az intézményi stratégia, ezért a felsőoktatási intézmények esetében az 

intézményfejlesztési tervek elemzése alkotja a munkám empirikus bázisát. Dolgozatom 

keretében, esettanulmány jelleggel az ELTE PPK és a SZTE JGYPK intézményfejlesztési 

terveit vizsgálom horizontális és vertikális dimenziók mentén. Az egyes intézmények 

esetében mélyrehatóan elemzem a dokumentumot stratégiai szempontból, feltárva az emberi 

erőforrások szerepét, illetve felkutatva a teljesítményértékelésre vonatkozó részeket. 

Vertikálisan két szinten vetem össze az intézményfejlesztési terveket. Egyrészt egymással, 

másrészt pedig egy friss kutatással (Minőségfejlesztés a felsőoktatásban) vetem össze az 

eredményeket.  

Ez a részletes elemzés biztosítja, hogy szakmailag megalapozott észrevételekkel éljek az 

intézmények humánerőforrás menedzsment gyakorlatára. Az eredmények alapján konstruktív 

kritikákat, fejlesztési elemeket tudok megfogalmazni, mely hasznos lehet az intézmények 

következő időszakra érvényes intézményfejlesztési terveik megalkotásához. 

 

Kulcsszavak: felsőoktatás, teljesítményértékelés, emberi erőforrás menedzsment, stratégia, 

intézményfejlesztési terv 



4. Előadó neve: Kerülő Judit 

Előadás címe: Hogyan tovább? A Nyíregyházi Főiskola hallgatóinak továbbtanulási, képzési 

tervei a diploma megszerzése után 

 

Egy képzőintézménynek három fontos dologra biztosan figyelnie kell. Az első az 

intézménybe való jelentkezés tendenciája, második az oda járó hallgatók képzésről kialakított 

véleménye és végül a végzettek intézménnyel kapcsolatos attitűdje. Nehéz sorrendet 

kialakítani a három tényező között, hisz kedvező esetben ezek egymás hatását erősítik. 

Ebből a szempontból elengedhetetlen arról is tájékozódni, mi lesz az államvizsga után, azaz 

konkrétan a Nyíregyházi Főiskola jelenleg aktív hallgatói státuszban lévő hallgatói mit 

terveznek a diploma utáni időszakra. 

Lezártnak tekintik-e tanulmányaikat vagy úgy látják, hogy a közeljövőben tanulni 

szándékoznak. A tanulás szükségességét milyen okokkal magyarázzák, hogyan képzelik ezt 

el, milyen típusú képzésekben gondolkodnak. 

Referátumomban a Nyíregyházi Főiskolára és a Debreceni Egyetemre járó diákok a Diplomás 

Pályakövető Rendszerben használt azonos kérdőív kérdéseire megfogalmazott válaszát 

hasonlítom össze, kitérek a két intézmény hallgatóinak véleményében észlelhető lényeges 

különbségekre is. 

 

Kulcsszavak: tanulási motiváció, tanulással kapcsolatos attitűd, felsőoktatási intézmények 

hallgatóinak tanulási motivációja 



5. Előadó neve: Móré Mariann 

Előadás címe: A felnőttképzésben szerzett munkatapasztalat elismertetése a felsőoktatásban 

 

A felsőoktatásban a megelőző tanévben az esti-, levelező- és távoktatási tagozatokra 

beiratkozó hallgatók létszáma 120 ezer fő volt. Többségük munka mellett folytatja 

tanulmányait. Egy részük olyan munkakört tölt be, amelyhez van szakmai tudása, de nincs 

meg a végzettsége. Ezek a hallgatók a konzultációk során azzal szembesülnek, hogy a 

gyakorlati tárgyak egy része esetében többet tudnak az oktatónál, ill. visszaköszönnek azok az 

ismeretek, amelyeket munkahelyi tréningeken, vagy az önképzés során már megszereztek. 

Tudásukat azonban nem képesek a felsőoktatási intézmény számára dokumentálni, nincs 

„papírjuk”. Szabadságot vesznek ki, hoy konzultációra járjanak, vizsgázzanak, tesztet írjanak. 

Tanulmányomban arra kívánom felhívni a figyelmet, hogy a felsőoktatásban létezik olyan 

lehetőség, amely elismerve a munkatapasztalatot csökkenthetné ezeknek a hallgatóknak a 

terhelését. A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karán létezik olyan 

lehetőség, amely elismerve a munkatapasztalatot csökkenthetné az érintett hallgatók 

kreditterhelését. Az Emberi Erőforrás Tanácsadó MA levelező tagozatos hallgató számára 

kidolgozott validációs eljárás során a felnőttképzési területén megszerzett tudás elismerhetővé 

vált, s ezzel lehetőség nyílik a képzéssel járó teher csökkentésére.  

 

Kulcsszavak: felnőttképzés, informális tanulás, nonformális tanulás, munkatapasztalat, 

validáció, tudástranszfer, európai kontextus 

 

 



Felnőttképzés és @minőség szekció 

 

Szekcióvezető: Farkas Éva 

Szekció időpontja: 2012. május 10. 16:00 – 17:30 

Szekció helyszíne: Klubterem 

 

Előadások: 

1. Előadó neve: Buda András 

Előadás címe: Felnőttképzés és IKT 

2. Előadó neve: Kleisz Teréz 

Előadás címe: Minőségfejlesztési eszköz a felnőtt  tanulást ösztönző  hálózati 

együttműködésekben 

3. Előadó neve: Koltai Dénes 

Előadás címe: Tanári értékelések és a hallgatói önértékelések ellentmondásai a 

felnőttképzésben 

4. Előadó neve: Leszkó Hajnalka 

Előadás címe: Álljunk meg egy kompetenciamérésre! – módszertani útmutatás képesség 

jellegű tudás méréséhez 

5. Előadó neve: Vigh György 

Előadás címe: Infokommunikációs akadálymentesítés 

  



1. Előadó neve: Buda András 

Előadás címe: Felnőttképzés és IKT 

 

Bár az élethosszig tartó tanulás alapelvárásnak következtében valamint a munkaerő-piaci 

esélynövelés érdekében jelentősen megnövekedett az igény a felnőttképzésre, a magyar 

felnőtt társadalom tanulási aktivitása rendkívül alacsony, elmarad az európai átlagtól. Annak 

ellenére, hogy a statisztikák szerint a népesség iskolai végzettsége az elmúlt években átlagban 

növekedett, a terület válságban van, a felnőttek bizonyítvány alapú képzése sok esetben válik 

a papírhalmozás szinonimájává. Az okok szerteágazóak, a gazdasági és adminisztratív 

tényezők mellett, a leggyakrabban a végzettek tudása, kompetenciái és a gazdaság elvárásai, 

szükségletei közötti különbséget hangsúlyozzák. A személyes tényezőkre nem mindig 

fordítanak kellő figyelmet, pedig az érintettek jelentős része nem rendelkezik megfelelő 

tanulási képességekkel, ennek hiányában azonban eleve kudarcra van ítélve a próbálkozásuk. 

Az előadás azt kívánja áttekinteni, hogy a XXI. század technológiái – ezen belül kiemelten az 

infokommunikációs eszközök és eljárások – milyen lehetőségeket biztosítanak a felnőttképzés 

számára. Választ adunk arra a kérdésre is, hogy az új eszközök, megoldások vajon tovább 

mélyítik a szakadékot pl. a városban, illetve a kis településen élők, az iskolázottak és az 

alacsony iskolázottságúak között, avagy éppen ellenkezőleg kitágítják a tanulási csatornákat, 

bővítik a hátrányban élők tanulási lehetőségeit. 

 

Kulcsszavak: felnőttképzés, IKT 



2. Előadó neve: Kleisz Teréz 

Előadás címe: Minőségfejlesztési eszköz a felnőtt  tanulást ösztönző  hálózati 

együttműködésekben 

 

A bemutatandó kutatás-fejlesztési projekt nemzetközi együttműködésben készült, amelynek 

tagja volt a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kara. 

Az ún.  tanuló város/ tanuló régió mozgalom, amelyet az egész életen át tartó tanulás 

nemzetközi szakmapolitikai iniciatíváihoz kapcsolódó programok és erőforrások hoztak létre 

külön  ösztönzést kapott  az OECD szervezet ajánlásaitól a hetvenes évektől, amelyek a 

gazdasági és társadalmi kreativitás fejlesztésének eszközét látták a  szektorközi 

együttműködéseket életre hívó települési  közösségi tanulási folyamatokban.   

A projekt górcső alá vette a mozgalom  különféle  nemzet- és régióspecifikus példáit,  s az 

elmúlt és jelenlegi típusvariációkból a kutatás által feltárt tapasztalati horizontok 

összeépítéséből  a minőségi működés háttértényezőire keresett választ.  

A cél az volt, hogy elkészüljön egy olyan módszertani eszköz, amely a minőségibb fejlődés 

irányába képes késztetni a területi partnerségekben, konzorciumokban együtt kooperáló -  

nagyon különféle társadalmi és szervezeti hátterekből -  érkezőket. 

A kiformált minőségmodell 4 területen dolgozott ki minőségi mércéket és indikátorokat: Az 

ún. “három + 1” minőségterület leírása, amely a tanuló város/tanuló rágió programok 

kiépítésének fő pilléreit tartalmazza:  a partnerség; a részvétel;  az előrehaladás ;  és a 

mindezeket körbefonó tanulási kultúra fejlesztése; utóbbi megtestesítve az egész életen át 

tartó tanulás elveit  beágyazódik a helyi társadalomfejlesztési törekvések megvalósítási 

folyamatába. 

 

Kulcsszavak: tanuló város mozgalom; minőségfejlesztés; módszerek. 



3. Előadó neve: Koltai Dénes 

Előadás címe: Tanári értékelések és a hallgatói önértékelések ellentmondásai a 

felnőttképzésben 

 

A mérés és értékelés problémája számos ponton felveti a felnőttoktatás hatékonyságát 

befolyásoló tanári értékelés funkcióinak és hatásának szerepét, különös tekintettel a 

felnőttkori tanulás motiválására. Az előadás áttekinti azokat a mértékadó felfogásokat, melyek 

a tanári értékélés és a hallgatói önértékelés egymásra gyakorolt hatását jelzik a felnőttek 

tanításának és tanulásának folyamatához kapcsolódóan.  Az előadó elemzi a tanár értékelés 

eszközeinek és módszereinek változását az iskolarendszerű felnőttoktatás sajátos 

kontextusában. 

Az előadás egyfajta reflexió az önértékelés szerepével kapcsolatban, felveti azokat a 

kérdéseket, melyek megválaszolásával a hallgatói önértékelés feltételrendszere, funkció, és 

mint a tanulási eredményességet is befolyásoló eredményességi tényező jobban 

értelmezhetővé válik. Az előadó célja, hogy néhány példával világítson rá a téma 

fontosságára, különösképpen a felnőttek tanulási kompetenciája fejlesztésének, valamint a 

mértékadó nemzetközi szervezetek ajánlásainak összefüggésében (Lásd: EU Felnőtt tanulási 

Agenda – 2011. december; UNESCO ’CONFINTEA VI Follow up’ folyamat). 



4. Előadó neve: Leszkó Hajnalka 

Előadás címe: Álljunk meg egy kompetenciamérésre! – módszertani útmutatás képesség 

jellegű tudás méréséhez 

 

A felnőttképzésben az előzetesen megszerzett tudás, kompetenciák mérésének, 

beszámításának jelentősége, szükségessége nyilvánvaló. Azonban gyakorlati megvalósulása 

számos akadályba ütközik. Ha tapasztalunk is előzetes tudásmérést, az általánosságban az 

ismeret jellegű tudás mérésére, papír alapú tesztelésre szűkül, s a képesség jellegű tudás, 

kompetenciák mérése nem kap megfelelő szerepet. Ennek egyik legfőbb oka, hogy a 

kompetenciák mérése sokkal bonyolultabb, nehezebben kivitelezhető, nincs kialakult 

módszertana. 

Úgy gondolom, nem mehetünk el a probléma mellett! Ki kell alakítani a kompetenciamérés 

gyakorlatát, melynek első és legfontosabb lépése a módszertan elméleti és gyakorlati 

megalapozása. 

Előadásomban a kompetenciamérés módszertanának alapvető egységeit mutatom be, az OKJ-

s felnőttoktató szakképesítés 5002-06-es moduljához tartozó kompetenciamérési eszközön 

keresztül. Az általam kidolgozott kompetenciamérés módszertani kifejtése, valamint a teljes 

mérőeszköz hamarosan nyomtatásban is elérhető lesz a Raabe Kiadó gondozásában 

megjelenő ’A szak- és felnőttképzés-szervezés gyakorlata’ című kiadvány következő 

kötetében. 

Előadásomban kitérek az SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet Andragógia Kutatócsoport 

által lefolytatott ’Az akkreditált felnőttképzési intézmények működési jellemzői’ című kutatás 

előzetes tudás mérésére, kompetenciamérésre vonatkozó eredményeire is. 

 

Kulcsszavak: előzetes tudásmérés, kompetenciamérés módszertana 

 



5. Előadó neve: Vigh György 

Előadás címe: Infokommunikációs akadálymentesítés 

 

Több mint 10 éve, egy elektronikus tananyag készítése kapcsán találkoztam a webes 

alkalmazások akadálymentesítésével összefüggő problémákkal. Azóta is foglalkoztat ez a 

téma. Először 2002-ben számoltam be a tapasztalataimról, megtartva első előadásomat. Azóta 

pontosan 30 előadást tartottam e témakörben különböző konferenciákon, rendezvényeken, 

fórumokon. 

Becslések szerint Magyarország lakosságának közel 10%-a fogyatékossággal élő. Az 

összességében mintegy 1 millióból legkevesebb 300 ezer embertől vonják meg az interneten 

való akadálymentes böngészés lehetőségét, pedig ők is szeretnének az ott fellelhető 

információkhoz hozzáférni, azokból tanulni. A fogyatékos személyek jogairól és 

esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény előírja, hogy részükre 

biztosítani kell a hozzáférést a közérdekű információkhoz, továbbá azokhoz az 

információkhoz, amelyek a fogyatékosokat megillető jogokkal, valamint a részükre nyújtott 

szolgáltatásokkal kapcsolatosak. Tanulásukkal összefüggésben meghatározó a 

felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény. 2004. május 1-től tagja vagyunk annak az 

Európai Uniónak, amelynek egyik direktívája előírja, hogy részükre a közszolgálati honlapok 

elérését is biztosítani szükséges. 

Több projekt keretében is foglalkoztam e témával, szélesedtek ezáltal a lehetőségek. 

Elfogadták a jelnyelvi törvényt (2009. évi CXXV. törvény), amely szintén előrelépést hozott 

ezen a téren. A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány lezárta azt a több 

mint három éves fejlesztési programot, melynek keretében elkészült az Akadálymentesítési 

Programirodán a TÁMOP 5.4.5. „A fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés szakmai 

hátterének kialakítása” című témakörben több mint 70 féle képzési tananyag. A képzési 

tananyagokhoz illeszkedően tankönyveket és segédleteket is összeállítottak. Ezek a 

kiadványok egy újfajta szemléletet, sokoldalú megközelítést képviselnek a magyar 

fogyatékosság ügyben. A tancsomagok összeállításával párhuzamosan, illetve azt követően 

közel 200 oktatót is kiképeztek. Úgy gondolom, ezzel egy nagy lyukat sikerült betömni az 

informatikai képzés-oktatás rögös útján. 

Az interneten fellelhető problémák előfordulnak az e-learning területén fellelhető webes 

alkalmazások esetében is. Ezért érzem úgy, hogy az általam feltárt hiányosságokról ezen a 



konferencián is beszélnem kell. Előadásomban az elmúlt években történteket kívánom 

bemutatni, ahogy én tapasztaltam a változásokat, előrevetítve a közeljövőt... 

Előadás-tervezetem az alábbi célcsoportokat érinti: 

 mozgáskorlátozott személyeket;  

 látássérült személyeket;  

 hallássérült személyeket;  

 értelmileg akadályozott személyeket;  

 tanulásban akadályozott személyeket (enyhén értelmi fogyatékosokat);  

 diszlexiásokat;  

 olvasási nehézséggel küzdő személyeket;  

 gyerekeket;  

 időseket;  

 technológiailag megkülönböztetett felhasználókat (pl. gyenge gépteljesítmény, kicsi 

kijelző, koszos munkahely, javascript, flash stb. hiánya, lassú hálózat);  

 kulturálisan elszigetelteket (pl. idegenajkúakat);  

 technológiailag alulképzetteket;  

 egyéb problémákkal küzdőket (pl. színvakokat).  

 

Kulcsszavak: web, egyenlő esélyű hozzáférés, infokommunikációs akadálymentesítés, 

jelnyelv 

 



Kutatás közben szekció 

 

Szekcióvezető: Pusztai Gabriella 

Szekció időpontja: 2012. május 10. 16:00 – 17:30 

Szekció helyszíne: B terem 

 

Előadások: 

1. Előadó neve: Bacskai Katinka 

Előadás címe: Eredményes tanári munka hátrányos kompozícióban. A tanári együttműködés 

jelentősége 

2. Előadó neve: Garami Erika 

Előadás címe: A „tanulás” térszerkezeti sajátosságai Magyarországon – az iskolai 

eredményességben kistérségi különbségei 

3. Előadó neve: Kovács Edina 

Előadás címe: A hatalom aspektusainak változása a média tanárképében. A Szomszédok 

1987-es és 1999-es évfolyamának összehasonlító elemzése 

4. Előadó neve: Szolár Éva 

Előadás címe: Status quo, reform és erőpróbák a felsőoktatásban 

5. Előadó neve: Tátrai Orsolya 

Előadás címe: Az autonóm tanulás funkciója a fiatal felnőttek körében 



1. Előadó neve: Bacskai Katinka 

Előadás címe: Eredményes tanári munka hátrányos kompozícióban. A tanári együttműködés 

jelentősége 

 

A tanári professzió kutatása időről időre előtérbe kerül. „Teachers Matter” ez a címe annak az 

OECD kutatásnak és ehhez kapcsolódó akciótervnek, amely a tehetséges, minőségi oktatást 

végző pedagógusok pályára vonzását tűzte ki célul. Azóta több nemzetközi tanulmány, 

kutatás is készült, amelynek célja a “fekete doboz” dinamikájának megismerése volt. 

Előadásunkban a 2008-as TALIS (Teaching and Learning International Survey) adatbázis 

adatait felhasználva igyekszünk vizsgálni a tanári munka eredményességét több szempont 

alapján. Külön figyelmet szentelünk az alacsony szülői iskolai végzettséggel jellemezhető 

kompozícióban eredményes tanárok, tanári karok jellemzőire. A vizsgálat során sorra vettük a 

jól megragadható tanári jellemzőket (pl. iskolai végzettség, tanítási tapasztalat) és a tanítási 

környezet jellemzőit (a tanári kar együttműködése, reflektivitás, stb.). A tanárok/tanári karok 

eredményességét is több szempont alapján vizsgáltuk (Országos kompetenciamérés 

eredményei, elvárt értéktől való eltérés, órai fegyelem, szubjektív tanítási siker). Úgy találtuk, 

hogy azokban az iskolákban, ahol a diákok szüleinek iskolai végzettsége az átlagosnál 

alacsonyabb a tanárok közös munkaértékeinek, együttműködésének nagyobb jelentősége van 

a diákok eredményei szempontjából, mint átlagos tanítási környezetben. 

 

Kulcsszavak: iskolai eredményesség, tanári hatékonyság, csoportmunka 



2. Előadó neve: Garami Erika 

Előadás címe: A „tanulás” térszerkezeti sajátosságai Magyarországon – az iskolai 

eredményességben kistérségi különbségei 

 

Előadásom része „A tanulás térszerkezete Magyarországon” című doktori dolgozatnak, mely 

a Debreceni Egyetem, Nevelés-, és művelődéstudományi program Humán Tudományok 

Doktori Iskola keretében készül. Témája: az iskolai eredményesség kistérségi szintű 

különbségeinek elemzése, az országos kompetenciamérések tapasztalatai alapján. Az utóbbi 

években ismét megindult, az iskolai eredményesség összetevőit feltárni igyekvő kutatásokban 

egyre nagyobb hangsúlyt kap az a tény, hogy egy iskola eredményessége alapvetően az iskola 

társadalmi összetételétől függ. Minél inkább olyan rétegek gyermekei kerülnek az iskolába, 

akik kompatibilisek az iskola céljaival, értékeivel, szokásaival, annál eredményesebb lesz az 

ott folyó oktató-nevelő munka. Az előadás három témakört kíván körbejárni: 1.) milyen az 

iskolák társadalmi összetétele, 2.) az iskolák társadalmi összetétele mennyiben képezi le 

szűkebb-tágabb környezetük társadalmi összetételét, 3.) a családi háttér mely elemei 

befolyásolják leginkább a gyerekek eredményességét: a szülők iskolázottsága, munkaerőpiaci-

pozíciója, egzisztenciális helyzete, kulturális jellemzői, vagy az a „mentális” környezet 

(odafigyelés, beszélgetés, támogatás, tanulásban nyújtott segítség), melyet biztosítani tudnak 

gyermekeik számára. A kistérségi szint választása mellett szól, hogy földrajzilag összefüggő, 

területfejlesztési célokat is szolgáló területi egységek, melyek kialakításakor – a hasonló 

történelmi, kulturális gyökerek, társadalmi-, természeti-, gazdasági adottságok figyelembe 

vétele mellett – törekedtek arra is, hogy valóban „funkcionáló” területi egységeket alakítsanak 

ki. Az elemzés hivatalos, teljes körű statisztikai adatfelvételekből a szerző által összeállított 

SPSS formátumú adatbázison történt, amelyben lehetőség van mind a kistérségek társadalmi, 

gazdasági jellemzőinek, mind pedig az oktatási rendszer illetve intézményei sajátosságainak 

együttes vizsgálatára.  

 

Kulcsszavak: általános- és középiskolai oktatás, iskolai eredményesség, országos 

kompetenciamérés, szülői háttér, iskolai különbségek, társadalmi összetétel, területi 

egyenlőtlenségek, kistérségek fejlettségbeli különbségei 



3. Előadó neve: Kovács Edina 

Előadás címe: A hatalom aspektusainak változása a média tanárképében. A Szomszédok 

1987-es és 1999-es évfolyamának összehasonlító elemzése 

 

A tanári pálya feminizációja hatással lehet a tanárokról alkotott kép alakulására, mivel a 

tanárképhez erősen kötődnek a társadalmi nemi sztereotípiák. Azaz a férfi tanárokhoz nagy 

arányban és jellemzően „férfias” értékek kapcsolódnak, így például a hatalom és a tekintély, 

míg a tanárnőkhöz a „nőies” értékek, mint az emocionális viselkedés és az elismertség hiánya. 

Jelen elemzés arra keres választ, hogy módosult-e a média tanárképe – a társadalmi nemi 

meghatározottság szempontjából – a rendszerváltást követően, részint az elnőiesedés, részint a 

politikai-társadalmi változások hatására, és ha igen, akkor milyen módon. 

Módszerként a tartalomelemzést választottuk: a „Szomszédok” című tévésorozat első (1987-

es) és utolsó (1999-es) évfolyamát vizsgáltuk. Elemzési egység a jelenet volt, Változóként a 

„tanár”-t definiáltuk, amely felveheti a „férfi tanár” vagy a „tanárnő” értéket. 

Azt tapasztaltuk, hogy az 1987-es évfolyamban a tanári szereppel kapcsolatos kulturális 

képek legalább olyan erővel alakítják a tanárképet, mint a nemekhez kötődő tradicionális 

képek, míg az 1999-es évfolyamban már a nemi sztereotípiák a hangsúlyosak. Így 

valószínűsíthetjük, hogy a pedagóguspálya elnőiesedése együtt járt egy olyan folyamattal, 

amely a tanári viselkedéssel szemben polarizáltabb elvárásokat fogalmazott meg: ez akadálya 

lehet például a hatalomfajták rugalmas használatának, és ezáltal a hatékony tanári munkának. 

 

Kulcsszavak: pedagógusszerep, tanári identitás, autonómia, hatalomfajták, gender



4. Előadó neve: Szolár Éva 

Előadás címe: Status quo, reform és erőpróbák a felsőoktatásban 

 

Miért buknak el a kormányzatok komprehenzív reformszándékai? Miért csak a politikai 

retorika szintjén létezik a radikális, forradalmi változás? Miért csak az inkrementális 

változtatás, kis lépések politikája működik? Az előadásban a felsőoktatási reformok 

kudarcainak okait keressük egy eseten keresztül (Csatlakozás az Európai Felsőoktatási 

Térséghez). A reform és oktatáspolitika többszereplős és több szinten zajló játszma, ezért a 

kérdésre adható magyarázatok is komplexek és soktényezősek. A kérdések 

megválaszolásához több irányítási szintről (központi, politikai-adminisztratív és helyi, 

intézményi szint) és a szereplők lehető legszélesebb körétől (politikusok, csúcsbürokraták, 

testületek, felsőoktatási intézmények, egyes diszciplínák képviselői, civilek) gyűjtöttünk 

dokumentumokat és interjúkat. Az elemzés alapján úgy látjuk, hogy a kudarcok elsődleges 

okai a status quo védelmében, az aktorok versengő értékrendjében és érdekeiben, valamint a 

tervezett változás mértékében gyökereznek. Ugyanakkor, szerepet játszanak olyan más 

tényezők is, mint a reform koreográfiája, a bizonytalan politikai célok és a megnyíló 

mozgástér, az információhiány („felvilágosítás”), inadekvát menedzsment, a reform 

költségigénye stb. Az eredmények szerint az a reform(elem) számíthat leginkább kudarcra, 

amely a hatalom és erőforrások újraosztását célozza meg. 

 

Kulcsszavak: oktatáspolitika, felsőoktatási reform, politikai folyamat 



5. Előadó neve: Tátrai Orsolya 

Előadás címe: Az autonóm tanulás funkciója a fiatal felnőttek körében 

 

Az előadásban a fiatal felnőttkori autonóm tanulás sajátosságait elemezzük egy olyan, 

kérdőíves módszeren alapuló, országos kutatásból kiindulva („A felnőttkori autonóm tanulás 

és tudáskorrekciós elköteleződés” című OTKA kutatás), amely a felnőttkori tanulásnak azt a 

formáját elemezi, amikor a felnőtt saját maga kezdeményezi a tanulását, és önirányított 

tanulási programot valósít meg. 

Kutatásunk kifejezetten a 18-30 évesek korcsoportját vizsgálja. Kutatási célunk, hogy 

alátámasszuk azt az elméleti alapfeltevést, mely szerint az informális keretek között 

megvalósuló autonóm tanulás alapvetően négy funkciót szolgál: (1) az egyéni érdeklődés 

kielégítését, (2) a mindennapi élethelyzetek szükségleteinek a kielégítését, (3) a formális és 

nem formális, szervezett tanulási tevékenységek kiegészítését, (4) és végül a foglalkozással 

kapcsolatos szükségletek kielégítését. 

Kutatásunk várható eredményeként egyrészt alátámasztjuk azt az állítást, mely szerint a 18-30 

év közötti fiatal felnőttek a tanulási életpálya modellnek megfelelően rendkívül aktív tanulási 

tevékenységet folytatnak mind formális, mind nem formális, mind informális keretek között. 

Ez utóbbi tudatos formájának, az autonóm tanulásnak a legjellemzőbb területeit, és az önálló 

tanulási tevékenység mögött álló okokat és motivációs bázisokat is elemezve pedig az 

autonóm tanulás funkcióit kívánjuk feltárni. 

Kutatásunk kérdőíves módszeren alapul, 670 fő adatbázisának elemzési eredményeit 

elsődleges és másodlagos szakirodalommal is kiegészítjük. 

 

Kulcsszavak: tanulás, fiatal felnőtt, motiváció 



A kultúraközvetítés gyakorlata szekció 

 

Szekcióvezető: Szabó József 

Szekció időpontja: 2012. május 10. 16:00 – 17:30 

Szekció helyszíne: C terem 

 

Előadások: 

1. Előadó neve: Bába Szilvia 

Előadás címe: Magyar identitás az Amerikai Egyesült Államokban – hazai közművelődési 

lehetőségek és feladatok 

2. Előadó neve: Borbáth Erika 

Előadás címe: A közművelődés jövője 

3. Előadó neve: Koncz Gábor 

Előadás címe: Változás-menedzsment a kulturális intézményekben 

4. Előadó neve: Korponai Tibor 

Előadás címe: Debrecen kultúraközvetítő intézményeinek andragógiai funkciói az Európai 

Unió LLL stratégiájának tükrében 

5. Előadó neve: Maróti Andor 

Előadás címe: A kultúra hiányzó egysége 

6. Előadó neve: Kereszty Orsolya 

Előadás címe: Kultúrmozgalom a halál újraértelmezéséért (1867-1914) 

 



1. Előadó neve: Bába Szilvia 

Előadás címe: Magyar identitás az Amerikai Egyesült Államokban – hazai közművelődési 

lehetőségek és feladatok 

 

A tengeren túli magyar diaszpóra témájú Ph.D. kutatásom személyes háttere az, hogy 

diplomás művelődésszervezőként (Pécs, 2007), a Magyar Kultúra Alapítvány értékesítési 

vezetője voltam. Az MKA jogutód nélküli megszüntetéséig, 2011 júliusáig gyakorlati 

munkám a vállalkozói és a magyar-magyar párbeszédet szolgáló alapítványi rendezvények 

tartalmi és szervezési összehangolása volt.  

 

Ennek jegyében kapcsolódtam be a Panoráma Hazatérők Világklubja létrehozásának 

folyamatába. A Világklub, a Panoráma Magazinhoz kapcsolódva, a Magyar Kultúra 

Alapítvány keretében működött. A klub a nyugati, elsősorban a tengeren túli magyar 

diaszpórának, a hazatérők és itthoniak találkozásának továbbra is nagy lehetősége.  

 

Az alapítványi munka ausztráliai, új-zélandi, amerikai, kanadai programjainak felelőseként 

megtiszteltetést és nagy tapasztalatot jelentett az, hogy részt vehettem és előadhattam 

Ausztráliában, Új-Zélandon, Kanadában és az USA több városában, magyar identitás témájú 

találkozókon és konferenciákon.  

 

A kárpát-medencei magyarságra jellemző Kányádi Sándor vers sora: „Vagyunk, amíg lenni 

hagynak, se kint, se bent, mint az ablak.” Ám a diaszpóra problémája más: felszívódik a 

szabadságban.  Munkámnak az a célja, hogy javaslatokat dolgozzak ki az illetékes magyar 

hatóságok, az érdeklődő felsőoktatási és közművelődési intézmények, non-profit szervezetek 

számára: miért és hogyan segíthetik a diaszpóra tovább-élését, a lehetőségeket és feladatokat 

miként lehet harmonizálni. 

 

Kulcsszavak: diaszpóra, identitás, közművelődés 

 



2. Előadó neve: Borbáth Erika 

Előadás címe: A közművelődés jövője 

 



3. Előadó neve: Koncz Gábor 

Előadás címe: Változás-menedzsment a kulturális intézményekben 

 

A változásmenedzsment része a válság-menedzsment. Az előbbi egyik fontos funkciója az, 

hogy felismerjük: számunkra is eljött-e már az utóbbi időszaka…  

A szakirodalom elemzése és a saját, megszenvedett gyakorlati tapasztalataim alapján, a 

kulturális, közművelődési intézményekre adaptálom javaslataimat.  

Hét tételben rögzítem javaslataimat, a „ne sértődj meg a valóságra”… magatartástól a 

bölcsességek aktuális felhasználásának módszeréig.  

 

Kulcsszavak: változás-menedzsment, válság-menedzsment, kulturális intézmények, 

közművelődési intézmények 



4. Előadó neve: Korponai Tibor 

Előadás címe: Debrecen kultúraközvetítő intézményeinek andragógiai funkciói az Európai 

Unió LLL stratégiájának tükrében 

 

A kutatás során arról próbáltam összefoglaló képet kapni, mennyire van összhangban jelenleg 

Debrecen kultúraközvetítő intézményeinek andragógiai tevékenysége az Európai Unió egész 

életen át tartó tanulási stratégiájával. A vizsgálat arra is kitért, mik a tapasztalatok a területen 

elérhető források, pályázatok, támogatott tevékenységek, és partneri kapcsolatok tekintetében. 

Végül, azt reméltem, sikerül feltárnom néhány jellemző összefüggést, illetve bemutatni jó 

gyakorlatokat, és működő modelleket. 

módszertan:  Első lépésként, dokumentum- és tartalom-elemzés segítségével igyekeztem 

feltárni a város kultúraközvetítő intézményeinek andragógiai funkcióit: fölkerestem a 

kulturális kulcs-intézményeket, ahol helyszíni látogatás és dokumentum-elemzés útján 

próbáltam átfogó képet kapni a működésről és a helyi sajátosságokról. Az így összegyűjtött 

tényeket a terület intézményi vezetőivel készített interjúk során igyekeztem árnyaltabbá tenni, 

feltárva a belső összefüggéseket, háttér információkat, és motivációkat.  

főbb eredmények: A város kulturális intézményei az utóbbi két évtized részben piacivá váló 

kultúra-felfogása után most a főként európai uniós pályázatokon alapuló rendszerrel 

ismerkednek. Ez sok tekintetben teljesen új felfogást, stratégiát, és cselekvési mintázatot 

követel meg tőlük. E folyamat nyomán ma találunk minta-intézményeket, melyek teljes értékű 

tanuló központokká kezdenek válni, valamint olyan szervezeteket, melyek teljes gőzzel 

haladnak a változás útján. Előadásomban a vizsgálat során az intézményeknél talált 

tendenciákat, összefüggéseket és néhány jó gyakorlatot szeretnék bemutatni. 

Kulcsszavak: egész életen át tanulás, kultúraközvetítő intézmények, Európai Unió  



5. Előadó neve: Maróti Andor 

Előadás címe: A kultúra hiányzó egysége 

 

A gazdasági válság csökkenti a kultúra állami támogatására fordítható összegeket. Jellemző, 

hogy a kultúra részterületei és intézményrendszerei önmagukban igyekeznek kiharcolni  

működésük anyagi feltételeit. Egymás riválisai lesznek, ahelyett, hogy egységben lépnének 

fel, hivatkozva a kultúra társadalmi jelentőségére. Ilyen egységet azonban senki sem határoz 

meg, a részterületek felsorolása nem pótolhatja a részek szerves összefüggésére épülő 

egységet.  

A kultúra szétesése jól érzékelhető az iskolai oktatás és a tanfolyami képzés, valamint a 

tudomány és művészet funkciójának eltérő megítélésében. Az utóbbiban pedig az alkotók, 

közvetítők és befogadók elkülönülő érdekeltségében. A kultúra filozófiai és elméleti 

értelmezésében szemben áll egymással az élet egészét átfogó antropológiai, szociológiai 

felfogás és a művészetekre szűkülő értékelméleti szemlélet. (Az utóbbinál a magas- és a 

tömegkultúra megítélése.)  

A témával foglalkozó előadás – vázlatos művelődéstörténeti utalásokkal – arra keres választ, 

hogy lehetséges-e ma, a pluralisztikus világban egyáltalán megtalálni a kultúra egységét. Ha 

igen, akkor hogyan határozható meg a lényege és a struktúrája? S végül mit kell tenni azért, 

hogy ez a gyakorlatban is érvényesüljön? 

A témáról megjelent publikációim: 

Tisztázandó kérdések a kultúra kutatásában. Magyar Tudomány. 2010. 11. 1358-1362. o. 

Egységesíthető-e a kultúra fogalma? Valóság. 2011. 5. 1-13. o. 

Szükségünk van-e (még) kultúrára? Szín. 2011. 5. 29-37. o., 6. 12-25. o. (Folytatása a lap 

2012. évfolyamának első két számában.)  

A kultúra hiányzó egysége és társadalmi megbecsülése. (Megjelenés előtt a Valóság 2012. 

évfolyamában.)  

 

Kulcsszavak: A kultúrát meghatározó világkép szétesése – A differenciáltságból adódó 

művelődési problémák – A kommunikatív magatartás, valamint a kreatív gondolkodás 

cselekvés integrációs esélye. 



6. Előadó neve: Kereszty Orsolya 

Előadás címe: Kultúrmozgalom a halál újraértelmezéséért (1867-1914) 

 

A 19-20. század fordulóján Magyarországon, csakúgy mint a nemzetközi kontextusban 

megjelent egy kultúrmozgalom, mely a halál, az elmúlás újraértelmezéséért, és a temetkezés 

megreformálásáért küzdött. Az irányzatot jelentősen támogatta a tudóstársadalom egy 

progresszív tábora, különösképpen a természettudományokban jártas orvosok. A mozgalom 

bázisát a szabadgondolkodók egy progresszív csoportja alkotta, akik gyakran a formális 

vallásgyakorlással szemben fogalmazták meg nézeteiket. Bár látszólag a hamvasztásért 

folytatott korabeli mozgalom – összehasonlítva a többi korabeli társadalmi mozgalommal – 

témájából adódóan akár marginálisnak is tekinthető, a széleskörű társadalmi tevékenység és 

eszközrendszerből adódóan mégsem nevezhető periférikusnak. A hamvasztásért és ebből 

következően a halál újraértelmezéséért folytatott mozgalom integrált része volt a nemzetközi 

szinten zajló változásoknak, harcoknak és eredményeknek. Ebben az előadásban azzal a 

Magyarországon a 19-20. század fordulóján virágkorát élő társadalmi mozgalommal 

foglalkozom, mely a halál, az elmúlás és a temetkezés újraértelmezéséért és 

megreformálásáért küzdött. Kultúrmozgalomként – az akkor egyre inkább terjedő egyesületi 

formában – alulról, komoly társadalmi támogatottság közepette szerveződött, mely mindvégig 

hangsúlyos szerepet kapott működésében éppen azért mert a hivatalos kormányzati 

„jóváhagyás” a korszakban (1914-ig) nem történt meg.  

 



Tanulásmódszertani kérdések szekció 

 

Szekcióvezető: Zachár László 

Szekció időpontja: 2012. május 11. 11:00 – 12:30 

Szekció helyszíne: Nagyterem 

 

Előadások: 

1. Előadó neve: Herczegh Judit 

Előadás címe: Tanárszakos hallgatók IKT használatának kari szintű összehasonlító vizsgálata 

2. Előadó neve: Engler Ágnes 

Előadás címe: Problémaközpontú felnőttoktatás 

3. Előadók neve: Harangi László – Széchy Éva 

Előadás címe: Transzformatív tanulás a krízis korszakában: egyéni és kollektív kihívások 

4. Előadó neve: Márkus Edina 

Előadás címe: A felnőttképzési szolgáltatások megjelenése az Európai Unió oktatási 

dokumentumaiban 

5. Előadó neve: Németh Balázs 

Előadás címe: Minőségkutatás a felnőtt-tanulási szektorban – A szlovén példa 



 

1. Előadó neve: Herczegh Judit 

Előadás címe: Tanárszakos hallgatók IKT használatának kari szintű összehasonlító vizsgálata 

 

Az internet és a számítógép az egyéni szocializáció részévé vált. Amennyiben a család az 

elsődleges, az iskola a másodlagos szocializációs szintér, úgy az információs társadalmat 

tekinthetjük a harmadik szocializációs közegnek, amelynek nagy előnye - különösen a 

mostani fiatalok számára - hogy míg az iskola csak tanuló éveink alatt közvetít mintákat és 

értékeket, addig az információs társadalom a családhoz hasonlóan egy életfogytig tartó 

formálódást biztosít.  

Előadásunkban egy a Debreceni Egyetemen lefolytatott kérdőíves kutatás eredményeit 

kívánjuk bemutatni, amelynek alapsokasága a tanár szakos hallgatók voltak. Több okból esett 

erre a hallgatói populációra esett a választásunk: egyrészt elérhető, heterogén érdeklődésű 

hallgatói csoportról van szó, akik korban azonban homogénnek tekinthetőek, így és akik 

számítógépes-tudása, kommunikációs eszközhasználata, ezekkel kapcsolatos attitűdjei, éppen 

majdani tanári képesítésüknek köszönhetően felnövekvő generációk számára válik majd 

mintaadóvá az oktatás folyamatában így fontosnak gondoljuk a számítógép használathoz és 

internethez való hozzáállásuk és ezzel kapcsolatos attitűdjeik ismeretét.  

Jelen előadásunkban ez új társadalomtípus generálta kommunikációs mintázatokat, 

lehetőségeket és az adott technológiai eszközökkel szembeni attitűdöket és azok 

kihasználtságát mutatjuk be az egyetemi karok vizsgálatának tükrében. 

 

Kulcsszavak: információs társadalom, internethasználat, hallgatói kommunikáció 



2. Előadó neve: Engler Ágnes 

Előadás címe: Problémaközpontú felnőttoktatás 

 

A tanuló felnőttek motiváció, tanulási módszerei, attitűdjei nemcsak a korábbi életszakaszban 

tanulókétól tér el jelentősen, hanem egymásétól is. A felnőttoktatásban és felnőttképzésben 

tevékenykedő kutatók, oktatók és egyéb szakemberek komoly erőfeszítéseket tesznek annak 

érdekében, hogy megtalálják azokat a metodikai, didaktikai elemeket, amelyekkel a tanítási-

tanulási folyamat a felnőtt tanulók (és tanáraik) számára nemcsak különféle – iskolai és 

munkaerő-piaci – eredményekkel jár, hanem egyben a tudás elsajátításának örömét is 

felfedezik a tanítványok. Az előadásban a formális felnőttoktatás, elsősorban a 

felsőoktatásban résztvevők ismérveit tanulmányozva a felnőtt tanulók jellemzőit helyezzük 

középpontba. A legújabb elméleti és empirikus kutatások alapján megfigyeljük azokat a 

jellegzetességeket, amelyek a felnőtt tanulókra általánosan jellemzők. A felnőtt tanulók 

életútjának, hátterének sokszínűsége miatt ugyan nem lehetséges általános oktatási 

szabályszerűségeket felállítani a hatékonyan működő formális felnőttoktatás érdekében, de a 

felnőttek sajátos élethelyzetének, speciális igényeinek, problémáinak figyelembevételével 

bővíthetjük az eredményes oktatói munkafolyamatot. A kutatás eredményei között találjuk 

azokat az igényeket, amelyek a felnőttek részről az oktatási intézmények felé nyilvánulnak 

meg. Feltételezésünkkel ellentétben ezek elsősorban nem a kimeneti tényezőkre irányulnak, 

nem a diploma hasznosításának körülményeit célozzák meg, hanem a tanulási folyamatra 

koncentrálódnak. Az oktatásban eltöltött évek alatt elsajátított tudás és annak módja, az 

oktatókkal és a tanuló társakkal kialakított kapcsolat áll a központban. 

 

Kulcsszavak: felnőtt tanulók, formális oktatás, speciális igények 



3. Előadók neve: Harangi László – Széchy Éva 

Előadás címe: Transzformatív tanulás a krízis korszakában: egyéni és kollektív kihívások 

                                                                                           

I. Alapinformációk a 2011-ben, Athénben megrendezett 9. Nemzetközi Transzformatív 

Learning  konferenciáról 

II. A potenciális tanulás lehetőségeiről krízis helyzetekben. 

A konferencia vezérszónokának, Péter Jarvis professzor beszédének ismertetése 

1./A transzformatív tanulás elméletének mezirowi meghatározása. 

Az állandóság, a nyugalom állapotának jellemzése: bízom abban, hogy a világ 

amelyben eddig éltem folytatódni fog. 

A krízis fogalma. Az állandóság állapota nem tart örökké. Megjelenik az 

„elbizonytalanító dilemma” (disorientating dilemma)   Mezirow alapján az átalakító 

tanulás tíz fokozatának bemutatása. A kritikai és reflektív attitűd hangsúlyozása. 

2./Péter Jarvis krízisközpontú transzformatív  tanuláselméletének interpretációja 

Lényege: különböző távolságú hézag az egyén biográfiája (igényei és elvárásai) és a 

valóság percepciója között 

A professzor egy ábra alapján négy összefüggést különböztet meg a valóság 

érzékelése és aközött a tapasztalat, tudás között, amely előzetes tanulásunk 

(biográfiánk) eredménye. 

A négy fokozat a következő, amelyet külön-külön jellemez. 

egybeesés 

divergencia 

szétválás 

krízishelyzet: a krízishelyzetre különbözőképpen reagálunk. Ha önfeladás nincs és a 

fázisokat szisztematikusan megtervezzük, tanulással, megfelelő önismerettel, 

önbizalom-erősítéssel lehetőségünk van a cselekvésre, a krízis legyőzésére „miközben 

egész lényünk megváltozik, átalakul”  

III. Egy esettenulmány ismertetése: A szülővéválás krízise és a transzformatív tanulás. 

Hogyan készültek fel a párok a gyermekfogadásra: emócionálisan, kognitíven, tanulással; 

Milyen változások mennek végbe a párok identitásában (frame of reference) 

Hogyan alakul ki a „jó anyaság tudata” és változik meg a párok élete 

Kapcsolatuk szüleikkel a közeli és távoli rokonsággal 

IV. Összegezés 

A transzformatív tanulás kríziselmélete új iránya az andragógiának, amely szükséges, 

hogy beépüljön andragógiai gondolkodásunkba, kutatásunkba. oktatásunkba. Úgy 

gondoljuk, hogy a transzformatív tanulás elméletével és gyakorlatával, különös tekintettel 

annak krízis megközelítésére, a hazai andragógia hozzájárulhat, hogy a fiatal és idősebb 

korosztályaink  megfelelőbb módon tudjanak alkalmazkodni a változásokhoz, az 

akcidentális és korosztályi krízisek leküzdéséhez (baleset, szeretett személy elvesztése, 

anyagi gondok , betegség, válás, természeti katasztrófa, stb.) 

 

Kulcsszavak: nyugalom, elbizonytalanító dilemma, tanulás, krízis, átalakulás  



4. Előadó neve: Márkus Edina 

Előadás címe: A felnőttképzési szolgáltatások megjelenése az Európai Unió oktatási 

dokumentumaiban 

 

Az egész életen át tartó tanulás több területen is felértékelődött az európai uniós politikában. 

Gyökerei jóval korábbra nyúlnak vissza, de 2000 óta folyamatosan jelennek meg mind 

európai, mind hazai dokumentumok a témában. Ezekben a munkákban a képzést támogató 

szolgáltatások hangsúlyosan jelennek meg. A felnőttképzési szolgáltatás olyan szolgáltatás, 

amely a képzések egyénre szabott kialakításának elősegítésére, a képzés hatékonyságának 

javítására vagy a munkavállalás elősegítésére irányul. A felnőttképzési szolgáltatások körébe 

leginkább az előzetes tudásszintfelmérést; a pályaorientációs, pályakorrekciós tanácsadást; a 

képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadást; az elhelyezkedési tanácsadást; az 

álláskeresési technikákat sorolják. 

Azt vizsgáltuk, hogy milyen célok mentén, milyen összefüggésben jelennek meg a 

felnőttképzési szolgáltatások az Európai Unió oktatási dokumentumaiban, valamint egyes 

hazai oktatáspolitikai dokumentumokban. Az elemzést a dokumentumok szövegének 

tartalomelemzésével végeztük. 

A munkákban kiemelt szerepet kap az orientáció és tanácsadás, mint a munkaerő-piaci helyzet 

javításának, a foglalkoztatás elősegítésének, az oktatási eredményesség növelésének eszköze. 

Az egész életen át tartó tanuláshoz kapcsolódó, már a Delors jelentésben megjelenő, de jóval 

korábbi a 60-as 70-es években megjelenő koncepciókban is a tanuláshoz való hozzáférés 

kapcsán válik fontossá az orientáció és a tanácsadás. Emellett a tanulás értékelése, elismerése 

témakör, amely hangsúlyosan megjelenik. Leginkább a nemformális és informális tanulás 

elismerése címen találkozhatunk ezzel a témával. 

 

Kulcsszavak: egész életen át tartó tanulás, felnőttképzési szolgáltatások, előzetes 

tudásszintfelmérés, tanácsadás 



5. Előadó neve: Németh Balázs 

Előadás címe: Minőségkutatás a felnőtt-tanulási szektorban – A szlovén példa 

 

Kutatás célja: A felnőttkori tanulás fejlesztésének minőség-eszközeinek és módszereinek 

vizsgálata Európában – összehasonlító kutatás 

Az előadás az Európai Bizottság támogatásával folyó ún. Minőség a felnőtt-tanulási 

szektorban c. összehasonlító kutatás egyik célországa, Szlovénia felnőttoktatási és képzési 

rendszerének a felnőttek tanulását támogató minőségfejlesztő eszközeit és módszereit mutatja 

be, valamint értékeli, hogy az miképp járul hozzá az európai viszonylatban egyaránt 

elismerésre méltó szlovén felnőtt-tanulási részvétel és teljesítmény növeléséhez, 

fenntartásához. Az előadás kitér azokra a főbb kihívásokra és trendekre, melyek a szlovén 

felnőttoktatásban alkalmazott minőségi célok megvalósítását a közelmúltban befolyásolták és 

röviden bemutatja azokat a minőségfejlesztő projekteket, melyek a felnőttoktatási 

környezetben a felnőtt-tanulás gazdasági és társadalmi hasznának holisztikus felfogását 

erősítik. A szlovén példához kapcsolódóan az előadó felveti egy konzekvens és integráló 

felnőttoktatás-politika sarokköveinek elemeit, mely a szlovén példából számos példával, 

elemmel gazdagítható. 

 

Kulcsszavak: felnőttkori tanulás, minőség, teljesítmény, mobilitás 

 



Megújuló oktatási folyamatok szekció 

 

Szekcióvezető: Barabási Tünde 

Szekció időpontja: 2012. május 11. 11:00 – 12:30 

Szekció helyszíne: B terem 

 

Előadások: 

1. Előadó neve: Györgyi Zoltán 

Előadás címe: Egy letűnt időszak tanulságai – Az oktatási intézmények önkormányzati 

fenntartása az ezredforduló utáni évtizedben 

2. Előadó neve: Németh Nóra Veronika 

Előadás címe: Pedagógusjelöltek olvasási szokásai 

3. Előadó neve: Madarász Tibor 

Előadás címe: „Csak az jöjjön katonának…!” A Gábor Dénes Elektronikai Műszaki 

Szakközépiskola és Kollégiumátalakulási folyamata mögött húzódó történések 

4. Előadó neve: Revákné Markóczi Ibolya 

Előadás címe: A projektoktatás fehér foltja, az értékelés 

5. Előadó neve: Sándor Renáta  

Előadás címe: Környezettudatos magatartás formálása, avagy fenntarthatóságra nevelés a 

XXI. században 



1. Előadó neve: Györgyi Zoltán 

Előadás címe: Egy letűnt időszak tanulságai – Az oktatási intézmények önkormányzati 

fenntartása az ezredforduló utáni évtizedben 

 

A kutatás célja és módszere: 

A 2010-11-ben zajlott kutatás célja az oktatási intézmények fenntartását érintő folyamatok 

feltárása volt, ezen belül is elsősorban, hogy a szakpolitika által megfogalmazott elképzelések 

miként valósulnak meg helyi szinten. A kutatás hét hazai terepen, kistérségben illetve 

városban folyt, s elsősorban interjúkra támaszkodott.  Minden térségről esettanulmány 

készült, melyek a záró tanulmánnyal együtt a Korlátok között szabadon – Demográfiai 

folyamatok és helyi oktatáspolitikák címmel jelent meg 2011-ben. 

A kutatás eredményei: 

A kutatás rámutat arra, hogy decentralizált oktatásirányítás mellett az országos szakpolitika 

csak akkor lehet sikeres, csak akkor tudja elképzeléseit megvalósítani, ha egyrészt az oktatást 

érintő keretek kialakítása során figyelembe veszi a helyi érdekeket, másrészt, ha a 

pénzügypolitika mozgásteret biztosít a helyi szereplők számára. E feltételek biztosítása 

hiányában az utóbbiak saját, sok esetben rövid távú érdekeik mentén hozzák meg döntéseiket, 

ami a rendszer működését kiszámíthatatlanná, bizonytalanná teszi, s olykor háttérbe szorítja 

még azokat a minőségi szempontokat is, amelyek fontosságában a felelős szakemberek 

túlnyomó többsége egyetért.  

 

Kulcsszavak: közoktatás, intézményfenntartás, iskola-összevonások, kistérségi 

együttműködések 

 



2. Előadó neve: Németh Nóra Veronika 

Előadás címe: Pedagógusjelöltek olvasási szokásai 

 

Az előadásban egy friss - 2012 tavaszán történt - kutatás adatait kívánom bemutatni, melyet 

pedagógusjelöltek olvasási szokásairól készítettünk. A kérdőív a szabadidős művelődési 

szokások általános kérdései mellett a hagyományos és az elektronikus olvasási attitűd 

feltérképezésére szolgált. A kutatásban óvóképzős, tanítóképzős és tanárszakos hallgatók 

vettek részt. Az eredmények megerősítik az ifjúságkutatások, illetve más kifejezetten 

olvasásszociológiai vizsgálatok során tapasztaltakat. A 2012-es kutatás azért jelentős, mert a 

bolognai tanárképzésben, illetve a hagyományos négy éves óvó-, illetve tanítóképzésben részt 

vevő hallgatók szokásaira fókuszál. A infokommunikációs technológiák fejlődésének gyors 

üteme miatt más típusú információkat tudhatunk meg a jövő pedagógusainak tanulási, 

szórakozási és művelődési szokásairól, mint amilyeneket a 90-es évek kutatásai tártak elénk. 

A legfontosabb eredmények a hagyományos és az elektronikus olvasás arányából mutathatók 

ki. Az olvasás mint művelet, tevékenység nincs veszélyben, csupán a technika változott meg. 

A hallgatók szinte ugyanolyan gyakorisággal olvasnak könyveket, hosszabb-rövidebb nem 

tanuláshoz kapcsolódó irodalmat elektronikusan, mint papíron. Ugyanakkor az e-book olvasó 

használata még meglehetősen ritka elfoglaltságnak számít. Az előadásban az olvasás mellett 

kitérek még a tanulási szokásokra és a szabadidős olvasás tendenciáira is. 

 

Kulcsszavak: olvasás, tanulás, pedagógusok 



3. Előadó neve: Madarász Tibor 

Előadás címe: „Csak az jöjjön katonának…!” A Gábor Dénes Elektronikai Műszaki 

Szakközépiskola és Kollégiumátalakulási folyamata mögött húzódó történések 

 

Egy kezdődő esettanulmányban kísérhetjük nyomon Debrecen város egyik közoktatási 

intézményének (szakközépiskola és kollégium) állami szektoron belüli átalakulása körül 

kialakuló történéseit. A hagyományosan elektrotechnikai szakmacsoport irányultságú 

intézményből a tervezett jövőben katonai középiskola és kollégium lesz. Az intézmény 

munkatársai ugyan fel vannak készülve a pedagógiai célok mentén szerveződő 

hatásmechanizmusok meghatározott szintű koordinálására, ám koránt sem biztos, hogy ezt a 

stabiliránymutatást, ha nem is feladva, de bizonyos mértékig módosítva úgyszintén kézben 

tudják tartani a már napjainkban is működésbe lépő folyamatokat. 

 

Mennyire tudatos oktatáspolitikai elhatározások húzódnak az átalakulási folyamat hátterében, 

és mennyiben tudatos az intézmény igazgatójának koordináló tevékenysége a 

„katonaiszövetség” irányába, történő nyitást illetőleg? Vajon az intézmény megmentése,a 

létfenntartás az elsődleges mozgató, vagy valamely kívülről érkező, a bizonytalan felé vezető 

globálisabb úton haladó hatásrendszer rejtőzik a jelentősnek ható változások hátterében? 

Az átalakulás körül kialakuló helyi történések, a pedagógiai értékrend és a honvédelmi 

nevelés eszmerendszerének alapjait képező normarendszer közötti burkolt összeütközések 

által keltett feszültség hatásai mind ott élnek az intézményi élet hétköznapjainak burkolt 

légkörében. 

 

Kulcsszavak: közoktatás, nevelésszociológia, katonai képzés 



4. Előadó neve: Revákné Markóczi Ibolya 

Előadás címe: A projektoktatás fehér foltja, az értékelés 

 

A projektoktatás és annak kutatása mára széles körben elterjedt hazánkban és határainkon túl 

egyaránt. A hatékonyság vizsgálata azonban máig fehér folt maradt. Az előadás célja ezért 

hiánypótlásként egy olyan komplex értékelőlap bemutatása, mely a projektoktatás 

hagyományos értékelésén túl a tanulók ön- és peer értékelése révén affektív, kognitív és 

szociális oldalról méri fel a projekt hatását.. A kérdőív 13 területre terjed ki, 60 állítást 

tartalmaz, mely a Likert-skála alapján értékelendő. A kérdőívet 2011 szeptemberében 33 

kilencedik osztályos tanuló töltötte ki a „Sejt” természettudományos projektben végzett 

egyéves munkájuk után, melyben egyidejűleg véleményezték a projekt saját magukra és 

csoporttársaikra gyakorolt hatását. A kérdőív kiértékelése az SPSS 13.00 statisztikai 

kiértékelő programmal történt.  Külön vizsgáltuk a projekt egész mintára, az egyes 

csoportokra és az egyes tanulókra kifejtett hatását. Az összesített eredmények alapján a 

projekt a legpozitívabb hatást a tanulás szociális jellegére fejtette ki, míg a leggyengébb 

befolyást a tanulási motivációra gyakorolta. A nemek között a lányok szinte minden területen 

szignifikánsan jobb hatásról tanúskodtak. A regresszió analízis és korrelációvizsgálat azt is 

bizonyította, hogy a tanulók bár hajlamosak önmaguk felülértékelésére, összességében reális 

az önértékelésük és így a kérdőív megbízhatóan alkalmazható a projekt hatékonyságának 

vizsgálatára. 

 

Kulcsszavak: projektoktatás, önértékelés, peer értékelés 

 



5. Előadó neve: Sándor Renáta  

Előadás címe: Környezettudatos magatartás formálása, avagy fenntarthatóságra nevelés a 

XXI. században 

 

Az ember a természet része, csak akkor van esélye a harmonikus életre, ha együttműködik 

környezetével és nem uralkodik felette. A környezettudatos magatartás egyike a 21. századi 

nevelés-oktatás egyik kulcsszavainak. A környezettudat az egyének és a társadalom 

értékrendje, melyet a környezetről alkotott tudás és morális meggyőződés alakít ki. Integrálja 

az ember és az őt körülvevő természet megértéséhez szükséges ismereteit és feltételezi azt a 

szemléletmódot, amellyel körvonalazható környezetünk ökológiai, gazdasági, társadalmi 

fenntarthatósága.  

Fontos, hogy a jelen és a jövő generációja ismerje meg azokat a most zajló folyamatokat, 

amelyek következményeként bolygónkon természeti válságjelenségek mutatkoznak.  

A környezeti nevelésnek ezért rendszerszemléletűnek kell lennie, hiszen komplementáris 

egyensúly van a látszólag ellentétes tudomány párok között, mint természettudomány és 

humaniórák, természet és társadalom vagy a tudomány és művészetek. A magyarországi 

általános és középfokú oktatási rendszer diákjai, hallgatósága a legfogékonyabb életkorban és 

közegben vannak ahhoz, hogy környezettudatosságra nevelésük egy életre szóló elköteleződés 

és értékvállalás legyen. Jó példa a tanulócsoportok környezetvédelemmel kapcsolatos átfogó 

és komplex ismereteinek feltérképezésére a „Környezetünk a Föld” projekt keretében 

elvégzett felmérés. A tanulói kérdőívek kiértékelésének eredménye során 

megbizonyosodhattunk az átlagos környezetvédelmi ismeretszint mélysége, a sajátos 

motiváció, az emberi felelősség, sőt érdektelenség mértékéről.  

A „hogyan tovább”, avagy a következő lépés megtétele feltételezi a szakemberek még 

színesebb módszertani kultúráját akár oktatás, turizmus vagy egészségfejlesztés terén. 

Mindazt az értéket és szépséget, amit évmilliókon át a természet ránk hagyott feladatunk 

megőrizni, ezáltal a környezetünk védelmét és másokért érzett felelősségünket egyszerre 

megvalósítani.  

Ez a fenntartható fejlődés. 

 

Kulcsszavak: környezettudatos magatartás, fenntartható fejlődés, környezeti nevelés  



Neveléstudományi kutatások szekció 

 

Hallgatói szekcióvezetők: Macsi Nikolett – Máté Mariann 

Opponens: Juhász Erika 

Szekció időpontja: 2012. május 11. 11:00 – 12:30 

Szekció helyszíne: C terem 

 

Előadások: 

1. Előadó neve: Gerják Eszter 

Előadás címe: A Debreceni Egyetem Neveléstudományi Intézetének története 

2. Előadó neve: Kulcsár Nárcisz Rita 

Előadás címe: Élethosszig tartó tanulás a felnőttoktatók továbbképzésének jegyében 

3. Előadó neve: Morvai Laura 

Előadás címe: Múzeumandragógia és hagyomány  

4. Előadó neve: Nagy Zoltán 

Előadás címe: South Park – iskola – kultúra 

5. Előadó neve: Szabó Ágnes 

Előadás címe: Múzeumandragógia a múzeumpedagógia szolgálatában 



1. Előadó neve: Gerják Eszter 

Előadás címe: A Debreceni Egyetem Neveléstudományi Intézetének története 

 

A kutatás célja átfogó képet adni a Debreceni Egyetem Neveléstudományi Intézetének 

történetéről, változásairól, valamint a kiemelkedő professzorok munkásságáról. 

Nem csak a téma legjelentősebb szakirodalmai lettek feldolgozva, hanem a Református 

Kollégiumban őrzött eredeti kéziratok is. Ilyen módszerrel lett feldolgozva Zákány 

munkássága, mely a legsarkalatosabb pontja a kutatásnak, eddig ugyanis – a debreceni 

pedagógiaoktatás irányvonalának kijelölése miatt nagy jelentőségű – Székfoglaló beszédén 

kívül pedagógiai filozófiája és módszertana nem igazán tartozott a kutatott területek közé.  

Ezen eredmények azonban – feltételezve, hogy a történeti események, így a neveléstörténetiek 

is ok és okozati összefüggésben állnak –, egy olyan kronológiai sorban állnak, melynek 

kezdete a Református Kollégium alapítása; és zárása az egyetemen folyó mai munkáról szól. 

A két pont között szó van a Kollégiumbeli tanítóképzéshez kapcsolódóan a protestantizmus 

hatásáról, Maróthi György reformjairól és természetesen Zákány munkásságáról. Az Egyetem 

alapítása utáni pedagógusképzésből az átmenet kerül kiemelésre a kollégiumi és egyetemi 

tanszék között (Mitrovics Gyulával az élen), valamint a Simonyi úti Gyakorlógimnázium és a 

tanárképzés átalakulása, de a zárásban Bologna is említésre kerül. 

 

Kulcsszavak: neveléstudományi intézet, református kollégium, pedagógusképzés története, 

egyetemalapítás) 



2. Előadó neve: Kulcsár Nárcisz Rita 

Előadás címe: Élethosszig tartó tanulás a felnőttoktatók továbbképzésének jegyében 

 

A felnőttoktatói szakma professzionalizálódása egyre aktuálisabb kérdés, mely nemzetközi 

színtéren is egyre több diskurzus témájául szolgál. Ennek jelentőségét az adja, hogy a 

felnőttképzésben dolgozók szakmai felkészültsége döntően meghatározza a felnőttkori 

tanulás, valamint az oktatás minőségét. A felnőttoktatóknak rendkívül összetett szerepkört 

kell betölteniük nap mint nap, s ehhez megfelelő szaktudásra és kompetenciákra van szükség. 

Ezek megszerzéséhez elengedhetetlen a szakmai továbbképzés, mellyel mindezidáig 

„kényszerítő” jogszabály hiányában kevesen éltek. Az országban működő akkreditált 

felnőttképzési intézmények körében folytatott kutatásunk is alátámasztja, hogy a 

felnőttoktatók körében nem, vagy csak részben jelenik meg andragógiai végzettség vagy 

tudatos elméleti vagy módszertani műveltség. Hasonló eredményeket kaptunk a felnőttképzés 

területén nem oktatói munkakörben dolgozók körében is, akik ugyancsak csekély számban 

rendelkeznek andragógiai végzetséggel.   

A felnőttképzés minőségi fejlesztése érdekében az Európai Bizottság megbízásából kutatás 

indult a felnőttképzésben dolgozók kompetenciáinak feltérképezésére. Az elkészült 

kulcskompetencia lista a feladatkörök és különféle kontextusok figyelembevételével alapul 

szolgálhat a szakmai továbbképzések tartalmi kidolgozásának. 

A „képzők képzése” sokáig már nem várathat magára, hiszen a felnőttképzési programok 

hatékonyságának egyik alappillére a megfelelő felkészültségű szakemberek szakszerű és 

hatékony munkája. Előadásomban a felnőttek oktatásában részvevő oktatók  köztük 

felnőttoktatásban, felnőttképzésben és felsőoktatásban dolgozók – végzettségének 

feltérképezését követően kitérek a jelenleg létező és a jövőben elképzelhető továbbképzési 

lehetőségekre. 

 

Kulcsszavak: felnőttoktató, professzionalizálódás, szakmai továbbképzés 



3. Előadó neve: Morvai Laura 

Előadás címe: Múzeumandragógia és hagyomány  

 

A kutatásom célja az volt, hogy megismerjem a nevesebb hazai kastélymúzeumok 

múzeumandragógiai gyakorlatát, melynek eredményeként a 2013-ban megnyíló edelényi 

L’Huillier–Coburg-kastély számára további múzeumandragógiai lehetőségeket fogalmaztam 

meg. Az edelényi kastély rekonstrukciós munkálatai jelenleg is folynak, mely során az ország 

hetedik legnagyobb kastélyát, a kor igényeinek megfelelő, látogatóbarát múzeumi környezetté 

alakítják. De nem csak ezért jelentős ez a leendő kastélymúzeum, hanem mert az ország 

leghátrányosabb kistérségeinek egyikében van, éppen ezért kiemelkedő fontossága van a 

megfelelő profil kialakításának, hogy minél több látogatót tudjon a környékre csalogatni, és 

ennek elengedhetetlen elemét képezhetik az egyedi programok kialakítása.  

A kutatás szakirodalom elemzéssel történt, konkréten weblapok és holnapok elemzésével, 

melyeken keresztül mutattam be a nevesebb kastélymúzeumok (Gödöllő, Fertőd, Nagytétény, 

Nagycenk, Keszthely) múzeumandragógiai jellemzőit.  

 

Kulcsszavak: múzeumandragógia, Edelény, kastélymúzeum, rekunstrukció, 

múzeumpedagógia 



4. Előadó neve: Nagy Zoltán 

Előadás címe: South Park – iskola – kultúra 

 

Előadásom témája az iskola és a populáris kultúra kapcsolatában rejlő kutatási lehetőségek 

felvázolása. Mivel az iskola – túl a „hivatalosan” megfogalmazott szerepeken túl – dinamikus 

kulturális közeg is, ezért érdemes a kérdéskörnek kiemelt figyelmet szentelni, különösen a 

mai, egyre inkább multikulturálissá váló világban. Az iskolai kulturális, nemzetiségi, etnikai 

stb. sokszínűség tanulmányozása a pedagógia kiemelt feladata kell legyen a jövőben, hiszen 

napjainkban a tömegkommunikáció, a közlekedés és a társadalmi mobilitás kiteljesedése miatt 

egyre nagyobb számban történik meg az egyes szubkultúrák találkozása, amelyet a társadalom 

„hagyományos” rétegei – talán saját identitásuk bizonytalansága miatt – kevéssé tudnak 

elfogadni. Mindez leginkább az ún. gyűlöletbeszéd formájában, illetve a politika felsőbb 

köreiben nyilvánul meg elsősorban, gyakran populista indítékkal, s óhatatlanul beférkőzik az 

iskola világába is. 

Előadásomban a kérdéskört nem elsősorban elméleti, hanem gyakorlati szempontból 

próbálom elemezni, a South Park című sorozat segítségével. Ezt az indokolja, hogy a sorozat 

epizódjai az iskola világa köré rendeződnek, az ott lezajló események jó része véleményem 

szerint mindennapos a magyar osztálytermekben is. A sorozat a felvázolt problémák 

bemutatásán túl – egy-egy epizód zárásaként – megoldási javaslatokat is sugall, ezért érdemes 

megvizsgálni, hogy ezek a magyar iskolai gyakorlatban mennyire lennének alkalmazhatók. 

 

Kulcsszavak: iskola, kultúra 



5. Előadó neve: Szabó Ágnes 

Előadás címe: Múzeumandragógia a múzeumpedagógia szolgálatában 

 

Az előadás témája a múzeumpedagógia és a múzeumandragógia kapcsolata a széphalmi 

Magyar Nyelv Múzeuma tevékenységének tükrében. Az intézmény 2008-ban nyitotta meg 

kapuit a nagyközönség számára. A múzeumban három kiállítótér, könyvesház, szemináriumi 

terem kapott helyet, valamint egy előadóterem száz kényelmes zsöllyével, korszerű hang- és 

fénytechnikával, amely alkalmassá teszi hangversenyek, kulturális találkozók, irodalmi estek 

megrendezésére is. Itt került megrendezésre az I. Országos Múzeumandragógiai Konferencia 

2009-ben.  

A Magyar Nyelv Múzeuma az állandó kiállításon kívül számos időszaki anyaggal és 

ismeretterjesztő előadással várja a látogatókat, a legfőbb célcsoportjuk azonban az iskolás 

fiatalság, akik elsősorban tanulmányi kirándulás alkalmával látogatnak el Széphalomra. Mivel 

ez a csoport teszi ki az összes látogató mintegy 60%-át, fontos, hogy számukra megfelelő 

minőségű múzeumpedagógia foglalkozásokat tudjanak biztosítani. Ezen a ponton találkozik a 

múzeumpedagógia a múzeumandragógiával, kiemelten fontos ugyanis, hogy az ideérkező 

pedagógusok megfelelően felkészültek legyenek a múzeumpedagógiai munkára. A kutatás 

során azt vizsgáltuk, hogy milyen módon készítik fel, illetve fogják a jövőben felkészíteni a 

pedagógusokat, a múzeum milyen formális vagy informális képzéseket nyújt számukra és 

ezek hogyan befolyásolják ezek a múzeumpedagógiai munkát. 

 

Kulcsszavak: múzeumandragógia, múzeumpedagógia, Magyar Nyelv Múzeuma, 

ismeretterjesztés, pedagógusképzés 



Az oktatás színterei hallgatói poszterszekció 
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2. Előadó neve: Deák Orsolya 

Előadás címe: Eszközök a vakok és gyengénlátók oktatásában, képzésében 

3. Előadó neve: Erdei Enikő 

Előadás címe: Munkanélküliek, GYES-en, GYED-en lévők és aktív munkavállalók 

felnőttkori tanulási jegyeinek különbségei 
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Előadás címe: Jövedelemviszonyok a közoktatásban 

5. Előadó neve: Kiss Virág Ágnes 

Előadás címe: Az önkéntes szerepvállalás a hallgatók körében 

6. Előadó neve: Szabó Barbara Éva 

Előadás címe: A kommunikátor felsőfokú szakképzések vizsgálata Debrecenben 

7. Előadó neve: Molnár Fruzsina 

Előadás címe: Diszlexiás hallgatók erősségei, gyengeségei a felsőoktatásban 

8. Előadó neve: Pálfi Nóra 

Előadás címe: A munkaadói kompetenciaelvárások vizsgálata az Észak-Alföldi régióban 



1. Előadó neve: Tóth Aliz 

Előadás címe: Egy program, ami lendületbe hozta a fiatalokat – Az FLP értékelése 

 

Az Európai Unióhoz történő 2004-es csatlakozás óta Magyarország állampolgárai számára is 

megsokszorozódtak a földrajzi mobilitás lehetőségei, amit az Európai Unió számos módon 

támogat. A Fiatalok Lendületben Program keretein belül is találunk olyan alprogramokat, 

amik az ifjúság földrajzi mobilitását ösztönzik. A Program célja, hogy a fiatal európaiakat 

aktív Európa polgári – társadalmi - részvételre, szolidaritásra és toleranciára ösztönözze, és 

bevonja őket Európa jövőjének alakításába. Elősegíti a fiatalok mobilitását Európa határain 

belül és azokon kívül is, hozzájárul a nem-formális tanulási lehetőségek bővítéséhez, valamint 

a kultúrák közötti párbeszédhez. Manapság mind egyéni, mind társadalmi szinten egyre 

nagyobb szerepet kap a tanulás és a földrajzi mobilitás. 

Az egész életen át tartó tanulás közben az egyénben gyakran nem is tudatosul, hogy 

szabadidejében, utazásai, kirándulásai során is folyamatosan tanul valamit. Ilyen „rejtőzködő” 

tanulási folyamat például az, amikor az egyén utazás során szerez ismereteket, gazdagabb 

nyelvtudást, fejleszti személyiségét, bővíti kompetenciáit vagy erősíti készségeit. 

A 2007-től 2013-ig tartó szakasz a Fiatalok Lendületben Program életében a végéhez közelít, 

így egyre időszerűbb a program értékelése, amiből információhoz jutunk a 

projektmegvalósításban tapasztaltabb helyi szervezetek munkájáról, sikereiről. 

Az Európai Unió hivatalos dokumentumai között természetesen szerepel a Bizottság értékelő 

jelentése, ami több eltérő módszer és forrás feldolgozásával kísérelte meg a program időközi 

értékelését 2011 áprilisában. A program külső értékelése során számos eljárást alkalmaztak és 

forrást dolgoztak fel, aminek következtében rögzítették a program első három évének (2007-

2009) főbb számszerűsített eredményeit. Az átfogó értékelés igen pozitív eredményt adott a 

program jelentőségét, kiegészítő jellegét és többletértékét, valamint annak eredményességét és 

hatékonyságát illetően. 

A program értékelése magyarországi viszonylatban számunkra még érdekesebb, azonban 

előadásom a Hajdú-Bihar megyei és debreceni szervezetek pályázói eredményességébe is 

betekintést nyújt. Hajdú-Bihar megyében a szervezetek, intézmények meglehetősen aktívak a 

Fiatalok Lendületben Programban. Más megyékhez képest eredményesebben szerepelt a 

pályázó szervezetek, nyertes projektek, valamint az elnyert támogatás összegét illetően is. 

Ezt támasztja alá az általam lefolytatott empirikus kutatás, mellyel elsősorban az volt a célom, 

hogy rálátást nyerjek a debreceni szervezetek Fiatalok Lendületben Programon belüli 

pályázási tendenciáira, eredményeire. 

Az általam felkeresett 4 egyesület képviselőivel lefolytatott interjúk során többek között arra 

kerestem választ, hogy pontosan milyen hatása van az ember személyiségére, életére, tanulói 

motiváltságára, kompetenciáira a rövid és hosszú távú mobilitás? 

Az egyesületekre vonatkozó kérdéseim arra irányultak, hogy milyen nemzetközi 

kapcsolatokkal rendelkeznek, hol alakítottak ki partnerségeket és 2007 óta milyen Fiatalok 

Lendületben Program által támogatott projektet valósítottak meg, vagy milyen projektekben 

vettek részt partnerként. 

Az interjú során feltett kérdéseim harmadik nagy egységét az Európai Unió által 

meghatározott kulcskompetenciák alkották, melyek fejlődési intenzitásáról a kutatásom 

eredménye tesz tanúbizonyságot. 

 

Kulcsszavak: mobilitás, kulcskompetenciák, Fiatalok Lendületben Program 



2. Előadó neve: Deák Orsolya 

Előadás címe: Eszközök a vakok és gyengénlátók oktatásában, képzésében 

 

A hátrányos helyzetről, és a kutatásról 

Jelen tanulmányban a testi fogyatékosok, ezen belül a vakok és gyengénlátók oktatásához 

szükséges eszközöket igyekeztem feltérképezni. E célcsoport sajátossága, hogy tagjai nem 

alkotnak homogén csoportot, mind területi eloszlásuk, mind pedig szociális helyzetük nagyon 

eltérő lehet. Ebből kifolyólag kutatásom során nem különálló egyéneket, hanem az őket 

összefogó szervezeteket kerestem meg, és készítettem interjút a képviselőikkel. 

 

A látássérültek képzéseiről  

A látássérültek számára indított képzések alapvetően két nagy kategóriára oszthatók. Az egyik 

az elemi rehabilitáció, a másik a foglalkoztatási rehabilitáció. A képzések során a fogyatékkal 

élők esetén a külső-belső motivációk még fontosabbak, mint egészséges társaiknál, hiszen az 

ő képzésük a hagyományostól eltérő, szakmai-módszertani felkészültséget, és eszközöket is 

igényel.  

 

Eszközök  

Ebben a fejezetben igyekszem bemutatni, milyen eszközök állnak a látássérültek 

rendelkezésére. 

Az első eszközcsoport az informatikai eszközök. Ma már rengeteget segítenek a különböző 

informatikai készülékek, programok a mindennapi életben és a minél hatékonyabb 

kommunikáció és tanulás során. 

A másik kulcsfontosságú feladat a tájékozódás és közlekedés. Ilyen képzést a legtöbb 

szervezet, aki ezekkel az emberekkel foglalkozik, biztosít tagjai számára.  

A harmadik nagyobb csoportba a hétköznapi élet eszközei tartoznak. Ide nagyon sok fajta 

eszköz sorolható. 

Az általános eszközökön kívül léteznek speciális tárgyak is a mindennapi élet 

megkönnyítésére. 

Végezetül, az elektronikus beszélő eszközök nagy segítséget jelenthetnek számukra. 

 

Kulcszavak: hátrányos helyzetűek, látássérültek, elemi rehabilitáció, foglalkoztatási 

rehabilitáció, speciális képzési eszközök 



3. Előadó neve: Erdei Enikő 

Előadás témája: Munkanélküliek, GYES-en, GYED-en lévők és aktív munkavállalók 

felnőttkori tanulási jegyeinek különbségei 

 

A munkaerő-piaci érdekek által vezérelt felnőttkori tanulás 

A felnőttképzésbe való bekapcsolódás egyik legjellemzőbb oka a munkaerő-piaci előrelépés, 

érvényesülés, esetenként pedig a munka világába való belépés. A munkaerő-piaci érdekek 

által vezérelt felnőttkori tanulás egyaránt jellemzi tehát a munkával rendelkező és a 

munkanélküli felnőtteket, azonban tanulásukat eltérő motivációs tényezők, tanulási eszközök, 

intézmények, finanszírozási módok és nehezítő tényezők jellemzik. Kutatásom célja volt, 

hogy megvizsgáljam a kereső foglalkozással nem rendelkező egyének – ezen csoporton belül 

is az álláskeresők és GYES-en, GYED-en lévők – illetve aktív munkavállalók felnőttkori 

tanulási jegyeinek különbségeit a KultúrÁsz Közhasznú Egyesület szervezésében 

megvalósuló „A felnőttkori tanulás és elhelyezkedés a kelet-magyarországi térségben”c. 

kutatás alapján. A kutatás kétszáz kereső foglalkozással rendelkező és kereső foglalkozással 

nem rendelkező egyén tanulási szokásait mérte fel kérdőíves módszerrel. Kutatásom 

eredményeképpen beigazolódott többek között az a tény, hogy a kereső foglalkozással 

rendelkezők és a GYES-en, GYED-en lévők alapvetően motiváltabbak a felnőttkori tanulás 

tekintetében illetve, hogy a kereső foglalkozással nem rendelkezők tanulását több tényező 

gátolja, nehezíti.  

 

Kulcsszavak: tanulás munkaerő-paci érdekből, munkanélküli, GYES-en, GYED-en lévő, 

tanulást meghatározó tényezők 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Előadó neve: Ferenczi Ágnes 

Előadás címe: Jövedelemviszonyok a közoktatásban 

 

A Magyar közoktatás több évtizedes problémája a forráshiány, ezen belül a tanárok alacsony 

jövedelme, valamint a pedagógus hivatás csekély és folyamatosan romló társadalmi 

megbecsülése. Ez közvetve bizonyosan hatással van a közoktatás színvonalára. A 

pedagógusok bérrendezése minden oktatáspolitikai dokumentumban szerepel, a különböző 

„bérkorrekciók” azonban legfeljebb arra voltak jók, hogy utólag pótolják a tanári 

jövedelmekben jelentkező újabb és újabb elmaradásokat. 

Kutatásom során a pedagógusok jövedelmi viszonyait vizsgáltam a ’80-as évektől napjainkig. 

Áttekintettem, hogy milyen törvények, rendelkezések szabályozzák a közoktatást, illetve a 

pedagógusokra vonatkozó foglalkoztatáspolitikát; kitértem arra, hogy miként befolyásolja a 

bérezés a pedagógusszakma társadalmi megbecsülését, illetve hogyan vélekednek erről 

maguk a pedagógusok. Kitértem arra, hogyan változik a nők aránya a közoktatásban, illetve 

milyen kapcsolatban áll az elnőiesedés a bérezéssel. A pedagógusfizetéseket a magyarországi 

átlagkereset és minimálbér alakulásának függvényében vizsgáltam, érintve a különböző 

intézkedéseket, törekvéseket, bérkorrekciókat. 

Kutatási eredményeim alapján levontam azt a következtetést, hogy szükség lenne egy olyan 

központi szabályozásra, amely biztosítja, hogy a központi, a helyi és az intézményi döntéseket 

egymással összehangolva hozzák meg. Szükség van egy új pedagógus életpálya modell 

kialakítására, hiszen jelenleg a pedagógusszakma elnőiesedése, a tanárok átlagéletkorának 

növekedése és a főiskolai végzettségűek számának túlsúlya jellemzi a közoktatást. Ki kell 

dolgozni egy gondosan megtervezett, az egyéni teljesítmény alapján differenciáló bérezést, 

amely javítana az oktatás minőségén, hatékonyságán. 

 

Kulcsszavak: közoktatás, tanári fizetések, anyagi/erkölcsi megbecsülés, a közoktatás jövője 



5. Előadó neve: Kiss Virág Ágnes 

Előadás címe: Az önkéntes szerepvállalás a hallgatók körében 

 

Egyre több lehetőség áll a hallgatók rendelkezésére, hogy szakmai, tanulmányi és szociális 

szinten kielégítsék igényeiket, és kiteljesedjenek. A sok lehetőség és a folyamatosan változó 

környezet okozhat olyan nehézségeket, melyeket egyedül nem mindig tudnak megoldani. Az 

Erasmus ösztöndíj program nemrégiben ünnepelte 25. születésnapját, és egyre kiterjedtebb 

tevékenységrendszert tart fenn. A program egyik szerves része a „hallgatók a hallgatókért” 

elvre épülő Erasmus Student Network és annak Buddy programja, melynek tagjai önkéntes 

diákok, akik nemzetközi szinten összekapcsolódva próbálnak segíteni hallgatótársaiknak a 

kiutazásban, illetve az idegen országban tartózkodók számára a beilleszkedésben. A 

Debreceni Egyetemen nem régiben kapcsolódott össze a nemzetközi Erasmus szervezet és a 

külföldieket segítő diákok köre. A szervezet tagjait 2012 elején önkéntes attitűdjeik, 

jelentkezési szándékaik és más tényezők tükrében vizsgáltuk. Kutatásunkból kiderült, hogy 

mi motiválja a jelentkezésüket, illetve hogy milyen jövőbeni terveik vannak hasonló munkák 

terén, és még sok olyan tényező, mely a későbbi szervezetekbe való jelentkezések 

meghirdetésénél segítheti a hallgatók toborzását. 

 

Kulcsszavak: önkéntesség, Erasmus ösztöndíj program 



6. Előadó neve: Szabó Barbara Éva 

Előadás címe: A kommunikátor felsőfokú szakképzések vizsgálata Debrecenben 

 

Kutatásom elsődleges célja volt, hogy betekintést nyerjek, a debreceni felsőoktatási 

intézmények kommunikátor felsőfokú szakképzésein tanuló hallgatók motivációjába, illetve 

képzés választásában. A kommunikátor felsőfokú szakképzések mind a négy elágazása 

megtalálható a debreceni felsőoktatási intézményekben, mint a Debreceni Egyetem 

Bölcsészettudományi Karán, illetve a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen. A 

kérdőíves vizsgálatom során 100 darab kérdőívet töltetettem ki. 

Alapvető hipotézisem volt, hogy a hallgatók többsége a nemek arányát tekintve a nők közül 

kerülnek ki, ez részben igazolódott, de vannak képzések pl. sajtótechnikus, amely esetében 

azonos arányok megfigyelhetőek. Második megállapításom volt, hogy a hallgatók többsége 

az érettségit követő pályaválasztási dilemmában szenved. Ezen kijelentés is részben állta meg 

helyét, hiszen a hallgatók többsége FSZ képzésük választása során nagyrészt utána nézett 

választott szakjának. Az alapvető hipotézisek sorában a harmadik hipotézisemet a hallgatók 

érdektelenségében határoztam meg, mely valóban bebizonyított tény, hogy a hallgatók 

keveset látogatják a tanórákat. Negyedik hipotézisem, hogy a hallgatók többségének 

véleményem szerint nincs is elképzelése azt illetően, hogy hova is mehetnének tovább 

megszerzett tudásukkal. Nem tudják, hogy a munkaerőpiacon a megszerzett szakmájukban 

eltudnak-e helyezkedni, illetve többségük inkább az egyetemek, főiskolák falain belül 

maradna. Egyes kommunikátor szakok tekintetében ez valóban így van, de voltak kivételek is, 

akik valóban jövőt látnak tanult szakmájukkal való elhelyezkedésben. 

 

Kulcsszavak: felsőfokú szakképzés, felsőoktatás, kommunikátor képzések 



7. Előadó neve: Molnár Fruzsina 

Előadás címe: Diszlexiás hallgatók erősségei, gyengeségei a felsőoktatásban 

 

 

Vizsgálat célja: A vizsgálatom célja a felsőoktatásban tanuló diszlexiás hallgatók tanulmányi 

karrierjének feltérképezése. Célom volt felmérni, hogy a diszlexiás hallgatók milyen 

nehézségekbe ütköznek tanulmányaik végzése alatt, kik és milyen módon segítették őket a 

felsőoktatásba való bekerülés során, valamint szükségük van-e további segítségre, ha igen, 

kitől kérik és kapják ezt meg. A vizsgálatban kitértem arra, hogy a hallgatók és környezetük 

milyen elméleti tudással rendelkeznek a diszlexiáról, használtak, használnak-e speciális 

technikákat a problémáik leküzdése érdekében, környezetük milyen attitűddel rendelkezik 

velük kapcsolatban.  

A vizsgálat része volt a felsőoktatásban dolgozó oktatók ismereteinek feltérképezése a 

tanulási zavarokról, a tanulási zavarokkal küzdő hallgatókról. Célom az volt, hogy felmérjem, 

az egyetemi oktatók milyen ismeretekkel rendelkeznek a diszlexiáról, a diszlexiás hallgatók 

nehézségeiről és azon módszerekről, amelyekkel segíthetők ezek a fiatalok. 

Vizsgálat módszertana:  

Félig strukturált interjú: 14 egyetemi hallgatóval 

11 egyetemi oktatóval 

Vizsgálat főbb eredményei: A diszlexiás hallgatók nehézségeik ellenére olyan elszántsággal 

tanulnak, amely nem, vagy csak ritkán tapasztalható a tanulási zavarokkal nem küzdő társaik 

körében. Kitartásuknak, intelligenciaszintjüknek és kreativitásuknak köszönhetően jó, vagy 

akár kiemelkedő eredményeket érnek el tanulmányaik során. Bár sokan érzik közülük, hogy 

könnyebben tudnák tanulmányaikat folytatni, amennyiben pozitív megkülönböztetés érné 

őket, ezt még sem igénylik. 

 

Kulcsszavak: Tanulási zavar- diszlexia, felsőoktatás, hallgatók – oktatók, nehézségek – 

gyengeségek, problémamegoldás, tanulmányi karrier 



8. Előadó neve: Pálfi Nóra 

Előadás címe: A munkaadói kompetenciaelvárások vizsgálata az Észak-Alföldi régióban 

 

A tudásalapú társadalom fogalmának megjelenésével az egyes kompetenciák egyre nagyobb 

jelentőséggel jelennek meg a munkaerő kiválasztása során. Kutatásunkkal a kompetenciák 

szerepének felerősödésére kívánjuk felhívni a figyelmet, továbbá szeretnénk megismerni az 

Észak- Alföldi régió munkaadóinak konkrét elvárásait és a meglévő kompetenciákkal való 

elégedettségüket. 

Vizsgálatunkat 149 elektronikus kérdőív kiküldésével folytattuk, melyből a visszaérkező 70 

kérdőív segítségével tártuk fel a felsőfokú végzettséggel rendelkező munkavállalókkal 

szembeni kompetenciaelvárásokat, a munkahelyi képzés szerepét, továbbá a régióban 

oktatást/képzést folytató intézményekkel való kapcsolattartást. A kutatás gerincét képező 

vizsgálat során az adott kompetenciák fontosságát, majd az azokkal való elégedettséget 

vizsgáltuk, amely adatok összevetését követően hangsúlyos szerepet kaptak a kommunikáció 

kompetenciacsoportba tartozó elemek. Esetükben mutatkozott legnagyobb eltérés a 

fontosságuk és a velük való elégedettség között.  

További jelentős különbség volt tapasztalható a külföldi- illetve a magyar tulajdonú cégek 

között a munkaerő kiválasztása során a releváns kompetenciák feltárását- és a munkahelyi 

képzések szerepét illetően.  

Az elmúlt 12 év hazai kutatási eredményeivel összevetve megállapíthatjuk, hogy a munkaadói 

elvárások jelentős mértékben nem változtak, csupán azok prioritását illetően látható eltérés. 

 

Kulcsszavak: kompetenciaelvárások, munkaerő kiválasztása 

 



Karácsony Sándor gondolatai szekció 

 

Szekcióvezető: Szabolcs Éva 

Szekció időpontja: 2012. május 11. 14.00 -15.30 

Szekció helyszíne: Nagyterem 

 

Előadások: 

1. Előadó neve: Deme Tamás 

Előadás címe: Miért nem nevelheti az értelmiség az ifjúságot? (Karácsony Sándor egyik 

neveléstudományi alapmondatának időszerű kibontása) 

2. Előadó neve: Drabancz M. Róbert 

Előadás címe: Merre tovább? A kulturális elit kérdése Hankiss János és Karácsony Sándor 

írásaiban 

3. Előadó neve: Fenyő Imre 

Előadás címe: Karácsony Sándor demokrácia koncepciója 

4. Előadó neve: Olasz Lajos 

Előadás címe: Történelem és nemzet Karácsony Sándor gondolkodásában 

5. Előadó neve: Szabó Irma 

Előadás címe: „…minden új csak a már meglévőre építhető” – Karácsony Sándor és a XXI. 

század 

6. Előadó neve: Szóró Ilona 

Előadás címe: Karácsony Sándor szerepvállalása a szabadművelődés korszakában 



1. Előadó neve: Deme Tamás 

Előadás címe: Miért nem nevelheti az értelmiség az ifjúságot? (Karácsony Sándor egyik 

neveléstudományi alapmondatának időszerű kibontása) 

 

Karácsony Sándor, a Magyar nevelés című előadásában (Szárszó, 1943) különleges 

hangsúllyal fejtette ki az ideális nevelő jellemzőit, elmélyedve a fejlődéslélektan különböző 

korúakat érintő pedagógiai igényeiben. Karácsony filozófiai, pszichológiai és pedagógiai 

jelzése (felszólítása!) mindmáig nem kapott sem méltó reflexiót, sem alkalmazását érintő 

oktatáspolitikai szándékot. 

Elemzése első olvasatra ellentmondásos. Kétségkívül az. Ám az ellentmondást maga oldja fel, 

s ehhez a kulcsot társaslélektani rendszerében lehet megtalálni. A kérdés ma is rendkívül 

aktuális: miért is nem nevelheti az értelmiségi az ifjúságot? És ha nem az értelmiség, akkor ki 

nevelheti? Mi okból, mi céllal, hogyan? A tanulmány megkísérli mind a filozófiai-logikai-

pedagógiai, mind a fejlődéslélektani tanulságokat levonni ebből a „kemény beszédből”. A 

következtetések érintik a magyar nevelésügy ellentmondásait (Karácsony korszakától 

napjaink ellentmondásos helyzetéig.) 



2. Előadó neve: Drabancz M. Róbert 

Előadás címe: Merre tovább? A kulturális elit kérdése Hankiss János és Karácsony Sándor 

írásaiban 

 

Az 1930-as évek magyar oktatáspolitikájának kulcskérdése az volt, hogyan lehet 

hatékonyabban működtetni az iskolák világát. Ebben a környezetben olyan kérdések merültek 

fel amelyek a kulturális elit feladatáról és önértékeléséről szóltak. Hankiss János és Karácsony 

Sándor gondolatai azonos szellemi környezetből indultak (német idealizmus) el, mégis 

egymástól eltérő következtetésekre jutottak. A kutatás célja feltárni azokat a forrásokat 

melyek meghatározták a korszak szellemi erőforrásait, és értelmezni a két gondolkodó 

megoldási javaslatait. 

A kutatás az eszmetörténet módszereit használva a hermeneutikai megközelítést alkalmazva 

tárta fel a témát.       

 

Kulcsszavak: értelmiség, felsőoktatás, reformok 



3. Előadó neve: Fenyő Imre 

Előadás címe: Karácsony Sándor demokrácia koncepciója 

 

Előadásomban amellett kívánok érvelni, hogy Karácsony Sándor politikai demokráciával 

kapcsolatos koncepcióját csak akkor érthetjük meg, ha azt kettős vizsgálat tárgyává tesszük. 

Egyrészt vizsgálnunk kell azt mint nyelvtani-kommunikációs alapozású társadalmi 

logikájának következményét, másrészt mint önálló koncepciót, mely konkrét társadalmi-

történeti szituációra adott reflexiókban formálódik. Az első értelemben fontos kiemelnünk, 

hogy demokráciával kapcsolatos írásai is társaslélektani összefüggésrendszerének fontos 

elemeként kapnak értelmet és könyvsorozatában is ehhez illeszkedve jelennek meg. Témáik 

alapeleme a jogi viszonyulás tárgyalása, a karácsonyi frazeológia szerint a társaslélek alsó 

határa. Ezekben a munkákban Karácsony mind fogalmilag (elsősorban az autonómia és a jogi 

viszonyulás problémáján keresztül), mind történetileg tematizálja a demokrácia problémáját. 

A második értelemben fontos számba vennünk azokat az erőfeszítéseket, melyeket Karácsony 

a második világháborút követő években a megváltozott társadalmi tapasztalat meghatározta 

erőtérben tesz. Szabadművelődési kezdeményezései, illetve az ezek védelmében tett gesztusai 

mind sajátos értelmet nyernek demokrácia-koncepciójának értelmezése során. A kettős 

elemzéshez Karácsony demokráciával kapcsolatos írásaira, és kortárs forrásokra kívánok 

támaszkodni. 

 

Kulcsszavak: Karácsony Sándor, politikai filozófia, demokrácia  



4. Előadó neve: Olasz Lajos 

Előadás címe: Történelem és nemzet Karácsony Sándor gondolkodásában 

 

Karácsony Sándort művei elsősorban filozófiai, társaslélektani, neveléstudományi témákkal 

és a népi kultúrával kapcsolatos kérdésekkel foglalkoznak. Írásaiban azonban mindenütt jelen 

van sajátos történelemszemlélete és nemzetfelfogása, még ha ezekről a kérdésekről önálló 

összefoglaló munka nem is készült. Karácsony elutasította a két világháború között elterjedt, a 

vérségi elvre építő nemzetértelmezést éppen úgy, mint a kultúrfölényben megtestesülő 

nemzetfogalmat. Ezekkel szemben egy befogadó szemléletű politikai közösséget fogalmazott 

meg, melyet az évszázados együttélés, a közös törekvések és kihívások kovácsoltak egységgé, 

és amely szellemi alapját a sokféle elemből szerves egésszé összekapcsolódó közös népi 

kultúra adja. Nemzetfelfogását – a Kárpát-medencei együttműködés melletti kiállását, a 

függetlenség és az autonómia következetes hangsúlyozását, illetve a népi gyökerekhez való 

kötődés fontosságát – sem a két világháború között, sem a második világháború után nem 

kívánta a kor divatos ízléséhez, elvárásaihoz igazítani, még akkor sem, ha az előbbi érában 

nyitottsága, az utóbbiban karakteres patriotizmusa miatt sokan kritizálták. Ez az előadás 

elsősorban politikatörténeti megközelítésben tárgyalja Karácsony Sándor 

történelemszemléletének sajátosságait és a nemzettel, mint politikai közösséggel kapcsolatos 

megállapításait, fontosabb írásaira támaszkodva. 

 

Kulcsszavak: Karácsony Sándor, történelemszemlélet, nemzetfelfogás, Dunatáj.  



5. Előadó neve: Szabó Irma 

Előadás címe: „…minden új csak a már meglévőre építhető” – Karácsony Sándor és a XXI. 

század 

 

Karácsony Sándor rendszere jól tagolt, egyszerre filozofikus építmény és pragmatikus 

program, amely "rendezi a világot körülöttünk, azaz megmutatja helyzetünket és helyünket a 

világban, és feladatunkat, amelyek reánk várnak." (Lányi, 1985) A tanulmány arra ad választ,  

hogy mely területeken tudná kamatoztatni szellemi  örökségét a magyar művelődés- és 

neveléstudomány,  ha   a Karácsony Sándor helyzetfeltáró megállapításait, alapvetéseit 

megismerné, megismertetné lehetőséget adva ezzel a továbbgondolására. Az előadás az 

életmű egészéből most annak a négy területnek  –  Európa - nemzet - magyarság,  kultúra és 

embernevelés,  pedagógia és felnőttnevelés – az egyes elemeit   mutatja be,  ahol a párhuzam 

a legnyilvánvalóbb, és ahol meglévőre, a Karácsony Sándor munkásságában fellelhető 

okfejtésre a legsürgősebben lehetne és kellene támaszkodni a továbblépés, a fejlesztés 

érdekében. A válaszok bizonyítják Karácsony Sándor életműve aktualitását, gondolatainak 

időszerűségét és felhasználhatóságát a XXI. század sorsfordító ellentmondásainak 

feloldásában.  

 

Kulcsszavak: értékek Európája - szabadság mértéke, kultúra fejlődési iránya - az ember 

felfedezése; partnerségen alapuló fejlesztés- pedagógiai életközösség; „másik ember”  

 

 



6. Előadó neve: Szóró Ilona 

Előadás címe: Karácsony Sándor szerepvállalása a szabadművelődés korszakában 

 

A felnőttképzés korábbi rendszerében, az iskolánkívüli népművelésben a II. világháború után 

gyökeres változások következtek be. Az új demokratikus értékeknek és kulturális 

törekvéseknek megfelelően a művelődés terén előtérbe került a társadalom széleskörű 

öntevékeny részvétele, illetve az ún. magaskultúra és a népi kultúra közötti szintézis 

megteremtésének szándéka. 

Ebben a folyamatban rendkívül jelentős szerepet játszott Karácsony Sándor. Írásaival, 

különböző társadalmi szervezetekben betöltött pozícióival, az Országos Szabad Művelődési 

Tanács élén folytatott munkájával meghatározó módon hozzájárult a szabadművelődés új 

szemléletének és intézményrendszerének kialakításában, a művelődési tevékenység 

alapelveinek és módszereinek megújításában és a gyakorlati feladatok koordinálásában. 

Nemcsak egyik szellemi megalapozója és fontos pozíciót betöltő vezető személyisége volt a 

szabadművelődésnek, hanem a neve elválaszthatatlanul összekapcsolódott ezzel a törekvéssel.  

Az előadás Karácsony Sándor szerepét, motívumait, tevékenységének fontosabb állomásait, 

megnyilvánulási formáit tekinti át a II. világháború után meginduló szabadművelődésbe való 

bekapcsolódásától, a közéletből történő kiszorításáig. A kutatás során elsősorban Karácsony 

Sándor vonatkozó művei, az OSZMT dokumentumai, az Új Szántás című folyóirat számai és 

más szakmai kiadványok anyaga került feldolgozásra. 

 

Kulcsszavak: Karácsony Sándor, szabadművelődés, népi kultúra, társadalmi öntevékenység 

 



A kultúra történeti és elméleti kérdései szekció 

 

Szekcióvezető: T. Molnár Gizella 

Szekció időpontja: 2012. május 11. 14:00 – 15:30 

Szekció helyszíne: Klubterem 

 

Előadások: 

1. Előadó neve: Bujdosóné Dani Erzsébet 

Előadás címe: A nemzetiidentitás-narratívák interkulturális dimenziói az erdélyi magyar 

irodalomban a trianoni traumát követően 

2. Előadó neve: Ozsváth Judit 

Előadás címe: Márton Áron, a lapszerkesztő 

3. Előadó neve: Ponyi László 

Előadás címe: Bevezetés a közművelődés és a tőkeelméletek kapcsolatának vizsgálatához 

4. Előadó neve: Sári Mihály 

Előadás címe: Kisvárosi értelmiség a rendszerváltás előtt és ma 

5. Előadó neve: Szabó József 

Előadás címe: Múzeumandragógiai programok a gyakorlatban 



1. Előadó neve: Bujdosóné Dani Erzsébet 

Előadás címe: A nemzetiidentitás-narratívák interkulturális dimenziói az erdélyi magyar 

irodalomban a trianoni traumát követően 

 

A trianoni trauma a történelmi okokból eleve zilált román-magyar interkulturális 

kommunikáció szétesését még jobban felerősítette és kiélezte. A nemzeti identitások 

sértettsége mindkét oldalon magában hordozza az önmagában is veszélyes manipuláció 

lehetőségét. A kisebbségbe vagy szórványlétbe szorult nemzetiségek sajátos helyzete 

különböző identitásválság-menedzselési stratégiákat követel és alakít ki az életben és az 

irodalomban. Ennek egyenes következménye, hogy az addig működő interkulturális 

kommunikáció átalakul, és a korábbiaktól különböző formákat ölt: kulturális identitás-

hasadás, konformizáló azonosságfeladás, a kulturális azonosulási mérték szintjének és 

intenzitásának megváltozása, a kollektív identitás elidegenedése (esetleg maghasonulása a 

kultúrával) és az egyén elidegenedése a kollektív azonosság-tudattól. Identitás-

kolonializációról és a vele járó jelenségekről is beszélhetünk, amilyen a kulturális mimikri. 

A kulturális interkommunikáció válságának világában keletkezett irodalom releváns és 

reprezentatív példáin vizsgálom a kérdéskört, számba véve az irodalmi identitás-reprezentáció 

narratív technikáit. Az irodalmi példák elemzéséhez kultúraelméletet, identitás-elméletet, 

posztkoloniális elméletet és narratív elméletet fogok használni. 

 

Kulcsszavak: kultúrakutatás, nemzeti identitás, kulturális identitás, identitásválság, irodalmi 

reprezentáció 

 

 



2. Előadó neve: Ozsváth Judit 

Előadás címe: Márton Áron, a lapszerkesztő 

 

Márton Áron 1932-től 1939-ig Kolozsváron tevékenykedett. Az egyetemi ifjúság 

pasztorációja mellett 1933-ban György Lajossal színvonalas pedagógiai folyóiratot alapított, 

melynek püspökké való kinevezéséig (társ)szerkesztője volt. Nevelésügyi lap indítása és 

fenntartása meglehetősen merész vállalkozásnak számított az erdélyi magyarságot 

sokszorosan sújtó válságos időben, ám a szerkesztők magasan a problémák fölé kerekedve, a 

nép szellemi-lelki felemelését célul tűzve munkálkodtak. Az Erdélyi Iskolát máig a 

legszínvonalasabb magyar nyelvű folyóiratok között tartja számon a sajtótörténet.  

Előadásomban Erdély későbbi nagy nevű püspökének újságírói, lapszerkesztői tevékenységét 

veszem nagyító alá. Rámutatok a lapindítás gondolatának születésére, az életbe hívás előtt 

felmerült nehézségekre, megrajzolom a szerkesztői koncepció mindvégig töretlen ívét, majd 

több szempont mentén részletesen elemzem Márton Áron folyóiratban megjelent írásait és az 

általa vezetett terjedelmes népnevelési rovatot.   

A téma kutatásának célja – a Márton Áron-féle gazdag szellemi hagyaték elemzésén túl – az 

erdélyi magyarság identitásformálódása szempontjából meghatározó időszak nevelésügyi 

szemléletének feltárása, értelmezése. Kutatásomban főként elsődleges forrásokra (korabeli 

sajtótermékekre, levéltári anyagokra) támaszkodom, melyeket a sajtó- és neveléstörténet 

hagyományos módszereivel és analitikus kutatási stratégiákat követve dolgozok fel.     

 

Kulcsszavak: nevelésügy, folyóirat, erdélyi magyarság, szerkesztés 

 



3. Előadó neve: Ponyi László 

Előadás címe: Bevezetés a közművelődés és a tőkeelméletek kapcsolatának vizsgálatához 

 

Az előadásunkban – de azon túlmutatóan – feltételezzük, hogy a közösségi színterek, 

közművelődési intézmények és az azokban működő művelődő közösségek egyrészt 

társadalmi tőkével rendelkeznek, másrészt fejlesztik is azt. Azt is feltételezzük, hogy a 

közművelődésben dolgozók és a közművelődés civil közösségei, nem befogadóként, hanem a 

közművelődés aktív szereplőiként, aktoraiként – éppen társadalmi tőkéjük segítségével – 

befolyásolni is tudják a közművelődési tárgyú döntéseket. Mindezen hipotézisek további 

elméleti és empirikus vizsgálata előtt megvizsgáljuk a tőkeelméletek kulturális vonatkozásait. 

A munkánk végén kísérletet teszünk arra, hogy bemutassuk a társadalmi tőke és a 

közművelődés alapvető összefüggéseit. 

 

Kulcsszavak: tőkeelméletek, társadalmi tőke, kulturális tőke, közművelődés, közösségek, 

hatalom 



4. Előadó neve: Sári Mihály 

Előadás címe: Kisvárosi értelmiség a rendszerváltás előtt és ma 

 

A szerző 1986-ban végzett kutatást Püspökladányban, egy jellegzetes alföldi kisvárosban az 

értelmiségi lét jelenségeire reflektálva. A kutatás eredményeit a Kultúra és Közösségben 

publikálta. 26 év távlatában újra értelmezi a vizsgálatot, már „történeti léptékben” szemlélve 

újabb összefüggésekre utal, amelyek a rendszerváltáson át a máig vezetnek. Sokat tudunk a 

magyar értelmiség rendszerváltásban betöltött szerepéről, mai helyzetéről, de kevésbé 

ismerjük azokat a mikrofolyamatokat, amelyek emberközi, csoportközi történések.  A 

kisvárosi értelmiség mára a korábbitól eltérő erővonalak mentén  is szerveződik,  s az 1986-os 

szakmai  presztízshierarchia is jelentősen módosult. Emögött markáns tulajdonosi és tudati 

átalakulás húzódik meg, amelynek felderítése minden helyi társadalomban hasznos lehet. 



5. Előadó neve: Szabó József 

Előadás címe: Múzeumandragógiai programok a gyakorlatban 

 

A múzeumokban folyó munka alapvetően három fő feladat köré csoportosul: a muzeális 

anyag gyűjtése, rendezése és feldolgozása, a gyűjtemények elhelyezése, nyilvántartása és 

állagának védelme, illetve az a közművelődési tevékenységként jellemezhető feladat, 

amelynek során a múzeumban felhalmozott anyagot és információt a közönség számára is 

elérhetővé teszik. A kutatás célja, hogy a múzeumokat is érintő jelentős gazdasági változások 

új feladatait és az ehhez kapcsolódó új szemléletet bemutassa. Ennek első lépéseként 

vizsgáltuk, hogy hogyan sikerült megtalálni az összhangot a múzeumi szakemberek munkája 

és a közönség érdeklődési igényeinek kielégítése között. Sokan ma még félnek attól, hogy a 

piaci szemlélet által irányított „kultúrvendéglátás" területéről a kreatív szakemberek egy része 

kivonulhat, ezzel átadva a terepet az operatív marketingeseknek. A marketing beépülésével a 

viszont a tömegpiac egyik fontos szereplőjévé lép elő a múzeum. A szélesebb rétegek 

igényeinek kielégítése a kultúra terjesztését is jelenti, és ezzel valósítja meg az elvárt 

közművelődési feladatát. Az előadás ennek a problémakörnek a gyakorlati eredményeit 

mutatja be elsősorban az ország északkeleti területén. 

 

Kulcsszavak: múzeum, andragógia, média, kultúraközvetítés 

 



Kultúra és oktatás kapcsolódási pontjai szekció 

 

Szekcióvezető: Kerülő Judit 

Szekció időpontja: 2012. május 11. 16:00 – 17:30 

Szekció helyszíne: Nagyterem 

 

Előadások: 

1. Előadó neve: Baracsi Ágnes 

Előadás címe: Pedagógusok önpercepciója és szakmai énképe 

2. Előadók neve: Berke Zsanett - Démuth Ágnes - Pajor Enikő 

Előadás címe: Könyvtár… amelyben mi vagyunk az élő könyvek 

3. Előadó neve: Danyi Gyula 

Előadás címe: Az új média nyújtotta lehetőségek és azok szakmódszertani paradigmái a 

felsőoktatásban 

4. Előadó neve: Jászberényi József 

Előadás címe: A gerontagógia békásmegyeri modellje, avagy a komplex idősoktatás 

5. Előadó neve: Nagy Zoltán 

Előadás címe: „ A médianevelés relevanciája tanítójelölteknél az alkalmazott pedagógiában” 



1. Előadó neve: Baracsi Ágnes 

Előadás címe: Pedagógusok önpercepciója és szakmai énképe 

 

Az iskolarendszerek eredményességét vizsgáló McKinsey-jelentés rámutatott arra, hogy az 

egyes iskolák és tanulói teljesítmények közti különbségek elsősorban a tanárok minőségére 

vezethetők vissza.  

Az előadásom a pedagógusok személyes és társas kompetenciáit vizsgáló kutatáson alapul, 

amelyben 707 pedagógus vett részt. A vizsgálatban egyfelől R. Schwarzer (1999) Teacher 

Self-Efficacy tesztjének 10 itemes változatát használtuk a tanári professzióban szükséges 

képességek megismerésére, az önpercepciót 11item segítségével mértük.  

Az adatok alapján a pedagógusok szakmai énképe pozitív, munkateljesítményükkel 

elégedettek, a tanulási-tanítási folyamat kontrollálásához és a tanulók 

személyiségfejlesztéséhez szükséges szakmai képességekkel rendelkeznek. Kevésbé tartják 

sikeresnek magukat a „problémás” tanulókkal való foglalkozásban, de ezt külső okokra 

(tanuló, kedvezőtlen gazdasági helyzet, adminisztrációs terhek) vezetik vissza. 

A pedagógusok 75%-a a társadalmi értékítélettel szemben értékesnek, 50%-a sikeresnek 

gondolja önmagát. Mentálhigiénés szempontból veszélyes, hogy a tanárok fele főképp magát 

teszi felelőssé kudarcaiért. A tanárok 90%-a újdonságra nyitott, és 50%-uk érdekes 

személyiségű. Türelmesnek vélik magukat, akik képesek a pozitív hatásgyakorlásra. A 

pedagógusok 40%-a gyakran ideges, főleg közöttük magas a türelmetlenek aránya, mely 

ellentmond előbbi véleményüknek. Harmaduknak gondot okoz az iskolai és a magánélet 

különválasztása.  

 

Kulcsszavak: felsőoktatás, pedagóguskutatás, pedagóguskompetencia, szakmai énkép, 

önpercepció 



2. Előadók neve: Berke Zsanett - Démuth Ágnes - Pajor Enikő 

Előadás címe: Könyvtár… amelyben mi vagyunk az élő könyvek 

 

Noha e téma napjainkban a „divat” kategóriába tartozik, jelen kutatásunk alapját az a több 

évtized óta összegyűlt oktatási tapasztalatunk adja, melynek során számos, a másságát 

nehezen megélő fiatal avatott bennünket gondjaiba. Így merült fel bennünk a kérdés: mi 

lenne, ha nem mástól, nem orvostól, nem pszichológustól várnánk a segítséget, hanem azt 

mondanánk, hogy a svédországi példát egy kicsit a kultúra, a kulturális mediáció felé 

terelnénk és a tanulócsoportokban megismert hallgatótársak egymás között és velünk, 

tanáraikkal válnának élő könyvvé és beszélgetőpartnerré? 

Az eddig bevált Living Library gyakorlatot újszerűen akarjuk megoldani, Itt nem extrémen 

más személyiségű viselkedésűek a könyvek, hanem mi, az ún. „hétköznapi” emberek a 

magunk gyarlóságaival és erényeivel. Mindezt a kulturális mediáció kereteibe illesztjük. A 

megvalósítást általában két hetenkénti rendszerességgel, hosszú távra tervezzük. Mindezt 

azért tesszük, hogy a hipotézisünkben foglaltakkal kapcsolatban állást tudjunk foglalni. 

Véleményünk szerint várható eredményeink pozitívak lesznek, mert a saját élmény hatására 

emelkedik a személyes kapcsolatok felvétele iránti igény, szükséglet. Az önelfogadás 

érezhetően erősödni fog. A kérdések megerősítő funkciójára saját tapasztalat útján jönnek rá, 

így gyakrabban mernek feltenni olyan típusú kérdéseket, amelyek nélkülözhetetlenek, vagy 

alapját képezik az adó-vevő közötti félreértésektől, félreértelmezésektől mentes 

kommunikációnak. Ez utóbbi pedig egy újabb alapot, lehetőséget adhat egy eredményesebb 

tanulási módszer kialakítására.  

 

Kulcsszavak:  

élőkönyv – felsőoktatás, 

kulturális mediáció – élőkönyv, 

Living Library – felsőoktatás,  

önelfogadás – saját élmény, 

empátia - készségfejlesztés,  

kommunikációs kompetencia – fejlesztés 



3. Előadó neve: Danyi Gyula 

Előadás címe: Az új média nyújtotta lehetőségek és azok szakmódszertani paradigmái a 

felsőoktatásban 

 

Az új média nem csak koncepció, nem csak platform, vagy korszerű pedagógiai paradigma, 

amely alkalmas a tanulás-tanítás folyamatának forradalmasítására; az új média egy komplex 

rendszer. A különböző új média rendszerek tulajdonságaiknál fogva rendkívül alkalmasak 

arra, hogy az IKT-n túlmutató kompetenciákat fejlesszünk a hallgatókban ezzel is elősegítve a 

tanulás-tanítás eredményességét. Az okostv-k, okostelefonok bevonása a tanulás-tanítási 

folyamatokba olyan lehetőségeket rejt magában, amelyek kihasználása a felsőoktatás számára 

is a didaktikai megújulás lehetőségét nyújtja. Az „információs társadalom” jelensége 

megkívánja, sőt megköveteli és egyben elvárja azt, hogy az internetes technológiák, az 

információs rendszerek használata mellett különös figyelmet fordítsunk az új médiás 

rendszerek által támogatott tanulási és tanítási folyamatok megismerésére. Az előadás többek 

között arra keresi a választ, hogy az új média milyen lehetőségeket, milyen funkcionális és 

koncepcionális diszciplínákat biztosíthat a tanulás-tanításban különös tekintettel az IKT-n túli 

szakmódszertani paradigmákra a felsőoktatás kontextusában.  

 

Kulcsszavak: Új média, IKT, Okostv, Okostelefon, Interaktív tanulási rendszerek, Digitális 

pedagógiai, Virtuális közösségek 

 



4. Előadó neve: Jászberényi József 

Előadás címe: A gerontagógia békásmegyeri modellje, avagy a komplex idősoktatás 

 

A Zsigmond Király Főiskolán a Gerontoedukációs Kutatóközpont 2009 tavaszán jött létre. A 

Központ kerekasztalokat, könyvbemutatókat, konferenciákat szervez, kiadja a 

Gerontoedukáció című szakmai folyóiratot, s felügyeli a hazánkban egyedül nálunk működő 

geronto-andragógia képzési szakirány szakmai működését. Mindezeken kívül 2011 őszétől az 

országban szintén egyedülálló módon kialakította a felsőoktatási geronto-edukáció egy 

komplex, gyakorlati, hárompillérű modelljét, amelynek létrehozása során elsősorban 

nemzetközi példákra, jó gyakorlatokra támaszkodott (leginkább angol, francia, német és 

amerikai előzményekre). Az előadás vázlatosan feltárja a szakmai gyökereket, illetve 

bemutatja magát a békásmegyeri modellt, annak teljes komplexitásában, s megfogalmazza a 

jövőre vonatkozó konkrét terveket.  



5. Előadó neve: Nagy Zoltán 

Előadás címe: „ A médianevelés relevanciája tanítójelölteknél az alkalmazott pedagógiában” 

 

A kutatás egyik fontos célja: annak megállapítása, hogy a médiaismeretek milyen pozíciót 

töltenek be a pedagógusképzésben a tömegszemléletű, passzív és spontán 

megnyilvánulásokban, különös tekintettel az érték–és tudásközpontú iskolarendszer és a 

fogyasztói társadalom piacorientált világának duális szorításában. A vizsgálat másik kiemelt 

jelentőségű területe annak megválaszolása, milyen hatással van a hozzáadott pedagógiai 

értékre az okszerű médiahasználat a tanítás-tanulás folyamatában. Létezik-e koherencia a 

nevelés kontextusában a nevelés–és médiatudomány között.  

A kísérlet módszertana induktív összetett, három, ismétléses keresztező eljárás, - 

kontrollcsoportok bevonásával, függő és független változók mérésével. A kvantitatív 

kérdőíves megkérdezést kvalitatív fókuszcsoportos interjúk egészítik ki. A tanulásszervezés 

és a módszertani beavatkozások az újszerű aspektusokban a helyes értékválasztáson, a 

követendő normák felismerésén és a kedvező attitűdmódosuláson alapulnak, mint facilitáló 

elemek.  

A kutatás eredményei között megállapítható: a tanítójelöltek médiaismereti hiátusai gátolják a 

szakon elvárható kompetenciák kialakulását, a szükségleti diszpozíciók és a hozzáadott 

pedagógiai érték kiteljesedését. A nevelés–és médiatudomány szintézishiánya a 

valóságkonstrukciók téves értelmezésében jelenik meg. A pedagógiai beavatkozások 

következtében szignifikánsan kimutatható, kedvező tendenciájú változások tapasztalhatók a 

tanítójelöltek szociális életképességében, az intrinzik és extrinzik célok aspirációjában.  

 

Kulcsszavak: értékpreferencia, kínálati szelekció, valóságkonstrukció, szükségleti diszpozíció, 

szociális életképesség, társas kapcsolat, kommunikációs kultúra 

 



Felnőttképzési kutatások szekció 

 

Szekcióvezető: Sári Mihály 

Szekció időpontja: 2012. május 11. 16:00 – 17:30 

Szekció helyszíne: B terem 

 

Előadások: 

1. Előadó neve: Erdei Gábor 

Előadás címe: Mit mutatnak a statisztikák? Az andragógiai statisztikák korlátai és az ebből 

fakadó problémák 

2. Előadók neve: Farkas Erika – Kovács Anett Jolán 

Előadás címe: Az akkreditált felnőttképzési intézmények működési jellemzői 

3. Előadó neve: Farkas Éva 

Előadás címe: Andragógus identitás 

4. Előadó neve: Győry Csaba  

Előadás címe: Alexander Kapp és második ókortörténeti műve az „Arisztotelesz 

állampedagógiája – mint az állam és az egyének neveléselmélete” 

5. Előadó neve: Zachár László 

Előadás címe: A felnőttoktatás- és képzés rendszerváltozás utáni fejlődésének fő jellemzői 

 



 

1. Előadó neve: Erdei Gábor 

Előadás címe: Mit mutatnak a statisztikák? Az andragógiai statisztikák korlátai és az ebből 

fakadó problémák 

 

A kutatás célja: A kutatás célja az, hogy az andragógia területén megfigyelhető különböző 

tanulási megnyilvánulásoknak, illetve az andragógia tanulási színterein megvalósuló 

tevékenységek statisztikai méréseit, adatgyűjtéseit számba vegye, megvizsgálja. Végezzük ezt 

a vizsgálatot azért, mert a felnőttek tanulásnak statisztikákban megvalósuló 

megragadhatósága jelentős nehézséget okoz a tanulás, illetve a statisztikai adatgyűjtés 

természetének jelentés eltéréséből fakadóan.    

 

A kutatás módszertana: A kutatás során megvizsgáltunk számos, az andragógia területén 

alkalmazott hazai és nemzetközi (elsősorban EU-s) adatgyűjtési típusokat, módszereket 

(kulturális adatgyűjtés, iskolarendszerű felnőttoktatás, iskolarendszeren kívüli felnőttképzés 

(OSAP 1665), munkahelyi statisztikák, Employment Survey, Adult Education Survey,  

Continuing Vocational Training Survey).  

 

A kutatás eredményei: A kutatás bemutatja, hogy a vizsgált jelenséghez képest az adatgyűjtés, 

ennek minősége több területen is korlátokba ütközik. Éppen ezért szükséges árnyaltan és 

óvatosan kezelnünk a rendelkezésre álló statisztikákat, illetve az adatgyűjtés területén 

nélkülözhetetlen a mérőeszközök további fejlesztése, kidolgozottságának javítása.      

 

Kulcsszavak: felnőttképzési- LLL statisztikák, statisztikai módszertan 

 



2. Előadók neve: Farkas Erika – Kovács Anett Jolán 

Előadás címe: Az akkreditált felnőttképzési intézmények működési jellemzői 

 

2011. április és 2012. március között strukturált kérdőíves lekérdezést végeztünk az 

akkreditált felnőttképzési intézmények körében. Kutatásunk célja az volt, hogy megismerjük 

a vizsgált intézmények működési jellemzőit, átfogó képet kapjunk az általuk nyújtott 

képzések és felnőttképzési szolgáltatások kínálatáról, az esélyegyenlőség biztosításának 

kérdéséről, illetve a felnőttképzés jogszabályi keretrendszerében nevesített követelmények 

gyakorlati megvalósulásáról.  

A kutatás teljes körű mintavételen alapult. 297 feldolgozható kérdőív érkezett vissza, 

ez a teljes alapsokaság 20%-a. 

Kutatásunk legfontosabb eredményei: 

 Költségviselő aktorok szerint a felnőttképzési intézményeknek több, mint fele 

gazdasági társaság és közel azonos arányban vannak jelen a költségvetési 

intézmények és a non-profit szervezetek.  

 A felnőttképzési programok legnagyobb megrendelője a munkáltató, illetve 

maga az egyén. A felnőttképzési piacot a kínálatvezéreltség mellett a 

keresletvezéreltség is jellemzi.  

 A képző intézmények által indított tanfolyamok jellegét és az azokban 

résztvevők számát tekintve a szakmai képzések túlsúlyban vannak.  

 A leginkább felajánlott szolgáltatás az előzetes tudásszint felmérése, melyhez a 

leggyakrabban használt mérőeszköz a felmérő teszt.  

 A képző intézmények többsége mozgássérülteknek tudja biztosítani a 

képzésekhez történő egyenlő esélyű hozzáférést. 

 Az intézmények több mint felének gondot okoz a jogszabályok értelmezése. 

A kutatási eredményeink alapján meghatároztuk a felnőttképzési rendszer problématérképét, 

és erre építve javaslatokat tettünk a felnőttképzési intézmények hatékonyabb működésére 

vonatkozóan.  

 

Kulcsszavak: felnőttképzés, képzési kínálat, esélyegyenlőség, felnőttképzési szolgáltatások, 

jogi szabályozás 

 



3. Előadó neve: Farkas Éva 

Előadás címe: Andragógus identitás 

 

Az identitástudat az andragógiában napjaink sokakat foglalkoztató, ugyanakkor mindeddig 

feltáratlan kérdése. A szakma presztízsének növelése és a szakmai identitás kialakulása 

céljából fontos annak feltárása, hogy a jelenleg rendkívül heterogén, eltérő motivációkkal és 

szakmai hozzáértéssel rendelkező felnőttképzési tevékenységben szerepet vállalókról miként 

vélekednek a téma elméleti és gyakorlati szakemberei, hogyan látják saját életútjuk és 

tapasztalatuk alapján az andragógia szakmaiságát, jelenlegi helyzetét, társadalmi 

megbecsültségét.  

Előadásomban egyrészről kitérek azokra a folyamatokra, jelenségekre és hatásokra, amelyek 

az andragógus identitásra befolyást gyakorolnak, úgymint a felnőttképzési tevékenység 

történeti fejlődése; a felnőttképzési rendszer belső struktúrája; a névhasználati anomáliák; a 

szakterületre kerülés motivációja, folyamata; a szakmában dolgozók szakmai, emberi 

felkészültsége. Másrészről bemutatom annak a kutatásnak az előkészítő munkálatait, amelyet 

az andragógia szakmai ismérveinek vizsgálata céljából kívánunk elindítani. A kutatás célja 

annak megválaszolása, hogy létezik-e andragógus szakmai identitás, lehet-e egyáltalán 

szakmai identitásról beszélni egy helyét kereső, folyamatosan változó gazdasági-társadalmi-

politikai környezetben működő és formálódó, de bizonyítottan nagy jelentőséggel bíró 

tevékenység esetében.  

 

Kulcsszavak: andragógia, szakma, identitás 



4. Előadó neve: Győry Csaba  

Előadás címe: Alexander Kapp és második ókortörténeti műve az „Arisztotelesz 

állampedagógiája – mint az állam és az egyének neveléselmélete” 

 

Alexander Kapp 1833-ban megjelent „Platon nevelésfilozófiája -  mint az egyének és az állam 

pedagógiája” című  művének V. fejezetében használja először az andragógia fogalmát, és meg 

is indokolja a felnőttek  képzésének szükségességét, végig tekintve a születéstől a felnőttkorig 

tartó nevelési szakaszokat,  felvázolja a fogalom néhány elméleti jellemzőjét. 

Másik ókortörténeti munkájában, az 1937-ben megjelent  „Arisztotelész állampedagógiája  – 

mint az állam és az egyének neveléselmélete” címűben,  más szempontok alapján vizsgálja 

Arisztotelész több művében fellehető pedagógiai vonatkozásokat.  Írásomban forráskutatás és  

szövegelemzés eszközeivel annak igyekszem utána járni, van-e Alexander Kapp e művének a 

felnőttképzés története számára hasznosítható hozadéka. 

 

Kulcsszavak: Alexander Kapp, pedagógiatörténet, felnőttképzés történet 



5. Előadó neve: Zachár László 

Előadás címe: A felnőttoktatás- és képzés rendszerváltozás utáni fejlődésének fő jellemzői 

 

Magyarország a Szociális Karta 1991-ben történt ratifikálásával csatlakozott a fejlett országok 

emberi erőforrás-fejlesztési törekvéseihez, melyek az oktatás-szakképzés-felnőttképzés 

területére is kiterjedtek. Az előadás alapját adó tanulmány azt kívánja bizonyítani, hogy az 

emberi erőforrás rendszerváltozás utáni fejlődése hazánkban pozitív folyamat volt, különösen 

a felnőttképzés területén! 

A tanulmányt összefoglaló előadás a fejlődés reális értékeléséhez és a pontosabb feladat-

meghatározáshoz kíván szakmai segítséget nyújtani azzal, hogy elemzi a hazai iskolai 

rendszerű felnőttoktatás és az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés változásának főbb 

kvantitatív és kvalitatív jellemzőit a rendszerváltozástól napjainkig, kiemelve a felnőttképzési 

aktivitás dinamikus alakulását 2007 és 2011 között. 

Az alapvető adatokon kívül elemzésre került a résztvevők megoszlása kor, nem, és iskolai 

végzettség vonatkozásában, országos és regionális szinten is, kiemelve az egyes szempontok 

szerint kapott szélső értékeket (pl. regionális eltérések). 

A tanulmány összefoglalóval és javaslatokkal zárul. Az egyik konklúzió, hogy szükséges az 

elemzés folytatása, mert a folyamatok tényszerű bemutatása jelentős segítséget nyújthat egy 

új felnőttképzési stratégia megalkotásához. 

 



Az andragógia speciális kérdései és célcsoportjai szekció 

 

Szekcióvezető: Szabó Irma 

Szekció időpontja: 2012. május 11. 16:00 – 17:30 

Szekció helyszíne: Klubterem 
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1. Előadók neve: Csimáné Pozsegovics Beáta - Horváthné Tóth Ildikó 

Előadás címe: Mediáció a pedagógus-továbbképzésben 

2. Előadó neve: Daru Katalin 

Előadás címe: Migránsokat segítő projektek Európában – ízelítő az Integrációs 

Tapasztalatcsere során látott jó gyakorlatokból 

3. Előadó neve: Hangya Dóra 

Előadás címe: „Beszélő kezek” Hallássérültek tanulási lehetőségei a felnőttképzésben 

4. Előadó neve: Takács-Miklósi Márta 

Előadás címe: A kriminálandragógia történeti gyökerei 

5. Előadó neve: Sári Szilvia 

Előadás címe: Helyzetkép az andragógia és a kriminál andragógia tudományok közötti 

viszonyáról 



1. Előadók neve: Csimáné Pozsegovics Beáta - Horváthné Tóth Ildikó 

Előadás címe: Mediáció a pedagógus-továbbképzésben 

 

A mediáció egy olyan konfliktuskezelési módszer, amelynek lényege, hogy két fél között, 

mind a két fél közös beleegyezésével egy semleges harmadik fél jár közben. A mediátor a 

problémamegoldó folyamat keretében segít tisztázni a konfliktust. Az iskola, mint 

szocializációs közeg az emberi viszonyokban gyakran előforduló kihívásokra készít fel, ezért 

fontosnak tartjuk, hogy a tanulók, tanár-tanuló, tanár-szülő közötti gyakori nézeteltérések 

megoldásában helyet kapjon a mediácó, ezzel modellálva a valós életben előforduló helyzetek 

megoldását. Kutatásunkban arra keresünk választ, hogy mennyire kap teret a pedagógus 

továbbképzésben a mediáció, országosan milyen PAT akkreditációval rendelkező programok 

vannak jelen, és mennyire keresettek. Továbbá, megvizsgáltuk, hogy szűkebb 

környezetünkben, Somogy megye iskoláiban milyen mértékben ismerik a mediációt, 

alkalmazzák-e és hány pedagógus vett részt mediációs továbbképzésen. Kutatásunkat 

kérdőíves és mélyinterjús formában folytattuk le. Az iskolai konfliktuskezelés megújítása 

tekintetében, szakmai, szervezeti, szemléletbeli megújulással érhető el változás, bár 

kétségtelen, hogy a pozitív példaként megjelenő mediáció, teret nyertek az érdeklődő kollégák 

számára. A konfliktuskezelés ez az újszerű formája, nagy segítség lehet egyrészt az iskolák 

szervezeti megújulásának részeként, és az iskolák egyik alapvető feladatában, a szocializációs 

folyamat segítésében is. 

 

Kulcsszavak: mediáció, pedagógus-továbbképzés, konfliktuskezelés 



2. Előadó neve: Daru Katalin 

Előadás címe: Migránsokat segítő projektek Európában – ízelítő az Integrációs 

Tapasztalatcsere során látott jó gyakorlatokból 

 

A Református Missziós Központ Menekültmissziója 2011 első felében négy multikulturális 

európai nagyvárosba (Londonba, Lisszabonba, Madridba, Stockholmba) szervezett 

tanulmányutat a szociális, oktatási és egyházi szféra képviselői számára. Előadásomban - a 

londoni utazás és a projektet záró konferencia résztvevőjeként - néhány fogalom, tendencia 

megvilágítása után - a segítő szervezetek jó gyakorlatain keresztül szeretném bemutatni a 

migránsokat/menekülteket segítők munkáját, akik elsősorban a nyelvtanulást, lakhatást, 

munkavállalást, a befogadó társadalomban való eligazodást segítik, de foglalkoznak a 

befogadó közösség szemléletformálásával is. A következő szervezetek projektjeit emelném 

ki:  

• átfogó segítséget nyújtó szervezet: PRAXIS (Nagy-Britannia)  

• vallásközi kapcsolatokkal foglalkozók: Three Faith Forum, Faith Matters (Nagy-Britannia)  

• nőket segítők: LAWRS (Nagy-Britannia), Livstycket (Svédország)  

• a társadalomban való tudatos részvételt segítő szervezet: Citizenship Foundation (Nagy-

Britannia)  

A tanulmányutak elsődleges célja természetesen a hazai ellátás javítása volt. Röviden kitérek 

az RMK menekülteket segítő projektjeire: a lakhatási, iskolai integrációt segítő és 

dajkaprogramra, melyek továbbgondolásához és újabb projektek tervezéséhez nagyban 

hozzájárulhatnak az európai példák.  

 

Kulcsszavak: migráció - integráció – felnőttoktatás – esélyteremtés 



3. Előadó neve: Hangya Dóra 

Előadás címe: „Beszélő kezek” Hallássérültek tanulási lehetőségei a felnőttképzésben 

 

A 2001. évi népszámlálás adatai szerint körülbelül 60 ezer hallássérült él Magyarországon. 

Közel 10 ezer fő alkotja hazánk egyik meghatározó nyelvi kisebbségét, melynek elsődleges 

nyelve a hangzó nyelvekkel egyenértékű magyarországi jelnyelv. 

A hallássérült közösség azonban nem azonosítható csupán a siketekkel, hiszen magában 

foglalja a nagyothalló személyeket is. Sokan állítják, hogy a siketség elsősorban nem fizikai 

fogyatékosságot jelent, hanem egy adott nyelvi és kulturális közösséghez való hovatartozást, 

melyet a közös nyelv és a közös identitástudat kapcsol össze. 

A Fogyatékossággal Élő Személyek Jogairól szóló ENSZ Egyezmény – melyet a magyar 

kormány magára nézve kötelezőnek ismer el – eredményeként született meg a 2009. évi 

CXXV. tv. a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról, mely többek közt segíti a 

célcsoport oktatáshoz történő hozzáférését. 

Az elmúlt évben az SZTE JGYPK FI Andragógiai Kutatócsoportja a felnőttképzési rendszer 

fejlesztése érdekében lefolytatott egy teljeskörű mintavételen alapuló, strukturált kérdőíves 

országos kutatást, mely az akkreditált felnőttképzési intézményeket vizsgálta, többek között 

abból a szempontból, hogy hogyan biztosítják a fogyatékossággal élők egyenlő esélyű 

hozzáférését.  

Előadásomban betekintést kívánok nyújtani abba, hogy az oktatási és képzési rendszer hogyan 

tudja biztosítani a hallássérültek esélyegyenlőségét, valamint gyakorlatias ismereteket átadni 

az intézmények gyakorló szakembereinek fejlődése érdekében, hiszen az oktatáshoz való 

egyenlő esélyű hozzáférés napjainkban prioritásként jelentkezik. 

 

Kulcsszavak: hallássérült, magyar jelnyelv, felnőttképzés, egyenlő esélyű hozzáférés, 

jelnyelvi tolmács



4. Előadó neve: Takács-Miklósi Márta 

Előadás címe: A kriminálandragógia történeti gyökerei 

 

Előadásomban elsősorban kriminálandragógiai és kriminálpedagógiai kérdésekkel 

foglalkozom, csak másodsorban érintem a téma jogelméleti, kriminálpszichológiai hátterét.  A 

kriminálandragógia az andragógiának speciális körülmények között történő alkalmazására 

vonatkozó ismeretrendszert foglalja magában. Alkalmazásának fő területe a 

szabadságvesztés-büntetéseket végrehajtó intézmények. Specifikumait a büntetés-végrehajtási 

szabályok határozzák meg.  

Már az ókortól célkitűzés volt az „erkölcs megjavítása”, mivel ezek hibáit és gyengeségeit 

vélték a bűnelkövetés okának. A megjavítás fő eszközei a „jó, helyes” megismertetése, az 

erkölcsi nevelés, a bűntudat kiváltása, majd pedig a munkáltatás, a munkavégzéshez 

szoktatás.  Előadásomban röviden ismertetem a klasszikus büntetőjogi iskola és a pozitivista 

kriminológiai iskola képviselőinek legfontosabb nézeteit. Ezt követően áttérek a  

kriminálandragógia történeti gyökereinek felvázolására a XVIII.-XIX.  századi nagy 

pedagógiai gondolkodók koncepcióinak összefoglalásával. Kitérek Johann Heinrich 

Pestalozzi és követője, Kellerhals kapcsolódó társadalompedagógiai kutatási eredményeinek 

bemutatására, körbejárva a büntetett személyek társadalomba visszavezetési lehetőségeinek és 

a nyitott börtön alkalmazásának kérdéskörét.  Ismertetem továbbá a hazai gondolkodók 

felfogását: Eötvös fogházjavítás”-i törekvésének bemutatása után áttérek Finkey büntetés-

végrehajtási reformkoncepciójára.  

 

Kulcsszavak: kriminálandragógia, történeti bevezetés. 



5. Előadó neve: Sári Szilvia 

Előadás címe: Helyzetkép az andragógia és a kriminál andragógia tudományok közötti 

viszonyáról 

 

Kutatásomban megvizsgálom, hogy milyen szerepet tölt be a jelenlegi tudományfejlődési 

szakaszokban az andragógia, valamint a kriminál andragógia. Statisztikai adatokat gyűjtök a 

megjelenő publikációk, kutatások, szakmai lapok számáról, ezek minőségéről, 

elfogadottságáról, valamint a társadalomtudományok közötti elismertséget is megpróbálom 

felderíteni.  

Vizsgálom azokat a területeket is, amelyek más tudományterületekhez csatoltan, tartalmilag 

andragógia és kriminál andragógiai témában jelentetnek meg tanulmányokat, publikálnak 

kutatásokat. Elemzem a szakszókincs használatát, és azt, hogy ez milyen kapcsolódási 

pontokat és azonosságokat mutat más tudományterületekkel, valamint ezek hiányát is 

feltérképezem. 

Ahhoz, hogy valóban legitimmé tegyük az andragógiát és kriminál andragógiát a tudományok 

között és a munkaerőpiacon is, szükséges folytatni azt a munkát, amelyet a szakma „nagy 

öregei” elkezdtek. Egyelőre tanulmányom egyszerűsített, kezdeti szakaszáról számolok be és 

adok meg, elemzek adatsorokat. Célom egy olyan szakmai lobbi kialakítása, amely a 

későbbiekben akár törvényekben meghatározott módon is legitimálja a vizsgált andragógiai és 

kriminál andragógiai területeket, és elfogadtatja szakirányú diplomaként a munkaerőpiac 

számos területén, amely egyelőre még nemigen vesz tudomást ezek felhasználhatóságáról, 

értékeiről, jelentőségéről és nélkülözhetetlen hasznosságáról. 

 

 


