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Köszöntő
A Berzsenyi Dániel Főiskola polgárai nevében köszöntjük a jubileumi
XXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia résztvevőit. Köszöntjük a
37 felsőoktatási intézmény képviselőjét, a 188 dolgozat mintegy 250 szerzőjét a
felkészítő és kísérő tanárokat, a zsűri tagjait és minden érdeklődőt.
A főiskola egyúttal Szombathely, Vas Megye sőt az Ország nyugati
régiója nevében is köszöntheti a tudósjelöltek konferenciáját. Örömmel
mondhatjuk ugyanis, hogy a főiskolánk a város, a megye, a régió érzékelhető
támogatásának is köszönheti, hogy stabil hátérrel egyúttal kemény kihívásokkal
rendelkezik.
Szombathelyen 1959 óta van felsőoktatás. Először a Felsőfokú
Tanítóképző Intézet kapott itt helyet, mely 1971-től 1974-ig főiskolai
kihelyezett tagozatot is működtetett a Pécsi Főiskola támogatásával. Ekkor
alapozódott meg a népművelő műhely a mai közművelődési szak elődje,
valamint a Könyvtártudományi Tanszék. 1974-ben az intézmény Szombathelyi
Tanárképző Főiskola nevet és rangot kapott. 1984-ben vette fel a Berzsenyi
Dániel nevet.
E három szakirány – pedagógus, népművelés, könyvtár – a ’90-es évekig
stabil, az ország egyik legjelentősebb főiskolájává fejlesztette intézményünket.
Ma is ezek a képzési irányok adják a képzés meghatározó részét.
Hagyományaink közteleznek tehát arra, hogy időről időre vállalkozzunk
az OTDK Pedagógiai, Pszichológiai, Közművelődési és Könyvtártudományi
szekciójának megrendezésére. 1983-ban rendeztünk legutóbb OTDK-t ebben a
szekcióban, de természetesen közben sorra került a tantárgypedagógiai, a
társadalomtudományi, sporttudományi szekciók szombathelyi rendezése is.

3

Főiskolánk vezetői, oktatói és hallgatói mindig arra törekednek, hogy az
ország felsőoktatásában betöltött szerepének megfelelően, vagy ha lehet annál is
jelentősebb mértékben vegyen részt az OTDK mozgalomban mind
résztvevőként, mind szervezőként.
Főiskolánknak jelenleg 5500 hallgatója van. Büszkék vagyunk a már
elindított néhány egyetemi szintű képzésünkre, a régió igényeihez igazodnak
újonnan bevezetett gazdasági képzéseink. Főiskolánk az új kihívásoknak tehát
meg akar és meg is tud felelni, de nem feledkezhetünk meg hagyományos
erősségünkről a pedagógus, közművelődési, valamint könyvtáros képzésünkről.
Most ezen a konferencián ezeknek a képzési irányoknak a képviselői kerülnek
reflektorfénybe. A jubileumi, XXV. konferencia megrendezése nagy
megtiszteltetés számunkra. Szeretnénk olyan feltételeket biztosítani, ami a
résztvevők minden jogos elvárásainak megfelel. Ezen kötelezettség mellett
természetesen tudjuk, hogy sok résztvevőnek ez a konferencia jelenti a fényes
tudományos karrier első állomását. Bízunk abban, hogy 10, 20, 30 vagy akár 40
év múlva, amikor újabb és újabb tudományos fórumon, akár a Tudományos
Akadémián egy-egy tudós méltatása úgy kezdődik, hogy „Első tudományos
munkáját Szombathelyen a Berzsenyi Dániel Főiskolán megrendezett OTDK-n
mutatta be 2001-ben.”
Ennek a reménynek a megvalósításához kívánunk megfelelő feltételeket
biztosítani, hogy rajtunk ne múljon.

Sok sikert tehát minden leendő tudósnak!

Dr. Gál László
főigazgató
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Előszó

"Eszmények nélkül nem lehet élni; illúziókban nem szabad élni"
(gróf. Klebelsberg Kuno)

Az idei OTDK jubileumi: huszonöt éve rendeznek a felsőoktatásban
országos tudományos diákköri konferenciákat, ám az ezeket előkészítő
tudományos diákköri mozgalom az ötvenedik évét is elérte. Sokunknak
diákként, majd tanárként is megélt valóság. Felemelő ünnep.
Sokféle diákköri mozgalmat láthattunk a mögöttünk hagyott időben, de
alapvető vonásai változatlanok. Realistán értelmezte a társadalmi valóságot,
határozott célja volt a felsőoktatás keretein belül – fennmaradásának minden
bizonnyal ez az egyik oka. Eszmeiségének alapja az emberi természet a
„Mindenséggel mérd magad” vágya, s ettől korlátlanok az idő- és térbeli
lehetőségei.
A két világháború közötti reformpedagógia szellemisége – filozófiai és
pszichológiai megalapozottsággal - felfedeztette az oktatás szabadságát: az
egyén, a személyiség fejlesztésének, a sokféle és sokszínű tehetség
felismerésének, felkarolásának és gondozásának fontosságát. Gróf Klebelsberg
Kuno kultuszminiszter legfontosabbnak a művelődés képességére való hajlam
kialakítását, alakítását tartotta. Ezt szolgálta minden magvalósult cselekvési
programja. Kulturális intézményrendszert fejlesztő tevékenysége pedig arra
épült, hogy a szerény eszközökkel rendelkező országban az emberi erőforrások,
a tudomány, az oktatás, a művelődés és a művészet ügyét prioritásnak kell
tekinteni, mert ezek innovációs erővel jelentkeznek a társadalomban, segítik a
felemelkedést más területeken is.
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A II. világháborút követő évek lendületében a tömegoktatásra
berendezkedő felsőoktatásban az önképzőköri munka a tehetségek, a többet
tudni akarók térkövetelése volt. A tanszékeken folyó munkában, majd az
intézmények közötti kapcsolatokban, rövidesen az országos fórumokon a
véleménycsere, a megmérettetés versenyhelyzete alakult ki. Az 50-es évek
politikától egyre terhesebb diákköri mozgalmát a tanári gárda védte meg a
politikai élcsapat - elitcsapat szereptől. Kitartottak a lényegében szakmai tudásra
alapozó diákköri munka mozgalom mellett. Nyilvánvaló azonban, hogy a
magyar valóságtól nem lehetett független a felsőoktatás keretein belül működő,
a tanár-diák személyes munkakapcsolaton, közös munkán alapuló, a kötelező
tananyagot meghaladó kutatói, önképzőköri tevékenység sem. Az
oktatáspolitika nem volt leváltható- nem változtathatta meg a TDK mozgalom, a
kétévente megrendezett Országos Tudományos Diákköri Konferencia a kor
ideológiai arculatát, de megmutatta, hogy nem személyiség nélküli a világ, nem
uniformizálható, vannak a tömegtől eltérő igényességű, felkészültségű és tudású
emberek-, de az együttműködés mikéntje és teljesítménye, a feldolgozott anyag,
kutatómunkára nevelés sajátos arculatot ölthetett. Mindannyian tudjuk, hogy a
kutatás rendszerjellege, fegyelme, a felfedezés öröme és az odáig vezető út
fáradsága magatartásformát alakít. Nem lett és nem lesz mindenki tudós, aki a
tudományos diákköri munkában részt vett, de életformát, jellemet, erkölcsöt
tanult mindenki, aki képes volt az út végigjárására. Az önképzőkör jelleg, a
szakmai találkozók, konferenciák szervezése lehetőséget adott a szervező
tehetség kifejlesztésére is, s közösségi élményeket szakmai keretek között is
meg lehetett élni. A tudományos diákkörre a „mozgalom” szó
jelentéstartományából az országos kiterjedtségben folyamatosan végzett munka
volt érvényes.
A 80-as években a munkamegosztás, a felelősség növelés, a szakmai
kompetencia hangsúlyozása érdekében megalakultak a tudományterületek
szakmai bizottságai, az országos koordinációt ellátó OTDT. Bekerültek a
szakkollégiumok is a diákköri mozgalomba – így elsőként a közgazdász
hallgatók Rajk és Széchenyi Szakkollégiuma, a jogászok Bibó Szakkollégiuma.
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A rendszerváltozás után szekció elnevezések változása, egyes szakmai
bizottságok széthullása is bekövetkezett. Egyes bizottságok válságát a vezetők
külföldi munkavállalása, a politikai és szakmai közéletbeli szerepvállalása
okozta. A szakmai testületek többsége négy év alatt megerősödött, biztonságos
értékrendet alakított ki. Az ügyvezető elnökök tehetsége, fegyelmezettsége, a
zsűrik kitűnő kiválasztása sokban hozzájárult a TDK fennmaradásához. Az
oktatáspolitika útkeresése korábban is felemelt majd leértékelt egyes
tantárgyakat, szakmaterületeket. Így az oktatásban megcsappant lehetőség a
diákkörökbe kiválasztható hallgatói létszámot és a színvonalat is csökkentette,
illetve javította.
Mára sokat változtak a lehetőségek. A felsőoktatás képzési rendszere
háromszintű lett, beindult a doktor képzés is. A külföldi utak, ösztöndíjak
elérhetőbbek. Az egyházi, alapítványi iskolák megjelenése, a kutató intézetek
aktívabb részvétele a tudósképzésben mind-mind kihívás (volt) a tudományos
diákköri mozgalom számára. Kérdés a hogyan tovább.
A diákköri mozgalom egész múltja azt mutatja, hogy a változásokat
nemcsak túlélő, de a megújulást is vállaló lényegét tekintve változatlan
folytonosság. A megújulás bármely útjára is lép bizonyos, hogy a sok munka, a
hit, a bizalom és az összefogás valós értékeket teremt. Szívemből kívánok
további sok –sok jubileumi évet.

Csikesz Erzsébet
a neveléstudomány kandidátusa
a Köztársasági Elnöki Hivatal főtanácsadója
az OTDT volt titkára

7

PEDAGÓGIA

PEDAGÓGIA
MÁSSÁG VAGY BETEGSÉG?

ANDOR ESZTER
Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely
Dolgozatomban egy hazánkban is nagy érdeklődésre számottartó témával
foglalkozom újszerű megközelítésben. Ismert előttünk, hogy egyre több az olyan
gyerek, akik tanulási zavarral közködnek az iskolában, és ezt egy részüknél
túlmozgásosság, figyelemzavar okozza.
A szakirodalomnak az ilyen személyiségzavarokkal küszködő gyereket több féle,
- jelentésükben egymástól eltérő, olykor nagyon is hasonlító – elnevezéssel jelöli. Ezért
nagy érdeklődéssel olvastam el egy olyan könyvet, melyben a könyv szerzője egy – az
eddigitől elétérő elnevezést, szómozaikot használ erre a problématípusra, ez pedig a
FIMOTA. Ez a szómozaik a figyelem, - mozgás-, tanulás zavaros gyerekeket jelöli.
Jelen dolgozatomban a címen feltüntetett problémára kérdésre kívánok választ
találni.
A szakirodalom feldolgozása során, valamint szakemberekkel, pedagógusokkal
folytatott beszélgetések után arra a konzekvenciára jutottam, hogy a FIMOTA
témakörben óriási nézetkülönbség, fogalomzavar és tájékozatlanság uralkodik. A
szertelenséggel nagyfokú impulzivitással küszködő gyerekekre kitalált új mozaikszó
valóban nem bántó, sőt szinte becéző, de valódi új elmélet megfogalmazása nem
elérhető.
Vizsgálati módszerem – szakkönyvek, szakfolyóiratok és a témával foglalkozó
egyéb kiadványokon kívül egy konkrét iskolában működő FIMOTA csoportban végzett
vizsgálódásaim, módszerek, széles körét foglalja magába. Kutatásaim a FIMOTA-ság
megítélésének, további kutatásainak alapját képezheti.
*

*

*

Témavezető: Dr. Gáspár Mihály főiskolai docens
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PEDAGÓGIA
„HA A HALÁL ÁRNYÉKÁNAK VÖLGYÉBEN JÁROK IS…”(DAGANATOS
BETEGSÉGEK GYERMEK-ÉS SERDÜLŐKORBAN. A REHABILITÁCIÓ
LEHETŐSÉGEI. AZ ISKOLA, MINT REHABILITÁCIÓS KÖZEG.)

BAJUSZ CSABA
Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai
Kar, Győr
A kutatás célja a gyermekkori daganatos betegségek rehabilitációs módszereinek
feltárása. Az iskola és a pedagógus szerepének bemutatása a rehabilitációs munkában.
A szerző, mint gyógyult daganatos beteg dolgozatával csökkenteni szeretné a
daganatos betegségekkel szembeni társadalmi előítéleteket, fel kívánja hívni a
figyelmet a sorstársait ért testi-lelki problémák jelentőségére.
Saját tapasztalatait, valamint a szakirodalomból, illetve személyes közlések
alapján szerzett ismereteit felhasználva bemutatja a rehabilitáció módszereit. Felvázolja
az ország egyetlen daganatos betegek lelki rehabilitációját végző intézményének
munkáját, melynek maga is munkatársa, ezzel is támogatva sorstársait.
A dolgozat másik célja, hogy felkészítse, és tapasztalatait átadva támogassa a
leendő, és már gyakorló pedagógusok munkáját, és segítse őket abban, hogy mit
tegyenek, ha tanítványaik, vagy környezetükben élők közül érint valakit e szörnyű kór.
*

*

*

Témavezető: Muhovitsné Ujvári Klára főiskolai adjunktus
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PEDAGÓGIA
CIGÁNYGYEREKEK AZ ISKOLÁBAN - SOMOGYSÁMSON

BEKE GEORGINA
Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai Kar,
Sopron
Hazánkban hosszú idő óta a legtöbb előítélet a cigányságot sújtja. Minden
vizsgálat megerősíti, hogy a különböző kisebbségek közül velük szembe a leginkább
elutasítóak, távolságtartóak. Nem minden városban, faluban tolerálják az etnikum
jelenlétét. Nincs meg mindenhol a békés együttélés cigányok és nem cigányok között.
Azt próbáltam felmérni, a somogysámsoni iskolások körében, hogy a két
különböző hagyományú nép között található-e valamilyen nézeteltérés, létezik-e
diszkrimináció? Ebben az iskolában minden második tanuló cigány származású. Arra a
kérdésre kerestem a választ, hogy vajon a gyerekek mennyire fogadják el azt, ha
valakinek más a bőre színe és más népcsoporthoz tartozik. Továbbá érdekelt az is, hogy
melyek azok a tevékenységek, foglalatosságok melyben különböznek a roma és magyar
gyerekek egymástól. A vizsgálatomat kérdőívek és fogalmazások segítségével
végeztem.
Szociálpedagógus szakembernek készülvén munkám során hátrányos helyzetű
gyerekekkel szeretnék foglalkozni. A cigány családokban nagyobb %-ban
találkozhatunk problémás helyzetű gyerekekkel. Persze ez nem a gyerekek, hanem a
felnőtt társadalom hibája.
Meglátásom alapján pedagógusok, segítő szakemberek bevonása elengedhetetlen
feltétele ezen népcsoport helyes irányú integrálásához. Mindehhez azonban arra lenne
szükség, hogy pozitív segítőszándékkal forduljanak a roma családok felé, hogy
egyáltalán lehetőségük legyen megismerni ennek a különös, évszázados kultúrával
rendelkező népcsoportnak gondolkodásmódját, norma rendszerét, szokásvilágát, amely
merőben eltér a miénktől. „Másságukból” adódóan nem lehet teljes mértékben velük
szemben a magyar oktatási rendszer pedagógiai módszereit alkalmazni.
*

*

*

Témavezető: Molnár Katalin főiskolai adjunktus
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PEDAGÓGIA
EGYES TANÁRI ELVÁRÁSOK, ALKALMAZOTT MUNKAFORMÁK ÉS
TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÖSSZEFÜGGÉSEIA 14 ÉVES MAGYAR
DIÁKOK MATEMATIKATANÍTÁSÁBAN

BÉKÉSI KÁLMÁN
Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest
A munkám gerincét adó kutatásban arra a kérdésre kerestem választ, hogy a
gondolkodás tanárok által elvárt szintjei és a tanításban alkalmazott munkaformák
milyen kapcsolatban állnak egymással, valamint a 14 éves korosztály matematikában
nyújtott teljesítményével. Az országosan reprezentatív minta adatait statisztikai
módszerekkel dolgoztam fel. Az eredmények és következtetések alapján a tanárok
elvárásai nem befolyásolják a munkaforma kiválasztását. Többségük a frontális- és az
egyéni munka kombinációját részesíti előnyben. Ezek szakszerű alkalmazása a
leghatékonyabb a matematikaoktatásban. Ugyanakkor egyes pedagógusok a - kevéssé
gyakori - páros, kiscsoportos munkával is hasonlóan jó oktatási eredményeket érnek el.
Kutatásom a hasznosíthatóság szempontjából megkönnyítheti leendő és gyakorló
matematikatanárok munkaforma-választását, az oktatás eredményességére való
tekintettel. Segíthet felfedni, hogy a matematikatanárok képzésében, továbbképzésében
mely szemléleti elemekre (elvárások) és munkaformákra lenne érdemes nagyobb
hangsúlyt fektetni. Végezetül munkám közvetve hozzájárulhat iskolai reformok célra
orientált megvalósításához az elméletben (helyi pedagógiai program készítése) és a
gyakorlatban (munkaformák kiválasztása).
*

*

*

Témavezető: Dr. Falusi Iván egyetemi docens
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PEDAGÓGIA
EDUARD SPRANGER ÁLTAL FELÁLLÍTOTT TIPOLÓGIA A NEVELÉS
SZEMPONTJÁBÓL

BÉRCES ERZSÉBET
Debreceni Egyetem Bölcsésztudományi Kar, Debrecen
Dolgozatom témájául Eduard Spranger egyik fő művének, a „Lebensformen”nek, azaz az „Életformák”-nak a bemutatását választottam, továbbá a mű jobb
megértéséhez röviden ismertetem a kultúrpedagógia filozófiai gyökereit és a mű
megírásának körülményeit.
A szerző által kidolgozott kultúrfilozófia és kultúrpedagógia hatással volt olyan
nagy magyar pedagógiai gondolkodókra, mint Prohászka Lajos és Kornis Gyula,
akiknek munkáit ’47 után betiltották. Spranger munkásságát sem méltatták ebben az
időben. Azért aktuális ez a téma, mert Sprangernek 1946-‘47-ig meghatározó szerepe
volt a háború előtti magyar pedagógiai gondolkodásban, ami napjainkban ismét
reneszánszát éli.
Értékválsággal küzdő korunkban nagyobb hangsúlyt kellene fektetni egy jól
kidolgozott, mindenki által elfogadható értékrend kialakítására. Talán megoldást
jelenthetne erre a problémára a Spranger által kidolgozott filozófiai- és pedagógiai
rendszer, melynek egyik központi eleme az érték fogalma, az örökérvényű
transzcendentális érték. A nevelésben hasznosítható lenne a tipológiája, mely segít a
növendékek jobb megismerésében és nevelésében. Ha például ismerjük, hogy egy
tanuló mely típushoz tartozik, tudjuk a negatívumokat korrigálni.
Mivel ez egy olyan alapmű, amire sokan hivatkoznak, de magyar nyelven még
nem jelent meg, ezért tartom fontosnak, hogy vázlatosan ismertessem főbb
összefüggéseit.
*

*

*

Témavezető: Orosz Gábor egyetemi docens
15

PEDAGÓGIA
PEDAGÓGIAI KONFLIKTUSOK KOSZTOLÁNYI DEZSŐ:
ARANYSÁRKÁNY CÍMŰ REGÉNYÉBEN

BÍRÓ ERZSÉBET
Eötvös Lóránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar,
Budapest
A dolgozat célja annak bemutatása, hogy a szépirodalmi művek alkalmasak
olyan pedagógiai jelenségek (esetünkben a pedagógiai konfliktusok) természetének
megismerésére, amelyeknek átélése, feldolgozása hosszabb időt igényel, a képzés ideje
alatt nem is lehetséges. Kosztolányi regénye egy jellegzetes tanárfigura emberi és
hivatásbeli konfliktusainak történeteként is értelmezhető.
A kutatás módszereként a két tudományterületre
(nevelés- és
irodalomtudomány) eső szakirodalom tanulmányozását, a regény szövegének
(tartalom)elemzését említhetem. A konfliktusok feldolgozásában G. E. Becker
kategóriarendszerét alkalmaztam.
A regényben ábrázolt - és pedagógiai szempontból is értelmezhető- konfliktusok
Novák Antal köré csoportosulnak. Jellegük szerint nyílt és lappangó konfliktusok
egymásba kapcsolódó füzére; tartalmuk alapján is jól elkülöníthetők: a családi-,
magánélettel és a hivatással, a tanári léttel, a tanár-diák kapcsolattal összefüggő, végső
soron tragédiába torkolló konfliktusok. Pedagógiai (és emberi) szempontból különösen
tanulságos a regény főszereplőinek (többnyire sikertelen) konfliktuskezelő stílusa és
technikája.
*

*

*

Témavezető: Hunyadi Györgyné, dr. tanszékvezető főiskolai tanár
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AZ ISZLÁM ÉS A NEVELÉS

BODNÁR KATALIN
Eszterházy Károly Főiskola, Eger
Az általam választott téma nagy területet ölel fel, ezért dolgozatom csakis
kizárólag az iszlám vallást és nevelést mutatja be, s ezért nem tér ki a különböző
szektákra és a vallási irányzatokra.
A dolgozat bevezetésében bemutatom az Iszlám vallás alapelveit, az iszlám
embereszményt, és erkölcsi- kulturális normáit. A zseniális vallásalapító és államférfi
Mohamed életét és munkásságát ismertetem.
A kifejtő részben tárgyalom a nevelés alapelveit, az iskolarendszert, nevelési
módszereket. A kórházak és könyvtárak szerepét is bemutatom, illetve ismereteket
nyújtok napjaink iszlám világáról.
Összefoglalásként vallási bölcseleteket, mutatok be.
Dolgozatomat mellékletekkel színesítem.
*

*

*

Témavezető: Dr. Bodosi Béla főiskolai docens
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ADALÉKOK ANNAVÖLGY KÖZSÉG HELY– ÉS ISKOLATÖRTÉNETÉHEZ

BUKÓ GÁBOR
Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Zsámbék
Tudományos Diákköri dolgozatom elmélet, emprikus jellegű kutatómunka,
pedagógiai, szociológiai, történeti, neveléstörténeti, oktatástörténeti kutatás.
Kutatómunkám során Annavölgy – ez a gazdag bányász történelmi múltú és
gazdag iskolai hagyományokkal rendelkező községmonográfiájának, jelentős
iskolatípusainak kialakulására, fejlődésére, történetének, oktatástörténeti kérdéseinek,
bemutatására, a népesség számának és az oktatás fejlődésének összehasonlítására
(országos, megyei és községi szinten) tettem kísérletet.
Feltáró és feldolgozó munkám során a gazdag szakirodalmi, levéltári forrásanyag
nevelési- oktatási dokumentumok alapján szeretnék értékes adalékot szolgáltatni az
iskolaügy történeti fejlődéséhez, az iskolai nevelő, oktató munka megismeréséhez. A
kutatási módszerek alkalmazásában a komplexitásra törekedtem. Kutatásom során az
érvényesség, a realitás, a megbízhatóság, a tárgyilagosság, egzatság és a történelmi
hűség elvét mindvégig szem előtt tartottam.
Bízom abban, hogy kutatásom szerény eredményeivel hozzájárulhatok úgy a
község, mint hazánk iskolaügyének hitelesebb megismeréséhez.
*

*

*

Témavezető: Kádár Gyula főiskolai docens
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A TANULÓK TANULÁSI SZOKÁSAINAK VIZSGÁLATA

CSÁSZÁR MÓNIKA
Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely
Az OTDK-ra szánt dolgozatomban didaktikai jellegű problémával foglalkozom.
A tanulók tanulási szokásait, tanulási problémáit vizsgálom, illetve azon módszereket,
amelyekkel segíthetünk az ilyen nehézségekkel küzdő tanulóknak. Dolgozatom célja az
alábbi hipotéziseim bizonyítása.
1. Ha az iskolában a nevelő felfedezi valamely tanítványán a tanulási problémát,
akkor az korrigálható.
2. Kezdő pedagógusként képes vagyok arra, hogy olyan vizsgálati eljárásokat
dolgozzak ki, amelyekkel a tanulási problémák feltárhatók.
3. Az elkészített eszköz alapján kapott adatok hitelesnek tekinthetők (egyeznek a
tanárok véleményével).
4. Ha el tudom készíteni a diagnosztizáló eszközt, akkor képes vagyok arra is, hogy
olyan fejlesztő programot állítsak össze, amely a tanulási problémák megoldásában
segítséget nyújthat.
A tanulási szokások vizsgálatának időszerűségét, fontosságát az alábbiakkal
indoklom.


növekvő követelmények, amelyeknek meg kell felelnie a tanulónak



problémák hátterének felkutatása: családi körülmények nem megfelelőek az
eredményes tanulás megvalósításához, a tanuláshoz szükséges képességek alacsony
szintje, hibás tanulási módszer alkalmazása.

Ahhoz, hogy segíteni tudjunk az efféle problémákkal küzdő gyerekeknek,
ismernünk kell a probléma gyökerét.
Ezért tartom fontosnak a tanulási szokások vizsgálatát. A tanulási szokások
vizsgálatát kérdőíves módszerrel képzelem el. Saját elképzeléseimet Kósáné Ormai
Vera, Porkolábné Balogh Katalin és Réthy Endréné vizsgálataival vegyítettem.
Vizsgálom az eredményes tanuláshoz szükséges képességek aktuális szintjét és
az egyénenként jellemző tanulási szokásokat. A képességeket (lényeglátás, auditív
emlékezet, optikai név- és számemlékezet, rekonstruáló képzelet, fogalomalkotási
képesség, fogalomcsoportosítási képesség) irányított feladatokkal, a szokásokat több
alternatívát kínáló kérdéssorral (Mikor szoktál tanulni? Milyen sorrendben készíted el
házi feladataidat? Hogyan ellenőrzöd a tanultakat? stb…) mérem fel. Vizsgálati
Témavezető: Némethné Tóth Ágnes főiskolai adjunktus
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alanyaim 13-14 éves tanulók, egy községi iskolából. Mivel a vizsgált populáció száma
(30 fő) kevés, messzemenő általánosításokra nem vállalkozom.
A kérdőívem kiértékelése után kiderül számomra, hogy mely tanulók milyen
jellegű problémával küzdenek tanulásuk során. Véleményemet tanáraikkal egyeztetem.
Néhányuk számára egy empirikus alapon nyugvó, kísérlet jellegű egyéni fejlesztő
programot dolgozok ki 5-8 órában. A program – Gyenei Melinda, Páli Judit,
Porkolábné Balogh Katalin nevelési tanácsadó munkájának segítségével – az
elmaradottabb szinten álló képességek fejlesztésére irányul majd. A program
kipróbálása utána fentebb említett módszerekkel kontroll-mérést végzek a vizsgált
tanulókon. Majd tanáraikkal újból konzultálva megállapítom, hogy történt-e pozitív
irányú változás a tanulási problémák megoldásában.
Kutatásom végére szeretném elérni, hogy feltevéseim egy része a témával
kapcsolatosan igazolódjék, illetve munkám elkészítése közben szerzett ismereteimet,
tapasztalataimat a későbbiek során pedagógusként hasznosítani tudjam és segíthessek
ezzel tanítványaimnak.
*

*

*

Témavezető: Némethné Tóth Ágnes főiskolai adjunktus
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PEDAGÓGIA
A TÁRSADALMI SZÁRMAZÁS HATÁSA A TANULÓK PÁLYA- ÉS
ISKOLAVÁLASZTÁSÁRA

CSORDÁS KATALIN
Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely
A dolgozat azt a kérdéskört vizsgálja, hogy milyen tényezők befolyásolják a
hetedik osztályos gyermekek továbbtanulási döntéseit.
A kutatás feltérképezi, hogy a megkérdezettek szerint a mai Magyarországon egy
diáknak milyen típusú középiskolában érdemes továbbtanulnia, mely kritériumok
alapján tekinthetünk jónak egy iskolát. A tanulmány választ keres arra, hogy milyen
szempontok a legfontosabbak a középiskola kiválasztásánál. Azt is vizsgálja, hogy
hogyan jelentkezik a társadalmi mobilitás igénye a gyermekeknél. A jó tanulók
valószínűleg szakközépiskolában vagy gimnáziumban szeretnének továbbtanulni, az
eltérő választások hátterét is fel kívánja tárni a dolgozat. Az utolsó részben azt kutatja a
pályamunka, hogy a vizsgált alanyoknak van-e határozott elképzelésük a középiskola
utáni időkre.
A felsorolt kérdéseket több szempontból elemzi a tanulmány: a válaszokat
hogyan befolyásolja a szülők társadalmi és kulturális háttere, illetve a lakóhely földrajzi
elhelyezkedése.
A kiválasztott minta nagysága 50-50 hetedik osztályos gyermek és szüleik, a
fővárosból és egy nyugat-magyarországi községből. A mintavétel kérdőíves módszerrel
történt.
Az eredményekből az alábbi főbb következtetések vonhatók le: a vizsgált
gyermekek leginkább akkor választják a gimnáziumot, ha szüleik jó kulturális háttérrel
rendelkeznek és magas társadalmi pozíciót töltenek be. A jó középiskola fogalmáról is
ez a társadalmi réteg rendelkezik pontos képpel. Az alacsony iskolai végzettséggel
rendelkező szülők gyermekei legalább egy szinttel szeretnének feljebb lépni a
társadalmi ranglétrán. A középiskola kiválasztásának szempontjai eltérőek a fővárosban
és vidéken.
A kutatás az osztályfőnöki munkában hasznosítható. Az osztályfőnök segíti a
pályaválasztást, felvilágosítást ad és a megfelelő iskolába irányítja diákjait.
*

*

*

Témavezető: Köcséné Szabó Ildikó tanársegéd
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TANULÁSI MÓDSZEREK ÉS TECHNIKÁK A KÉTNYELVŰ OKTATÁSBAN

DÁNIEL ADÉL
Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest
A vizsgálat célja az volt, hogy feltárja és bemutassa a két nyelven tanuló diákok
esetleges tanulási problémáit, kudarcainak okait és kezdeti nehézségeit, melyeknek
ismeretében a felmerülő problémák kiküszöbölhetőek, s ezáltal az oktatás
eredményessége növelhető. A vizsgálati mintát a reprezentativitás céljából négy
fővárosi, két nyelven oktató (német-magyar) gimnázium 9-12 évfolyamos diákjai
képezték, összesen 262 fő. A kontrolcsoport hagyományos gimnáziumi évfolyamok
tanulóiból tevődött ki (összesen 88 fő).A vizsgálati szempontok és változók az alábbiak
voltak: a tanulási módszerek és problémák, a tanulási idő és az iskolai teljesítmény
közti összefüggés, a tananyag és a tannyelv kapcsolata, és a humán és reál tantárgyak
(történelem és matematika) különbségei. További változóként lehet tekinteni az
évfolyamok hatását is.
Feltáró módszerként az írásbeli kikérdezést és a mélyinterjút alkalmaztam. A
feldolgozó statisztikai módszer az összehasonlító statisztikai elemzés; átlagszámítás,
gyakoriság, pontossági teszt és faktoranalízis volt.
Hipotéziseim a következők voltak: 1.A két nyelven történő tanulás eltér az
anyanyelvi tanulástól, több időt, nagyobb erőfeszítést és más módszereket igényel. 2. A
tanulói teljesítmények értékelésben a tanári törekvés ellenére nem feltétlenül a tantárgyi
tudás kapja a fő hangsúlyt, a nyelvi kompetencia is nagy befolyást gyakorol a jegyre. 3.
A tanulási módszer és az elért eredmények ill. az eredményesség között korreláció áll
fenn.
A vizsgálat eredményei alapján az első hipotézis részben igazolódni látszik, a két
nyelven történő tanulás az idegen szakkifejezések szótárazása, a fordítás és a két nyelvű
rögzítés dupla energiát követel és a tanulási idő megnövekedését eredményezi a
történelem és más humán tantárgyak esetében, míg a matematikánál nem található
eltérés. A nyelvtudás és a tananyag tudása közti összefüggést tekintve a matematika
esetében a nyelvtudás elhanyagolható, a tantárgyi tudás a lényeges, és ez az arány az
évfolyamok előrehaladásával sem változik meg. A humán tantárgyakban a tananyag
tudása a lényegesebb, de a nyelvi tudás megkövetelése egyenes arányban növekszik az
egyes évfolyamokon. A harmadik hipotézis is valósnak tűnik, a gyenge eredményeket
elért diákok tanulását a passzív befogadás jellemzi, melynek okaként a nyelvi készség
hiányossága feltételezhető. Matematika tantárgyban egyéni tanulási módszer nem
figyelhető meg, és a nyelvnek nincsen ill. csekély befolyása van az eredményességre.
*

*

*

Témavezető: Dr. Vámos Ágnes egyetemi docens
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A FALUSI TURIZMUS ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETI NEVELÉSBEN

DAPSY KRISZTINA
Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar, Sárospatak
A dolgozat célja – a falusi turizmus – mint a turizmus szelíd formája –
működésének bemutatása Alsószuhán a gyakorlatban szerzett tapasztalatok alapján,
valamint a falusi turizmus környezeti nevelésben játszott szerepének vizsgálata. A
témaválasztás meghatározták a hazai természetbarát mozgalomban való részvétel során
szerzett pozitív élmények, s a figyelmet azok a lehetőségek keltették fel, amelyek
kihasználásával az emberben eredendően benne rejlő természeti erények
kibontakoztathatók, kialakulhat az ökológiai gondolkodás, környezettudatos szemlélet.
A kutatómunka alapos szakirdalmazásra épült, módszereiben a megfigyelés,
adatgyűjtés, felmérés szerepel. A dolgozat készítője bemutatja a falusi turizmus
kialakulását, fejlődését, helyzetét külföldön és Magyarországon, valamint a kutatás
helyszínének – Alsószuhának – a turisztikai kínálatát.
Alsószuha természetföldrajzi és művi adottságainak, a turisták társadalmi,
demográfiai, kulturális jellemzői, iskolázottságuk és tevékenységük elemzésével azt
bizonyítja, hogy a falusi turizmus a környezeti nevelés rendkívül hatékony színtere.
Ugyanakkor a környezettudatos szemlélettel, ökológiai morállal cselekvő ember a falusi
turizmus fenntarthatósága, a környezetterhelés csökkentése, a minőségi turizmus
hagyományainak továbbfejlesztése érdekében tevékenykedik.
A kutatási tapasztalatok eredménye: a falusi turizmus színtere tarteremként
működik, indirekt módon nevel és oktat, keretein belül érvényesül a „Saját
tapasztalataidra építs!” elv, olyan értékeket közvetít, amelyeket a gyermekek
környezetükhöz való viszonyuk során becsülni tudnak, felébreszti a segíteni akarást,
alkalmas a gyermek/felnőttek teljes személyiségének fejlesztésére.
A munka eredményei hasznosíthatók a falusi turizmussal foglalkozók
képzésében, a munkájuk segítésében.
*

*

*

Témavezető: Demeter Éva főiskolai docens
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TANULÓI ÉRTÉKRENDEK VÁLTOZÁSA

DOMOKOS TAMÁS
Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest
Az iskola válságának számos jele van. Dolgozatomban ezek közül csupán
egyetlen kérdéssel foglalkozom, a tanulók értékrendjének utóbbi években bekövetkezett
változásával. A dolgozatomban részben saját magam által készített, részben mások által
publikált empirikus kutatások eredményeivel bizonyítom, hogy az a korosztály, amelyik
a 90-es években kezdte iskola pályafutását, már teljes mértékben a megváltozott
gazdasági és társadalmi környezetre szocializálódik, s mindez hatással van magatartási
formáikra, céljaikra és pszichés állapotukra egyaránt.
A második hipotézisem, hogy ha a tanulók által vallott értékeket, mint a sikeres
és boldog élet valamint a konstruktív életvezetés jellemző értékeit tekintjük, kérdéses,
hogy megélhetők-e ezek számukra. Amennyiben a tanulók olyan értékeket vallanak,
amelyeket nem tudnak megélni, az az egyén szintjén pszichés problémákat, az iskolai
közösség szintjén pedig anómiás tüneteket okoz. Különböző statisztikai módszerekkel
meghatároztam, hogy pontosan mekkora ez a réteg az empirikus kutatásaim mintájában.
Dolgozatomban azt is bemutatom, hogy mindez hogyan hat a tanulók mentálhigiénés
állapotára és pszichés helyzetére.
Végső soron megállapítható, hogy az iskola napjainkban tapasztalható válsága
alapvetően pedagógiai jellegű, s ezért pedagógiai eszközökkel kell orvosolni. Ennek az
eszköztára már a pedagógia rendelkezésére áll, több - elsősorban a tanuló
szükségletéből kiinduló reformpedagógiai - neveléselméleti munka, valamint arra épülő
iskolakoncepció eleme felhasználható, hogy az iskola intézményét kivezessük a
válságból. Dolgozatomban részletesen bemutatom, hogy melyek azok a neveléselméleti
munkák, amelyekből véleményem szerint táplálkozni kellene a az iskolai munka
megújítása során, hogy a gyermek ne vesszen el a fogyasztói társadalom értékrelatív
világában, melyhez azonban szükségszerűen alkalmazkodniuk kell.
*

*

*

Témavezető: Mikonya György egyetemi adjunktus
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A VILÁG HANGJA - A HANG VILÁGA

ENDRŐDI ZOLTÁNNÉ
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, Szeged
Az egyetlen dolog, ami kezdetektől fogva biztosan létezett, a hang.
A hangnak vannak fizikai jellemzői és pszichikai hatásai. Ezeket természetesen
nem lehet különválasztani, egymás függvényei.
A pszichikai hatásban meghatározó szerepe van az agynak, amely felfogja a
környezet ingereit és ezekre válaszreakciót küld, amely lehet fizikai, biológiai vagy
kémiai szintű.
Kutatómunkám arra irányult, mennyiben segíti vagy gátolja a hang, a zene az
ember mindennapi életét, különös tekintettel a gyermekek iskolai tevékenységére.
Az őskorban a hang és a zene – mint a verbális kommunikáció eszköze – a
túlélés, a közös munka és a hitvilág alapeleme volt.
Az ókorban már előtérbe kerül társadalomformáló ereje. Gondoljunk a kínaiakra,
akik szerint a birodalom léte függött a hangok rendjétől, vagy a görögökre, akik
elsőként építették be a zenét nevelési programjukba.
A középkor zeneszerzői (főleg a XVII-XIX. szd-ban) már az alkalomhoz és a
témához választottak hangnemet és hangszert.
A XIX. században Európa Nyugat felé fordult, s elvetette a keleti kultúrákat. Ez a
hátat fordítás főleg az orvostudomány terén volt látványos.
Napjainkban kezdik újra felfedezni a test és lélek, valamint a zene kapcsolatát.
Már az ókorban is széles körűen alkalmazták a zenét a gyógyításban.
Korunk emberét állandó stresszhatások érik. Tanulási nehézségekkel és
pszichológiai problémákkal rendszeresen találkozunk az iskolában.
Ezekre próbáltam megoldást keresni, s egy lehetséges módszerként
tanulmányoztam a zeneterápiát. Pedagógiai munkám során ez eredményesnek
bizonyult, ezért szeretném tapasztalataimat másokkal is megosztani.
*

*

*

Témavezető: Szabady Józsefné dr. főiskolai tanár
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PEDAGÓGIA
EGY BUDAPESTI ISKOLA TÖBBSZEMPONTÚ VIZSGÁLATA

FARKAS GÁBOR
Pécsi Tudományegyetem Tanítóképző Intézet, Pécs
Kutatásom színhelyeként a budapesti Pataki István Fővárosi Gyakorló
Híradásipari és Informatikai Szakközépiskolát választottam, mivel pedagógiai
programja megfelel a leendő képesítésemnek. Az ott töltött napokon alkalmam volt
meggyőződni arról, hogy a tanár-diák és a szülő-iskola kapcsolat az ideálishoz közeli
állapotot mutat, ami rendkívül fontos tényezője az eredményes iskolai munkának.
Vajon mi lehet az iskola titka? Hogyan tudja megteremteni és fenntartani ezt a
pedagógiai szempontból igen kedvező állapotot?
A kérdés megválaszolására a tanulók körében kérdőíves kutatást végeztem,
illetve az iskolai oktatás szervezéséről megkérdeztem az igazgatóhelyettes asszonyt és
néhány pedagógust.
Az iskola nemcsak kiválasztott, jó képességű tanulókat vesz fel és képez tovább,
hanem felvállalja azt a nem könnyű helyzetet is, hogy a gyengébb eredményű tanulókat
felzárkóztató képzésben részesíti. Jól működik a szociálisan hátrányosabb helyzetű
tanulók gondozása: nemcsak papíron működik a gyermek-és ifjúságvédelem. Ez a
gondoskodás több esetben is visszatükröződik a tanulmányi eredmények javulásában. A
tantestületben a különböző gondolkodásmódú és hozzáállású pedagógusok alkotta
tanári kar egységes, összetartó és mindenki az iskola és a tanulók érdekében cselekszik.
Ennek egyik eredménye az, hogy a meglehetősen nagy tudásszintbeli eltérést mutató
tanulók negyedik, illetve ötödik év végére jelentősen fejlődnek, s így minden évben 4050 százalékukat gond nélkül felveszik felsőoktatási intézményekbe. A szakmai
oktatáson túl, az általános emberi értékekre következetesen nevelik a tanulókat, a
szellemi mellett testi fejlődésükre is nagy gondot fordítanak. A helyi hagyományokat
ápolva a tanulókat az iskolájuk, elődeik iránti tiszteletre nevelik, és ezáltal tanulóik
megbecsülik a jelen értékeit, elismerik kiemelkedő társaikat. A volt tanulóik is szívesen
járnak vissza régi iskolájukba.
*

*

*

Témavezető: Adonyiné Gábori Mária egyetemi adjunktus
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PEDAGÓGIA
A KECSKEMÉTI FARAGÓ BÉLA GYERMEKOTTHON ÉS SOS
GYERMEKFALU ÖNÁLLÓSÁGRA NEVELÉSÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

FEHÉRNÉ NAGY EMESE
Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar, Kecskemét
Korunk társadalmának szüksége van arra, hogy az őt alkotók kulturált, ép értékű,
önállóan és felelősségteljesen cselekedni tudó emberek legyenek. Ezen emberek köre
nemcsak a családban felnövőket jelenti, hanem az átmeneti vagy tartós gondozásba vett
gyermekek sorából kikerülőket is.
Az átmeneti vagy tartós gondozásban élő gyermek talán legnehezebb problémája
az önállóságra törekvés, a szabadság utáni vágy.
Az önállósodás viszont hosszú nevelési folyamat eredménye.
A pubertáskorú gyermek egyik életkori sajátossága, hogy az önálló gondolkodás
egyre inkább előtérbe kerül. Igyekszik minél több információt magába szívni,
elraktározni, feldolgozni. Mivel a kortárs csoportok hatása igen erős ebben a korban,
igyekszik mindezt annak érdekében tenni, hogy megfeleljen másoknak és önmagának
is. Éppen ezért, talán ebben a korban lehet a legjobban hatni a személyiségfejlődés,
önállósodás terén.
Ezért ezt a korcsoportot céloztam meg a kutatásomban.
Az önállósodás jelen állapotának felmérésére kérdőívet alkalmaztam, mely képet
ad a gyermek fokozódó érettségéről az önkiszolgálás, önirányítás, higiénia,
helyváltoztatások, elfoglaltság, a másokkal való érintkezés, segítség, moralitás és a
szociális kapcsolatok terén a szűkebb, tágabb környezetben.
Mivel az állami gondoskodás különböző intézménytípusokban valósul meg, ezért
két intézményt vettem alapul (a kecskeméti: Faragó Béla Gyermekotthont és SOSGyermekfalut), és ezeknek az önállóságra nevelését hasonlítottam össze. Úgy véltem,
az SOS-Gyermekfalu a maga család, otthoncentrikus jellegével jobban fel tudja
készíteni a gyermekeket az önállóságra, önálló életre, mint a családi modellt felvevő
Gyermekotthon.
A kutatásban ezekre a kérdésekre kaptam választ, amit az intézményvezetőkkel
megosztok, és remélem ezáltal sikerül segíteni nehéz és felelősségteljes munkájukban.
*

*

*

Témavezető: Jelenfiné Koncsek Andrea tanársegéd
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PEDAGÓGIA
NEVELÉS SZÁMÍTÓGÉPPEL

FEKETE ZSOMBOR
Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Miskolc
Korunk egyik legmeghatározóbb eszköze a számítógép. Egy gép, amelyhez
megannyi elvárás és félelem, előítélet, sztereotípia kapcsolódik. Vannak, akik a digitális
világ feltétlen hívei. Legszívesebben az Interneten keresztül élnének: itt tanulnának,
dolgoznának, beszélgetnének, szórakoznának, vásárolnának. Vannak, akik a
számítógépeket végképp száműznék világunkból, akár az emberi lét
kiszolgáltatottságával, akár a gépek túlzó “hatalmával” indokolva döntésüket. Bárhogy
is vélekedünk, a gépek jönnek, megjelennek az iskolában is: a különféle alaptantervek,
pedagógiai programok egyre nagyobb szerepet szánnak a számítógépek
felhasználásának az oktatásban. Sok tanár, szakember néhol felelőtlen álmodozásnak
tetsző elvárásokat fogalmaz meg a számítógép szerepével kapcsolatban. Mások csak a
veszélyeket látják, és a média komputer-botrányain felbuzdulva ostorozzák e
szemükben “félresiklott, romlott világot”… Sok tanárral találkoztam, és beszéltem erről
a kérdésről. Egy közös volt mind az ellenzőkben, mind a támogatókban: nem érzik
megnövekedett felelősségüket ebben a fura, olykor vakítóan sokszínű világban.
Feladják a harcot a digitális világ kihívásaival szemben, megrettenve az elektronikus
médián, a számítógépeken megjelenő, gyökeresen más kultúra erejétől. Talán az elmúlt
korok rossz emlékeinek köszönhetően, talán csak a lehetséges kritikától megrettenve
dobják félre a tanár egyik legfontosabb, legcsodálatosabb feladatát: a biztos értékeket
adó, motiváló nevelést. Dolgozatomban arra vállalkozom, hogy bebizonyítsam, a
számítógépek korában a tanárok nevelő tevékenysége nemcsak lehetséges, de szükséges
is! Beszélek a mobilitás, és a globalizáció kérdéseiről, elemezve a gépek, és a tanárok
szerepét az egyes diákok fejlődésében, tudásuk, szemléletmódjuk kialakításában.
Ötévnyi számítógépes tanítási gyakorlat elméleti eredményeit felhasználva igyekszem
felébreszteni, vagy megerősíteni a reményt tanártársaimban, hogy nemcsak oktatni, de
nevelni is kell a számítógépekkel.
*

*

*

Témavezető: Dr. Trencsényi László egyetemi docens
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PEDAGÓGIA
HOGY JOBB LEGYEN… GONDOLATOK A MINŐSÉGRŐL,
MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL

FODOR ZSUZSANNA
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, Szeged
Hogy jobb legyen … Ma a szabad iskolaválasztás korszakában azoknak az
iskoláknak van jobb fenntartási esélyük, ahol a résztvevők egymás érdekeit figyelembe
véve keresik a legoptimálisabb együttműködési lehetőséget. Ahol megértették, az iskola
szolgáltató intézmény. Ahol elsősorban gyermekeket nevelnek, tanítanak, akiket
igényes, tartalmas életmódra kell felkészíteni.
A szerző hiszi és vallja, hogy ebben a folyamatban kiemelt szerepe lehet a
napjainkban oly sokat emlegetett minőségbiztosításnak. Dolgozatában szerette volna a
minőségügy iránti nyitottságot kialakítani, s tudatosan kereste a választ arra, hogy egy
eredetileg oktatáson kívüli szemléletmód, nyelvtechnika, hogyan, milyen módon
fordítható le az oktatási intézmények mindennapjaira.
Sikerülhet-e a minőségirányítás, mikor lesz eredménye? Kialakulhat-e a
minőségügyi kultúra?
Kutatásai, vizsgálódásai alapján megállapította, hogy a jövőben olyan
minőségügyi kultúrával rendelkező intézményeket alakíthatnak ki, amelyeknek megléte
már önmagában is siker.
Meggyőződése, hogy a pedagógiai gyakorlat igazolni fogja létjogosultságát.
Miért? Hogy jobb legyen …
*

*

*

Témavezető: Dr. Janowszky Sándor főiskolai docens
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PEDAGÓGIA
ERŐSZAK A CSALÁDBAN - HELYZETKÉP A TESTI FENYÍTÉSRŐL

GARAMVÖLGYI GÁBOR, KORPA KRISZTIÁN
Pécsi Tudományegyetem Pollach Mihály Műszaki Főiskolai Kar, Pécs
Minden társadalom alapvető feltevése, hogy a fiatalokat családjuk odaadással, és
szerető gondoskodásban nevelik. Sok példa utal azonban arra, hogy a gyermekek
bántalmazása, vagy a megfelelő gondozás hiánya az emberi „viselkedésrepertoár”
része.
A szocializáció egy klasszikusnak mondható meghatározás szerint a gyermek
„társadalmasítását” jelenti, azt a folyamatot melynek során gátló, civilizáló hatásoknak
kitéve, a kisgyermek elsajátítja az adott család (társadalom) viselkedésformáit. Tudjuk,
hogy a gyermek egyben „önnön jövője” alakítója is, hisz a szocializáció komplex, aktív
folyamat melyben a gyermek változása (érése, tanulása, fejlődése) visszahat
környezetére, s a szülőt is alakítja. Mégis fontos kiemelni, hogy ebben a gyámoltalan
életszakaszban a gyermek ki van szolgáltatva közvetlen környezete, szülei hatalmának,
mely hatalommal a szülők visszaélhetnek, az esetleges testi nyomoknál mélyebb és
lassabban gyógyuló heget hagyva a gyermek lelkén.
A dolgozat a testi fenyítés a családi nevelésben való alkalmazásának jelen
helyzetét vizsgálja. A kérdés neveléstörténeti és pszichológiai szakirodalmának
áttekintését követően a témában végzett vizsgálat bemutatására kerül sor. Egy
nemzetközi vizsgálatba bekapcsolódva, USA-beli eszköz (kérdőív) magyarra átültetett
változatával több, mint négyszáz pécsi középiskolást kérdeztünk meg a családjukban
alkalmazott nevelési/fegyelmezési módszerekről. A mintavételben minden középiskolai
típus megtalálható, valamint igyekeztünk kihasználni Pécs egyedi jellegét a
nemzetiségek tekintetében. Az adatok statisztikai feldolgozása folyamán
összefüggéseket keresünk a testi fenyítés alkalmazása és számos egyéb változó (pl.
lakhely, szülők iskolai végzettsége, vallás, anyagi helyzet stb.) vonatkozásában.
*

*

*

Témavezető: Dorsics Orsolya egyetemi tanársegéd
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PEDAGÓGIA
MATEMATIKAI JÁTÉKOK SZEREPE AZ ÓVODÁSKORÚ GYERMEKEK
KÉPESSÉGFEJLESZTÉSÉBEN

GÉCZI ZSUZSANNA
Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar, Sárospatak
A kreatív személyiségfejlesztés az egyén és a társadalom szempontjából fontos
érték.
A dolgozat célja megvizsgálni, milyen fontossággal bírnak és milyen szerepet
töltenek be a matematikai játékok az óvodáskorú gyermekek készség- és
képességfejlesztésében. A gyermekek spontán kreatív megnyilvánulásainak vizsgálata a
matematikai problémákkal, problémaszituációkkal kapcsolatban.
Alkalmazott kutatási módszerem elméleti elemző módszer, amely a pedagógiai
megfigyelésre és a pedagógiai szituáció elemzésére irányult.
A feltárt adatok megerősítették hipotézisünket, mely szerint a matematikai
játékok döntő szerepet töltenek be az óvodáskorú gyermekek képességfejlesztésében.
A kitűzött céljainknak megfelelően eredményeket értünk el:
a szakirodalomban
rendszerezésében,

megjelent

matematikai

játékok

gyűjtésében

és

a kreatív tevékenység játékos fejlesztése érdekében saját tervezésű játékok
előállításában és kivitelezésében,
a játékok gyakorlati megvalósításában.
A dolgozat használhatósága abban áll, hogy segítséget nyújt a leendő
óvodapedagógusoknak szakmai munkájuk végzéséhez.
*

*

*

Témavezető: Szűcsné dr. Csiszár Magdolna tanszékvezető főiskolai docens
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PEDAGÓGIA
A PÁLYAVÁLASZTÁS ÉS PÁLYAORIENTÁCIÓ AZ ÓVODAPEDAGÓGUS
HALLGATÓK KÖRÉBEN

GUBA MÓNIKA
Tessedik Sámuel Főiskola Körös Főiskolai Kar, Békéscsaba
Az óvodapedagógus hallgatók pályához való viszonyának és pályánmaradási
szándékának vizsgálatát célul tűzve a hallgatók életkörülményeinek, tanuláshoz való
viszonyuknak és a jövőre vonatkozó terveinek vizsgálatára vállalkoztam.
A kérdőíves vizsgálat a szarvasi I-II-III. évfolyamos óvodapedagógus, valamint
IV. évfolyamos óvodapedagógus-tanító szakos hallgatók körére terjedt ki; az interjú
módszerét pedig az 1999/2000. tanévben végzetteknél alkalmaztam.
A dolgozat e fenti tartalom vizsgálatának elemzését és értékelését tartalmazza.
Vizsgálja a felvett hallgatók életkörülményeit; a pályaválasztás motívumait; a
főiskolával kapcsolatos elvárásokat; a hallgatók tanulási szokásait és a szabadidő
eltöltését; a diploma megszerzése utáni elképzeléseiket; a végzettek életútjának további
alakulását.
A kapott eredmények alapján megállapítható, hogy a főiskola beiskolázási
körzete bővül, nem szűkül le a közvetlen vonzáskörzetbe; a kistelepülésekből ill. a
kisvárosokból továbbtanuló pedagógusjelöltek száma növekszik; a felvettek 93%-ban
elsőgenerációs értelmiségi; a pályaválasztás 60% esetében belső motiváció eredménye.
A főiskolával szembeni elvárások elsősorban a pedagógushivatás megismertetése, ill.
megszerettetése, valamint a pálya betöltéséhez szükséges tudás és képesség
elsajátítására vonatkozott. A szabadidő eltöltésére a "főiskolán kívüliség" jellemző. A
hallgatók jelentős része az óvodapedagógus pályán kíván elhelyezkedni, a végzettek
70%-ban a pályán maradtak.
A dolgozatban feltárt tanulságok a pályaszocializáció folyamatában
közreműködő szakemberek számára lehetnek hasznosak, ill. a diákvezetők figyelmét
hívják fel egy olyan szabadidő szokások kialakítására, amelyek hordozóivá válhatnak a
permanens művelődésnek is.
*

*

*

Témavezető: Fehér Veronika főiskolai docens
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PEDAGÓGIA
A ZENE A GYERMEKNEVELÉSBEN SZÜLETÉSTŐL ISKOLÁSKORIG

HEGEDŰSNÉ TÓTH ZSUZSANNA
Eötvös Lóránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar,
Budapest
A zene képes meghatározó szerepet betölteni a gyermeknevelésben. A népi
gyermekjátékokon, mondókákon alapuló nevelés hozzájárulhat a gyermekek testi-lelkiszociális fejlesztéséhez, a derűs, kiegyensúlyozott nevelési légkör megteremtéséhez,
valamint a harmonikus gyermeki személyiség kialakításához. A magyar népi zenei
hagyomány, sajátos dallamkincs minden korosztály számára értékes, hiteles, a
gyermekek életkori igényeit kielégítő zenei anyag. A népi gyermekjátékok magukban
rejtik a gyermekek fejlettségi szintjének megfelelő zenei elemeket (fokozatosan bővülő
hangterjedelem, változatos ritmus), melyek lehetőséget adnak arra, hogy egymásra
épülő zenei anyagként illeszkedjenek be a zenei nevelés folyamatába. Játékosságuk, a
gyermekek világához közeli témájuk, az általuk kínált változatos szerepek, valamint a
hozzájuk szerevesen kapcsolódó mozgás révén a gyermekek általános fejlődésében,
fejlesztésében is jelentőséget kaphatnak.
Zenetanárként és óvodapedagógusként azt vallom, hogy a zene egyaránt
kapcsolható a gyermeki tevékenységekhez és az óvodai nevelést meghatározó
különböző fejlesztési területekhez. Dolgozatomban az elméleti bizonyításon túl zenei és
irodalmi gyűjtemények feldolgozásával kívánok rámutatni a zenének erre a mindent
átható, felölelő mivoltára.
Munkám szerves részét képezi két táblázat, melyek zenei és irodalmi anyagot
ajánlanak szülőknek (a napi tevékenységekhez kapcsolva) és pedagógusoknak
(foglalkozási területenként hónapokra bontva). Ezen táblázatok segítségével kívántam a
mindennapi éneklés, zenélés jelenlétén alapuló elképzelésemhez támpontot adni, és
minél gazdagabb tárát bemutatni a magyar népi játékkincsnek, dalés
mondókaanyagnak.
*

*

*

Témavezető: Graf Gáborné főiskolai tanár
33

PEDAGÓGIA
AZ EURÓPAI UNIÓ OKTATÁSPOLITIKÁJÁNAK KIALAKULÁSA A
KÖZÖSSÉGI JOGFEJLŐDÉS TÜKRÉBEN

HOLLÓSI GÁBOR
Debreceni Egyetem Bölcsésztudományi Kar, Debrecen
Az 1980-as évek során az oktatás egyre inkább felértékelődött az Európai Unió
politikusai számára, ekkor indult be az a folyamat, amely az 1992-es Maastrichti
Szerződésben a közösségi oktatáspolitika megfogalmazásához vezetett. Számos
tanulmány elemezte ennek a folyamatnak gazdasági és társadalmi hátterét, jogi
vonatkozásai azonban többnyire homályban maradtak. Milyen szerepet töltött be a
közösségi oktatáspolitika kialakulásában időről-időre a jogfejlődés és visszahatott-e rá?
A dolgozat sajátos jogtörténeti szemléletmódjával ezekre a kérdésekre keresi a választ
alapvetően két eszköz segítségével. A Maastrichti Szerződésig párhuzamosan vizsgálta
meg a gazdasági és társadalmi jelenségek előterében álló oktatáspolitika főbb
irányvonalait az Európai Bíróság elé került peres esetekkel, és igyekezett minél több
kapcsolódó pontra fényt deríteni, ahol lehetett, ott konkrét események párhuzamba
állításával is. 1992-ben azonban megjelent az “írott jog” a közösségi oktatás területén,
ekkortól tehát e munka maga a Szerződés oktatási vonatkozásait vetette
problémacentrikus elemzés alá. Ebben rejlik a dolgozat aktualitása is: minthogy 1997ben a jelenleg hatályos Amsterdami Szerződésbe a közös oktatási és szakképzési
politikát megfogalmazó cikkelyek változtatás nélkül kerültek át, a dolgozat olyan
problémákra mutat rá, melyekkel hazánk csatlakozása után oktatáspolitikusaink
várhatóan közvetlenül is szembesülni fognak.
*

*

*

Témavezető: Pusztai Gabriella egyetemi tanársegéd
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PEDAGÓGIA
A CIGÁNY TANULÓK ISKOLAI KUDARCAI ÉS A
FELZÁRKÓZTATÁSUKRA TETT KÍSÉRLETEK MEZŐZOMBORON

HORNYÁK ÁGNES
Debreceni Egyetem Bölcsésztudományi Kar, Debrecen
A cigányság oktatásával kapcsolatos kérdések vizsgálata során több ízben ki kell
tekinteni a közoktatás rendszeréből; szélesebb kontextusban kell vizsgálni a problémát.
Dolgozatom első részében a cigányság rövid történetét, a téma néhány alapfogalmát,
helyzetük országos adatait kívánom bemutatni. A továbbiakban a Borsod- AbaújZemplén megyei népmozgalmi adatok elemzésével betekintést kívánok nyújtani a
rendkívül súlyos szociális problémákkal küzdő terület életébe. Munkám következő
nagy fejezetében a cigány iskolások mezőzombori helyzetét járom körbe. Mivel
érdeklődésem homlokterében az állt, hogy a Kölcsey Ferenc Általános Iskola milyen
módszerek alkalmazásával kívánja elérni a cigány tanulók felzárkóztatását, és hogyan
tudják korrigálni a szülői ház szocializációs hiányosságait, az Iskola vezetőségével, a
pedagógusokkal és a település szociális feladatait ellátó szakembereivel félig strukturált
interjúkat készítettem, és a rendelkezésemre bocsátott dokumentumokat elemeztem.
Feltételeztem, majd elemzésem során bizonyosságot nyert, hogy megfelelő nevelői
munkával és speciális programok kidolgozásával a cigány tanulók szociális hátrányai
valamely mértékben korrigálhatók.
*

*

*

Témavezető: Pusztai Gabriella egyetemi tanársegéd
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PEDAGÓGIA
AZ OKTATÁS EURÓPAI DIMENZIÓJA KÉT MAGYAR PARLAMENTI
PÁRT PROGRAMJÁBAN

HORNYIK ÁGNES
Pécsi Tudományegyetem Pollach Mihály Műszaki Főiskolai Kar, Pécs
A TDK dolgozat fő témája az európai dimenzió megjelenése az oktatásban, az
Európai Unió-ba tartozó tagállamok oktatási minisztereinek állásfoglalása, határozata
az európai dimenzió tárgykörében. Magyarország reményeink szerint néhány éven belül
az Európai Unió teljes jogú tagjává válik. Az uniós tagság és arra való felkészülés
rendkívüli kihívások elé állítja a magyar gazdaság és társadalom egészét. A dolgozat
témaválasztását az teszi jelentőssé, hogy a kihívások kulturális jelentőségűek is. A
dolgozat célja egyrészt az, hogy tisztább képet kapjunk az oktatás európai
dimenziójáról, annak tartalmi jegyeiről, pontos meghatározásáról és arról, hogy mit
jelent a mindennapi oktatásunkban.
Az oktatás európai dimenziójának többféle értelmezése is létezik. A többféle
értelmezés egyidejű megléte is jól jelzi azt, ez a fogalom mennyire képlékeny,
változékony, rugalmas, megszületése óta egyre gazdagabb tartalmilag. Nehéz
definiálni. Az európai dimenzió értelmezése szükségessé teszi, hogy felülvizsgáljuk
nevelési céljainkat, oktatáspolitikánkat, intézményeinket, pedagógiai felfogásunkat.
Oktatási rendszerünk átgondolásakor Európát bele kell helyeznünk a
tantervfejlesztésbe, a tantárgyakba és a tanárképzésbe.
A dolgozat második része azt vizsgálja, hogy a magyar oktatáspolitikában
fellelhetők-e az európai dimenzió tartalmi jegyei. Két magyar parlamenti párt (a Fidesz
– Magyar Polgári Párt és a Magyar Szocialista Párt) oktatási programja ad erre alapot. E
befejező rész arra kíván rámutatni, hogy a hazai oktatáspolitikában mennyire reagálnak
a már említett kulturális kihívásokra és elfogadott tény e az, hogy a magyar oktatási
rendszerünkben meg kell honosítani az európai dimenzió fogalmát.
*

*

*

Témavezető: Dr. Varga Lajos főiskolai tanár
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PEDAGÓGIA
A VALLÁSOS NEVELÉS NÉHÁNY KÉRDÉSE

HORVÁTH KATALIN
Kölcsei Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen
A dolgozat célja bemutatni, hogy milyen hatással van a gyermek hitbeli
fejlődésére, ha családja vallásos, vagy ha nem az. Ezen kívül pedig, mit adhat a
hitoktató azoknak a gyermekeknek, akik nem vallásos családban nevelkednek.
Valóban csak vallásos szülők és katekéták nyomán ébredhet fel a hit a gyermek
szívében?
Az általam végzett vizsgálat kérdőívvel történt, melyet felső tagozatos
gyermekek töltöttek ki. Mindezt megelőzi egy, a vallásos nevelésről szóló elméleti
megközelítés. A vizsgálat alapján kimutatható, hogy azok a gyermekek is, akik nem
vallásos családban nevelkednek, kaphatnak olyan többletet a hittanórákon, ami a hit
kialakulását eredményezheti bennük. Ez arra enged következtetni, hogy egyházi
iskolákban folyó hitoktatás nem hasztalan, és igen nagy missziói területe az egyháznak.
*

*

*

Témavezető: Girasek János főiskolai docens
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PEDAGÓGIA
AZ ELTE TANÁRKÉPZÉSI PROGRAMJÁBAN RÉSZT VEVŐ EGYETEMI
HALLGATÓK PÁLYAMOTIVÁCIÓINAK, MUNKÁVAL KAPCSOLATOS
ELVÁRÁSAINAK ÉS A TANÁRI PÁLYÁRÓL ALKOTOTT
ELKÉPZELÉSEINEK ÖSSZEILLÉSE, EGYMÁSSAL VALÓ MEGFELELÉSE
ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI

JANKECH VIOLETTA, BUSI ETELKA
Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest
Dolgozatunkban a pedagógia tudományának olyan fontos területére szeretnénk
felhívni a figyelmet, amely kevésbé kutatott, bár mind az iskolai gyakorlatban, mind az
iskolával szoros kapcsolatban lévő személyekben (szülő, gyermek stb.), mind pedig a
képzés keretein belül felmerülő kérdést helyez a fókuszba: a tanár motivációját, a tanári
munkáról alkotott hitét, elképzelését, röviden pályaképét, amely meghatározza iskolai
helytállását, valamint tanításhoz fűződő attitűdjeit is. Vizsgálatunkba az ELTE 4-5.
évfolyamos tanárképzésben részt vevő hallgatóit vontuk be, véletlenszerű választás
alapján. Szisztematikusan végzett kérdőíves analízisek keretében feltártuk
motivációikat, illetve pályáról alkotott ideáikat. Utóbbit a Super-teszt, illetőleg annak
általunk módosított változata segítségével; előbbit egy nagyrészt magunk készítette
kérdőíven keresztül, törekedve tehát új megoldások kipróbálására a tanárok pályát
érintő elképzeléseinek megismerése terén. Legfőbb hipotézisünk az volt, hogy a
tanárjelöltek preferált munkával kapcsolatos elvárásai jelentősen eltérnek a
pedagóguspályával kapcsolatos elvárásaiktól. Az adatok statisztikai módszerekkel
történő feldolgozása során számos meglepő jelenséggel szembesültünk, melyek a
dolgozatban részletes bemutatásra kerülnek.
*

*

*

Témavezető: Golnhofer Erzsébet egyetemi docens
38

PEDAGÓGIA
EGY SIKERTÖRTÉNET

KALIVODA KATALIN
Debreceni Egyetem Bölcsésztudományi Kar, Debrecen
Hazánkban egyre égetőbb problémát jelent a cigány tanulók oktatása. E
jelenséggel számtalan kötet, tanulmány, illetve cikksorozat foglakozik. Azt is tudjuk,
hogy milyen támogatások, programok születtek az oktatás helyzetének javítása céljából.
A Kerecsendi Általános Iskola is megalkotta saját pedagógiai programját, de meg
vagyok győződve arról, hogy az önmagában nem volna elég az általuk folytatott sikeres
oktatáshoz. Dolgozatomban erre keresek magyarázatot.
Munkám alapját az említett község általános iskolájában végzett terepkutatás
alkotja. Ennek során megfigyeléseket végeztem az intézményben, emellett a település
környezeti sajátosságait is vizsgáltam. Interjút készítettem az iskola igazgatójával, az
intézmény nyolcadik osztályának tanulóival, az őket oktató tanárok egy részével, az
osztályfőnökkel és a község jegyzőjével. Fő célom választ adni arra a kérdésre, hogy
milyen tényezőkön alapulnak a szóban forgó iskola cigány tanulóinak a megszokottól
eltérő, meglepően erős tanulási eredményei.
Kutatási tapasztalataim alapján a program sikerében a következő tényezők
játszanak szerepet, a fontossági sorrendet figyelembe véve: a község cigánypolitikája;
iskola igazgatója; tanárok; támogatások; szülők; a gyermekek elé vetített távlat. Azt
gondolom, hogy amit ebben az intézményben, illetve községben elértek, az nem
egyszeri, megismételhetetlen jelenség. Bizonyos, hogy az itt megjelenő elemek máshol
is megvalósíthatóak, hasznosíthatóak lennének.
Ezért foglaltam össze dolgozatomban
adaptálhatónak, adaptálandónak tartok.
*

*
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*

Témavezető: Veressné Dr. Gönczi Ibolya egyetemi adjunktus
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PEDAGÓGIA
AZ ELSŐ EGYETEMI MAGÁNTANÁRNŐK

KÁLMÁN ORSOLYA
Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest
Dolgozatom egy eddig még nem vizsgált területet tár fel: hogyan fogad be nőket
az egyetemi magántanárság intézménye, illetve kik is ezek az első magántanárnők,
milyen hasonló vonások fedezhetők fel köztük, és mi különbözteti meg őket a férfi
magántanári pályázóktól. Főbb forrásként az egyetemek jegyzőkönyveit, magántanári
képesítő iratait használtam fel és az Egyetemet és Főiskolát Végzett Magyar Nők
Egyesületének lapját, a Magyar Női Szemlét (1935-40). Az egyetemi magántanárnők
problémáját két oldalról lehet megközelíteni: egyrészt az egyetemi nőkérdés felől,
másrészt a magántanári intézmény felől, melynek 1892-es szabályzata csak férfiak
számára teszi lehetővé a magántanárságot. A problémák metszéspontja, az egyetemi
magántanárnők képesítésének kérdése kétszer vetődik fel a budapesti bölcsészkaron
(1912, 1927), majd ´28-ban rendelet teszi lehetővé a nők magántanári képesítését. Az
eddig felvázolt problémákat értelmező elemző módszerrel vizsgálom; a magántanárnők
képesítésének eljárását, a képesítő egyetemeket (debreceni, szegedi, budapesti), illetve a
képesítettek helyzetét összehasonlító és leíró módszerrel. Ezek alapján egyrészt az
egyes egyetemek, illetve a férfiak és nők közti képesítő eljárás különbségeit kutatom;
másrészt a magántanárnők társadalmi, anyagi helyzetének; politikai, vallási
hovatartozásának; tudományos és egyesületi tevékenységének hasonlóságát mutatom
ki. A nők számára a magántanárság fontos előrelépést jelentett: megnyitotta előttük az
egyetemi tanári és a tudományos pálya kapuját. Mégsem közvetlenül az úttörő szerepet
játszó első magántanárnők teljesítménye idézte elő a női magántanári képesítés
tömegesebbé válását, hanem a II. világháború következtében megváltozott társadalmi
munkamegosztás. A dolgozat azonban ezt a folyamatot már nem tárgyalja.
*

*

*

Témavezető: Dr. Szabolcs Éva egyetemi docens
40

PEDAGÓGIA
SZELEKCIÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 2000

KAMOCSA GIZELLA
Eötvös Lóránd Tudományegyetem Tanárképző Főiskolai Kar, Budapest
Évek óta foglalkoztat az általános iskola utáni továbbtanulás, az iskolaválasztás
problémája. Miután a magyar iskolarendszert a korai szelekció jellemzi, érdekelt, hogy
a korai döntést milyen tényezők befolyásolják, mi alapján kerülnek a diákok a
különböző középfokú oktatási intézményekbe. A kutatásban e tényezőket a
szakirodalom alapján két szempont köré csoportosítottam, ezek a szülői háttér (szülők
foglalkozása és iskolázottsága), illetve az iskolai teljesítmény (tanulmányi eredmények)
voltak. A kutatás során tehát arra a kérdésre kerestem a választ, hogy mekkora szerepet
játszik a szülők társadalmi státusa gyerekeik továbbtanulásában, azaz a hetvenesnyolcvanas évekhez viszonyítva nőttek, vagy csökkentek-e az esélyek közti
különbségek.
A kutatásban három nyolcadik kerületi általános iskola vett részt. Az iskolák
kiválasztásában, ha reprezentativitásra nem is, de arra törekedtem, hogy legyen köztük
elit iskola-osztály, és olyan is, amelyben sok a hátrányos helyzetű tanuló. A kutatás
során végül is megközelítően 6oo nyolcadik osztályos tanuló adatainak felvételére és
matematikai statisztikai módszerekkel történő elemzésére került sor.
Az elemzés a következő következtetésekhez vezetett: a magasabban iskolázott
szülők gyermekeinek tanulmányi eredményei továbbra is tendenciaszerűen jobbak, mint
a kevésbé iskolázott családból származó társaiké. Ez a tanulói csoport, ahogyan
korábban is, a középiskolákon belül többnyire a gimnáziumot választja. Megfigyelhető
azonban egy új jelenség is: a szakközépiskolákon belüli átstrukturálódás eredményeként
egyes szakközépiskolai típusok iránt megnőtt az értelmiségi származású diákok
érdeklődése, amivel együtt az alacsonyabb iskolázottságú szülők gyermekei közül
többen kerülnek gimnáziumba.
A kutatás eddigi eredményei felhasználhatók az egyes iskolák munkájának
elemzésében, támpontot jelenthetnek a további pedagógiai stratégiák kidolgozásához.
*

*

*

Témavezető: Dr. Boreczky Ágnes főiskolai docens
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PEDAGÓGIA
EGY AUTISTA KISFIÚVAL FOLYTATOTT KOMPLEX MŰVÉSZETI
FOGLALKOZÁS-SOROZAT PEDAGÓGIAI ÉS TERÁPIÁS TAPASZTALATAI

KELEMEN ENIKŐ
Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely
A szerző 10 éves, enyhén autista gyermekkel folytatott három hónapos komplex
művészeti terápiás foglalkozássorozat módszereit és eredményeit mutatja be
dolgozatában.
A foglalkozások célkitűzése a gyermek kommunikációs zavarainak áthidalása,
magatartási stratégiáinak és ezáltal szociális beilleszkedésének javítása, ismereteinek
bővítése.
*

*

*

Témavezető: Köteles György főiskolai docens
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PEDAGÓGIA
MAGYAR ÉS NÉMET FELEKEZETI KÖZÉPISKOLÁK PEDAGÓGIAI
PROFILJÁNAK ÖSSZEVETÉSE

KELLER MAGDOLNA
Debreceni Egyetem Bölcsésztudományi Kar, Debrecen
Az 1990-es évek közoktatásügyi változásainak egyike a felekezeti oktatási
intézmények súlyának megnövekedése a volt szocialista országokban. A felekezeti
iskolák újjá- vagy megalakulásakor az egyik legfontosabb kérdés az volt, hogy az egyes
intézmények hogyan határozzák meg önmaguk szerepét, feladatait az oktatási
rendszerben.
A dolgozat többszörös összehasonlítással vizsgálja ezeket a kérdéseket: magyar
és német felekezeti iskolák vezetőivel készített interjúk anyagát elemzi abból a
szempontból, hogy milyen az iskolák társadalmi környezete, és milyen funkciókkal
válaszolnak a környezet szükségleteire. Másrészt az interjús anyag lehetőséget nyújt a
„kelet-nyugati” összehasonlításra is, amennyiben folyamatosan működő, nagy
hagyományú nyugat-berlini iskolák tapasztalatait is feldolgozhattuk.
Ebben a témában a legutóbbi időkig sem alapkutatás, sem összehasonlító
vizsgálat nem folyt, holott mára Magyarországon az összes középiskolás diák 7,5%-a
(a gimnazisták 13,5%-a) felekezeti iskolákban tanul. (Ezek az arányok hasonlóak a
német közoktatási rendszeren belül is.) Dolgozatom kapcsolódik a Debreceni Egyetem
Neveléstudományi tanszékén jelenleg folyó ilyen irányú kutató munkához.
A kutatás úttörő jellegű; egyik lehetséges gyakorlati eredménye az, hogy a
devianciáktól sem mentes, sokoldalú modernizációs hatásoknak erőteljesebben kitett,
német társadalmi környezetben milyen válaszokat adhat az iskola azokra a
kihívásokra, amelyek már Magyarországon is éreztetik hatásukat, de teljes súllyal a
következő évtizedekben kell velük számolni.
*

*

*

Témavezető: Pusztai Gabriella egyetemi tanársegéd
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PEDAGÓGIA
IFJUSÁGI KORÚ SAKKOZÓK NEVELÉSÉNEK FEJLŐDÉSE A
SAKKVILÁGBAJNOKI INTÉZMÉNY BEVEZETÉSÉTŐL NAPJAINKIG

KERESZTES GYÖRGY
Eszterházy Károly Főiskola, Eger
Dolgozatomban az ifjúság nevelésének egy speciális módszerével, a sakkal
foglalkozom, többek között szeretném bemutatni, hogy az így elsajátított képességek
mennyiben segíthetik az előrejutást a civil életben.
Elemzem, hogy az elmúlt 150 évben miként változott a sakkzsenik
kiválasztásának módszere, hogy jutottak el a sakkpedagógusok a véletlenszerű
felismeréstől a „minden gyermek potenciálisan zseni” elvig.
Bemutatom a magyar sakkélet legismertebb szereplőit: a Polgár lányokat.
Ismertetem, hogy Zsuzsa, Zsófi és Judit szülei akarattal, kitartással, valamint
mérhetetlen szorgalommal, hogy neveltek lányaikból több nyelven beszélő, sokoldalú,
boldog olimpiai bajnokokat.
Vizsgálom a sikeres versenyzéshez feltétlenül szükséges segédtudományok
felhasználását a sakkvilágbajnokoknál, illetve a jelenkor meghatározó játékosainál.
Áttekintést nyújtok az ifjúsági sakkozás helyzetéről 1980-tól napjainkig,
bepillantást engedve a versenyzők mindennapjaiba, a versenyek légkörébe, korabeli
fényképek, újságcikkek felhasználásával.
Leírom egy sakkiskolában tett látogatásom tapasztalatait, valamint a hallgatók
által kitöltött kérdőíveket.
Összegzésként szeretném ismételten felhívni a figyelmet a sakk segítségével
könnyen fejleszthető készségek fontosságára, a sakkiskola vezetőjével készült riport
bemutatásával.
*

*

*

Témavezető: Dr. Bodosi Béla főiskolai docens
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PEDAGÓGIA
A FILANTROPIZMUS HATÁSA A MAGYAR NEVELÉSÜGYRE

KERESZTY ORSOLYA
Eötvös Lóránd Tudományegyetem Tanárképző Főiskolai Kar, Budapest
A filantropizmus eszmetörténeti és pedagógiai vonatkozásait a nemzetközi,
foként a német szakirodalom már feltárta, hazánkban azonban mindeddig kevés
figyelmet fordítottak a felvilágosodás e fontos irányzatának vizsgálatára. A dolgozat
célja annak bemutatása, hogy a német filantropizmus eszméi hogyan, milyen
csatornákon keresztül jutottak el Magyarországra, hogyan jelentek itt meg, és milyen
módon befolyásolták a hazai pedagógiaelmélet és nevelési gyakorlat fejlodését a
felvilágosodás idoszakában. A tanulmány rövid áttekintést ad a német filantropizmus
kiemelkedo alakjainak munkásságáról, majd könyvtári, kézirattári és levéltári források
alapján részletesen elemzi a filantropizmus eszméinek hazai megjelenését. Bemutatja a
német szerzok muveinek kortárs magyar fordítóit és a nyomtatásban megjelent vagy
kéziratban maradt fordításokat, a magyar szerzoktol származó filantropista hatásokat
mutató eredeti muveket, és azokat a hazai intézményeket, melyekben filantropista
szellemben folyt a nevelés. A kutatás legfontosabb eredménye az, hogy egyértelmuen
bebizonyosodott: az európai felvilágosodás irányzatai közül a német filantropizmus
hatott a legerosebben a magyarországi pedagógia elméletére és gyakorlatára.
*

*

*

Témavezető: Dr. Fehér Katalin főiskolai tanár
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PEDAGÓGIA
AZ ERDÉLYI FELSŐBB LEÁNYNEVELÉS MEGALAPÍTÓJA: DE GERANDO
ANTONIA ÉS ISKOLATEREMTŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGE

KERESZTY ORSOLYA
Eötvös Lóránd Tudományegyetem Tanárképző Főiskolai Kar, Budapest
A XVIII. - XIX. század magyar nonevelés történetét a szakirodalom nagy
vonalakban már feltárta. Neveléstörténet - írásunk azonban mindeddig- jelentoségéhez
képest - kevés figyelmet forditott a századelo elméleti és gyakorlati leánynevelési
törekvéseinek kutatására. Dolgozatunk célja, hogy bemutassa az elso erdélyi- De
Gerando Antonina által alapított leányiskola muködésének elso idoszakát, az intézmény
szervezeti felépitését, tanulóit és tanárait, a tantervet, a nevelés mindennapi gyakorlatát
és az iskola hatását Kolozsvár és környéke leányifjúsága nevelésére. A korabeli erdélyi
iskolaügy vizsgálata mellett részletekbe meno európai kitekintést is igyekszünk
nyújtani. Célunk az, hogy összehasonlitsuk a korabeli, tehát De Gerando Antonina
igazgatói tevékenysége idején (188o-1912) muködött kolozsvári állami felsobb
leányiskola és a Franciaországban akkor jellemzoen elterjedt leány középiskolai
oktatást. Kutatásunk célja tehát, hogy történeti dolgozat keretében bemutassa a
kolozsvári állami felsobb leányiskola újszeruségét, eloremutató - és reformtörekvéseit,
valamint hatását az erdélyi leánynevelés helyzetére. Rámutatunk arra, hogy De Gerando
Antonina iskolája, az elso felsobb leányiskolaként mennyire fontos szerepet játszott
Kolozsvár és környéke életében. Ehhez kapcsolódóan részletesen elemezzük az
iskolaalapitó tanári, igazgatói, tudományos és publicisztikai tevékenységét. Kiinduló
feltételezésünk kettos:a) a kolozsvári felsobb állami leányiskola De Gerando Antonina
vezetése alatt nagyban eloremozditotta mind elméleti, mind gyakorlati szempontból
Erdély leánynevelésének ügyét; b) a kolozsvári állami felsobb leányiskola és a korabeli
igen haladónak számitó franciaországi leány - középoktatási intézmények között
jelentos hasonlóságok vannak. A tanulmány irása során könyvtári, kézirattári és
levéltári kutatásokat végeztünk. Számba vettük De Gerando Antonina nyomtatott
munkáit, köztük az önálló köteteket, a korabeli sajtóban megjelent tanulmányait,
cikkeit, kéziratos levelezését.
*

*

*

Témavezető: Dr. Fehér Katalin főiskolai tanár
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PEDAGÓGIA
AD/HD ÉS A PEDAGÓGIAI HATÉKONYSÁG

KISS ERZSÉBET
Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Wargha István Pedagógiai Főiskolai
Kar, Hajdúböszörmény
A kutató munka megkezdése előtt leginkább az foglalkoztatott, hogy hogyan
viszonyul egymáshoz hiperaktív gyermek és pedagógus. Hogyan hatnak egymásra. A
témával kapcsolatosan több intézménybe ellátogattam, többek között találkoztam a
Debreceni Gyermekpszichiátria egyik pszichiáterével, aki így fogalmazott: „ … a
hiperaktív gyermek nem megfelelő bánásmód esetén felnőtt korában lelki zavarokkal
küzdhet, pszichopatizálódhat…”
A szakirodalom másodlagos zavarokról ill. a figyelemzavaros gyerek másodlagos
megbetegedésről (Joseph Biedermann) ír.
Én azt állítom, hogy a 6-10 éves hiperaktív gyermekekkel való hatékony
foglalkozás – a hatékony pedagógiai munka - eszköze lehet a másodlagos zavarok
megelőzésének. Az állítás igazolásához azonban szükséges megvizsgálni a pedagógiai
eljárások hatékonyságát. Tehát a dolgozatban „nagyító alá veszem”, hogy a pedagógus
milyen „fegyverekkel” rendelkezik, a 6-10 éves AD/HD-s gyermekek mellett.
A vizsgálat két részre oszlik. 17 gyermek és 22 pedagógus vett részt egy teljes
körű megfigyelésben, amelyet egy általam kidolgozat jelrendszer alapján dolgoztam fel.
Másrészt kérdőívet vettem fel a hiperaktivitásról a pedagógusokkal. A vizsgálat során
– a hatékonyságot vizsgálva – megállapítom, melyek a hatékony és a kevésbé hatékony
pedagógiai eszközök a pedagógus kezében.
S végül a kutatómunka eredményeként oda szeretnék eljutni, hogy megjelölöm
azokat a módszereket és technikákat, amelyek igazán eredményesek a pedagógus
kezében. Illetve amelyek segítségével szerintem megelőzhetőek a Biedermann által leírt
másodlagos zavarok, és csak úgy mint a többi gyermek a AD/HD-s gyermek is
keresztül mehet az egészséges személyiségfejlődésen.
*

*

*

Témavezető: Pálfi Sándor főiskolai adjunktus
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PEDAGÓGIA
A CSERKÉSZET SZEREPE A SERDÜLŐK SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉSÉBEN

KOSZTÁNDI TÍMEA ILDIKÓ
Babes Bolyai Tudományegyetem, Románia, Kolozsvár
Kutatásunk tárgya a cserkészet nevelői és értékátadói hatása a fiatalok életében.
Célunk, válaszkeresés arra a kérdésre, hogy milyen irányba befolyásolja a cserkészet az
emberpalánta fejlődését. Van-e lényeges különbség cserkész és nem cserkész kamasz
között, és ha van, hogyan, miben nyilvánul ez meg?
A módszer, amivel a témát megközelítjük egy kérdőíves felmérés, melyre
mindkét kategóriából egyforma arányban válaszoltak a serdülők, valamint a közel tíz
éves tapasztalat a cserkészet területén. A dolgozat beszámol a “nagy játék” és a
pedagógia összefonódásáról, arról hogy milyen módszereket használ fel a cserkészet a
személyiségfejlesztés érdekében, valamint a felhasznált módszerek eredményességéről
is.
*

*

*

Témavezető: Szőke-Milinte Enikő egyetemi tanársegéd
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PEDAGÓGIA
FEJEZETEK A BUDAPESTI SZABÓ ERVIN ÁLTALÁNOS ÉS
SZAKGIMNÁZIUM, DOLGOZÓK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS
GIMNÁZIUMÁNAK TÖRTÉNETÉBŐL

KREKÓ NIKOLETTA
Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Zsámbék
Tudományos
diákköri
dolgozatom
neveléstörténeti,
iskolatörténeti,
oktatástörténeti kutatómunka. Elméleti, tapasztalati, pedagógiai történeti elemzés.
Kutatásom során a Budapesti Szabó Ervin Gimnázium és Szakközépiskola,
Felnőttek Általános Iskolája és Gimnáziumban működő felnőttoktatási lehetőségek
gazdag és különleges tárházát vizsgáltam. A dolgozók iskoláit 1945 októberében hozták
létre. A háborút megelőző években nem volt szervezett, a felnőttoktatás, ezért ez az
iskolatípus azok részére biztosított tanulási lehetőséget, akik korábban valamilyen okokok miatt nem részesülhettek középfokú iskolai és középiskolai tanulmányokban.
Ez 1945-48 és 1989 között egy olyan oktatási, képzési struktúrát jelentett, amely
jelentős eredmények mellett (pl. az analfabetizmus visszaszorítása) a legszorosabb
értelmében tömegoktatást valósított meg. A lakosság iskolázottsági mutatói javultak. A
Szabó Ervin Gimnázium jogelődei 1946 óta Budapest XIII. kerületében különböző
helyeken és eltérő elnevezések alatt működő dolgozók gimnáziuma voltak Azzal a
céllal született, hogy megadja azoknak a felnőtteknek az általános és középiskolai
elvégzésére a lehetőséget, akik képességeik, egészségi állapotuk vagy hátrányos
szociális helyzetük miatt nem tudták, vagy nem akarták időben elvégezni
tanulmányaikat. Ezt a feladatát, természetesen már más társadalmi - politikai feltételek
mellett az intézmény mind a mai napig ellátja.
Remélem kutatásom során összegyűjtött ismeretek nem csak az én
érdeklődésemet keltették fel, hanem mások is érdekesnek és használhatónak vélik majd.
Kutatómunkám során az érvényesség, megbízhatóság, tárgyilagosság, egzaktság
tudományos kritériumainak betartására törekszem.
Feltételezem, hogy az adott iskola képzési profilja a jövőben is hozzájárul a
felnőttek szakirányú és speciális képzésben, továbbképzésben.
*

*

*

Témavezető: Kádár Gyula főiskolai docens
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PEDAGÓGIA
NEVELÉS-OKTATÁS A SZÉKESFEHÉRVÁRI FŐGIMNÁZIUMBAN A
XVIII.-XIX. SZÁZADBAN

LENDVAI MELINDA
Eszterházy Károly Főiskola, Eger
Arra vállalkozom, hogy bemutassak egy 300 éves múlttal rendelkező iskolát, a
Székesfehérvári Főgimnáziumot, és azokat a módszereket, melyek segítették az ifjúság
nevelését az elmúlt 300 évben. Érdekes megfigyelni e módszerek folyamatos
változását, azt, hogy miként voltak képesek a változó körülmények közepette egy
állandóan magas színvonal létrehozására. A gimnázium nevelésben–oktatásban
betöltött szerepét jól mutatja, hogy igen sok kiváló ember alapozta meg tudását ebben
az intézményben. Akár politikai, akár műszaki vagy orvosi pályákra kerültek,
országosan és nemzetközi viszonylatban is megállták helyüket.
Dolgozatomban három fő szerkezeti egységet lehet elkülöníteni: Az első az
iskola történetét mutatja be röviden. A második rész az iskolában folyó nevelési és
oktatási módszerekkel foglalkozik részletesen. A harmadik egység pedig arra próbál
rávilágítani, hogy az igen színvonalas oktatást milyen eszközök segítették.
Annak ellenére, hogy több neves és nagy múlttal rendelkező tanintézmény is
működik Székesfehérváron, én a Cisztercita Gimnáziumot választottam, mert ennek az
intézménynek a története nyúlik vissza a legkorábbi időkig, és alapítása óta
elmondhatjuk, hogy 300 éve jogfolytonosan működik. E 300 év alatt a város
legjelentősebb, saját arculattal rendelkező iskolájává vált. A rendszerváltás előtti 40 év
során is figyelembe vették az elődök munkájának eredményeit, és a jelenlegi újból
feltámadt Cisztercita Gimnázium is büszke a „józsefes” hagyományokra.
*

*

*

Témavezető: Dr. Mészáros Ilona főiskolai adjunktus
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PEDAGÓGIA
ERDEI ÓVODA A ZEMPLÉNI ROSTALLÓN

LOVASY ESZTER
Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar, Sárospatak
A sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskola elsőéves óvodapedagógus
hallgatójaként lehetőségem volt részt venni a rostallói erdei óvoda programjában.
Az itt szerzett tapasztalatok hatására komolyabban kezdtem foglalkozni a
témával, mert azt kellett tapasztalnom, kevesek ismerik a programban rejlő oktatásinevelési lehetőségeket. Dolgozatomban bemutatom a rendelkezésre álló szakirodalmak
segítségével az erdei óvodák kialakulását és szellemiségét, majd a Rostallói erdei óvoda
történetét és a 2000 májusában Rostallón történteket.
Célom, hogy felhívjam a pedagógusok és leendő pedagógusok figyelmét erre a
pedagógiai módszerre, és a sárospataki kezdeményezésre.
Dolgozatom első része a szakirodalmakból nyert információkat, ismereteket
rendezi, míg a harmadik részben az esettanulmány módszerével dolgoztam, hogy a
rostallói eseményeket minél közelebb vihessem, minél élményszerűbbé tehessem az
olvasó számára. A dolgozat harmadik része a módszer oktatásban, nevelésben való
felhasználásának előnyeire kíván rávilágítani.
A Rostallón történtek dokumentálásával ösztönzést, bátorítást kívánok nyújtani a
pedagógusoknak erdei óvodák létrehozásához, és szeretném felhívni figyelmüket a
programban rejlő oktatási, nevelési, fejlesztési lehetőségre.
*

*

*

Témavezető: Feróné Komolay Anikó főiskolai docens
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PEDAGÓGIA
JELLEMZŐBB CSALÁDSZOCIOLÓGIAI TÉNYEZŐK ELEMZÉSE
KISISKOLÁSOK KÖRÉBEN

LUDVAI DÓRA
Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai
Kar, Győr
Dolgozatomban a család, mint az első szocializációs közeg, és az iskola
egymásrahatásának összefüggését vizsgáltam a tanulók teljesítményének
figyelembevételével. Vizsgálódásaimmal arra kerestem a választ, mennyiben
befolyásolja a család a gyermek tanulmányi teljesítményét.
A gyerek fejlődésében a család mind kulturális, mind a gazdasági viszonyai
fontos szerepet játszanak, de nem elhanyagolhatók a család strukturális és pedagógiai
tényezői sem. Ezen négy tényező figyelembevételével három iskola (nagyváros,
kisváros és falu) 3. és 4. osztályos tanulóinak teljesítményét tanulmányoztam.
A tanulók családi környezetének megismerésére a rendelkezésemre álló
módszerek közül a kérdőívek kitöltését választottam. Külön kérdőívet szerkesztettem a
tanulók és a szülők részére is, így sokféle információs anyaghoz jutottam. Az elemző,
összehasonlító munkám során felhasználtam az 1999/2000. tanév osztálynaplóit, mert a
teljesítmény szempontjából a tanulók évvégi bizonyítványa szolgált alapul.
Vizsgálataim során úgy tapasztaltam, a fent felsorolt négy tényező együttes
jelenléte előbbre mozdítja a gyermek teljesítményét, és ezek valamelyikének hiánya
akadályozhatja azt.
*

*

*

Témavezető: Dr. Marton Károly főiskolai docens
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PEDAGÓGIA
DON BOSCO NEVELÉSI MÓDSZERE EGYKOR ÉS MA

LUKÁCS LÁSZLÓ
Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Miskolc
Dolgozatom célja: bemutatni egy immár 150 éves nevelési módszert több
aspektusból.
Az első részekben magával a nevelési módszerrel foglalkozok, konkrétan: a
társadalmi hátterével, előzményeivel és a meghatározásával.
Tanulmányom egyik sarokköve a nevelési módszer kortárs-pedagógiák tükrében
való vizsgálata. Ennél a résznél megemlítem Pestalozzi, Kant, Schleiermacher és
(ellenpéldaként) Herbart pedagógiáját, amelyekkel össze is vetem Don Bosco
módszerét.
Ezek alapján lényegesnek tartottam meghatározni a jó pedagógus attitűdjeit,
ahogyan ez a szalézi nevelési módszernél lecsapódik.
A nevelési módszer lényegesebb elemeinél külön kitérek a játék, az ének, a sport
és a drámajáték előnyeire, melyek nélkülözhetetlen alkotórészei a pedagógiának
egészen a mai napig, megemlítve a negatívumokat is. Igaz, ezeket az idő vasfoga rakta
rá a pedagógiára, ennek ellenére azt lényegesen mégsem befolyásolta. Ennél a résznél
egy – számomra – érdekes kuriózumot is megemlítek.
Dolgozatom másik sarkköve – a mai alkalmazás – keretében egy
Magyarországon működő iskolát mutatok be, ahol a don boscoi nevelési módszert
meglepő haté- konysággal alkalmazzák. Ezen belül próbálom vizsgálni, hogy mit
tartottak meg az adott pedagógiai módszerből, mi az, amit nem és ezt hogyan
valósították meg a kazincbarcikai környezetben. Ezt a részt az iskola jelentőségének
méltatásával zárom, amellyel egybecseng a konklúzió is: röviden összefoglalva a
megelőző módszer szerepét és a mai alkalmazásban való hatékonyságát.
*

*

*

Témavezető: Dr. Trencsényi László egyetemi docens
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PEDAGÓGIA
A RETINOPATHIA PRAEMATURORUM STÁDIUMAINAK
TANULMÁNYOZÁSA; PEDAGÓGIAI KÖVETKEZMÉNYEK

MAGYAR ZSUZSANNA
Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai
Kar, Budapest
A retinopathia prameturorum angol megfelelőjének, a retinopathy of prematuritynek a rövidítése a ROP. Ez egy koraszülötteknél előforduló szembetegség, mely az
éretlen retinális érrendszer fejlődési zavara, mely ideghártya leváláshoz, vaksághoz
vezethet.
A koraszülöttek retinopathiája a gyermekkori vakság vezető oka. Különböző
irodalmi adatok szerint 40-60%. A Péterfy Sándor Utcai Kórház Perinatális Intenzív
Centrumában végeztem retrospektív vizsgálatot. Munkámban az 1998-1999-ben
gondozásba vett ROP-os esetekről számolok be.
Az eredményekből egyértelműen kiderül, hogy az előző évekhez képest
megsokszorozódott az esetek száma. Ez magyarázható azzal, hogy az éretlen
koraszülöttek túlélési esélyei korábban nem voltak olyan magasak, mint napjainkban;
tapasztalatok hiányában a kontrollvizsgálatok nem kellő rendszerességgel történtek;
valamint feltételezhető, hogy az enyhébb eseteket nem is ismerték fel.
*

*

*

Témavezető: Dr. Papp László Tivadar főorvos (szemész)
Dr. Szerbák Gabriella gyermekszemész
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PEDAGÓGIA
MULTIKULTÚRÁLIS NEVELÉS - BAJAI BUNYEVÁCOK

MAMUZSICS IVETT
Eötvös József Főiskola, Baja
Dolgozatom elkészítésével a bunyevácok megismerését tűztem ki célul. A
bunyevácokról hiteles képpel csak kevés ember rendelkezik, még ott is, ahol együtt
élnek velük hazánk területén.
Mivel a bunyevác és magyar kultúra egymás mellett él, fontosnak tartom, hogy
megismerjék a magyar társadalom kultúráját.
A kommunizmus ideje alatt próbálták elfojtani a hagyományaikat, szokásaikat,
hisz nagyon vallásos nép, és az asszimilálódás is nagy, de ennek ellenére még ma is
igény van a hagyományok megtartására, sőt továbbvitelére is.
Ezt látszik igazolni az, hogy Baján nemzetiségi óvoda és általános iskola van, és
a családok, akiket megkérdeztem, szintén ezt bizonyítják.
A bajai bunyevácok szokásait a Csitaonica tánccsoport is életben tartja, akiket
szintén bemutatok a dolgozatomban.
Bár szükséges az, hogy beilleszkedjenek a magyar társadalomba, én hiszem,
hogy meg kell őrizniük az identitásukat is, mert ezzel színesítik a társadalmunkat illetve
még értékesebbé teszik.
*

*

*

Témavezető: Raicsné dr. Horváth Anikó főiskolai docens
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PEDAGÓGIA
A SÖJTÖRI DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRTÉNETE

MIKLA MÓNIKA
Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely
Dolgozatommal Emléket kívántam állítani szülőfalum és első iskolám
történetének, az itt élő, dolgozó, tanuló embereknek és az innen már elszármazottaknak
egyaránt. Helytörténeti és iskolatörténeti kutatásom során saját őseimről is sok minden
megtudtam.
Az iskola felszereltségére, diákjaira, tanáraira. A falu történetének bemutatása
történelmi környezetbe helyezi iskolánk történetét, magyarázatot ad a tanulólétszámok
alakulására, az iskola épületére, órarendjeire, tantárgyaira.
Igyekeztem az adatok összehasonlító elemzésével, rendszerezésével nem csupán
felsorolásszerű adatleírással szolgálni, hanem az évek során megfigyelhető
törvényszerűségeket a kiadott törvényekhez, mint ezek következményeihez
hozzárendelni, következtetést levonni.
Az országos oktatásügyi eseményekkel kapcsolatba kívántam hozni iskolám
történetét. Más iskolák helyzetét, állapotát adott időben kívántam vele összehasonlítani.
Kíváncsi voltam, vajon a söjtöri iskola milyen helyet foglal el az iskolák sorában.
Kutatásom során egyházi, kiállítási, levéltári anyagokra, már megírt egyetemes
pedagógiai történeti könyvekre, iktatókra, statisztikákra támaszkodhattam. Interjúk
segítségével próbáltam élőbbé tenni az adatok halmazát.
Iskolámról kialakított képem kellemes érzéssel töltött el. Egy szüntelen
megújulásra képes, munkás, fegyelmezett, de ugyanakkor meleg légkörű iskola tárult
fel szemeim előtt. Büszke vagyok rá, hogy én is a diákja lehettem.
*

*

*

Témavezető: Molnár Béla főiskolai tanársegéd
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PEDAGÓGIA
AZ ISKOLAI MAGATARTÁSZAVAROK

MILINTE TÜNDE ÉVA
Babes Bolyai Tudományegyetem, Románia, Kolozsvár
Az iskolai problémák egyik leggyakoribb és legsúlyosabb változata a viselkedés
és magatartászavarok kezelése. Jelen kutatás tárgya az iskolai problémák és ezen belül a
magatartás-zavarok megnyilvánulásának vizsgálata.
A kutatási probléma az iskolai magatartászavar okainak feltárása, a külső és
belső tényezők hatásainak, korrelációjának elemzése, a segítő módszerek feltérképezése
és az iskolában a pedagógus által leginkább alkalmazható módszerek csoportosítása.
Célunk az iskolai magatartászavarok előfordulási arányának csökkentése,
megnyilvánulási formáinak enyhítése, a legmegfelelőbb, az iskolában is alkalmazható
módszerek, stratégiák kiszűrésével és ezek folyamatos alkalmaztatásával.
A kutatás során feltáró módszert, azaz az írásbeli kikérdezést, kérdőívet
alkalmaztunk, amely segítségével felmértük a leggyakrabban jelentkező iskolai
problémákat, problémás magatartásmódokat a pedagógus és a tanuló szempontjából
egyaránt.
A kutatás információkat kíván gyűjteni a jelenlegi helyzetről, felhasználva a
tudományos elméleteket, „csiszolja” a már meglévő segítő módszereket és újabb
módszereket kíván kidolgozni.
*

*

*

Témavezető: Fodor László adjunktus
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PEDAGÓGIA
AZ ISKOLAI KONFLIKTUSOK ÉS MEGOLDÁSAI

MOCSÁRY RAJMUND
Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros
A dolgozatban a mindennapi életben kialakuló konfliktushelyzetek közül az
iskolai konfliktusokkal foglalkozom, hiszen az iskolai konfliktusokban az emberi
kapcsolatok sokszínűsége miatt sokféle konfliktushelyzet figyelhető meg és elemezhető
ki.
Az iskolában a konfliktusnak résztvevője lehet az osztály, a tanár, a tanító, az
igazgató, a diák és közvetve akár a szülő is. Részletesen kitérni minden
konfliktusforrásra több időt venne igénybe, ezért a szülők, diákok, tanárok között
kialakuló lehetséges konfliktusokra és kezelésükre csak általánosságban térnék ki. A
helyes konfliktuskezelés bemutatását a vezetői szerepben létrejövő konfliktusokon
keresztül szeretném demonstrálni.
Elsősorban a vezető és a konfliktus viszonyáról valamint a helyzeti
sajátosságokról és az időzítés fontosságáról írok. Majd igyekszem bemutatni a vezető
különleges helyzetét, döntő szerepét egy adott konfliktusban. Röviden vázolnám a
konfliktus résztvevőinek lehetséges személyiség-, magatartásformáit.
Igyekszem bemutatni az általam összegyűjtött konfliktusmegoldó stratégiákat.
Mindezt teszem rövid jellemzéssel, valamint lehetséges hatásaik elemzésével. Az
eseménybemutatás című részben azon oktatási intézményben lezajlott
konfliktusfolyamatról tennék említést, ahol én magam is általános iskolás éveimet
töltöttem. A konfliktushelyzet akármennyire is egyéninek tűnhet, mégsem egyedi,
hiszen a rendszerváltás utáni átalakulás következményeként a politika egyre jobban
próbált hatást gyakorolni az iskolák jelenére és jövőjére.
*

*

*

Témavezető: Dr. Molnár Annamária főiskolai tanár
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PEDAGÓGIA
A TANULÁSI NEHÉZSÉG ÉS A ZENE KAPCSOLATA

MOLNÁR IMOLA ENIKŐ
Mihai Eminescu Tanítóképző,
A pedagógusok legfőbb törekvése, hogy megteremtsék a gyermek számára az
értelmes tanulás feltételeit, ezáltal biztosítva értelmi fejlődésük optimális ütemét. A
kutatásom fontossága abban nyilvánul meg, hogy olyan fejlesztési lehetőségeket,
stratégiákat, javaslatokat tartalmaz, melyek elősegítik a tanulási nehézséggel küszködő
gyerekek értelmi fejlődését. Képesekké válnak a zene befogadására.
A kutatásom célkitűzése: a tanulási nehézségekkel küszködő gyerek legyen képes
a zene befogadására, a dal elsajátítására.
A kísérlet körülményei: a kísérletet a II.C.,,Játékház" dyslexiamegelőző
logópédiai osztályban, 16 tanulóval végeztem. A kontroll csoportot a 18-as számú
általános Iskola, II.osztálya (16 tanuló ) nyújtotta. A vizsgálatot egy hétre terveztem.
Alkalmazott módszerek:- a vizsgálat részben pszichológiai, részben pedagógia
módszerekkel történt.
1. Csoportos pszichológiai szűrővizsgálat a két osztályban. Ide tartozik a dyslexia
prognosztika teszt.
2. Pedagógiai eljárások a kísérleti osztályban. Ide sorolom a személyiséglap vezetését,
az osztálytermi megfigyelést.
3. A zenei képességek vizsgálata a kísérleti osztályban és a kontroll csoportban: két
dal megtanítása mozgással, és mozgás nélkül 50-50 perc alatt. Kutatásom
összegzése: ahhoz, hogy mindkét osztály egy szintre fejlődjön, az elsőnek 1 tanóra
szükséges egy ének megtanulásához, míg a másiknak 5 óra szükségeltetik. A
fejlesztés mozgásterápia által valósítható meg.
Ebben a dolgozatban egyszerű gyógymódokat próbáltam kidolgozni.
Igyekszem bemutatni az általam összegyűjtött konfliktusmegoldó stratégiákat.
Mindezt teszem rövid jellemzéssel, valamint lehetséges hatásaik elemzésével. Az
eseménybemutatás című részben azon oktatási intézményben lezajlott
konfliktusfolyamatról tennék említést, ahol én magam is általános iskolás éveimet
töltöttem. A konfliktushelyzet akármennyire is egyéninek tűnhet, mégsem egyedi,
hiszen a rendszerváltás utáni átalakulás következményeként a politika egyre jobban
próbált hatást gyakorolni az iskolák jelenére és jövőjére.
*

*

*

Témavezető: Trózner Erzsébet aligazgatónő
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PEDAGÓGIA
A TANULÓK SZAKKÖRRE JÁRÁSI SZOKÁSAINAK ÖSSZEHASONLÍTÓ
VIZSGÁLATA

MOLNÁR ZSUZSANNA
Eötvös Lóránd Tudományegyetem Tanárképző Főiskolai Kar, Budapest
Tanulmányunk fő célja az, hogy egy átfogó képet adjunk a gyermekek szakkörre
járási szokásairól, a foglalkozásokhoz való viszonyáról és a választás okairól. Továbbá
kísérletet teszünk arra is, hogy bemutassuk a tanárok és szülők viszonyát a tanórán
kívüli tevékenységekhez. Vizsgálataink során arra voltunk kíváncsiak, hogy az iskola
földrajzi elhelyezkedése, a szakkörök helye és a szakkörre járó tanulók neme milyen
mértékben befolyásolja a szakkörre járási szokásokat. Az adatgyűjtés során kérdőíves
módszert alkalmaztunk, mellyel a tanulók, a szülők és a tanárok szakkörökhöz való
viszonyát mértük fel. Vizsgálatunk szerint a szakkörre járó tanulók aránya igen magas.
A tanórán kívüli foglalkozásokra nemcsak az úgynevezett “jó tanulók” járnak, hanem
jelentős a közepes és esetleg ennél rosszabb tanulmányi eredményű tanulók részvételi
aránya is. A lányok és a fiúk szakkörön való részvételi aránya hasonlóságot mutat.
Tapasztalataink szerint a tanulók többsége egy, kettő, illetve három szakkörön vesz
részt. A tanulók körében a tantárgyi és a sportfoglalkozások a legnépszerűbbek. A
diákok elégedettek a foglalkozások színvonalával, ezt szakkörválasztási szokásaikkal is
magyarázhatjuk. Elsősorban saját érdeklődési körük figyelembevételével döntenek. Az
ingyenes szakkörök túlsúlya a jellemző. Megállapíthatjuk, hogy a legnagyobb arányban
a vidékiség-fővárosiság és az iskolai-iskolán kívüliség faktorai befolyásolják a tanulók
szakkörre járási szokásait, míg a nemi különbségek kevésbé hatnak az általunk vizsgált
szokásokra. Reméljük, adatainkkal hozzájárulhatunk a szakkörre járási szokások jobb
megismeréséhez.
*

*

*

Témavezető: Dr. Kotschy Andrásné főiskolai docens
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PEDAGÓGIA
EGY FALUSI TANÍTÓ MATEMATIKAI MÓDSZERTANI MUNKÁSSÁGA

MUCI CSILLA
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, Szeged
Annak ellenére, hogy olyan civilizációban élünk, amelyben fontos szerepet tölt
be a matematika, nem mondhatjuk el, hogy annak oktatásával teljes mértékben
elégedettek lehetünk.
Ezért érdekes azok tevékenységét bemutatni, akik erejüket nem kímélve keresték
az új és hatékony módszereket azért, hogy a legifjabb nemzedék matematikai
(számtani) ismeretei biztos alapokra kerüljenek.
A dolgozatban bemutatott jól képzett falusi tanító esete is példázza, hogy
egyszerű, a mindennapi életből vett szemléltetéssel igen vonzóvá lehet tenni a számtant
a kis gyerekek számára. A számfogalom kialakítása és rögzítése nagyon jó alapot adott
neki arra, hogy a későbbiekben a számokkal végzett műveletek problémamentesek
legyenek.
A pedagógus, egyszerű tanító létére vette a fáradságot, hogy tapasztalatait írásba
foglalja és azt publikálva, széles körben ismertté tegye. Ezzel a kollégái elismerését is
kivívta.
A dolgozat témájának kiválasztását az motiválta, hogy a most tanuló
pedagógusjelölteknek is példát adjon arra, hogy keressék a jobbnál jobb megoldásokat,
módszereket és foglalkozzanak azok gyakorlati kipróbálásával.
*

*

*

Témavezető: Dr. Oláh János főiskolai tanár
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PEDAGÓGIA
PEDAGÓGUSJELÖLTEK SZEMÉLYISÉGVONÁSAINAK ELEMZÉSE AZ
IDEÁLIS PEDAGÓGUS SZEMÉLYISÉGÉNEK TÜKRÉBEN

NAGY BARNA
Kölcsei Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen
Számos pedagógiai, pszichológiai és szociológiai mű próbálta már megragadni a
pedagógus jellemző személyiségjegyeit. Dolgozatom első részében összefoglalom a
szakirodalmak által meghatározott pedagógusképet, a kívánalmak alapján mintegy
megalkotva az „ideális pedagógus” személyiségét.
Az elméleti körültekintés után egy empirikus jellegű vizsgálatot mutatok be,
amely arra irányult, hogy feltérképezzük a főiskolai hallgatók (mint pedagógusjelöltek)
személyiségvonásait. A vizsgálathoz a hazánkban is igen elterjedt CPI teszt rövidített
változatát, a S-CPI tesztet használtuk, ami igen komoly és megbízható tesztnek számít a
szakemberek körében.
Hipotézisem, hogy létezik olyan személyiségvonás vagy személyiségvonások,
amelyek megtalálhatóak mind a pedagógusjelöltek, mind a szakirodalmak által
meghatározott jó pedagógus között. Még ha figyelme is vesszük azt a tényt, hogy
később nem minden hallgatóból válik pedagógus, akkor is feltételezhetjük, hogy létezik
olyan személyiségvonás, ami motiválta őket a tanítói pálya választásánál.
A közel 100 vizsgálati személy vizsgálati eredményeit összesítve számos
diagramot (átlag, minimum, maximum, szórás és eloszlás) mutatok be
szemléltetésképpen és elemzem az általuk mutatott képet. A vizsgálat ezen fázisának
végére így igazolást kapok a hipotézisem érvényességét tekintve, miszerint valóban
léteznek közös személyiségvonások a pedagógusjelöltek és az ideális pedagógus
személyisége között.
*

*

*

Témavezető: Pinczésné dr. Palásthy Ildikó főiskolai docens
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PEDAGÓGIA
KÜLÖNBÖZŐ TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETBEN ÉLŐ FIATALOK
DROGISMERETE ÉS DROGFOGYASZTÁSI SZOKÁSAI

NAGY IZABELLA
Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Zsámbék
Szinte naponta hallunk riasztó tömegkommunikációs adatokat a drog
kipróbálásának korai időpontjáról, amely aktuálissá és szükségessé teszi, hogy már a
szociálpedagógus pályára készülve is foglalkozzunk ezzel a témával.
Dolgozatomban 1993-tól napjainkig ismertetem a magyarországi droghelyzetet.
Bemutatom a klasszikus kábítószerek világát, fajtáit, hatásait, valamint azt is,
hogy miről ismerhetjük fel, ha valaki kábítószeres. Kitérek az okokra is, hogy miként
jut el egy ember odáig, hogy kábítószerhez jusson.
Érdekességként foglalkozom pályamunkámban a narkoszlenggel, amely a
narkósok által leggyakrabban használt kifejezéseket tartalmazza. Kiemelkedően fontos
tényezőként foglalkozom dolgozatomban a megelőzéssel. A pályamunka második
részében az általam összeállított kérdőívben nyert adatokat elemzem.
*

*

*

Témavezető: Lőrinczné dr. Szabó Margit főiskolai docens
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PEDAGÓGIA
SZÜLŐK GYERMEKSZEMMEL

NAGY MÓNIKA
Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai
Kar, Győr
A rendszerváltást követően az eddig fontosnak vélt értékek kiüresedtek. Az új
értékek még nem alakultak ki. Fontos, hogy a szülők példát mutassanak gyermeküknek.
Kutatásom célja az volt, hogy megvizsgáljam:


milyen tulajdonságokkal jellemzik a gyerekek szüleiket



mi jelenti a legfőbb szerepet a gyermekek és szülők közös időtöltésében



milyennek szeretnék látni szüleiket a gyerekek



kit tartanak a gyermekek példaképüknek



mit lehetne tenni annak érdekében, hogy a gyermekek és a szülők kapcsolata jobb
legyen.

Hipotéziseim bizonyítására a következő módszereket használtam fel:
Attitűdvizsgálatot végeztem az általános iskola 5. és 7. osztályában annak érdekében,
hogy kiderítsem a szülők és gyermekek érzelmi eltávolodásának legfőbb okait. Írásbeli
kikérdezés módszerével vizsgáltam a gyermekek példaképválasztását az általános
iskola 4. és 8. osztályában. Dokumentumelemzést végeztem az általános iskola 2., 7. és
8. osztályában. A gyermekekkel fogalmazást írattam „Az én szüleim” címmel.
A Gyermekjóléti Szolgálatnál a klinikai beszélgetés módszerével vizsgáltam
három gyermeket.
Kutatásom eredménye: Megtudtam, hogy az általam vizsgált gyerekek számára
mely tulajdonságok azok, amelyek szüleik értékelésében igen nagy jelentőségűek.
Választ kaptam arra is, mi az, ami a legfőbb szerepet kapja a gyermekek és szülők
közös időtöltésében. Megállapítható volt a kutatás során, hogy több gyerek választotta
kisiskolás korban a szülőt példaképnek, mint prepubertás korban. Az ankét módszerrel
kiderült, hogy a gyerekek példaképválasztása és a családmodellek által nyújtott szülői
példa nem mutat egyértelmű összefüggést.
*

*

*

Témavezető: Kocsis Józsefné főiskolai adjunktus
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PEDAGÓGIA
KÉPESSÉGFEJLESZTÉS ÉS TEHETSÉGNEVELÉS

NAGY ORSOLYA
Széchenyi István Főiskola, Győr
A 20. század végének gyorsan változó világában hazánk is alapvető társadalmi és
gazdasági átalakuláson megy keresztül. Közéletünk és életmódunk fejlődése olyan
embereket kíván, akik az innovációs folyamatnak eleget tudnak tenni. Ma már a
teljesítőképes tudás mellett az ember problémaérzékenysége, eredetisége, rugalmassága
és vállalkozó szelleme az, amely hosszútávon meghatározza a társadalom lehetőségeit.
Ezért nagyon fontos a kreatív, tehetséges gyermekek és ifjak felismerése és
kiválasztása, valamint a képességek fejlesztése érdekében szükséges pedagógiai
teendők vizsgálata.
A dolgozat elsősorban arra a kérdésre keresi a feleletet: ki az igazán tehetséges és
az adottságok, képességek milyen módon fejleszthetők? Ennek megválaszolásához
röviden elemezzük a nevelhetőség és a személyiségfejlesztés pszichológiai feltételeit,
valamint a tehetségnevelés elméleti alapjait. Ismertetjük a kreatív és önmegvalósító
ember legfontosabb személyiségvonásait, és azok fejlesztésének pedagógiai módszereit,
lehetőségeit.
A pályamunkában kiemelt hangsúllyal szerepel a megújulásra kész, kreatív
pedagógusnak és az általa irányított oktató-nevelő munkának a jelentősége, amely
ösztöntő tanulási környezetet, megfelelő szociális atmoszférát képes teremteni a
személyiség sokoldalú fejlődéséhez.
*

*

*

Témavezető: Dr. Vásárhelyi Zsuzsanna főiskolai docens
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PEDAGÓGIA
FIATAL FELNŐTTEK JÁTÉKSZOKÁSAI

NAGY ZSOLT
Tessedik Sámuel Főiskola Körös Főiskolai Kar, Békéscsaba
Óvodapedagógus–hallgatóként megismerhettem a gyermeki játékot, de a saját
korosztályom Játékszokásairól nagyon keveset tudok. Kíváncsi lettem, hogy szeret-e
egyáltalán játszani a fiatalság, milyen játékok népszerűek körükben, és mit gondolnak
magának a játéknak a fontosságáról.
Kérdéseimre egyrészt a szakirodalom segítségével, másrészt egy általam készített
kérdőív, illetve interjú segítségével kerestem a választ.
A mintavétel a TSF – KFK Óvóképző Intézetének hallgatói, és az intézményen
kívüli fiatalság populációjából történt.
A kérdőív és az interjú segítségével megismertem a fiatal felnőttek
játékszokásait. Dolgozatom eredményeként láthattam, hogy az óvóképzős hallgatók
milyen mértékben rendelkeznek a játszani tudás képességével, melyet igen fontosnak
tartok a pedagógus–hallgatók esetében, hiszen pályájuk elengedhetetlen képessége. (ld.
társas együttműködés képessége vagy döntési képesség).
Az eredményben magamat láttam igazolni. Az egyre terjedő számítógépes
játékok, illetve Szerencsejátékok mellett a pedagógusképzős hallgatók
játékkultúrájában nagyobb helyet kapnak a különféle társasjátékok, melyek a személyes
együttműködést igénylik.
Ezen eredmény hasznosíthatósága:
- a kollégiumi bizottság tagjaival megismertettem munkámat. Arra hívtam fel a
figyelmüket, hogy anyagi helyzetükhöz képest igyekezzenek jobb lehetőségeket adni a
hallgatóknak ahhoz, hogy szabadidejük egy részét akár olyan játékkal is eltölthessék,
melyek segítik a játékos kedv, a "játszani tudás" képességét megőrizni, fejleszteni. A
jóhangulatú játék adta érzelmi "többlet" segíti számukra megérteni, hogy mindez akkor
mennyire fontos lehet egy óvodás vagy kisiskolás gyermek életében.
*

*

*

Témavezető: Bobné Cheblik Márta főiskolai adjunktus
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PEDAGÓGIA
A GYERMEK ÉS A JÁTÉK

NEMES NAGY ÁGNES
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, Szeged
Az emberi létforma egyik sajátossága, hogy képesek vagyunk játszani. A játék
tehát egy mindenkit érintő tevékenység. Ezért választottam kutatásom tárgyaként a
játékot. Egy szegedi lakótelepi általános iskola harmadik osztályos tanulói körében
végeztem felmérést, melynek során arra kerestem választ, hogy a 9 -10 éves gyerekek
hogyan viszonyulnak a játékhoz. Mit és hogyan játszanak és ez milyen viszonyban van
a baráti kapcsolatokkal.
Kiinduló hipotézisem a következő volt: a mai gyerekeknek nincs elég idejük és
lehetőségük játszani, ezért ezt a feltevést akartam igazolni vagy cáfolni a kutatás során.
A vizsgálat módszerei:
a játékra vonatkozó kérdőív melyben kíváncsi voltam arra, hogy a gyerekek
szoktak -e unatkozni, mit játszanak szívesen a nagymamánál, az órák közti szünetben,
vagy otthon az iskola után. Megkérdeztem, hogy milyen játékot vinnének magukkal egy
lakatlan szigetre és mit szeretnének kapni egy mesebeli tündértől.
szociometriai felmérőlap, amelyben egyaránt szerepelnek rokonszenvi,
tulajdonságra vonatkozó és funkció jellegű kérdések. Ezzel a módszerrel arra kerestem
a választ, hogy vajon a játék befolyásolja -e a baráti kapcsolatok alakulását, ezért
összehasonlítottam a barátok válaszait.
A baráti kapcsolatok és a játék - kapcsolatok abban az esetben estek egybe,
hogyha a többi kérdésnél is egymást választották a gyerekek. Így arra a következtetésre
jutottam, hogy a játék alapvetően nem befolyásolja azt, hogy ki kivel barátkozik.
A gyerekek játékról készített rajzait összehasonlítva viszont
következtetésre jutottam, hogy a játék és a barátság összefügg egymással.
*

*

arra

*

Témavezető: Fáyné Dr. Dombi Alice főiskolai tanár
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PEDAGÓGIA
AMITŐL DÖGLIK A LÉGY… AVAGY PASSZIVITÁS A MAI MAGYAR
KÖZOKTATÁSBAN

NÉMETH ILDIKÓ
Kölcsei Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen
A dolgozat célja egyrészt felhívni a figyelmet arra a jelenségre, hogy közoktatási
rendszerünk gyakorlatában általánosnak tekinthető a tanulói passzivitással társuló
munka, másrészt rámutatni arra, hogy ezen miért érdemes változtatni. A dolgozat ennek
a témának egy lehetséges feldolgozása.
Alkalmazott módszerek:
(1) hipotézisalkotás meglévő modellek alapján
(2) közvetlen megfigyelés.
Eredmények és ezek alapján levonható főbb következtetések:
1. egy személyiségmodell alapján rámutatunk arra, hogy egy ember számos
lehetőséggel bír. Optimálishoz közelítő esetekben az iskolában az olyan
tapasztalatok hatásai kerülnek túlsúlyba, amelyeken keresztül megtanulunk – a
közösség és az egyén szempontjából - hatékonyan élni ezekkel a potenciálokkal.
2. A tanár ebben a folyamatban “mediátorként" vehet részt.
3. Az optimalizáció kérdésének tárgyalása azért lehet releváns az elmondottak
szempontjából, mert ennek folyományaként emberi energiáinkat hatékonyabb
módon hasznosíthatnánk. Az eredmények hasznosíthatósága: Egy hatékonyabb
energiaelosztási folyamat eredményeként piaci erőforrásaink növekedhetnének
(gondolhatunk Európai Uniós csatlakozási folyamatunkra); pszichésen és fizikailag
harmonikusabb életet élhetnénk – más szóval közelebb kerülhetnénk ahhoz, hogy
tudjuk: számunkra mitől döglik a légy…
A baráti kapcsolatok és a játék - kapcsolatok abban az esetben estek egybe,
hogyha a többi kérdésnél is egymást választották a gyerekek. Így arra a következtetésre
jutottam, hogy a játék alapvetően nem befolyásolja azt, hogy ki kivel barátkozik.
A gyerekek játékról készített rajzait összehasonlítva viszont
következtetésre jutottam, hogy a játék és a barátság összefügg egymással.
*

*

*

Témavezető: Pinczésné dr. Palásthy Ildikó tanszékvezető docens
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PEDAGÓGIA
INTERNETES OKTATÁS

NYITRAI GERGELY
Debreceni Egyetem Bölcsésztudományi Kar, Debrecen
Dolgozatomban az Internet felsőoktatásban való felhasználását elemzem. Célom
az Internetet mint eszközt, mint az oktatás-nevelés egyik lehetséges megoldását
bemutatni, ügyelve a lehetőségek és a korlátokat figyelembevételére, a hazai Internetes
szokások, szolgáltatások és kultúrák figyelembevételével. Az alábbi kérdésekre
keresem a válaszokat a munkámban:Lehetséges-e egy csak Internetre épülő képzést
létrehozni, üzemeltetni? Milyen új lehetőségeket kínál az Internet az oktatásban?
Eredményes lehet-e egy Internetes képzés a felsőoktatásban? Mi hívja életre ezt a
képzést, van-e kereslet erre a képzéstípusra ma? Megfelel-e az európai és a magyar
elképzeléseknek? Az Internetet, mint a lehetőségek korlátlan tárházát mutatom be, ahol
a módszereknek és a kiválasztott utaknak csak egyetlen céljuk lehet: az eredményes,
sikeres képzés. A dolgozatban bemutatásra került módszer is csak egy a sok közül,
amellyel sikeressé tehető az oktatás az Interneten keresztül.
*

*

*
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PEDAGÓGIA
A CZUCZOR GERGELY BENCÉS GIMNÁZIUM TÖRTÉNETE A XVII.-XIX.
SZÁZADBAN

PÉCSI HELGA
Eszterházy Károly Főiskola, Eger
Dolgozatom célja, hogy bemutassa a győri bencés gimnáziumot, mely napjaink
egyik legfontosabb oktatási és kulturális központjának, Győrnek kiemelkedő
közoktatási intézménye.
Ez az egyházi gimnázium több száz éves múltra tekint vissza.
Célom az iskola három fő korszakának, nevezetesen a jezsuita-, az átmeneti- és
bencés korszaknak a bemutatása.
A gimnázium belső és külső történetét, az iskola egységes tantervét és osztályait,
valamint az igazgató hatáskörét és a tanítás célját korszakonként –– külön-külön ––
mutatom be, hogy az olvasó egységes képet kaphasson az iskola múltjáról dolgozatom
elolvasása után.
*

*

*

Témavezető: Dr. Mészáros Ilona főiskolai adjunktus
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PEDAGÓGIA
ISKOLAPÉLDA

PETŐ ZSUZSANNA
Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár
A diákjogok kérdése a demokrácia egyik alapköve. Az iskolai demokrácia
megteremtése, működtetése a mai diákok fejlődésének elősegítője, formálója, hosszú
távon pedig fontos társadalmi következményekkel bír.
Dolgozatomnak nem csak az a célja, hogy összefoglalva áttekintsem a magyar
diákjogok rendszerét, ismertessem a nehézségeket, következtetéseket vonjak le a
témakörben, hanem az is, hogy megvizsgáljam a fejlődés, továbblépés lehetőségeit.
A diákjogok kiszélesítése, a diákönkormányzatok jogainak pontosítása révén
született Magyarországon 1996-ban egy korszerű és haladó Közoktatási Törvény. A
jogok tehát már adottak, ám a gyakorlásukhoz szükséges eszközök, eljárások
kimunkálása az iskola, ill. az iskolahasználók feladata. A diákjogok gyakorlása ma az
egyik leghaladóbb pedagógiai cél. Ehhez szükséges egy olyan pedagógiai kultúra
kialakítása, amely természetesnek veszi ezen jogok meglétét és a közoktatás
működésének alapvető és elengedhetetlen feltételének tartja azokat. A gyakorlati
tapasztalatok azt mutatják, hogy ehhez szemléletváltásra van szükség mind az iskolai
élet valamennyi területén, mind az iskolahasználók felfogásában.
"Iskolát csinálni" csak közösen érdemes. Az iskolahasználók együttélésére
vonatkozó döntések, az iskolai életet keretbe foglaló szabályok és elvek megalkotása
közös feladat. A házirend az a szabályzat, melybe mindez belefoglalható.
Elengedhetetlennek tartottam, hogy gyakorlati oldalról is megvizsgáljam a
törvényi szabályozást, többek között a jogok és kötelességek viszonya, a fegyelmezés,
az osztályozás, minősítés, a diákmédia, a diák külső megjelenése megítélésének
kérdésében. A dolgozat tartalmazza azokat a tapasztalatokat, melyeket az elmúlt évek
alatt házirendek elemzése, megalkotásukban és módosításukban való részvétel,
diákönkormányzati munka, egy évnyi diákpolgármesterség és az ifjúsági munkában
való részvétel során szereztem. Dolgozatomban ismertetek olyan joggyakorlási,
konfliktuskezelési, szabályalkotási módszereket, technikákat, melyek működőképesnek
bizonyultak a valós iskolai életben.
Fontosnak tartom, hogy minél többet és egyre szélesebb körben foglalkozzanak
pedagógusok, szülők, diákok, oktatási-nevelési szakemberek e kérdéskörrel, hiszen
csak így érhető el pozitív változás és eredmény ezen a területen is.
*

*

*

Témavezető: Dr. Penjés István tanszékvezető
Pálhegyi Beáta ifjúsági referens
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PEDAGÓGIA
JOHN DEWEY NEVELÉSFILOZÓFIÁJÁNAK HATÁSA A MAI NEVELÉSI
ELVEKRE ÉS MÓDSZEREKRE

PIROSKA BALÁZS
Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Szeged
Dolgozatom első részében egy fogalmi, történeti, eszmei és elméleti keretbe
helyzem el a vizsgálni kívánt nevelési elvet és gondolati rendszert. Bemutatom a
pragmatizmus elméleti és történeti hátterét és elhelyezem benne John Dewey-t, mint e
rendszernek azon gondolkodóját, aki alkalmassá tette az ismeretelméleti háttérrel
altámasztott filozófiai iskolát a praxisban, azon belül pedig a pedagógiában való
felhasználásra.
A második nagyobb egységben bővebb kifejtését nyújtom Dewey pedagógiai
elveinek, bemutatom ennek gyakorlati eredményeit, felhasználásának módjait és
lehetőségeit, továbbá felvillantok néhány elméleti és gyakorlati problémát, amely a
fenti módszer és elv felhasználása során felmerülhet.
A harmadik nagyobb egység tárgya a Dewey módszeréből szervesen levezethető
pedagógiai módszer: a project-pedagógia. Bemutatom kialakulásának, elterjedésének
okait és következményeit, főbb metodológiai elveit és gyakorlati módszereit.
A negyedik rész tárgya annak a problémának a felvetése, hogy a projectmódszer, minden vitathatatlan előnye ellenére miért ért csak el korlátozott sikereket a
pedagógia gyakorlatában, melyek azok a társadalmi, szakmai indokok, melyek korlátok
közé szorítják felhasználhatóságát és elterjedését Európában.
Dolgozatomban túlnyomórészt szekunder irodalomra támaszkodom, de
természetesen ahol szükséges, idézem Dewey főbb műveinek megfelelő szakaszait is.
*

*

*

Témavezető: Boldizsár Klára meghívott előadó
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PEDAGÓGIA
MARIA MONTESSORI NEVELÉSI KONCEPCIÓJA EGY SAJÁTOSAN
ÚJSZERŰ MEGKÖZELÍTÉSBEN

RAJNAI JUDIT
Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest
Tudományos diákköri dolgozatomban Maria Montessori elméleti és gyakorlati
vonatkozású nevelési nézeteinek ismertetésére, rendszerezésére és összegzésére
vállalkoztam. Célom az volt, hogy új, korszerű nézőpontból szemlélve egy igényes, jól
strukturált, alapos elemzést készítsek a Montessori-pedagógia nevelési vonatkozásairól,
kiemelve a koncepció értékeit, jelentőségét, aktualitását, ugyanakkor rámutassak annak
ellentmondásaira is.
Dolgozatom elsősorban neveléselméleti jellegű, azonban esetenként
nevelésfilozófiai és neveléstörténeti aspektusok is megjelennek benne. A kutatási
módszerek közül a tartalom- és forráselemzés módszerét alkalmaztam, s elsősorban
magyar és német nyelvű forrásműveket, ill. szakirodalmat tanulmányoztam.
Montessori nevelési gondolatai nem egységes filozófiai alapból indulnak ki.
Pedagógiai eszméje nem kész filozófiai rendszer pedagógiai alkalmazása, hanem a
gyakorlat alapján megállapított gondolatok összefoglalása. Montessori globálisan
foglalkozott a nevelés kérdéskörével, s az egyes nevelési területeket sem választotta el
élesen egymástól. Írásaiban meglehetősen szétszórtan megtalálható nevelési nézeteit
egységes szempontok mentén próbáltam rendezni.
Montessori nevelési koncepciójáról ez idáig neveléselméleti jellegű összefoglaló
munka - legalábbis magyar nyelven - nem készült. Ezért remélem, kutatásom
eredményeivel
hozzájárulhatok Montessori neveléselméletének elmélyültebb
megismeréséhez, s ráirányíthatom a figyelmet annak értékes elemeire.
*

*

*

Témavezető: Dr. Bábosik István tanszékvezető egyetemi tanár
73

PEDAGÓGIA
A TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓ HATÁSA AZ ÓVODÁS GYERMEK
FEJLŐDÉSÉRE

RÁKOS KATALIN
Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Zsámbék
A dolgozat megírására hétköznapi élményeim késztettek. Nem lehet figyelmen
kívül hagyni azt a tényt, miszerint a tömegkommunikáció meghatározó szerepet tölt be
életünkben. Ki a felelős ezért? Felmerül a kérdés, hogy milyen mértékben érinti ez a
legérzékenyebb korosztályt, a gyermekeket? (A vizsgálat a 3 és 7 év közötti gyerekekre
terjedt ki.) Milyen hatással van fejlődésükre? Kérdőív segítségével 103 családnál
vizsgáltam a tévénézési szokásokat, a reklám hatását (az élelmiszeripari termékek
fogyasztásán keresztül) és a gyerekek kapcsolatát a számítógéppel. Ebből az
következik, hogy az otthonokban rengeteget szól a tévé, a reklámnak nincs olyan nagy
jelentősége, mint azt feltételezzük, a számítógép használat pedig szűk körre jellemző. A
reklám és a számítógép szerepét illetően az eredmény eltér a hipotézistől, ennek
ellenére úgy gondolom, hogy meghatározó a szerepük. Ezért indokolt a további
vizsgálat egy más arányú kérdőív összeállításának segítségével. A dolgozatot
vitaindítónak szántam csupán, hisz a téma széleskörű terjedelméhez képest vizsgálatom
nem elég kiterjedt.
*

*

*

Témavezető: Dr. Bakonyi Anna főiskolai docens
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PEDAGÓGIA
SÁTORFALVA, MINT OLVASÓTÁBORI ÉS KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR

ROMÁN MÓNIKA
Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Miskolc
Sátorfalva olvasótábor 1984-ben nyitotta meg kapuit, s azóta él, mindig megújul.
Jelen dolgozat célja az olvasótábori mozgalom bemutatásán túl egy sajátos alternatíva,
egy demokrácián alapuló falumodell bemutatása. Szó esik a falu keletkezésének
körülményeiről, az 1984-ben kitalált keretjátékról és megvalósulásáról. Bemutatom a
falu jelképeit: jelmondatát, himnuszát, törvényeit; napirendjét, Sátorfalva sajátos
nyelvezetét-fogalomrendszerét - és amitől olvasótábori alternatíva - az évek során
feldolgozott irodalmát; mindezeknek a gyerekekre gyakorolt jelentőségét – a teljesség
igénye nélkül. A falu sajátosságát az adja a hagyományos olvasótáborokkal szemben,
hogy nem egy adott társadalmi réteg és egy adott korosztály számára kíván programilletve tábortervezetet nyújtani, hanem mára már az óvodástól az egyetemistáig minden
korosztály jelen van, és talál magának elfoglaltságot. Sátorfalva nem található meg a
térképen: Felsőtárkányban, a Hámán Kató Megyei Úttörőház, később Forrás GyermekSzabadidőközpont sátortáborában (innen jött az elnevezés), Sirok-Kútvölgyben, illetve
Nagyvisnyón került megrendezésre. Sátorfalva értékközvetítése nehezen mérhető
hagyományos módszerekkel. A táborban minden a szabadságra, az önkéntességre és a
választhatóságra épül. A tábor élete és programjai nem akarják leképezni a régi falusi
életet, mert ez a XX. század végén szinte lehetetlen. Csupán a régi emberek életéből
fakadó, általános emberi értékeket, azok emberi méltóságát igyekszik életben tartani.
Gyökeret keres, erőt merít a mindennapi munkához. Sátorfalva egy közösségi színtér a
valódi közösség megteremtéséhez, megtartásához, a demokrácia gyakorlásához. A falu
sokoldalú tevékenységrendszerével igyekszik gyermekben és felnőttben egyaránt
felszínre hozni a szunnyadó értékeket, vagy a csíráiban meglevőket erősíteni. A régi
mesterségek művelésével a kézzel alkotás örömét, a tárgyak személyességét, a munka
becsületét teszik magukévá.
*

*

*

Témavezető: Dr. Trencsényi László egyetemi docens
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PEDAGÓGIA
A HOMOSZEXUALITÁS MEGÍTÉLÉSE A KÖZÉPISKOLÁSOK KÖRÉBEN

SÁRAI GYÖNGYVÉR, FEGYVERES ANDREA
Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Wargha István Pedagógiai Főiskolai
Kar, Hajdúböszörmény
Vizsgálatunkat – amely a homoszexualitás megítéléséről szól – a debreceni
középiskolások körében végeztük. Mintegy 400 kérdőívet töltettünk ki.
Azért választottuk a 14-18 év közötti korosztályt, mert egyrészt leendő
szociálpedagógusokként ez a korosztály tartozik a kompetenciakörünkbe, másrészt ez
az az időszak, amikor a stabil felnőtt személyiség kialakulóban van, illetve ebben a
korban az egyik központi tényező többek között a szexuális identitáskeresés.
Kíváncsiak voltunk arra, hogy mennyi ismerettel rendelkeznek, illetve mi a
véleményük a homoszexualitásról és a hozzá kapcsolódó kérdésekről.
Hipotézisünk, hogy a fiatalok véleményét befolyásolja az intézménytípus, ahol
tanulnak. Szerintünk a legtoleránsabbak a gimnáziumban tanulók, ők rendelkeznek a
legtöbb ismerettel. Hipotézisünk továbbá az, hogy a lányok toleránsabbak, mint a fiúk.
Más vizsgálatok eredményeit figyelembe véve úgy gondoljuk, hogy a családi háttér is
befolyásoló tényező: a magasabb iskolai végzettségű szülők gyermekei több
információval rendelkeznek és toleránsabbak a homoszexualitással kapcsolatban. Ezen
hipotéziseink bizonyítást nyertek.
Az a hipotézisünk, mely szerint a városban élők több ismerettel rendelkeznek és
elfogadóbban a homoszexualitással kapcsolatban
*

*

*

Témavezető: Molnár Endréné főiskolai adjunktus
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PEDAGÓGIA
TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT CIGÁNY GYEREKEK NEVELÉSÉNEK
ÉS OKTATÁSÁNAK ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI A CIGÁNY
NYELV ÉS A KULTÚRA TÜKRÉBEN

SASVÁRI GÁBOR
Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Zsámbék
A cigány családok még sohasem éltek olyan nehéz körülmények között mint
napjainkban. A rendszerváltás legnagyobb veszteseivé váltak. Helyzetük megoldása az
oktatásban rejlik. Valódi piacképes tudáshoz kell juttatnunk gyermekeiket, mellyel
képesek lesznek majd munkába állni, és ezzel együtt életszínvonalukat javítani.
Tapasztalataim alapján úgy gondolom, hogy a velük való foglalkozás lényege
nem lehet más, mint saját kulturális hagyományaik és családi körülmények figyelembe
vétele. Innen kell elindulnunk, és ehhez képest módszeresen változtatni eddigi nevelésioktatási gyakorlatunkon.
Kevesen vannak azok, akik ebben a témában kutattak és publikáltak,
eredményeiket kevésnek tartom, a cigányszármazású romológusokat is, akik a
leghatékonyabban tudnának tenni a cigány gyermekek felemelkedéséért. Kutatásaim két
vonalon haladtak: Elsőként tanulmányoztam a rendelkezésemre álló, kis számú
szakirodalmat és kutatási eredményeket tartalmazó munkákat. Városi, megyei
könyvtárakban kevés az ilyen tartalmú könyv. Igazi szakirodalmat közvetlenül a témát
kutató szakemberektől tudtam beszerezni.
Szakirodalmi feldolgozásaimmal párhuzamosan igyekeztem további egyéni
tapasztalatokat szerezni a kutatott témában. Kutatási módszereim beszélgetések, játékos
önismereti feladatlapok kitöltése, interjúk. Kutatásom az alábbi eredményeket hozta
számomra. A cigány családok eltérő nevelési módszereik azt eredményezik, hogy
iskolás gyermekük nem tud tartósan figyelni 1-1 tanítási órán. Más módszerre, más
pedagógiára lenne szükségük a jelenség kompenzálásához.
Összegezve: az eltérő kultúrájú gyerekek nevelését csak a rájuk jellemző
sajátosságok figyelembevételével lehet hatékonyan sikeressé tenni.
*

*

*

Témavezető: Lőrinczné dr. Szabó Margit docens
Dr. Karsai Ervin docens
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PEDAGÓGIA
KOLOSTORI NŐNEVELÉS A KÖZÉPKORI MAGYARORSZÁGON

SIMA ANNA
Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Zsámbék
Tudományos Diákköri dolgozatom témája a kolostori nőnevelés a középkori
Magyarországon. Kutatómunkám elméleti, tapasztalati, pedagógiai történeti elemzés.
Munkám során Szent Jeromos Laetához és Gaudentiushoz írt levelét mutatom be
és értékelem úgy, hogy figyelembe veszem a magyar középkor sajátosságait,
értékrendjét. Kutatásom során objektivitásra, valódiságra, megbízhatóságra,
egzaktságra, történeti hűségre törekedtem. A kutatási módszerekkel és új
megközelítéssel fogalmazom meg nőnevelésünk sajátos vonásait úgy, hogy
szakirodalmakra, levéltári anyagokra és a sajtó írásaira támaszkodom.
Témaválasztásomat az indokolta, hogy a neveléstörténeti irodalmak nem szólnak
részletességgel e kevésbé ismert témáról. Érdemesnek tartottam összefoglalni,
példákkal szemléltetni kolostori nőnevelésünk pedagógiai alapjait, mely a mai katolikus
leánynevelést is befolyásolta.
Szeretném, ha az általam kiválasztott téma egy segítség lenne azok számára, akik
érdeklődéssel fordulnak hazánk nőnevelése iránt.
*

*

*

Témavezető: Kádár Gyula főiskolai docens
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PEDAGÓGIA
MŰVÉSZETEKKEL A TOLERANCIÁÉRT, A TÁRSADALMI
BEILLESZKEDÉSÉRT

SINDLER KRISZTINA
Eötvös Lóránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar,
Budapest
1993-ban indult útjára a MUS-E program, melynek alkotója Lord Yehudi
Menuhin. A program a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozik.
Pedagógiai érzékkel megáldott, gyermekszerető, aktív művészek és az általuk képviselt
különböző művészetek segítségével toleranciára nevelik a gyerekeket, melyre a XX.
század tömegtársadalmainak nagy szüksége van. Európa országaiban egyre többen
ismerik ezt az eredményes programot, és népszerűsége tovább nő. Eme népszerűség
alól hazánk ma még kivétel.
Dolgozatomban arra kerestem választ, hogy Magyarországon miért haldoklik ez
az egyébként sikeres program, illetve hogyan lehetne a magyar MUS-E jövőjét
biztosítani.
Úgy tűnik, hogy a magyar program anyagi gondjait a magyar közoktatás
fejlettsége okozza. Európa legtöbb országában nem szerepelnek a művészetek a
közoktatásban, ezért ott könnyebben terjed a program. A megoldást jelentheti a 2000
őszén megjelent Phare-program, illetve a projekt alternatív programmá tétele. Végső
esetben meg kell várni hazánk Európai Uniós csatlakozását, és így szerezni támogatást
Lord Menuhin nevelési programjának.
*

*

*

Témavezető: Graf Gáborné főiskolai tanár
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PEDAGÓGIA
A CSALÁDI NEVELÉS HATÁSRENDSZERE

SURÁNYI KRISZTINA
Széchenyi István Főiskola, Győr
A család a nevelés legfontosabb színtere. Szerepe igen jelentős az ember
életében, mivel a családban történik a személyiségfejlődés érzelmi alapjainak lerakása.
A dolgozatban megkíséreljük a család komplex hatásrendszerének, elsősorban
pedagógiai, pszichológiai és szociológiai aspektusú bemutatását. Először röviden
elemezzük korunk megváltozott gazdasági, társadalmi és kulturális környezetének a
családra gyakorolt hatását, majd azokat a főbb pszichológiai tényezőket, amelyek a
gyermek személyiségére különösen befolyással vannak. A pályamunkában kiemelt
hangsúlyt kap az anya-gyermek kapcsolatának jelentősége, az empátia és a
kommunikáció szerepe a szülők tevékenységében. Bemutatjuk a nevelési módszerek
hatását és következményeit. Rávilágítunk a szülő-gyerek kapcsolat zavaraira, a
szeretetlenség, a válás és az új családdá szerveződés problémáira.
Napjainkra ugyan válságba kerültek azok az európai családmodellek, amelyek a
18. századtól alakultak ki, és a 19. századra szilárdultak meg, de szerencsére a
közvélemény és mi is a családot tartjuk az emberi boldogság egyik legfontosabb
eszközének és értékének. Azonban csak a kiegyensúlyozott, szeretetteljes érzelmi
légkörben alakul ki a családi kapcsolatoknak olyan rendszere, amely a gyermek testi és
lelki fejlődését biztosíthatja.
*

*

*

Témavezető: Dr. Vásárhelyi Zsuzsanna főiskolai docens
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PEDAGÓGIA
ERDEI ISKOLAI PROGRAM A SEREGÉLYESI PELIKÁN - HÁZBAN

SÜDI LÁSZLÓ
Pécsi Tudományegyetem Pollach Mihály Műszaki Főiskolai Kar, Pécs
A dolgozat ismerteti az erdei iskolák rövid történetét, jelenlegi hazai helyzetét, és
kitér arra, hogy miért vált divatos pedagógiai módszerré napjainkban a magyar
oktatásban.
Ezután az erdei iskola elméleti fogalmát tárgyalja, amit 2000. augusztus végén
fogalmazott meg tíz felkért szaktekintély a Professzorok Házában. E fogalom az erdei
iskolára, mint oktatásszervezési formára vonatkozik. Az utóbbi években azonban
megjelentek ezen oktatási forma jegyeit kielégítő helyszínek, mint specifikus oktatási
intézmények. Egy fogalom – több jelentés.
Ezen erdei iskolák közül egy konkrét erdei iskolára, a Pelikán – házra készült a
programterv, amely igazodik a kiválasztott évfolyam tantervi követelményeihez, illetve
a gyerekek életkori sajátosságaihoz. A részletes program előtt az erdei iskolai
tevékenység három szakaszát is bemutatja a dolgozat. / előkészítő-, erdei iskolai-,
befejező szakasz /
A befejezés az ideálisan működő erdei iskola jellemzőit írja le. A kialakított
egyhetes program segítséget nyújt a pedagógusoknak a felkészüléshez, és az erdei
iskolai programok megtervezéséhez. Az összeállított programhét a gyermekeknek életre
szóló élményt, és tapasztalatokat nyújt. Remények szerint 2002-ig minden általános
iskoláskorú gyermek - tanulmányai során legalább egyszer - eljut erdei iskolába.
*

*

*

Témavezető: Nyiratiné dr. Németh Ibolya óraadó
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PEDAGÓGIA
AZ EGRI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA TÖRTÉNETE

SZABÓ ILDIKÓ
Eszterházy Károly Főiskola, Eger
Az általam választott téma közel nyolc évtizedet ölel át, ezért dolgozatomban
külön választottam az 1921-től – 1945-ig, az 1945-től – 1990-ig és az 1990-től – 1996ig tartó időszakot.
Kiindulásként helyzetképet adok az 1921-1945 közötti magyar közoktatás- és
nevelésügyről, leírom az Egri Római Katolikus Négyévfolyamú Fiú Felsőkereskedelmi
Iskola alapításának történetét, és az iskola fejlődésének menetét.
A következő részben az 1945 utáni egészen 1990-ig tartó időszak magyar
iskolaügyéről szólok és feltárom az Állami Kereskedelmi Iskolától az Alpári Gyula
Közgazdasági Szakközépiskoláig vezető utat. Kitérek az 1950-ben átvett, az
intézménynek napjainkig otthont adó épületalapításának történetére, s mindezt az
eredeti építési engedély szövegével és az alapítás időszakából származó újságcikkekkel
támasztom alá.
Dolgozatom következő súlypontja a rendszerváltástól 1996-ig eltelt időszak
oktatásának jelentősége, s az ekkor már Egri Közgazdasági Szakközépiskolává
keresztelt intézmény életében bekövetkezett változások.
Zárásként reális helyzetképet adok az iskola jelenlegi oktatási struktúrájáról, az
általa kínált lehetőségekről és szakképzésről.
*

*

*

Témavezető: Dr. Mészáros Ilona főiskolai adjunktus
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PEDAGÓGIA
A TUDÁS ÚTJA A HITEN ÁT - AZ ARAB OKTATÁS TÖRTÉNETE -

SZÁLDOBÁGYI ZSIGMOND
Kölcsei Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen
Röviden betekintünk az arab ember világába. Tisztázzuk, ki számít arabnak,
vázlatosan szólunk a muszlim vallás kialakulásáról, s a vallásból adódó kötelességekről,
utalva a Mohamed előtti szokások és értékek átöröklődésére: közösségi szellem,
hagyományok, közérdek középpontba állítása. Megkeressük, hogy hol helyezkedik el
az értékek rangsorában a tudás, mik annak a tanokban rögzített nyomai.
A (köz)művelődés jelentősége az arab világban, a görög és az indiai tudomány és
filozófia hatásai. Bemutatjuk, hogy az oktatás egyik oka a Korán olvasásának vallási
előírása.
A VIII-X. század arab nevelése. A nevelés fázisai korosztály szerint:
gyermeknevelés (a család szerepe, feladatai), alapfokú képzés (mecsetiskolák, szebil
iskolák), felsőfokú képzés; egy máig fennálló intézményének létrejötte (Al-Azhar
mecsetakadémia, Kairó). Bemutatjuk a tantárgyakat, az oktatás személyi és tárgyi
feltételeit az egyes intézménytípusokban; valamint a diákok életkörülményeit. A közjó
szellemében történő kegyes iskolai alapítványok létrehozásáról részletesen szólunk:
ingyenes oktatás, némi juttatás a megélhetéshez a diákok számára is, az intézmények
fenntartása. Az ismert elzártság miatt megvizsgáljuk, és bemutatjuk a nők képzésének
céljait, módját, helyzetét.
A X-XIII. századi változások a nevelési intézményeknél: középfokú oktatás, és a
világi tudományokat oktató akadémiák létrejötte. Néhány szó a bagdadi Nizámijjáról
és Musztansziríjjáról. Oktatott tudományterületek, oktatási módszerek, eredmények.
Oktatási intézmények az iszlám világban: a tudományok Európa felé terjedésének
alapja ekkor az arab oktatás. Írók, könyvkészítés (kódexfestés), könyvek, könyvtárak.
Bemutatjuk, mi maradt a hagyományos arab oktatási intézményekből a XX.
századra. Az Al-Azhar mecset fejlődése, és állapota: az intézmény vezetése, a tanári
kinevezés gyakorlata, a hallgatók irányzatonkénti megoszlása, az oktatók és hallgatók
élete. A hagyományos arab oktatás megmerevedésének, későbbi válságának (és
részbeni eltűnésének) okai, hatásai.
Napjaink tényei az egyes arab (iszlám)
országokban.
*

*

*

Témavezető: Dr. Csorba Péter főiskolai docens
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PEDAGÓGIA
DIÁKJOGOK ÉRVÉNYESÜLÉSE AZ ISKOLÁBAN

SZEMERE BRIGITTA
Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros
Dolgozatom témája a diákjogok érvényesülése az iskolákban, s ezen belül a
középiskolákban.
A jogok az emberi kapcsolatokban kialakult elvárások megfogalmazásai. Ahhoz,
hogy jogainkkal élni tudjunk, és mások ne élhessenek vissza vele, mindenekelőtt
ismerni kell a jogszabályokat. A jogok egyik nagy csoportját alkotják a diákjogok,
melyekre vonatkozó paragrafusokat, jogszabályokat az első részben ismertetem.
A második részben a diákjogok rendszerét tárgyalom, kitérve a diákjogok
szabályozásának egyik legfontosabb elemére a Házirendre.
A következő egységben részletesen foglalkozom a diákönkormányzatokkal:
szervezésével, céljaival és hatáskörével.
Az utolsó részben a diákjogok iskolai érvényesülésével, a diákjogok iskolai
megjelenésére térek ki. Ez a rész tartalmaz továbbá egy felmérést, amelyet három
középiskolában végeztem el, és melyből megállapítható, hogy a diákok mennyire
ismerik saját jogaikat, kötelességeiket, lehetőségeiket az iskolai életben.
A felmérést követően elkészítettem egy segédanyagot a diákjogokról, mely
hasznos segítséget nyújthat a tanulóknak abban, hogy jobban eligazodjanak a rájuk
vonatkozó szabályok között, és megértsék, megismerjék jogaikat, jogaik
érvényesítésének lehetőségeit.
*

*

*

Témavezető: Kelemen Gyula főiskolai docens
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PEDAGÓGIA
A KERESZTÉNY NEVELÉS KÉRDÉSEI AZ EZREDFORDULÓN
(KERESZTÉNY SZELLEMŰ NEVELÉS A GYERMEK SZÜLETÉSÉTŐL A
KISISKOLÁS KORIG)

SZÓNOCZKY MÁRIA
Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Wargha István Pedagógiai Főiskolai
Kar, Hajdúböszörmény
A millenium évében a téma különösen aktuális, hisz államalapításunk 1000 éves
évfordulóját ünnepeljük, s ennek kapcsán megemlékezünk a kereszténység felvételéről
is. Lassan egy évtizede, hogy újra alakultak egyházi óvodák és iskolák, ez a folyamat
jelenleg is tart, s létrejött egy egyházi nevelési-oktatási rendszer.
Dolgozatomban azokra a kérdésekre keresem a választ, hogy napjainkban milyen
a társadalmi igény és hogyan minősítik a keresztény nevelést, hogyan valósul meg a
családban, a kisiskolás korig az intézményes nevelésben, melyek azok a pedagógiai
problémák, amelyek az egyházi intézményeken belül felmerülnek.
A dolgozat céljának megválaszolásához kérdőíves vizsgálatot alkalmaztam,
melyet az egyházi és az önkormányzati óvodákba és iskolákba járó gyermekek szülei
körében végeztem kelet Magyarország három megyéjében (Borsod-Abaúj-Zemplén,
Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg). A kérdőíves vizsgálat mellett az intézményes
nevelés megismeréséhez a tudatos pedagógiai megfigyeléseket is alkalmaztam. A
felvetődő problémákat interjúk segítségével tártam fel.
A kutatási módszerekkel nyert adatok is alátámasztották, hogy ma
Magyarországon igény van erre a nevelésre, a közvélemény elfogadja. A keresztény
nevelés akkor kerülne méltó helyre, ha nemcsak elfogadott, hanem kívánatos lenne,
hisz évszázadok során meghatározó szerepet töltött be, ugyanakkor értékválsággal
küzdő világunkban maradandó emberi értékeket közvetít.
*

*

*

Témavezető: Kiss Lászlóné főiskolai adjunktus
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PEDAGÓGIA
SEGÍTSÉGNYÚJTÁS DOWN SZINDRÓMÁS CSECSEMŐ SZÜLETÉSEKOR

TEKE ESZTER
Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai Kar,
Sopron
A dolgozat célja, hogy a szülők és szakemberek felé tájékoztatást adjak a Downszindróma jelenségköréről. Az elfogadási, gondozási és nevelési kétségekhez és
problémákhoz segítséget nyújtsak elsősorban a szülők felé a korai gondozás, a gyermek
családba és későbbiekben a tágabb környezetbe való beilleszkedése terén. Választ
keresek arra, hogy a szülő szembesülését a diagnózissal (a terhesség folyamán vagy a
szüléskor) a gyors segítségnyújtás hogyan könnyíti meg. Az orvosi kompetenciák
mellett a „segítőpedagógus” (fejlesztő-, szociál-, gyógypedagógus) milyen
módszerekkel tud a tapasztalható krízisállapotba beavatkozni a gyermek azonnali
adekvát gondozása, fejlesztése érdekében. A jelenségkör vizsgálatában - az elméleti
kutatási eredményekre támaszkodva - a gyakorlat, a pedagógiai tevékenység
tapasztalatai, a megfigyelések, a szülőkkel folytatott problémafeltáró beszélgetések, a
tanácsadás módszereit alkalmaztam. Konklúzióként megfogalmazható, hogy
napjainkban az azonnali segítségnyújtás súlyos hiányosságokat mutat. A szülőkkel való
beszélgetések, esetismertetések alapján megállapítható, hogy létjogosultsága van az
azonnali tájékoztatásnak, az érzelmi terhek enyhítésének. Fontosnak tartom, hogy a
szülészeti osztályokon biztosítsák ehhez a feltételeket.
*

*

*

Témavezető: Dr. Závoti Józsefné főiskolai adjunktus
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PEDAGÓGIA
ERKÖLCSI VÉTSÉGEK MEGÍTÉLÉSE 9-13 ÉVES KORBAN. A
KÜLÖNBÖZŐ SZOCIÁLIS HÁTTERŰ GYERMEKEK ERKÖLCSI
ÍTÉLETALKOTÁSA.

TOMASOVSZKY KRISZTINA
Eötvös Lóránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar,
Budapest
Az erkölcsi tudat és ítéletalkotás kialakulása hosszú, fokozatos folyamat, melyet
mindenki végigjár az élete során. Ezen az úton, a szocializáció útján az emberek
rengeteg befolyásoló tényezővel találkoznak, melyek közül a legfontosabb szerepe a
családnak van. E tekintetben azonban az egyes családok között is hatalmas különbségek
vannak. Ha azonban azt mondtam, hogy a család befolyásol a legnagyobb mértékben,
akkor felteszem azt a kérdést: hogyan alakulhat ez a folyamat egy nevelőotthonban
nevelkedő gyermeknél? Hiszen a család szocializációs funkcióját nem tudják
ugyanolyan szinten közvetíteni a nevelőotthonban mint egy családban. Úgy gondolom,
hogy mindezekből kiderül, hogy mit értek különböző szociális háttér alatt: a családi
háttér meglétét és hiányát.
Azért, hogy kérdésemre megtaláljam a választ, összehasonlító elemzéseket
végeztem a különböző szociális háttérben élő gyermekek erkölcsi ítéletalkotásai között.
Minderről két vizsgálattal próbáltam meggyőződni melyeket egy abonyi
nevelőotthonban és egy budapesti általános iskolában végeztem. A gyermekek
kiválasztásához korosztályokat jelöltem meg: 9-10 és 12-13 éveseket. A válasz
megkereséséhez Piaget ezen témában való vizsgálódását használtam fel, melyben
három viselkedésformát vizsgál: az ügyetlenséget, a lopást és a hazugságot. A másik
vizsgálat amellyel megerősíteni kívántam a feltevésemet, Majzik Lászlóné-féle
rangsorolási feladat, amelyben az erkölcsi ítélőképességet vizsgálja úgy, hogy négy
különböző súlyosságú erkölcsi helyzetet kell a gyerekeknek fokozati sorrendbe
állítaniuk.
Kutatásommal célom az volt, hogy megállapítsam van e különbség a
nevelőotthonban nevelt és a családban nevelt gyermekek erkölcsi ítélőképessége között.
Az, hogy valaki nevelőotthonban nevelkedik nem kell azt jelentenie, hogy ebben a
kérdésben bizonytalanabb, gyengébb. Bár ha valakit megkérdeznék erről, biztosan azt
felelné, hogy ők a gyengébbek. Úgy gondolom, hogy a vizsgálatokkal kapott, relatíve
gyengébb eredményeknek a kevesebb pedagógiai figyelem lehet az oka, ennek az
összefüggésnek a vizsgálata azonban már egy újabb kutatást igényelne.
*

*

*

Témavezető: Hunyadi Györgyné, dr. tanszékvezető főiskolai tanár
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PEDAGÓGIA
AZ INFORMATIKA OKTATÁS ESZKÖZ- ÉS SZEMÉLYI HÁTTERÉNEK
VIZSGÁLATA GYŐR VÁROS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSI
INTÉZMÉNYEIBEN

TÓTH ESZTER
Széchenyi István Főiskola, Győr
Az utóbbi években a számítógép fontos szerepet kapott életünkben, így az
oktatásban is. Ma már minden iskolában külön tantárgyként tanítják használatát. Az
informatika azonban speciális szerepet tölt be a tantárgyak sorában, mert oktatása
megfelelő műszaki háttér nélkül nem lehetséges. E tárgyi, technikai és személyi
feltételrendszer vizsgálatát tűzte ki célul a dolgozat.
Alapjául egy három évvel korábban, hasonló témában készült saját munka
szolgált, amelyet később 12 győri középiskolában elvégzett kérdőíves felmérés
egészített ki.
A dolgozat foglalkozik az informatika oktatásának szervezési kérdéseivel, a
tanórán kívüli lehetőségekkel. Összehasonlító elemzéseket tartalmaz az egyes iskolák
tárgyi feltételeit illetően, ezen belül is vizsgálva külön a hardverrel, illetve a szoftverrel
való ellátottságot, a tankönyvek és a segédanyagok használatát. Vizsgálja az
informatika oktatásának személyi feltételeit is. Kitér az informatikát tanítók iskolai
végzettségére és a továbbképzési lehetőségekre.
A pályamunka a számítógéppel segített oktatás valós helyzetének és a
lehetőségeknek összehasonlító elemzésével zárul.
*

*

*

Témavezető: Dr. Földes Zoltán főiskolai docens
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PEDAGÓGIA
A SPONTÁN ÉS TUDATOS INTEGRÁCIÓ FELTÁRÁSA
SZÉKESFEHÉRVÁRON

TŐKE VIKTÓRIA
Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai
Kar, Budapest
A dolgozat témaválasztását az adta, hogy megvizsgáljuk a Székesfehérváron
megvalósuló spontán és tudatos integráció előfordulását. Arra voltunk kíváncsiak, hogy
érződik-e a fővárosi hallássérült intézetek közelségének hatása az integrált gyermekek
számában, illetve mennyire hozzáférhető az integrációs megsegítés a hallássérülteket
befogadó intézetek és pedagógusok számára.
Módszerek: Kérdőíves adatgyűjtés a székesfehérvári óvodák, általános- és
középiskolákban fellelhető fogyatékos tanulók számáról a különböző fogyatékossági
kategóriák szerint.
Hallássérült tanulók személyes felkutatása az adatlapok alapján, és az integrált
oktatásuk személyi és tárgyi feltételeinek megismerése tanári kérdőívek segítségével.
Eredmények: A 11 integrált hallássérült gyermekről előálló adatok az álabbi
témakörökben nyújtanak információt:
A hallássérült tanuló jellemzői: a gyermek neme, osztályfoka, hallássérülése;
beszédértés, kifejező beszéd, tanórán való részvétel, a gyermek teljesítménye, a
gyermek feladatmegoldása, tanórán kívüli tevékenység
A pedagógus ismeretei a gyermek hallássérüléséről: tájékoztatás, hallókészülék.
A tanuló teljesítményét befolyásoló egyéb tényezők: az oktatási körülmények, a
pedagógus jellemzői, szakmai segítség, speciális ellátás, vélemények az integráció
sikerességéről
*

*

*

Témavezető: Dr. Perlusz Andrea adjunktus
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PEDAGÓGIA
AZ ISKOLAI DROGPREVENCIÓ HATÉKONYSÁGÁNAK KRITÉRIUMAI EGY KONKRÉT PROGRAM TÜKRÉBEN

TUMPEK GABRIELLA
Eszterházy Károly Főiskola, Eger
Témaválasztásomat indokolja: látom a pedagógusok és diáktársaim körében,
hogy még alapvető ismeretekkel sem rendelkeznek a drogok negatív hatásairól.
Információkat gyűjtöttem a drogprevenció hazai helyzetéről, kereteiről és arról,
hogy a statisztikai felmérések adatai alapján (pl. GALLUP JELENTÉS) milyen igény
fogalmazható meg.
A munkám során az adatok mellett, saját, konkrét program és ennek gyakorlati
alkalmazása során szerzett tapasztalataim is rendelkezésemre álltak. Ezek alapján
megfogalmazható az az igény, hogy a prevenciós tevékenység elérendő célja: a diákok
szemléletének formálása, a pozitív, önmagát nem romboló életmódra nevelés.
Összegzésként reális helyzetképet adok a drogprevenció hazai helyzetéről, annak
visszaszorításáról, hangsúlyozva a pedagógusok fontos szerepét, lehetőségeit a
megelőzésben.
*

*

*

Témavezető: Gaál Gabriella főiskolai tanársegéd
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PEDAGÓGIA
ALGORITMUSALKOTÁS A KÖZÉPISKOLAI TANULÁSI FOLYAMATBAN

ÚJJ ZSOLT
Debreceni Egyetem Bölcsésztudományi Kar, Debrecen
Miközben az oktatás tömegesedik, tapasztaljuk, hogy olyan problémák jelentek
meg, amelyek 10-20 évvel ezelőtt még nem voltak jellemzőek. Úgy véljük, javulást
érhetnénk el, ha a tanulásban gyengén motivált tanulók kapnának a tanulási folyamat
során olyan könnyen megtanulható és elsajátítható algoritmusokat, amelyek
megkönnyítenék számukra a tanulási folyamatot.
Bár a tanítási-tanulási folyamatban vannak olyan nagy transzferhatású eljárások,
olyan tágabb értelemben vett műveletek, amelyeket széles körben, több tantárgynál
tudunk alkalmazni, úgy véljük, hogy a tanítás során nem fordítanak elég gondot erre.
Ha a tanítási folyamatban nagyobb hangsúlyt kapna az algoritmikus szemlélet, akkor
megítélésünk szerint a diákoknak nem kellene azon fáradozniuk, hogy ezeket a
mindenki által elsajátítható algoritmusokat újra és újra kitalálják, hanem kreatív módon
használhatnák, alkalmazhatnák ezeket.
Dolgozatomban megkísérlem az algoritmikus gondolkodást bemutatni, élesen
elválasztva mind a programozott oktatástól, mind a számítástechnikusok által képviselt
szűk értelmezéstől. Szeretném bizonyítani, hogy vannak ilyen nagy transzferhatású
eljárások, másrészt arra szeretnék rámutatni, hogy ezek az eljárások, algoritmusok
nincsenek eléggé hangsúlyozva a tankönyvekben, azaz a tanárokra van bízva az
algoritmusok tudatosítása, tanítása, ez pedig esetleges.
Már önmagában az is fontos, hogy ezekre a problémákra rámutassunk, de távlati
célunk, hogy az algoritmikus gondolkodásmód megerősödjön az oktatásban.
Módszerként – az elméleti meggondoláson kívül – a tankönyvek alapos
vizsgálatát, valamint a gyakorló pedagógusokkal készített riportot választottuk.
*

*

*

Témavezető: Dr. Buda Mariann egyetemi adjunktus
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PEDAGÓGIA
DIÉTÁS TÁPLÁLKOZÁS GYERMEKKORBAN

VÁRADI HAJNALKA
Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar, Sárospatak
Témaválasztásomat az motiválta,
gyermekekkel is kapcsolatba kerülhetek.

hogy

leendő

pedagógusként

diétázó

Dolgozatom célja, feltárni a diétás táplálkozással kapcsolatos tudnivalókat a
pedagógiai munkához szükséges szinten. Megvizsgálom a miskolci óvodákban és
általános iskolákban a diétás közétkeztetést.
Kutatási módszereim: a szakirodalmak tanulmányozása, interjúk készítése.
Esettanulmányok során szerzett tapasztalatok elemzése.
Hipotézisem szerint az általános iskolákban a diétás étkeztetés ugyanúgy
megoldható, mint az óvodákban. Feltételeztem, hogy a diétázó gyermekek nagyobb
odafigyelést, törődést igényelnek, mint egészséges társaik.
Kutatásaim során jó példát találtam az óvodai diétás étkeztetést megvalósítására.
Ezzel szemben az általános iskolákban egyáltalán nincs lehetőség a diétázó gyermek
közétkeztetésére. Ennek oka az anyagi feltételek hiánya, szülők és a pedagógusok nem
megfelelő kapcsolattartása. Igazoltnak látom, hogy a diétázó gyermek
személyiségfejlődésében és szociális kapcsolatainak alakulásában a szülő mellett
jelentős szerepe van a pedagógusnak is.
Dolgozatomat minden pedagógusnak ajánlom, hiszen munkájuk során bármikor
találkozhatnak a diétás étkeztetés vagy az egészségnevelés problémáival.
*

*

*

Témavezető: Dr. Muha Miklósné főiskolai adjunktus
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PEDAGÓGIA
A MEGELŐZÉSTŐL AZ UTÓGONDOZÁSIG, AVAGY A DROGPREVENCIÓ
AKTUÁLIS HELYZETE A KÖZOKTATÁSBAN

VARGA TÜNDE, MOSONYI VERONIKA
Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely
A drogfogyasztók számának növekedéséből az következik, hogy mind a
megelőzés, mind a gyógyítás tevékenysége nagy energiát, sok pénzt igényel, mégis –
amint különböző propagandákban már megjelent- hatékonyságuk bizonytalan.
A dolgozatunkban egyrészt az írásos szakanyagok segítségével megpróbáltuk
feltérképezni a drogprevenciós és rehabilitációs programokat és kiemelni a közös
csomópontokat, illetve ezek gyakorlati hasznosíthatóságáról a szakemberek
véleményén keresztül igyekeztünk képet kapni. Ezért felkerestük a drogmegelőzés négy
fontosabb szervét, valamint az utógondozás területén öt főbb intézményt.
Másik fő célkitűzése a dolgozatunknak, hogy pedagógus-jelöltek körében
feltárjuk a prevenciós programokkal és az utógondozással kapcsolatos ismereteiket,
azok mélységét, illetve közvetetten meg akartuk ismerni, hogy milyen modellt
nyújthatnak a gyerekeknek. Itt két csoportot választottunk: 15 kábítószerhasználó és 15
nem-használó pedagógus-jelöltet kérdeztünk.
Feltételezésünk szerint az aktív drogélvezők a saját élményeiken keresztül több,
gyakorlat-centrikusabb drogprevenciós tevékenységet mutatnak be, mert jobban
megtapasztalták, illetve mélyebben beleásták magukat az ehhez kapcsolódó
szakirodalomba.
Kíváncsiak voltunk továbbá, hogy a szakemberek véleményével összehasonlítva
mennyire van összefüggés a pedagógusjelöltek válaszaival.
Vizsgálatunkat struktúrált interjúk készítésével és azok elemzésével végeztük. A
kutatás során kiderült, hogy a megkérdezett pedagógusjelöltek körében felszínesek,
megalapozatlanok az ismeretek a drogprevenciós tevékenységet illetően. Ezért
lépéseket kellene tenni a felsőoktatásban, hogy partnere legyen a megelőzésnek a
pedagógus.
Végül adataink segítségével megpróbáltunk a drogprevenció területén olyan
ötleteket összefűzni, aminek elemei megtalálhatók az eddigi programokban, de esetleg
nem egy preventív program elemeiként vagy nem olyan gyakorlat-centrikus
megközelítésben.
*

*

*

Témavezető: Holecz Anita főiskolai tanársegéd
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PEDAGÓGIA
A TELEVÍZIÓ, A VIDEÓ, ÉS A SZÁMÍTÓGÉP HATÁSA ÉS SZEREPE A
CSALÁDI ÉS AZ ISKOLAI SZOCIALIZÁCIÓBAN

ZANKÓ KÁROLY ZSOLT
Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Zsámbék
Korunk egyik legnagyobb problémája gyermekeink érdektelensége az olvasás és
a beszélgetés iránt. A felnövekvő generáció nagy része, amikor hazamegy, azonnal
bekapcsolja a televíziót, a videót vagy a számítógépet. A tanulás csak akkor kerül elő,
amikor a szülők haza érkeznek, olvasásról pedig szinte szó sincs. De vajon miért? Mert
a gyereket nem érdekli? Lehet. Felvetődik azonban a kérdés, hogy miért nem érdekli a
gyereket az olvasás, és miért érdekli csak a televízió, a videofilm, a számítógépes
játék. Dolgozatomban az ebből eredő problémákat és az ezekre található megoldásokat
szeretném bemutatni. Kutatásaimat munkahelyemen és iskolámban végeztem.
Feltételezem, hogy ha kellőképpen sikerül kielemezni a jelen helyzetet, akkor egyben
sikerül megoldást is találni a problémára. Célom, hogy dolgozatommal segítsem azokat
a pedagógusokat, szülőket és mindenkit, akik hozzám hasonlóan fontosnak érzik az e
téren való változásokat és változtatásokat.
*

*

*

Témavezető: Dr. Nyitrai Ágnes főiskolai docens
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PEDAGÓGIA
A TAPOLCAI BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM TÖRTÉNETÉNEK
FELDOLGOZÁSA MEGALAKULÁSÁTÓL NAPJAINKIG

ZSEBE IBOLYA
Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely
A Batsányi János Gimnázium történetét személyes okok miatt választottam.
Nagyapám itt tanított.
Téma választásomat nagymértékben befolyásolta az is, hogy találkoztam olyan
ma élő pedagógusokkal, akik az alapítástól kezdve ott dolgoztak. Az ő emlékeik
személyes oldalát idézik fel a gimnázium történetének. Ezek a dolgok ma feledésbe
merültek, elhanyagoltak.
Alkalmazott módszer:


még élő pedagógusok (mint adatközlők) visszaemlékezéseink feldolgozása



iskola nevelési és oktatási dokumentumainak feldolgozása



fellelhető tárgyi dokumentumok gyűjtése és tárgyi bemutatása

A kapott eredmények kibővítik a gimnázium arculatát, kiegészítő ismereteket
adnak a feldolgozás során.
A kutatási munkám „végén” bővebb áttekintést kaptam az oktatásról, nevelésről.
*

*

*
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PSZICHOLÓGIA

PSZICHOLÓGIA
EMLÉKEINK EREDETÉNEK NYOMÁBAN: MINŐSÉGI KÜLÖNBSÉGEK AZ
IDŐS ÉS FIATAL SZEMÉLYEK TÉVES ÉS HELYES FELISMERÉSEI
KÖZÖTT

BALÁZSI RÓBERT, RUSU CAMELIA
Babes Bolyai Tudományegyetem, Románia, Kolozsvár
A DRM kísérleti paradigma alkalmazása idős személyeknél rámutat arra, hogy e
korcsoport a prefrontális kortex hanyatlása következtében nagyobb mértékben
kiszolgáltatott a téves felismerésekre. Jelenlegi dolgozat célja megvizsgálni a DRM
paradigma ökológiai validitását. Feltételezésünk szerint a DRM kísérleti helyzet egy
sajátos kontextus hoz létre mely nem felel meg a mindennapi élethelyzeteknek. A DRM
módosítása révén, a perceptuális kontextus gazdagítása az inger vizuális bemutatásával
bizonyítja, hogy az idős személyek is képesek az item specifikus információk
reaktualizálására. Ennek ellenére képtelenek a reaktualizálás eredményeként létrejött
minőségi különbségek felhasználására a felismerési döntés során. Valószínűnek látszik,
hogy az idős kísérleti személyek szemtanúsága, önéletrajzi beszámolói, a kognitív
funkciók hanyatlása következtében csak óvatossággal kezelendő.
*

*

*

Témavezető: Adrian Bivolaru tanársegéd
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PSZICHOLÓGIA
MÉRHETŐ-E A SZORONGÁS MENTÁLIS FITNESZ KOMPUTERREL?

BÁLINT ANDREA
Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest
Vizsgálatom a Spielberger féle State-Trait Anxiety Inventory (STAI) és egy
passzív meditáció alatt mért szorongás eredményeinek összevetését tartalmazza. A cél a
modosult tudatállapotot előidéző készülék érvényességének a tesztelése volt. A 23 fős
mintában 10 férfi és 13 nő szerepelt, akik mindannyian tapasztalatlanok a vizsgálat
során használt agytréning készülék használatában, és megfeleltek az egyetlen
kritériumnak: láttak színeket a villogó fehér lámpácskák hatására, amik a készülék
szemüvegéből a vizuális ingerlést adták. A meditáció eredményessége ugyanis abbol
kővethető nyomon, milyen színekről számol be a vizsgálati személy az audio-vizuális
stimuláció (AVS) után. Egy általam összeállított leltár segítségével a színválaszokat
elemezve pontokban kifejezhetővé vált szorongásszintjük, ami már ősszavethető a
STAI eredményeivel, az elemzés azonban nem mutatta ki a feltételezett kapcsolatot a
kétfajta mérés között. Számos tanulmány igazolta már a relaxáció szorongásoldó
hatását, de jelen vizsgálat célja egyedül az volt, hogy felderítse, mérhető-e valóban a
szorongás a fény-hang készülékkel.
*

*

*

Témavezető: Dr. Mérő László egyetemi docens
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PSZICHOLÓGIA
CIGÁNY TANULÓK SZOCIALIZÁCIÓJA

BARKASZI HAJNALKA, GARAI RÉKA, SZABÓ EMESE
Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi és Művészeti Főiskolai Kar,
Nyíregyháza
Dolgozatunkban a mai magyar iskolarendszerben tanuló cigánygyerekek iskolai
szocializációját vizsgáljuk.
Célunk az volt, hogy megállapítsuk azt, hogy a cigány diákok milyen helyet
foglalnak el az iskolai osztály informális hálójában.
Vizsgálatunkhoz a szociometria többválasztásos, többszempontú és indokoltatott
formáját használtuk.
Eredményeink azt mutatják, hogy az etnikai megkülönböztetés hátrányosan
befolyásolja a kisebbségbe tartozók beilleszkedését az osztályukba.
Következtetésképpen azt vonhatjuk le, hogy jelenlegi iskolarendszerünk kudarcot
vallott a cigánygyerekek szocializációjában.
Társadalmunk jövőjét nagymértékben befolyásolja az, hogy hogyan tudjuk
kezelni a „cigánykérdést”. Ezért tartjuk fontosnak az általunk kapott eredmények
felhasználását egy olyan iskolarendszer kiépítésénél, ahol figyelembe veszik a cigány
nép eltérő kulturális-nyelvi- és életszínvonalbeli különbségeit.
*

*

*

Témavezető: Dr. Schmercz István főiskolai tanár
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PSZICHOLÓGIA
HALLGASS A FÜLEDRE, SZAVAZZ AZ ESZEDRE? ANGOL SZÓ- ÉS
PSZEUDOSZÓPÁROK HALLÁS UTÁNI DISZKRIMINÁCIÓJA

BOCZÁN ESZTER
Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest
Célok: Vizsgálatomban egyrészt arra kerestem a választ, vajon a szavak hallás
utáni megkülönböztetése könnyebb-e, mint a pszeudoszavaké, mivel a szavak
feldolgozásában a jelentésre is lehet támaszkodni, míg a pszeudoszavak esetében nem.
Ezzel a kérdésfelvetéssel az ún. interaktív modellek működését kívántam vizsgálni.
Másodsorban arra voltam kíváncsi, az angol nyelvet 12 éves koruk előtt elsajátított (ún.
„legjobb”) személyek jobban bizonyulnak-e a szavak és pszeudoszavak
megkülönböztetésében – azokhoz képest, akik még soha nem tanultak angolt (ún.
„rossz” csoport), illetve akik a nyelvet 12 éves koruk után sajátították el („jó” csoport”)
– mivel ők nagyobb nyelvi tapasztalatuk miatt akár fonológiai feldolgozásra
támaszkodva a pszeudoszavak diszkriminációjában is előnyt élvezhetnek. Ezzel a
felvetéssel az ún. nyelvelsajátítási korhipotézist kívántam vizsgálni.
Kísérleti személyek: A személyek CD lejátszóról hallották a ún. minimális szó-és
pszeudopárokat, s azt kellett eldönteniük, a hallott párok (magán-vagy mássalhangzó
tekintetében) egyformák avagy különbözőek voltak-e.
Eredmények: Az eredmények szerint a pszeudoszavak megkülönböztetése
mindhárom csoportnak nagyobb gondot okozott, mint a szavak megkülönböztetése. Az
a csoport, melynek tagjai nem tanultak előzetesen angolul teljesítettek a legrosszabbul
mind a szó-mind a pszeudoszó diszkriminációban, míg nem volt különbség azok közt,
akik az angol nyelvet 12 éves koruk előtt illetve után sajátították el sem a szavak, sem a
pszeudoszavak megkülönböztetése esetén.
Következtetések: Mivel az angolul valamilyen szinten már tudó személyek
jobbnak bizonyultak a szavak diszkriminációjában, az interaktív modellek működését
sikerült alátámasztani. Nem sikerült igazolni azonban, hogy a korai nyelvelsajátítás
előnyökhöz vezetne a beszédfeldolgozásban, hiszen az angol nyelven leginkább tudó
személyek nem bizonyultak jobbnak sem a szó-sem a pszeudoszó megkülönböztetésben
a a „jó” csoporthoz képest
*

*

*

Témavezető: Dr. Csepe Valéria egyetemi docens
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PSZICHOLÓGIA
OLVASÁSI FOLYAMATOK ÉS A MUNKAMEMÓRIA

BOZSOGI DIÁNA
Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest
A kutatás és a dolgozat tárgya alapvetően az olvasási folyamatok, olvasási
fejlődés, újraolvasási sebesség valamint a munkamemória kapcsolatának vizsgálata. A
kutatás két nagyobb kísérletet fogalt magába. Az első kísérlet különböző korosztályú
gyermekek újraolvasási sebességének és munkamemória-fejlődésének kapcsolatát
célozta, és az eredmények azt mutatják, hogy – a hipotézisnek ellentmondva – a
munkamemória fejlettsége nem az újraolvasásnál fejtette ki hatását, hanem jóval
korábban, már a legelső olvasás alkalmával. A második kísérlet alanyai felnőttek
voltak, és az érdeklődés az újraolvasási sebesség és a mért munkamemória kapcsolatára
irányult. Az eredmények azt mutatják, hogy a magas munkamemóriájú csoportban
szignifikánsan nagyobb mértékű az újraolvasási gyorsulás, mint az alacsony
munkamemóriájú csoportban. A két kísérlet során használt módszerek a következők
voltak: az olvasási idő mérése önütemezett olvasási helyzetben, számítógépes
programmal történt, a munkamemória mérése pedig a reading span teszt magyar
változatával és a magyar nem-szó ismétlési teszttel. Az eredményekből leszűrhetjük,
hogy jelentékeny kapcsolat van a munkamemória, azon belül is a fonológiai hurok és az
olvasási sebesség, olvasási gyorsulás között. A téma még számos lehetőséget rejt
magában, többek között az olvasási zavarok problémájával kapcsolatban, mely hasonló
aktualitással bír, mint az olvasási folyamatok vizsgálata a munkamemória oldaláról.
*

*

*

Témavezető: Kónya Anikó egyetemi docens
Németh Dezső PGR. ÖD.
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PSZICHOLÓGIA
GYERMEKOTTHONBAN NEVELKEDŐ GYERMEKEK PSZICHOLÓGIAI
PROBLÉMÁI

CSERKÓ ZSUZSANNA
Eötvös József Főiskola, Baja
A dolgozatom célja rávilágítani arra, hogy milyen is valójában a
gyermekotthonban nevelkedő gyermekek élete. hogy milyen gondokkal küszködnek.
Természetesen túlságosan tág ez a téma, ezért úgy gondoltan~, hogy csak néhány
területet emelek ki és azokat dolgozom fel.
Keresem arra a kérdésre a választ, hogy melyek a szembetűnő különbségek a
gyermekotthonban nevelkedő és a családban élő gyerekek élete között. Ehhez interjúkat
készítettem különböző életkorú gyerekekkel, akik egy része családban él, másik része
gyermekotthonban. Az interjú 11 kérdést tartalmaz. Feldolgozásuk során fény derült a
feltűnő különbségekre.
A kérdések egy része a szülőkhöz való viszonyról, a szeretet-kapcsolatokról szól,
de egyéb problémákra is rákérdeztem, pl. arra, hogy "Ha nagy leszel, örökbefogadnál-e
egy gyermeket?" Azt hiszem nem meglepő a kapott eredmény. A családban élő
gyerekek csak abban az esetben fogadnának örökbe, ha nekik nem lehet saját
gyermekük. Ezzel szemben a gyermekotthonban élő gyerekek mindegyike kivétel
nélkül örökbe fogadna egy vagy több gyermeket. Az indok az volt, hogy ők tudják,
hogy milyen család nélkül felnőni, és ezt nem kívánják senkinek.
Szeretném, ha minden pedagógus, minden felnőtt tisztában lenne azzal, hogy
milyen az élet a gyermekotthonban, és mennyire igénylik azok a gyerekek. a szeretetet.
A pedagógus feladata nemcsak a tanítás, hanem a nevelés is!
*

*

*

Témavezető: Bálint Ágnes főiskolai tanársegéd
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PSZICHOLÓGIA
EGY REJTÉLYES RENDELLENESSÉG KIHÍVÁSAI (A FEJLESZTHETŐSÉG
NYOMONKÖVETÉSE EGY KISFIÚ ESETÉBEN

DEÁK ANITA
Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai
Kar, Győr
Az autizmus jellemző jegyeit mutató gyerek személyiségének folyamatos
vizsgálata dolgozatom témája.
Kutatásom célja az autisztikus tünetek vizsgálata egy kisfiú esetében és
fejleszthetőségének feltárása.
Személyes találkozásom az autizmussal vezetett e téma mélyebb vizsgálatára.
Módszereim: megfigyelés, dokumentumelemzés,
tanulmányozása, interjúk és tesztek.

a

gyermek

munkáinak

Hosszú évek óta nyomon tudom követni a kisfiú fejlődését. Kérdés volt
számomra, hogy az ő esetében a speciális intézményi nevelés vagy az integrált
elhelyezés eredményesebb-e?
Az Autizmus Alapítvány és Kutatócsoport által autisztikusnak diagnosztizált
gyermeket több éven át a budapesti Laters Óvodában fejlesztették. 7 éves korától egy
kisváros általános iskolájában integráltan nevelődik, a nyilvánvaló másság ellenére a
szociális beilleszkedése jó szintű.
A vizsgálataim egyértelműen arról győztek meg, hogy az ő esetében tudatos
nevelői együttműködéssel eredményesen fejleszthető.
*

*

*

Témavezető: Wappel Kálmánné főiskolai adjunktus
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PSZICHOLÓGIA
A VIZUÁLIS EMLÉKEZET DEFICITJE A REY-KOMPLEX FIGURA
TESZTTEL VIZSGÁLVA (A KORSAKOW-SZINDRÓMÁS BETEGEK
ELKÜLÖNÍTÉSE A KRÓNIKUS ALKOHOLISTÁKTÓL)

DEZSŐ LINDA
Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest
A vizsgálat célja a Ryback-féle kontinuum-hipotézis ellenôrzése volt a vizuális
memória deficitet illetôen. A hipotézis szerint az alkohol okozta kognitív deficiteket
egy kontinuum mentén fejezhetjük ki. Ebben a kontinuumban a krónikus
alkoholbetegek képességei az absztinens illetve az alkalmi ivók és a Korsakowszindrómások között helyezkednek el.
A hipotézis ellenôrzésére a Rey-Komplex Figura Tesztet használtuk, amely a
téri-vizuális memóriára és a prefrontális régió sérülésére egyaránt érzékeny. Az
alkalmazott teszt olyan komplex feladat, amely - a munkaemlékezet (WM, Baddley,
1996.) pszichológiai modelljében gondolkodva- az executiv funkciót illetve a vizuális
és verbális perifériát egyaránt mozgósítja.
Eredményeink alapján a két betegcsoport deficitjében nemcsak szignifikáns
mennyiségi, hanem minôségi különbség is van. Míg a krónikus alkoholbetegek
felidézési hibái és információ-feldolgozási stratégiája minôségileg nem különbözött az
absztinens kontrollcsoportétól; a Korsakow-szindrómás betegek mindkét szempontból
szignifikánsan eltérô teljesítményt mutattak.
Az eredmények elôtérbe állítják a kontinuum-hipotézissel szembeni azon
feltevést (Cermak és Butters), hogy két eltérô neuropszichológiai hátteru betegségrôl
lehet szó.
*

*

*

Témavezető: Dr. Kónya Anikó egyetemi docens
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PSZICHOLÓGIA
AZ ANTICIPÁLT KOGNITÍV DISSZONANCIA REDUKCIÓ

DOMJÁN MÁRIA KATALIN, SZÉP ISTVÁN
A szociálpszichológia egyik központi témája az attitűdök és a viselkedés
viszonya, az attitűdök változása, illetve megváltoztatása a személyközi kommunikáció,
a meggyőző közlés által.
Az egyik legjelentősebb elmélet, mely az attitűdök, nézetek személyen belüli
viszonyait írja le Festinger kognitív disszonancia elmélete. Az elmélet alapjait széles
körű vizsgálatoknak vetették alá, alkalmazták a jelenségek leírására és magyarázatára,
predikciói igaznak bizonyultak.
A kognitív disszonancia elmélete alapvetően a nézetek, attitűdök (kognitív
elemek) közötti össze nem illés, disszonancia hatásainak megmagyarázására fektette a
hangsúlyt. Kísérletünkben megpróbálkoztuk az elmélet alapfeltevéseit kiterjeszteni
azokra a helyzetekre, amelyben a nézetek (kognitív elemek) között összeillés,
konszonancia áll fenn. A nézetekkel összeillő, azzal konszonáns viselkedés megjelenése
olyan helyzetben, amikor a személyek nagy része saját nézeteivel ellentétes viselkedést
tanúsít, az anticipált kognitív disszonancia redukció mechanizmusával
megmagyarázható jelenség. Ennek a mechanizmusnak a létét és néhány környezeti
befolyásoló tényezőjét vizsgáltuk kísérletünkben.
Véleményünk szerint az anticipált kognitív disszonancia redukció mechanizmusa
széles körben (munkahelyen, oktatási intézményekben) alkalmazható a nem kívánt
viselkedések megszüntetésére, illetve a kívánt viselkedések kiváltására.
*

*

*

Témavezető: János Réka tanársegéd
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PSZICHOLÓGIA
A MEGKÜZDÉSI STRATÉGIÁK DAGANATOS BETEGSÉGEKBEN
SZENVEDŐ NŐKNÉL

DÖBÖR ÁGOTA
Debreceni Egyetem Bölcsésztudományi Kar, Debrecen
A dolgozatban a megküzdési stratégiák szerepét vizsgáltam. A vizsgálatban 33
(17 daganatos és 16 egészséges) nő vett részt, akik a Folkman-Lazarus féle Ways of
coping, valamint a Holmes-Rahe féle életesemény skálát töltötték ki. Arra szerettem
volna választ kapni, hogy megfigyelhető-e különbség a megküzdési stratégiák terén a
két minta között. Hipotézisem szerint a copingjukban eltérés figyelhető meg, vagyis a
daganatosokra inkább az érzelemközpontú, míg a nem daganatosokra inkább a
problémaközpontú stratégia a jellemző.
A teszteredményeken kétmintás t-próbát végeztem. A vizsgálati hipotézisem
részben igazolódott, mivel a kapott elemzés szerint két megküzdési módban (melyek
érzelemközpontú megküzdési módok) mutatkozott szignifikáns különbség a két minta
között. Mind a menekülés, mind a minimalizálás esetén a szignifikancia 0.006 volt.
Mindezek - kiegészítve egy nagyobb mintán végzett vizsgálattal - hasznosak lehetnek a
daganatosokkal folytatott pszichoterápiák során, hiszen felhívják a figyelmet a
daganatosok és az egészségesek közti alapvető megküzdési eltérésekre.
*

*

*

Témavezető: Dr. Szabó Csaba egyetemi adjunktus
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PSZICHOLÓGIA
PERCEPTUÁLIS ELHÁRÍTÁS VIZSGÁLATA AGYI KIVÁLTOTT
VÁLASZOKKAL

FARKAS JOHANNA, HERMANN ZSUZSANNA, PUSKÁS ANDREA
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Pécs
Dolgozatunkban a perceptuális elhárítás jelenségét kívántuk demonstrálni, agyi
kiváltott válaszokkal. Feltételeztük, hogy az alábbi két változó lesz hatással a képek
által kiváltott válaszokra: az egyik a képek emocionális terheltsége (tabu ill. kontroll
képek), a másik a személyek represszor ill. szenzitizátor mivolta. Úgy gondoltuk, hogy
szenzitizátor csoport esetén, a tabu képeknél a P300 komponens amplitúdója megnő,
szemben a represszor csoporttal. Ez az érzelmi és kognitív feldolgozásra reflektál.
Vizsgálati személyeinket az MMPI-próba, Represszió-Szenzitizáció Skálájával
válogattuk ki, ilyen módon három csoportot alakítottunk ki.(represszor, szenzitizátor,
kontroll.) Az ingeranyag hat kategóriában 30 tabu és 30 kontroll képet tartalmazott. Az
egyes képeket 200 msec időtartamig mutattuk be, random módon, eközben ERP
hullámokat regisztráltunk.
Az adatok statisztikai analízisét a P3 és P4 elvezetéseknél végeztük a 250-350
msec-os időintervallumban. Mindhárom csoport esetén regisztráltunk féltekei
különbségeket. Meglepő volt, hogy a represszor csoportnál a bal félteke volt aktívabb
szemben a szenzitizátor csoport jobb féltekei aktivitásával. A jobb féltekére
összpontosítva, a represszoroknál és a szenzitizátoroknál is nagyobb volt az amplitúdó a
kontroll képek esetén, mind a tabu képek esetén. Ez a tény a represszor csoport esetén
alátámasztja hipotézisünket, míg a szenzitizátor csoportnál nem. Ezen kívül a
represszoroknál a tabu képek esetén a válaszokat a pozitív tartományban, míg a
szenzitizátoroknáll a negatív tartományban regisztráltuk. Előzetes eredményeink azt
valószínűsítik, hogy a represszor és szenzitizátor csoport kognitív feldolgozásában
különbségek vannak az emócionálisan terhelt képek esetén.
*

*

*

Témavezető: Bernáth László tanszékvezető
Hernádi István, dr. egyetemi adjunktus
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PSZICHOLÓGIA
A TÉRI VONATKOZTATÁSI RENDSZEREK VÁLTAKOZÁSAI
KISGYERMEKKORBAN EGO- VAGY / ÉS ALLOCENTRIKUS ?

FELHŐSI GABRIELLA, SCHNELL ZSUZSANNA
Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Szeged
Dolgozatunkban óvodás gyermekeknek a tér tagolása során használt perspektíváit
vizsgáljuk. Az ebben a témában korábban elvégzett számos kultúrközi kutatás
relativista kicsengésű eredményei alapján arra számítottunk, hogy a magyar gyermekek
is döntően a magyar nyelvben domináns egocentrikus referenciakeret fogják alkalmazni
a nemverbális téri feladatok megoldása során. Emellett arra is kíváncsiak voltunk,
hogyan függ össze a kor és az egyes perspektívák használatának gyakorisága, erősödike az egocentrikus preferencia a növekedéssel, a nyelvi fejlődéssel párhuzamosan. Végül
azt is vizsgáltuk, mennyire maradnak következetesek a gyermekek a kezdetben
alkalmazott viszonyítási kerethez a többi feladatban, mennyire tekinthetők szilárdnak a
jelen lévő perspektívák. A kísérletben a szegedi közponi óvoda 59 kis, középső és nagy
csoportos (54-74 hónapos) óvodás gyermeke vett részt. Három feladatot oldottak meg,
mindegyikben egy megfigyelt téri helyzetben adott irányt kellett 180 -os elfordulás után
több irány közül kiválasztaniuk. Az első feladatban egy kihegyezett ceruza, a
másodikban a ceruza és mellette egy önmagában orientált játéktárgy, a harmadikban
különböző méretű köröket ábrázoló kártyák tartalmazták az irányultságot. Az
eredmények szerint - várakozásunktól eltérően - a gyermekek nem részesítik előnyben
az egocentrikus perspektívát. A korcsoportok között csak a harmadik feladatban - ahol
nem csak horizontális irányokat látnak - mutatkozik szignifikáns eltérés. Az önmagában
irányult tárgy hatására a gyermekek szignifikánsan nagyobb arányban viszonyítanak
ahhoz, azaz könnyebben tekintenek egy másik tárgyat referenciának, mint saját testüket.
Összességében megállapíthatjuk, hogy a két perspektíva - az ego- és az allocentrikus ebben az életkorban párhuzamosan van jelen, a gyerekek köztük szinte véletlenszerűen
választanak. Mind a fejlődés folyamatának, mint a relativizmus kérdésének tisztábban
látásához szándékunkban áll a kísérletet további korcsoportokkal is elvégezni.
*

*

*

Témavezető: Pléh Csaba egyetemi tanár
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PSZICHOLÓGIA
A STRESSZ ÉS A KIÉGÉS VIZSGÁLATA A SZOCIÁLIS TÁMOGATOTTSÁG
FÜGGVÉNYÉBEN A PEDAGÓGUS PÁLYÁN

FENYVESI ANGÉLA, VINCZE JÓZSEF
Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely
A dolgozat célja a pedagógusok emberi kapcsolatainak, terheltségének,
stressztűrő képességének tényfeltáró vizsgálata, a témában megjelenő szélsőségekre,
illetve jellemző tendenciákra való figyelemfelkeltés, szem előtt tartva az egyre
sürgetőbb prevenciós beavatkozást.
Azon kérdésekre szerettünk volna választ kapni, hogy mennyire jellemző a
pedagógus pályán dolgozók körében a kiégettség, milyen jellegű és mértékű szociális
támogatással bírnak munkahelyi, illetve személyes problémáik tekintetében, illetve a
vizsgált faktorok, csoportok között milyen összefüggések és különbségek tárhatók fel,
melyek a kiégés megelőzésében vagy a hatékony intervencióban támpontokként
szolgálhatnak. Emellett kíváncsiak voltunk arra is, hogy a pedagógus pályán megélt
stressz mértéke milyen mértékű, mely faktorok okoznak erős stresszt, illetve, hogy a
vizsgált stresszfaktorok milyen kapcsolati rendszert alkotnak.
Dolgozatunk alapjául egy kérdőíves felmérés szolgál, melyet a 2000/2001-es
tanév első félévének végén, általános- és középiskolákban tanító 185 pedagógus töltött
ki. A mérés egyrészt nyílt végű kérdőívvel, valamint négy, a szociális támogatottságot,
a pszichológiai immunrendszer „monitorozó-alkotó-végrehajtó” alrendszerének három
alskáláját, a munkahelyi stressz jellegét és a kiégést vizsgáló skálával történt.
Eredményeink több, már korábbi vizsgálatokban kimutatott jelenséget, problémát
erősítenek meg. A sokoldalú vizsgálatból kiemelhető főbb eredményeink alátámasztják
azon feltételezésünket, miszerint a pedagógusok jelentős része nem támaszkodhat a
személyiség azon erőforrásaira, melyek a stresszel való megküzdésben a társas közeg
erőforrásainak felkutatásában, irányításában és kontrollálásában jelentős támaszt
nyújthatnának. Ebből adódóan a szociális támogatottság sem ad segítő támpontokat a
munkahelyi stressz kezelésében.
Vizsgálatunk fontos támpontokat adhat a pedagógus pályán megjelenő
problémák, ezek halmozódása következtében kialakuló kiégés prevenciójában és
intervenciójában. Dolgozatunkban ezen a téren konkrét lépések feltárásával is
foglalkoztunk.
*

*

*

Témavezető: Holecz Anita főiskolai tanársegéd
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PSZICHOLÓGIA
A NEMI SZTEREOTÍPIÁK MEGJELENÉSE A REKLÁMOKBAN

GALASKÓ DÉNES
Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Szeged
Dolgozatom célja, hogy megvizsgálja, hogyan jelennek meg a nemi szerepekkel
kapcsolatos szerepsztereotípiák a Magyarországon bemutatott televíziós reklámokban.
A legtöbb – főleg külföldön végzett – kutatás arra a következtetésre jutott, hogy a
televízióban a nőket általában a hagyományos nemi sztereotípiáknak megfelelően
alárendeltnek és passzívnak ábrázolják, míg a férfiakat aktívnak és dominánsnak.
Alaphipotézisem szerint a magyarországi tévéreklámokban a nők és a férfiak
alapvetően a hagyományos nemi sztereotípiáknak megfelelően jelennek meg. A
vizsgálati anyagot 136, különböző magyar nyelvű tévécsatornákon sugárzott reklám
képezte. Az anyagot tartalomelemzéssel vizsgáltam.
Eredményeim szerint bizonyos típusú termékeket – a tisztítószereket és
szépségápolási szereket – döntő többségben nők hirdettek, míg műszaki cikkeket főleg
férfiak reklámoztak. Ezen túl a nők jóval többször jelentek meg szülői (anyai),
háztartásvezetői és csábító szerepekben, míg a férfiak szakértői szerepben. A
statisztikai elemzésen túl reklámelemzéssel összehasonlítottam két-két reklámot, ahol a
hirdetett termékek és a kísérő szövegek megegyeztek, de az egyik reklámban nő, a
másikban férfi volt a főszereplő. Ezekben a reklámokban a férfiak és a nők a
hagyományos nemi sztereotípiáknak megfelelően jelentek meg.
*

*

*

Témavezető: Dr. Fülöp Márta docens
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PSZICHOLÓGIA
A LATERÁLIS DOMINANCIA VIZSGÁLATA AZ ALSÓ TAGOZATOS
TANTÁRGYAK TÜKRÉBEN

GAZSI ILDIKÓ
Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely
Az emberi agy a mai napig tartogat meglepetéseket a tudósok, kutatók számára.
Titka a sokrétűsége, felépítésének összetettsége és működésének bonyolultsága. A
személyiséget formáló két különböző félteke működésének megfigyelése, esetleges
megértése az utóbbi évtizedekben előtérbe került. A két eltérő féltekéből kialakuló
lényegi sajátságokat, és ebből következően a személyiséget nem lehet figyelmen kívül
hagyni.
Dolgozatom célja, hogy az agy felépítéséről, működéséről, aszimmetriájáról
betekintést nyújtsak, illetőleg rávilágítsak a dominancia és a lateralizáció
kialakulásának fontosságára, a dominancia zavarok következményeire, a kezesség
problémájára. Vizsgálatom fő hangsúlyát a dominancia és az alsó tagozatos gyermekek
tanulási teljesítményének összefüggéseire fordítottam. Első felmérésem 40 alsó
tagozatos gyermeket érintett, majd összehasonlítás céljából 40 nyolcadik osztályos
tanulóval végeztettem el a laterális dominancia tesztet.
A kérdések megválaszolására értelemszerűen korrelációszámítást, átlag-,
szórásszámítást, valamint kétmintás t-próbát végeztem. Bíztató eredmények mellett
fontosnak tartom megemlíteni, hogy dolgozatomban e terület kicsiny részét
tanulmányoztam, ezért érdemesnek tartom e témakörben a további vizsgálódást.
*

*

*

Témavezető: Dr. Gáspár Mihály főiskolai docens
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PSZICHOLÓGIA
PÁRVÁLASZTÁS: IMPRINTING VAGY HOMOGÁMIA

GYURIS PETRA, KÖVES PANNA
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Pécs
Számos eddigi vizsgálat feltárta, hogy a hosszú távú kapcsolatok kialakulásában
fontos szerepet játszik a homogámia; a párok hasonlóságot mutatnak a fizikai
megjelenés, személyiségjegyek, intelligencia, és más jellegek tekintetében. Kísérletünk
célja az, hogy az eddigieknél világosabb képet kapjunk arról, hogy a gyerekkori
bevésődés (imprinting) illetve a felnőttkori homogám preferenciák (fenotípusos
illesztés) miként vesznek részt a férfiak fizikai megjelenésre irányuló párválasztásában.
Ehhez kétféle “tablót” készítettünk: az egyiken a férfi anyjának képe, a másikon a férj
fényképe szerepelt bal oldalt. Jobb oldalon mindkét esetben a feleség képe és három
kontroll kép volt látható. A ksz- ek feladat az volt, hogy az arc jellegzetességeinek
alapján hasonlósági sorrendet állítsanak fel a bal oldali képhez. A kapott eredmények
statisztikai kiértékelése alapján kiderült, hogy egyrészt mindkét esetben nagyobb
százalékos gyakorisággal választották a feleséget a leghasonlóbbnak, másrészt a
feleségeket nagyobb gyakorisággal találták a férj anyjához, mint a férjhez
hasonlóbbnak. Ezekből arra lehet következtetni, hogy a férfiak inkább az anyjukat, mint
magukat használják templátként a párválasztáskor, azaz gyermekkorban az Oidipális
kapcsolatban történhet meg a bevésődés. A párválasztásban mind az imprinting, mind a
homogámia szerepet játszik, de nagyobb hangsúlyt kap az imprinting.
*

*

*

Témavezető: Bereczkei Tamás tanszékvezető, egyetemi docens
Bernáth László tudományos munkatárs
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PSZICHOLÓGIA
ÉSZREVESZIK-E AZ ÓVÓDÁSKORÚ GYERMEKEK A TÁRSALGÁSI
MAXIMÁK MEGSÉRTÉSÉT?

HAMVAS EDINA ANTÓNIA
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Pécs
A kognitív fejlődéslélektannal foglalkozó kutatók széles tábora egyetért abban,
hogy mások és magunk viselkedésének értelmezésére, magyarázatára és előrejelzésére
egy olyan ismeretrendszert hívunk segítségül, melynek révén mentális állapotokat
vagyunk képesek tulajdonítani önmagunknak és másoknak. Ezt az ismeretrendszert
nevezzük népi vagy naiv tudatelméletnek. A jelen vizsgálat a gyermeki tudatelmélet
fejlődése és a pragmatikai képességek közötti kapcsolatot kívánja elemezni.
Feltételezzük, hogy a propozícionális attitűdök reprezentációjának megjelenése feltétele
bizonyos pragmatikai képességek elsajátításának is. A vizsgálat hipotézise szerint azok
a gyerekek, akik még nem rendelkeznek a hamis vélekedés fogalmával, nem ismerik fel
a Grice által meghatározott társalgási maximák megsértését sem.
A vizsgálatban 45, 3-6 év közötti óvodás vett részt. A vizsgálat első szakaszában
a Bp.-Binet intelligencia teszt felvételére került sor, majd minden korcsoportnál (3, 4
ill. 5 évesek) a klasszikus hamis vélekedés teszttel (Wimmer és Perner, 1983) mértük
fel a hamis vélekedés fogalmának meglétét. Az eredmények ismeretében két csoportra
osztottuk a gyerekeket, akik teljesítették a téves vélekedés tesztet, illetve akik nem. E
két csoport ezután magnóról olyan párbeszédeket hallgatott, melyekben megsértették a
társalgási maximákat.
Az eredmények igazolták hipotézisünket, mivel a gyerekeknek az a csoportja,
akik már kialakították a hamis vélekedés fogalmát, szignifikánsan eredményesebben
teljesítettek a társalgások megértésének kísérleti helyzetében.
Eredményeink illenek abba a tágabb elméleti keretbe, mely a nyelvelsajátítás
kognitív előfeltételeire helyezi a hangsúlyt, és a fogalmi fejlődést pedig alapvetően
konstruktivista módon jellemzi.
*

*

*

Témavezető: Kiss Szabolcs egyetemi tanársegéd
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PSZICHOLÓGIA
A VESZEKEDÉS INTERPERSZONÁLIS FORGATÓKÖNYVÉNEK
VIZSGÁLATA 7-8 ÉS 13-14 ÉVES GYEREKEK KÖRÉBEN

HOLCSIK ERZSÉBET, KÁROSSY KATALIN, VINCZE ORSOLYA
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Pécs
A szociális sémák vizsgálati területén belül nagy jentőséggel bír a forgatókönyvelmélet (Schank és Abelson 1977). A forgatókönyvek a szociális viselkedés kognitív
reprezentációi, egy sztereotip helyzet szereplőinek rutinszerű akciósorozatát akció
sémák segítségével írják le. A forgatókönyvek sajátos típusai az interperszonális
forgatókönyvek (László J. 1981), amelyek a cselekvéssorokon kívül interperszonális
szerepeket, és interperszonális célú interakciókat is tartalmaznak. A forgatókönyvek,
mint a tárgyi és szociális világ esemény-reprezentációi fontos szerepet játszanak a
gyermekek ismereteinek szervezésében is (Nelson 1986).Vizsgálatunkban arra a
kérdésre kerestünk választ, hogy rendelkeznek-e a gyermekek interperszonális
helyzetekre vonatkozó forgatókönyvekkel, tükrözik-e ezek a szociális kompetencia
fejlődését, illetve megjelennek-e bennük a kulturális nemi szerepeknek megfelelő
sztereotip viselkedési minták. A vizsgálat egy sajátos interperszonális helyzetre, a
veszekedésre irányult. Összesen 120 vizsgálati személy volt két korcsoportból, 7-8 és
13-14 évesek, ezeken belül külön vizsgáltuk a veszekedés forgatókönyvét nemek, és
helyzetek szerint. A helyzetek arra vonatkoztak, hogy a gyermeket a saját vagy a másik
nem veszekedéséről kérdeztük-e. Egy előkísérlet eredményei nyomán összeállított
történetet kellett minél többféleképpen befejezniük. A kapott történetekben szereplő
tartalmilag azonos elemeket tekintettük egy akció kategóriának, amelyek gyakorisági
előfordulását khi-négyzet próbával vizsgáltuk meg. Az eredmények azt mutatják, hogy
a veszekedés helyzetre találhatunk forgatókönyv alapon szerveződő reprezentációt a
gyermekkorban. Fontosabb szignifikáns eredmények: a „felnőtt beavatkozás” akció
kategória gyakoriságának eltérése a korosztályok között, ez mutatja a szociális
kompetencia fejlődésének megjelenését a forgatókönyvben, továbbá szignifikáns eltérés
a békülékenység tekintetében a lányok javára, mely mutatja, hogy a kapott
forgatókönyv olyan szociális ismeretszervező reprezentáció a gyermekek számára, ami
a kulturális nemi szerepeknek megfelelő viselkedési elemeket is tartalmaz.
*

*

*

Témavezető: Dr. László János egyetemi tanár
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PSZICHOLÓGIA
A ZENEI KÉPZÉS ÉS A STREAM SZEGREGÁCIÓ ÖSSZEFÜGGÉSE

HONBOLYGÓ FERENC
Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest
A hallási észlelés kutatásának alapvető kérdése az, hogy hogyan hoz létre az
észlelőrendszer a külvilágból érkező ingerekből jelentéssel bíró, perceptuális
egységeket. Bregman szerint ez a látáshoz hasonlóan a perceptuális organizáció Gestalt
elvei alapján történik, amely elvek a figura-háttér elkülönítést végzik. Hallás esetén ezt
a folyamatot nevezik stream-szegregációnak.
A jelenség laboratóriumi vizsgálatára szintén Bregman dolgozott ki módszert,
melynek lényege, hogy három mély és három magas hang váltogatja egymást
különböző gyorsasággal, és bizonyos sebességnél a hangok idői szerveződése felborul,
és frekvencia szerint különülnek el.
Vizsgálatomban ezt az alapkísérletet használtam fel annak tanulmányozására,
hogy van-e valamilyen különbség a zenész és a nem zenész személyek között a hallási
észlelés tekintetében. Feltételeztem, hogy a sok éves zenei tréning hatással van a
zenészek percepciójára, amely jelentkezni fog a stream-szegregációban is.
26 kísérleti személy vett részt a vizsgálatban (13 zenész és 13 nem zenész). A
személyek csoportosan vettek részt a vizsgálatban, és feladatuk az volt, hogy eldöntsék,
hogy a magnetofonon keresztül bemutatott hangmintákat egy ötfokú skálán mennyire
gondolják szegregálónak.
Az eredmények alátámasztották hipotézisemet: a zenészeknél azonos ingerek
közötti idői különbség esetén kisebb stream-szegregáció jelentkezett, mint a nem
zenészeknél.
*

*

*

Témavezető: Dr. Csépe Valéria egyetemi docens
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PSZICHOLÓGIA
AZ ÖNÁLLÓSODÁS ÚTJÁN - AZ ÁTPÁRTOLÁS

JAKAB TÍMEA, MAKARA VERONIKA
Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi és Művészeti Főiskolai Kar,
Nyíregyháza
Az átpártolás jelensége a mindennapi tapasztalatban kézzelfoghatóan jelenik meg
a tanár-diák kapcsolatban. Az átpártolás folyamat jellege miatt nehezen nyomon
követhető jelenség, az erre a témára irányuló kutatási eredmények a pedagógiának
nagyon kamatozóak lennének.
Dolgozatunkban a bizalmi személyek változásán keresztül próbáltuk nyomon
követni az átpártolás folyamatát. Vizsgálatainkat az alsótagozatosok, 7-8 évesek és a
felsőtagozatosok, 10-11 évesek körében végeztük el.
Előfeltevésünk volt, hogy a bizalmi szerepet betöltő személyek az életkorok
függvényében változnak, és vizsgáltuk, hogy a változások a bizalmi személyek milyen
körét érintik.
A strukturált interjúval felvett válaszok eredményei azt mutatták, hogy változást
első sorban a gyerek-szülő (felnőtt) kapcsolatban lehet kimutatni.
Az eredmények azt mutatták, hogy az alsótagozatosoknál az átpártolás már a
bizalmi személyek választásában megjelenik, ami abban nyilvánul meg, hogy a bizalmi
személyek között feltűnnek a kortárscsoport tagjai is, de még nagy változatossággal.
A felsőtagozatosoknál ez a bizalmi személyek körének szűkülésében és
összetételük megváltozásában folytatódik, amely a kapcsolatok számának csökkenését,
egyben intenzitásának fokozódását jelenti.
*

*

*

Témavezető: Kőműves Zsuzsanna főiskolai tanársegéd
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PSZICHOLÓGIA
AZ EGYSZÜLŐS CSALÁDMODELL HATÁSA A GYERMEK
SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉSÉRE ( EGY FALUSI ISKOLA TÜKRÉBEN )

KOCSIS KAMILLA
Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai
Kar, Győr
A család válságáról beszélni ma már szinte közhelynek számít. A válások
arányának, a házasságon kívül születő gyerekek számának rohamos emelkedése sok
emberben ellenszenvet, kellemetlen gondolatokat indukál. Egyre több statisztika
tanúskodik arról, hogy a deviáns cselekedetet elkövetők között csonka családban
felnövekedettek nagyobb arányban fordulnak elő, mint intakt családban élő társaik.
Felmerül tehát a kérdés, hogy valóban a családszerkezet felelős-e mindezért, illetve
valamelyik szülő hiánya egyértelműen negatív irányba sodorja-e a személyiség
fejlődését. Kutatásom ezen a gondolaton alapul.
Arra kerestem a választ, hogy a családszerkezet befolyásolja-e, ha igen, milyen
mértékben a gyermek személyiségfejlődését, azaz a csonka családban lehet-e ép, a
társadalmi normáknak megfelelően szocializálódott gyermeket felnevelni?
A témával kapcsolatos vizsgálataimat egy kisebb falusi iskolában végeztem el. A
mintában szerepelt egyedülálló apa is anya is, volt elvált és megözvegyült szülő,
házasságon kívül született gyerek. A dolgozat közöl egy átfogó statisztikát a település
családokra vonatkozó adatairól. A kutatás során interjút készítettem illetve
beszélgettem a szülővel, a pedagógussal és a gyerekkel, valamint a tanulókat felkértem
egy fogalmazás készítésére jövőbeli terveikről.
Az eredmények azt igazolták, hogy a családszerkezet megváltozása nyomot hagy
a gyermek személyiségfejlődésében negatív és pozitív irányban egyaránt. Abban, hogy
a későbbiekben melyik válik dominánsabbá, a környezetnek és a társadalomnak nagy
szerepe van. A fokozott elvárások a szülőre és a gyerekre nyomást gyakorolnak, ami
gyakran vezet magatartási és hangulati abnormalitáshoz. Az egyszülős család nem jobb
vagy rosszabb a hagyományos családnál, vannak dolgok amiben az előbbi, és vannak
amiben az utóbbi ad többletet a gyereknek, de egyik sem kevesebb a másiknál.
*

*

*

Témavezető: Orossné Török Sarolta főiskolai adjunktus
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PSZICHOLÓGIA
A MUNKAHELYI ELÉGEDETTSÉGET ÉS ELKÖTELEZETTSÉGET
BEFOLYÁSOLÓ SZEMÉLYES ÉS SZERVEZETI TÉNYEZŐK

KOVÁCS ISTVÁN, SZILÁGYI ENIKŐ
Babes Bolyai Tudományegyetem, Románia, Kolozsvár
A szakirodalom szerint a munkával való elégedettség a munkával kapcsolatos
pozitív, illetve negatív érzésekre és attitűdökre vonatkozik. Ezzel szemben az
elkötelezettség úgy határozható meg, mint a szervezeti célok és értékek elfogadása,
hajlandóság a szervezet javára való tevékenykedésre, ill. szándék a szervezet keretein
belül való maradásra. Mind az elégedettség, mind pedig az elkötelezettség számos
munkával kapcsolatos tényezőtől függ, de ugyanakkor személyes tényezők is
befolyásolják.
Vizsgálatunk célja ezeknek a tényezőknek a feltérképezése, ill. annak kimutatása,
hogy az olyan személyes tényezők, mint a nem, életkor, végzettség hogyan
befolyásolják az elégedettséget és elkötelezettséget; hogy létezik-e összefüggés a
munkával kapcsolatos tényezők (fizetés, munkahelyi körülmények) és az elégedettség,
ill. az elkötelezettség között.
Az általunk felhasznált mérési eszköz a kérdőiv volt, amelyet különböző nemű,
életkorú, végzettségű és foglalkozású személyek esetében alkalmaztunk.
Eredményeink szerint a leggyakoribb munkával való elégedettséget biztositó
tényezők: a munkafolyamat, a kollegákkal való kapcsolat, a munkakörülmények, mig
az elégedetlenséget olyan tényezők okozzák, mint a szervezés, a bürokrácia és a
munkaidő. Az elkötelezettséget a fizetéssel való elégedettség, az életkor és a régiség
befolyásolja. Ilyen tipusú vizsgálatok következményeképpen bekövetkezhet a
szervezeti feltételek olyan jellegű megváltoztatása, amely maximális elégedettséget
biztosithat az alkalmazottak számára.
*

*

*

Témavezető: János Réka tanársegéd
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PSZICHOLÓGIA
INTELLIGENCIA ÉS MODULARITÁS

KOVÁCS KRISTÓF
Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest
Az intelligencia-vita egyik kulcskérdése az unikalitás elvének szembenállása a
képességek többszörös elméletével, amely szinonimájaként újabban a szakirodalom a
kognitív tudományból ismert modularitás koncepcióját kezdi használni.
A kérdés kapcsán a képességek többszörös természetének három jellegzetes
elméletét hasonlítom össze az elme architektúrájának moduláris felfogását hirdető
kognitív elméletekkel, kiemelve a két elméletrendszer hasonlóságait és különbségeit,
valamint mindeme – területspecifikus – megközelítések szembenállását az intelligencia
egy szempontú, területáltalános megközelítésével.
Áttekintem az intelligencia-vita társadalmi jelentőségét és ennek hatását az egyes
teoretikusok munkáira. Az evolúciós érvelés kapcsán elemzem, azt, hogy a) hogyan
viszonyul a modern evolúciós pszichológia az egyéni különbségek kérdéséhez, és
mennyiben igazolható ez a megközelítés, b) a területáltalános – területspecifikus
ellentét hogyan illeszkedik a darwini keretbe és végül c) különféle, az evolúció
természetéről való elgondolásoknak mennyiben felel meg az egy szempontú, illetve a
többtényezős intelligencia-felfogás.
A szűkebb kérdésfelvetésen keresztül két szemlélet határterületét vizsgálom,
amelyek fogalmi közeledése megítélésem szerint progresszív, és kulcsfontosságú
mindkét terület számára. Az intelligencia kutatása az evolúciós, ill. kognitív tudományi
szempontok alkalmazásával integrálódhatna egy modernebb, tudományközi
megközelítésbe; a másik oldalon pedig egyrészt az evolúciós pszichológia a variabilitás
figyelembe vételével a darwini érvelést tehetné megalapozottabbá, másrészt a mentális
képességek egyéni különbségeinek önmagában és önmagáért való vizsgálata értékes
részét képezhetné a kognitív tudomány interdiszciplináris szemléletének.
*

*

*

Témavezető: Pléh Csaba egyetemi tanár
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PSZICHOLÓGIA
A MAGÁNY PROBLEMATIKÁJA A SZOCIALIZÁCIÓ FOLYAMATÁBAN

KOVÁCS KRISZTINA
Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai
Kar, Győr
Témaválasztásomat elsősorban az a tapasztalatom indokolta, hogy szűkebb és
tágabb ismeretségi körömben egyaránt sok a magányos ember; másrészt úgy gondolom,
hogy a mai világban az elmagányosodás folyamata egyre nagyobb problémát jelent,
mégpedig jelentős embertömegek számára.
Engem főként az érdekelt, hogy miért lesz egy ember magányos. A kiváltó
okokat kerestem, s hittem: a probléma gyökere valahol a korai gyermekkorban, a
neveltetésben és a társadalmi helyzetben keresendő. Ezen túlmenően célom volt a
magány következményeinek feltárása is.
Kutatásomat a különböző szakirodalmak áttanulmányozása után három
esettanulmány készítésével egészítettem ki. Utóbbiak összeállításához a következő
módszereket alkalmaztam: beszélgetés, interjú, megfigyelés, valamint pedagógusi
jellemzés. Dolgozatom végén a magányos embereknek próbálok segítséget nyújtani a
probléma elfogadásához, ill. leküzdéséhez.
Kutatómunkám alapján a magány oki tényezői (a teljesség igénye nélkül) a
következők: külső körülmények, modernizáció, családi nevelés hibái, családon kívüli
nevelkedés, a házasság problémái, válás, megözvegyülés, romboló deszocializáció,
lakótelepi élet, szociálpolitikai problémák, személyiség, félénkség, vizsgaidőszak,
homoszexualitás. A magány következményei közül is megemlítenék néhányat:
elidegenedés, pszichés és szociális zavarok, káros szenvedélyek kialakulása,
öngyilkosság.
Mindezeket a három eset alátámasztja, továbbá bizonyítja, hogy ezen állapot
leküzdése nem lehetetlen, csupán az énerők felhasználására, néhány fontos személy
támogatására, valamint célok kitűzésére van szükség. Ezek segítségével a
gyermekkorban gyökerező, serdülőkorban elmélyülő felnőttkori magány megelőzhető.
*

*

*

Témavezető: Orossné Török Sarolta főiskolai adjunktus
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PSZICHOLÓGIA
A KOMPETENCIAÉRZÉS NÖVELÉSÉNEK HATÁSA A SZORONGÓ
GYEREKEK TELJESÍTMÉNYÉRE

KOVÁCS ZSUZSA, CSŐSZ RÉKA
Kisérletünkbem az iskolai teljesítmény, a vizsga-helyzetekben való szorongás és
a tanulási potenciál közötti összefüggést szándékoztunk vizsgálni. Eddigi vizsgálatok
azt mutatják, hogy olyan helyzetekben, mint például az iskolai felelés vagy amelyekben
klasszikus intelligencia tesztekkel próbálják felmérni a teljesítményt, az eredményeket
nagy mértékben torzíthatják non-intellektuális természetű tényezők. Így például túlzott
szorongás esetében még egy egyébként kimagasló képességű alany eredményeit is
negatív irányba befolyásolja. Kisérletünkben III. és IV.-es gyerekek vettek részt, akiket
a Szorongás Skálán (T.A.I.) elért eredmények alapján két csoportba, magas, illetve
alacsony szorongású csoportba soroltuk be. Az aktuális értelmi szint felmérésére a
Színes Raven próbát alkalmaztuk. Az iskolai teljesítményt az előző évi átlag, valamint a
matematika és a magyar jegyek tükrözik. A kísérletünk az R. Feuerstein által
kidolgozott Pontok Szervezése próba itemein végzett mediálás hatékonyságát vizsgálja
az alanyoknál. Mivel a kisérleti személyeket a szorongás magas foka jellemzi,
figyelmük főként a mediálás emocionális összetevőire, a kompetenciaérzés mediálására
tevődött.
Jóllehet a kis létszámú csoportok eredményei alapján nem vonhatunk le
messzemenő következtetéseket, az adatok azt mutatják, hogy a mediálás mindkét
csoportnál jótékony hatást fejt ki. Nem egyértelmű azonban, hogy a nagyon szorongó
gyermekek képesek-e többet hasznosítani a mediálás során kapott segítségből.
*

*

*

Témavezető: Roth Szamosközi Mária előadótanár
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PSZICHOLÓGIA
TUDAT ÉS ÖNTUDAT, MINT REPREZENTÁCIÓK KÖZTI KAPCSOLÓDÁSI
MÓD KIALAKULÁSA A TÜKRÖZÉS ÉS ÁTMENETI TÉR
JELENSÉGKÖRÉBEN

KREKÓ KATA
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Pécs
A tudatosság és az öntudat kialakulása a mai kognitív fejlődéslélektan álláspontja
szerint a reprezentációs újraírási folyamat, azaz többszörös reprezentációs szintek
megjelenésének eredménye. Dolgozatomban a pszichoanalitikus elméletekre
hivatkozva támasztom alá elképzelésemet, miszerint a tudatossági szintek a
reprezentációk között kialakuló kapcsolatok minőségéből adódnak. Azonos fejlődési
folyamat eredménye a tudatos és tudattalan, a képzelet és percepció, valamint az én és a
nem-én elkülönülése. Elméletem továbblép az anyai tükrözés, mint reprezentációs
újraírási folyamat kizárólagos szerepén. A tükrözés nem magasabb szintű
reprezentációt épít, hanem megteremti a mentális világ lehetőségét. A tükrözés során
kialakult repezentáció aktiválja az elsődleges reprezentációt a percepció hiányában. Így
felismeri a mentális világ a valóságtól függetleníthető létezését. A külvilágtól testileg és
mentálisan elkülönülő rendszer önfelismerése eredményezi a tudatos szelfet. A szociális
közeg definiálja a megosztható valóságot, így a tudatos és tudattalan tartalmakat is. A
folyamat fejlődéslélektani megközelítésének jelentősége nyilvánvaló az olyan
diszfunkciók kezelésénél, ahol az Én egészséges integrációja sérült.
*

*

*

Témavezető: Dr. Péley Bernadette egyetemi adjunktus
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PSZICHOLÓGIA
A TÁPLÁLKOZÁSI ZAVARRA VALÓ HAJLAM ÉS A FEMINITÁS
ÖSSZEFÜGGÉSE KÖZÉPISKOLÁSOK KÖRÉBEN

LÁNG ANDREA, SZABÓ DÓRA
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Pécs
A dolgozat célja, hogy megvizsgáljuk van-e kapcsolat az AN-ra, a BN-ra való
hajlam és a feminitás között. A középiskolás vizsgálati személyekkel a BCDS, EAT és
CPI tesztet vettünk fel. Összesen 166 db-ot dolgoztunk fel, amiből 150 db volt
értékelhető. A kapott eredmények alapján három csoportot hoztunk létre. Az 1-es
csoport tagjai mind a BCDS-ben, mind az EAT-ben magas pontot értek el, ez a minta
3,3%-a. A 2-es csoport tagjai a BCDS-ben magas pontot értek el, viszont az EAT
pontértéke a normál tartományon belül maradt, ez a minta 18,6%-a. A 3-as csoport
tagjai mindkét teszten normál értéket mutattak, ez a minta 78,1%-a. A használt
statisztikai eljárás a korreláció számítás volt. Az 1-es csoport eredményei: BCDS és Fe
skála korrelációja: 0,629, EAT és Fe korreláció 0,864. A 2-es csoport eredményei:
BCDS és Fe skála korrelációja-0,253, az EAT és Fe skála korrelációja 0,507. Mint a
fenti adatok is mutatják, az 1-es csoportnál magas korrelációt találtunk, ami mutatja,
hogy van összefüggés az AN-ra és a BN-ra való hajlam és a feminitás között. A többi
csoportban ez a kapcsolat gyengébb. Mindenképpen fontosnak tartjuk, hogy
felvilágosítással segísék a hajlam szempontjából leginkább veszélyeztetettnek tartott
korcsoportot. Következő lépés lenne, hogy a szülők és a tanárok is odafigyeljenek erre a
problémára és ha a hajlamból tényleges betegség alakul ki, akkor forduljanak
tanácsadóhoz ill. más szakemberhez.
*

*

*

Témavezető: Lábadi Beatrix egyetemi tanársegéd
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PSZICHOLÓGIA
ÉRDEKEK ÉRTÉKEK ÉS MÁS TÉNYEZŐK TÜKRÉBEN

LÁNYI KATALIN
Debreceni Egyetem Bölcsésztudományi Kar, Debrecen
A dolgozat egyrészről arra keresi a választ, hogy a saját és mások érdekének
fontosságának a megítélése milyen pszichológiai és szociológiai tényezőkkel áll
kapcsolatban, másrészről a másoknak tulajdonított érdekeltségben megmutatkozó
jellegzetességeket próbálja feltárni. Egy 418 főből álló kérdőíves felmérés adatait
használtuk fel, amelyben többek között érdekekre, értékekre és különböző személyes
jellemzőkre kérdeztünk rá. Az eredmények szerint a saját érdek fontosságára hatással
van a végzettség -alacsonyabb iskolázottsággal magasabb önérdekeltség jár-, az is,
hogy van-e gyereke (akinek van, annak fontosabb az érdeke), és elenyésző mértékben
egyenes arányosság található az életkorral. Ez az érdek hatással van a biztonság,
elégedettség, harmonikus élet, szükséglet kielégítés, jó közérzet, döntési szabadság,
függetlenség és a teljesítmény igénylésének mértékére. Mások érdekének fontossága
kedvez a gyermekvállalásnak, serkenti mások megértésének, irányításának, a feléjük
fordított figyelmességnek és a hozzájuk való alkalmazkodásnak az igényét. Emellett
némelyeknél alacsonyabb elégedettségi és függetlenségi törekvéssel jár. A saját érdek
fontosabb, mint másoké. A vizsgálat még egy fontos területe volt, hogy a másoknál
észlelt érdekek, ezen belül elkülönítve a vonatkoztatási csoportot a többiektől, és az
önmagára vonatkozó érdekeltségek milyen viszonyban állnak egymással. A saját
érdekek esetében a barátoknak kicsivel alacsonyabb önérdekeltséget tulajdonítanak. Az
emberek jóval kevésbé tűnnek mások érdekével törődőnek, mint az egyén és csoportja.
A percepciós torzítás hátterében társas összehasonlítási jelenség áll, ezáltal az egyén
hozzáállása tendenciáiban nem üt el a jellemzőtől (tehát kívánatostól), sőt mértékében
felülmúlja azt.
*

*

*

Témavezető: Dr. Habil Münnich Ákos egyetemi docens
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PSZICHOLÓGIA
SZERVEZETI IGAZSÁGOSSÁG VIZSGÁLAT EGY MULTINACIONÁLIS
CÉG MAGYARORSZÁGI LEÁNYVÁLLALATÁNÁL

LINZENBOLD ILDIKÓ
Debreceni Egyetem Bölcsésztudományi Kar, Debrecen
A szervezeti igazságosság vizsgálata hozzájárul a szervezeti jó közérzet
feltételeinek feltárásához. Észlelésével a szervezeti elköteleződésnek és a szervezet
érdekében történő önkéntes viselkedésnek szoros kapcsolata van, továbbá~ az a mód,
ahogyan a vezető a beosztottjaival bánik meghatározza azt, hogy azok mennyire bíznak
benne, amely bizalom áttevődhet az egész szervezetre.
Vizsgálatom célja az volt, hogy igazoljam az elméletekben leírtakat: abban a
cégben, amelyben a dolgozók igazságtalanságot észlelnek, ott alacsony az elköteleződés
és a szervezet érdekében történő önkéntes viselkedés valamint a vezetőbe vetett
bizalom, így magas a fluktuáció a magas fizetések és egyéb juttatások ellenére is.
A vizsgálat interjúval és annak anyagának tartalomelemzésével készült. Az
eredmények szerint megkülönböztethetőek a régi és az új dolgozók: a 2 évnél régebben
dolgozók már egyrészt megszokták, és természetesnek veszik a magas fizetéseket és a
juttatásokat, másrészt észlelik az igazságtalanságokat is: a felső vezetés nem
kommunikál a beosztottakkal, negatív kimenetelű döntéseit nem készíti elő, és nem
osztja meg velük. Ebből adódhat az alacsony elköteleződés az, hogy a régi dolgozók
nem gondolkodnak hosszútávon a céggel, és a magas fluktuáció a cégnél.
*

*

*

Témavezető: Dr. Kovács Judit egyetemi adjunktus
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PSZICHOLÓGIA
A ZENEI NEVELÉS LÉLEKTANI PROBLÉMÁI

MAGOCSA JUDIT
Eötvös József Főiskola, Baja
A zene megváltoztatja hangulatunkat, csökkenti rosszkedvünket és félelmünket,
javítja képzelőerőnket, figyelmünket és összpontosító képességünket.
A Kodály-féle zenei nevelés az általános iskolában több más tantárgy tanulására
pozitív transzferhatást gyakorol. Kodály koncepciójának lényege, hogy a művészeti
nevelést - elsősorban a zenét - a gyermek nevelésének középpontjába helyezi. Ez
lehetőséget ad a művészet tartalmi befogadására, s önálló továbbfejlődésére.
A muzikalitás igen összetett jelenség.
A muzikalitás meghatározására, a zenei tehetség feltérképezésére igen sok
próbálkozás történt az elmúlt évtizedekben. A zenepszichológiai és pedagógiai
indíttatású vizsgálatok mindegyike megegyezik abban, hogy több képességegyüttes
meglétében látja az eredményes zenei tevékenység feltételét. Zeneileg tehetségesnek
lenni mindenekelőtt azt jelenti, hogy az illető (zenei területen) alkalmazkodni képes a
zenei területen felmerülő különböző feltételekhez és következményekhez.
A tehetség nem érzékszervi, hanem pszichikai kategória: a lélek érzékenysége, a
fantázia gazdagsága, a finom megkülönböztetések iránti fogékonyság. Dolgozatomban
külön fejezetek foglalkoznak a zenei fejlődéssel és a gyakorlás és hangversenyezés
lélektanával.
*

*

*

Témavezető: Bálint Ágnes főiskolai tanársegéd
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PSZICHOLÓGIA
AZ INTELLIGENCIA ÉS A TÉRI TÁJÉKOZÓDÁS ÖSSZEFÜGGÉSE
NŐKNÉL

MAKÁNY TAMÁS
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Pécs
Térészleléssel foglalkozó laboratóriumi vizsgálatsorozat eredményeit tárgyalja a
dolgozatom, amelyben az intelligncia téri tájékozódással való kapcsolatára szeretnék
rámutatni egy 52 főből álló női mintán keresztül. A fenti kérdés tanulmányozására az
intelligencia átfogó területéről leginkább az egyes részfunkciók és azok kapcsolódásai
jelentenek hasznosítható forrást, tehát azok a kognitív, gondolkodásbeli sajátosságok,
amelyenk kialakítják a személyspecifikus intellektus jellegét. Ilyen részfunkciónak
tekinthető a téri orientáció, amely komplex percepto-motoros képességek organizálását
követeli meg az egyéntől. Ez a teljesítmény jól mérhető mentális rotációs tesztekkel
(MRT). Ebben a vizsgálatban kétféle MRT-t alkalmaztunk, amelyek az ego- és
allocentrikus téri referencia mérésére alkalmasak. Az inteligencia mérését Wchsler-féle
intelligenciateszttel (MAWI) végeztük. Az adatok statisztikai értékelése megmutata,
hogy szignifikáns kapcsolat áll fenn a MAWI részpontjai (VQ, PQ, VQ/PQ) és a próbák
pontjai (W1, W2 stb.) illetve a forgatásos teszt eredményei között. A vizsgálati
eredmények mélyebb elemzése rámutatott továbbá arra a jelenségre, hogy ezek a
képességek egységes rendszert alkotnak, és egyes elemek kiugrása hatást gyakorol a
többire. Ezt támasztja alá az absztrakt fogalmi feladatokhoz (pl. lexikális ismeretek)
szükséges képességek fjlesztésének előnyben részesítése, amelyek a térpercepciót
negatív módon befolyásolják. A magyarázat hátterébe egy absztraktság-konkrétság
fogalmi keretbe történő beillesztés húzódik meg, amelyet kiterjesztek a vizsgálatban
használt Wechsler-teszt részpróbáira, és így faktoranalízis segítségével e két minőség
mnetén csoportosítom azokat. Egyrészről ez a személyek intelligenciaként jellemzett
tulajdonságának árnyaltabb értelmezési lehetőségét nyújtja, tehát a normálisnak
tekintett értéktartományon belüli strukturális feltérképezést. Másrészről a nők téri
tájékozódásának elemei szétválaszthatóvá válnak, és ezáltal a későbbiekben
könnyebben vizsgálhatók.
*

*

*

Témavezető: Dr. Kállai János egyetemi docens
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PSZICHOLÓGIA
BOLDOGSÁGFORRÁSOK. AZ ÉRZELMI INTELLIGENCIA ÉS A FLOWÉLMÉNY KAPCSOLATÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA
FŐISKOLÁSOK KÖRÉBEN

MARCZI MÁRIA
Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar, Sárospatak
Dolgozatom témájaként az emberiséget ősidők óta foglalkoztató lelki jelenséget,
a boldogságot ill. az eléréséhez szükséges összetevőket vettem nagyító alá. Célom az
volt, hogy ismertessem azon módszereket, melyek segítségével megtanulhatjuk a belső
harmóniát. Hipotézisként vizsgáltam, hogy vajon létezik-e összefüggés az EQ és az
áramlat közt, s ha létezik akkor valóban igaz-e a felvetésem, hogy köztük korreláció
van. Lényegében a kutatásom ezen kérdések megválaszolására irányult. Módszer: A
megbízható eredmények érdekében először egy nemzetközileg használt
személyiségtesztet - CPI-S - alkalmaztam, melyben sorra vizsgáltam az EQ
szempontjából súlyozott faktorokat. Ezután az érzelmi intelligencia öt alapterületét
vettem sorra egy német szerzőktől származó tesztkönyvből. Az áramlat vizsgálatára
vonatkozó kérdőívet Csíkszentmihályi Mihály könyve alapján állítottam össze. Végül
explorációval zártam a sort. Eredmények: A tesztek eredményeit korreláltattam
egymással, mely során a hipotézisem bebizonyítását vártam. Az eredmények alapján
kimondható, hogy a magas EQ-jú emberek gyakrabban élik át a flow-t.
Hasznosíthatóság: Úgy gondolom, munkám adalékul szolgálhat az érzelmi intelligencia
iránt érdeklődők számára, valamint felhívja a figyelmet a téma köznapi jelentőségére is.
*

*

*

Témavezető: Kiss Ferenc főiskolai docens
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PSZICHOLÓGIA
A FIGYELEMZAVAROS - HIPERAKTÍV SZINDRÓMA A PEDAGÓGUSOK
ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI TÜKRÉBEN

MARÓTI VIKTÓRIA
Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely
Magyarországon egyre több a figyelemzavaros - hiperaktív gyerek. Fontos
szerepe van a pedagógusoknak ezen a téren, hiszen feladatuk, hogy felismerjék, és
tudjanak segítséget nyújtani a kompetencia határaikon belül a szakemberek segítsége
mellett.
Dolgozatom egyik célja az volt, hogy kérdőíves módszerrel felmérjem a
pedagógusok (60 fő) gyakorlati tapasztalatait, és elméleti ismereteit. A másik pedig az,
hogy bemutassam, mennyire különböznek a részben szegregált osztályban lévő
hiperaktív gyerekek (ahol szakképzett fejlesztő pedagógusok pszichológusok
foglalkoznak a gyerekekkel) iskolához való attitűdje, önértékelése, az integrált
osztályban lévő hiperaktívokétól. Az utóbbi vizsgálatban önértékelési (SEI,
Coopersmith) és attitűd kérdőívet töltettem ki 22 alsó tagozatos hiperaktív gyermekkel.
11 tanulóval speciális FIMOTA csoportokban foglalkoznak részben szegregált
formában, 11 tanuló pedig integrált képzésben vesz részt.
Feltevéseim szerint a normál iskolában tanító pedagógusok ismeretei a
hiperaktivitással kapcsolatban elnagyoltabbak, az érintett gyerekekről alkotott
véleménye, attitűdjei negatívabbak, ezért a hiperaktív gyerekekkel való szegregált, vagy
legalábbis részben szegregált foglalkozás előnyös lehet. Hipotéziseim közé tartozik
ebből következően, hogy az integrált hiperaktív gyermekek önértékelése alacsonyabb,
iskolához való viszonyuk félelemmel telibb a fent említett problémák miatt.
Az eredmények azt mutatják, hogy a pedagógusok ismeretei hiányosak a
szindrómával kapcsolatban. Emellett azonban a speciális FI-MO-TA csoportokban
tanuló gyermekek, és a normál iskolában, integráltan tanulók önértékelése, iskolai
attitűdjei terén nem jelentkezett szignifikáns különbség, azaz még a részleges
szegregáció sem tűnik indokoltnak. Úgy tűnik az integrált oktatás ezen a téren is
igazolta fontosságát.
*

*

*

Témavezető: Holecz Anita főiskolai tanársegéd
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PSZICHOLÓGIA
A PSZICHOGÉN TÜNETKÉPZÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐINEK VIZSGÁLATA
KISIKOLÁS GYERMEKEKNÉL AZ ALVÁSZAVAROK TÜKRÉBEN

MÉSZÁROS JUDIT
Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely
A dolgozatban a pszichogén tünetképződések közül az elsődleges alvászavarokat
vizsgáltuk. A szakirodalmi adatok inkább az alvászavarok következményeit elemzik, a
részletező oki háttér feltárása többnyire nagyvonalakban történik meg ahhoz, hogy az
alvászavarok prevenciójával érdemben foglalkozni lehetne.
A pontosabb háttértényezők feltárása érdekében struktúrált interjúkat
készítettünk 12 diagnosztizált alvászavarral küzdő kisiskolás korú gyermek
édesanyjával. Az interjú kérdései a fogantatástól indítva azokra a főbb szocializációs
csomópontokra kérdeztek rá, melyekben ha a gyermeket halmozottan negatív hatások
érik, akkor a kialakuló pszichés sérülékenysége alapot adhat a pszichoszomatikus
tünteképződésre.
Feltevéseink szerint az elsődleges alvászavarok multikauzális jellegűek, azaz
nem magyarázhatók egyetlen lineáris ok-okozati modellel.
Emellett kíváncsiak voltunk arra is, hogy a 6-10 éves gyermekek körében milyen
gyakorisággal fordulhat elő alvászavar, ezért 137 kisiskolással végzett vizsgálatunkban
különböző alvási problémákra kérdeztünk rá gyakorisági skála segítségével.
Eredményeink nagyrészt igazolták feltevéseinket, mivel a szocializációs
háttérben jelentős összecsengéseket találtunk, melyek halmozódása indokolhatja a
gyermekek különböző alvászavarait. Statisztikai vizsgálataink igazolták továbbá, hogy
nagyobb számban fordul elő alvászavar kisiskoláskorban, mint ahány diagnosztizált
esettel találkozhatunk. Az alvási problémáik együttjárása néhány érdekes
következtetésekre adott lehetőséget.
Az alvászavarok gyakorisága indokolhatja a prevenciós szemlélet felerősítését
ezen a területen is. Úgy tűnik, a szülők és a pedagógusok nevelési stílusának,
attitűdjének változtatásával sokat tehetnénk a gyermekek pszichés stabilitásának
megőrzéséért. A dolgozatban ezen a téren konkrét lépések feltárása is törekedtünk
eredményeink alapján.
*

*

*

Témavezető: Holecz Anita főiskolai tanársegéd
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PSZICHOLÓGIA
HANGULATKELTŐ ELEMEK SZEREPE AZ EURÓPAI POLIFONIKUS
ZENÉBEN

MILÁN FLÓRA
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Pécs
Mennyiben tekinthető a zene hatása univerzálisnak? Hipotézisem szerint az
egyszerű zenei paraméterek (ritmus, hangerő, hangszín, melódia, harmónia) jellemző
változásai a hallgatók kulturális, személyes és hangulati meghatározottságától
függetlenül hasonló érzelmeket váltanak ki. Ennek ellenőrzésére összeválogattam tíz,
néhány másodperces zenei gondolatot, ahol a zenei paraméterek változásai
meghatározott érzelmet voltak hivatottak kifejezni. A kísérleti személyek óvodások,
afrikaiak, zeneileg képzetlen, zeneileg alapfokon képzett, illetve zeneakadémiát végzett
profi zenészek voltak. Feladatuk az volt, hogy négy érzelem közül (vidám, szomorú,
félelmetes,haragos) válasszák ki azt, amely az adott zene érzelmi hatását a legjobban
kifejezi. A zenében kifejezett érzelmek megítélése az öt csoportban, tíz esetből hétben
meglehetősen egyöntetű volt, a másik háromban is sikerült tendenciákat kimutatni. Az
eredmények arra utalnak, hogy vannak olyan háttérelemek, melyeken a zene hatása
nyugszik , és ezek "érzelmi megértéséhez" semmilyen előképzettség nem szükséges.
Érdemes lenne tisztázni, hogy pontosan honnan erednek ezen háttérelemek hatásai, és
milyen mechanizmusokon keresztül valósulnak meg. Az eredmények távlatokban
hozzájárulhatnak alternatív, az érzelmi hatásokat inkább figyelembevevő,
gyermekcentrikusabb zenepedagógia kialakításához.
*

*

*

Témavezető: Dr. Révész György adjunktus
Bernáth László tudományos munkatárs
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PSZICHOLÓGIA
HOMOGÁMIA ÉS FENOTÍPUSOS ILLESZTÉS (HÁZASPÁROK
FELISMERÉSE FIZIKAI HASONLÓSÁG ALAPJÁN)

NAGY JOHANNA
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Pécs
Dolgozatom a párválasztás és a genetikai hasonlóság összefüggéseivel
foglalkozik, a homogámiát, vagyis a kiválasztó házasságot vizsgálja az arc fizikai
jellemzőin keresztül. A kiválasztó házasság lényege, hogy a genetikai rátermettség
növelése érdekében olyan házastársat választunk, aki genetikailag hasonlóbb hozzánk,
mint az átlag populáció. Philip Rhuston kanadai pszichológus genetikai marker
elemzéssel bizonyította be ezt a feltételezést, mivel a házaspárok között magasabb
korrelációt talált genetikai állományukat tekintve, mint a véletlenszerűen
összepárosított emberek esetében. Felmerül a kérdés, hogy mi alapján ismerjük fel
azokat az embereket, akik genetikailag hasonlók hozzánk? A fenotípusos illesztés
elméletével kaphatunk választ erre a kérdésre, amely szerint a fizikai jellemzők
(hajszín, magasság, testfelépítés, szimmetria stb.), valamint a szagok segítségével vagyis a fenotípusos jellegzetességek segítségével - ismerhetjük fel génrokonainkat.
A fizikai tulajdonságok között kimagaslóan fontos szerepe van az arcnak, mint a
legfontosabb vizuális információhordozónak. Hipotézisem szerint a házaspárok
hasonlítanak egymásra, mivel genetikai rokonságuk megnyilvánul fizikai
tulajdonságaikban és ezt a hasonlóságot könnyen észlelhetjük. Vizsgálatomban 20
házaspár fényképét mutattam be a vizsgálati személyeknek, ahol a házaspár egyik
tagjához négy fénykép közül kellett kiválasztani a megfelelőt. Eredményeim szerint a
véletlenszerű választásnál szignifikánsabban magasabban sikerült összepárosítani a
házaspárokat, vagyis megerősíthető a hipotézisem, miszerint a házaspárok külsőleg arcukat tekintve – hasonlítanak egymásra. Ez az a eredmény alátámasztja mind a
kiválasztó házasság, mind a fenotípusos illesztés elméletét.
*

*

*

Témavezető: Dr. Bereczkei Tamás tanszékvezető egyetemi docens
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PSZICHOLÓGIA
"BRUNER NYOMÁBAN" (A GONDOLKODÁS VIZSGÁLATA A XXI.
SZÁZAD ESZKÖZEIVEL)

NAGY PETRA, RÉZ TIBOR
Veszprémi Egyetem Tanárképző Kar, Veszprém
Kutatási munkánk alapjául egy 1956-ban írt monográfiát választottunk, amely „A
Study of Thinking” címmel jelent meg, szerzői Jerome S. Bruner, Jacqueline J.
Goodnow és George A. Austin voltak. Témája a gondolkodás vizsgálata, értékelése és
sémákra osztása volt. A kísérleteiket kártyalapok segítségével hajtották végre. Mi
felhasználva a XXI. század technikai eszközeit, számítógépre vittük a vizsgálatot és
tesztkísérleteket hajtottunk végre, hogy megtudjuk, a mai kor emberei ugyanúgy
gondolkodnak-e, mint öt évtizeddel ezelőtt élt társaik. Eredményeink részben igazolták,
részben cáfolták a Bruner-féle kísérleteket. Ennek magyarázata lehet a két vizsgálat
közt eltelt idő, és a kísérletek pontosabb, hatékonyabb feldolgozása is, melyet a
technika fejlődése tett lehetővé számunkra.
*

*

*

Témavezető: Dr. Horváth György egyetemi tanár
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PSZICHOLÓGIA
METANYELVI DÖNTÉSEK AZ ÖNTUDATOSSÁG (SELF-AWARENESS)
FÜGGVÉNYÉBEN

NAGY-GYÖRGY JUDIT, IVÁDY ROZÁLIA ESZTER
Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Szeged
Két alapvető problémát vetünk fel: egyrészt, hogy a mondatok metanyelvi,
vagyis helyességre vonatkozó megítélésénél a tartalom, avagy a forma (nyelvtanilag
helyes alak) a meghatározóbb, másrészt, hogy hogyan befolyásolja ezt az öntudatossági
szint foka, amelyet a kísérletben egy tükörrel (jelenlétével, illetve hiányával)
manipuláltunk. A feltevések szerint a tükörrel magasabb öntudatossági szintre hozott
csoport jobban ragaszkodik az intuitív nyelvi érzék diktálta szabályokhoz.
Az eredmények ennek megfelelően kettéoszlanak. Egyrészt a helyesség
megítélésénél a nyelvtani forma valamivel jobban befolyásol, mint a tartalom mind a
kísérleti, mind a kontrollcsoportban, ám szignifikancia csak a kísérleti csoportnál
mutatható ki. A kimutatott különbség a két csoportban a következőképpen oszlik meg: a
tartalmi helyesség megítélése a két csoportnál ugyanolyan arányban elfogadó, azonban
a nyelvtani helyesség megítélésének elfogadása a megnövekedett öntudatossági szintű
csoportnál drasztikusan nagyot esik; a normál öntudatossági szintű csoportnál
alacsonyabb lesz ugyan, de nem annyival, hogy a tartalmi/nyelvtani dimenzióban
szignifikáns legyen e különbség.
A tartalmilag egyszerűbb mondatokat mind a két csoport jobban elfogadja,
(akkor is, ha rontottak). A nyelvtani formai típusoknál a csupán helyesírási hibával
rendelkező mondatok elfogadásában van különbség: a megnövekedett öntudatossági
szintű csoport szignifikánsan szigorúbban ítéli meg ezeket a mondatokat.
Tehát a helyességre vonatkozó döntéseket befolyásolja az öntudatossági szint: a
döntések szigorúbbakká válnak főleg a nyelvtan terén, aminek pedagógiailag
jelentősége lehet.
*

*

*

Témavezető: Pléh Csaba egyetemi tanár
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PSZICHOLÓGIA
"A HÁLÓ FOGSÁGÁBAN" - AZ INTERNETFÜGGÉS, MINT ÚJ
VISELKEDÉSI ADDIKCIÓ

NYIKOS EMESE, SZEREDI BEATRIX
Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest
A sokat vizsgált kémiai függőségek mellett, az addiktológia tudományában egyre
nagyobb szerepet kap a viselkedéses addikciók kutatása. A szerzők kutatásának célja
ezen terület egy speciális, viszonylag új jelenségének az internetfüggőség néhány
jellegzetességének, és a hátterében rejlő személyiségjegyeknek a vizsgálata volt. Az
elméleti bevezetőt követően, melyben a szerzők az internetfüggőséget elhelyezik a
viselkedéses addikciók spektrumán, és bemutatják a témában készült eddigi
vizsgálatokat, bemutatják vizsgálatukat, amelyben a betegség mögött húzódó lehetséges
okokat, és a problémás internethasználat jellegzetességeit elemzik. 182 internethasználó
kérdőíves vizsgálatán keresztül bemutatják a problémás internethasználat
jellegzetességeit, valamint kapcsolatát a felnőtt kötődési mintázattal, a szülői bánásmód
jellegzetességeivel, a depresszióval, a szorongás mértékével, az önértékeléssel, az
élettel való elégedettséggel, és a fizikai megjelenéssel. Az eredmények szerint a
problémás internethasználóknál magasabb depresszió és szorongás, alacsonyabb
önértékelés, külsővel való elégedettség, és élettel való elégedettség mutatkozott, mint a
nem problémás internethasználók esetében. Kevésbé szeretetteljes szülői bánásmódban
részesültek, és felnőtt kötődési mintázataikat is inkább határozza meg az elutasító,
bizonytalan ambivalens attitűd, fontos szociális kapcsolataik jelentős részét az
interneten keresztül szerzik
Az eredmények alapján elmondható, hogy az
internethasználat figyelmet és további kutatást érdemlő jelenség, az internet használata
a lehetőségek megjelenése mellett fokozott kockázatot is hordoz magában.
*

*

*

Témavezető: Demetrovics Zsolt PGR.ÖD.
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PSZICHOLÓGIA
ENYHE FOKBAN SÉRÜLT KISISKOLÁS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI

PETHŐ ADRIENN
Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai
Kar, Győr
Egy enyhe fokban sérült kisiskolás fejlődésének vizsgálata a dolgozat témája.
Arra a kérdésre kerestem a választ, hogyan valósítható meg az igazi integráció?
A tanító, gyógypedagógus és a tanítójelölt közös munkája mennyire lehet eredményes?
1998 óta foglalkozom A-val, akit a TKNB enyhe fokban értelmi fogyatékosnak
talált. A beiskolázása integráltan valósult meg.
A gyermek, (a család) megismerése után az iskola speciális fejlesztését nyomon
követve terveztem meg a célzott foglalkozásokat. Ehhez a munkához gazdag
pedagógiai- pszichológiai - módszertani szakirodalomra támaszkodtam.
Módszereim: megfigyelés, dokumentumelemzés, interjúk, tesztek.
A bőséges vizsgálati anyag elemzéséből azt a következtetést vontam le, hogy A.
fejlődése integrált keretek közt nagyon eredményes. Ugyanakkor nyitott kérdés, hogy
felső tagozaton hogyan folytatódhat a segítségadás.
*

*

*

Témavezető: Wappel Kálmánné adjunktus
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PSZICHOLÓGIA
A DADOGÁS ÉS A KÉTNYELVŰSÉG KÖZÖTTI KAPCSOLAT
VIZSGÁLATA

POSZET EMESE, SZABÓ CSILLA, VERESS ANABELLA
Babes Bolyai Tudományegyetem, Románia, Kolozsvár
Dolgozatunkban a két nyelvet beszélő, dadogó gyermekeket vizsgáltuk. Azt
kutattuk, hogy miként nyilvánul meg a dadogás az anyanyelvben, illetve az állam
nyelvén.
Két hipotézist állítottunk fel: a) abból a feltételezésünkből indultunk ki, hogy a
magyar anyanyelvű dadogó gyermekek stresszhelyzetként élik meg a második nyelven
való kommunikációt, ami a dadogás intenzitásának növekedéséhez vezet.
Feltételezésünk szerint jelen esetben a román nyelvű oktatás során, a percenkénti
dadogások száma nagyobb mint a magyar órán megfigyelt dadogások száma. illetve b)
ha a gyermek románul beszél a plussz stresszhatásból eredően a beszéd folyamatának
első szakaszában intenzívebb a dadogás.
A kutatásban 11 dadogó gyermek vett részt. Bár első hallásra lehet, hogy
kicsinek tűnik ez a minta, de figyelembe kell venni, hogy a populációnak egy százaléka
dadog, és a kétnyelvű dadogók száma még kevesebb. A gyerekek életkora 5-12 között
váltakozik.
Az első hipotézisünk nem bizonyosodott be, bár egy bizonyos tendencia
mutatkozik, míg a második szignifikánsnak bizonyult.
A társadalom a dadogókkal szembeni attitűdjét is próbáljuk tükrözni. Egy
kérdőívet állítottuk össze ennek feltérképezésére. 160 személyt kérdeztünk.
Új távlatok nyíltak meg előttünk, melyeket érdemesnek tarjuk további
vizsgálatokra, így például jó lenne kiterjeszteni ezt a kutatást olyan a dadogó
gyermekekre is, akik vegyes családból származnak, vagy magyar anyanyelvűek, de
román iskolába járnak, vagy egy később elsajátított nyelvben a dadogás intenzitása
milyen mértékű.
*

*

*

Témavezető: Kovács Ágnes Melinda
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PSZICHOLÓGIA
VEZETŐK ÉS BEOSZTOTTJAIK VIZSGÁLATA ÉRZELMI
INTELLIGENCIA, ELKÖTELEZETTSÉG, VEZETÉSI STÍLUS ÉS
ELÉGEDETTSÉG SZEMPONTJÁBÓL

PUSZTAI ANNAMÁRIA
Debreceni Egyetem Bölcsésztudományi Kar, Debrecen
Dolgozatomban arra kerestem a választ, hogy a vezetői érzelmi intelligencia,
elkötelezettség és vezetési stílus milyen hatást gyakorol a beosztotti elkötelezettségre.
Feltételezésünk szerint az érzelmileg intelligens vezető odafigyel a beosztottak egyéni
céljaira, törekvéseire, teret enged nekik. Kapcsolatorientált módon viselkedik. Ezáltal
teszi elégedettebbé és elkötelezettebbé alkalmazottait. Vizsgálatunkat 10 különböző
profilú cég, 50 vezetőjén és 250 beosztottján végeztük el, két lépcsőben. Az első
részben azt vizsgáltuk, hogy a ~kapcsolatorientált vezetési stílust a vezető EQ ja és a
cég iránti elkötelezettsége bejósolja-e. Eredményeink szerint igen, különösen az EQ 4.,
ill. 5. komponense, az empátia és a társas kapcsolatok kezelésének képessége az, ami
számít. Az elkötelezettség szintén befolyásolja a vezetési stílust. A második lépcsőben a
vezetők és beosztottak adatait egyaránt tekintve, a vezetői érzelmi intelligencia,
elkötelezettség és vezetési stílus alkalmazotti elkötelezettségre gyakorolt hatását
vizsgáljuk. Az adatok feldolgozása jelenleg is folyamatban van.
Az általunk használt vizsgálati eszközök: a Debreceni Egyetem Statisztikai és
Pszichometriai Kutatócsoportja, valamint az OD Partner cég által kifejlesztett érzelmi
intelligencia - teszt; a szervezeti elkötelezettség kérdőívre (OCQ) támaszkodó,
Mowday, Steers és Porter által módosított, rövidített elkötelezettségi kérdőív; egy
általunk készített vezetési stílus - teszt; ill. a Statisztikai és Pszichometriai
Kutatócsoportja által készített elégedettségi kérdőív.
Vizsgálatunk továbbfejlesztése a hatékonyság irányába képzelhető el a
továbbiakban, miszerint a kapcsolatorientált, érzelmileg intelligens vezető
hatékonyabb-e, mint más társai, és elkötelezett, elégedett dolgozóival együtt nagyobb
eredményeket érnek-e el, mint a kevésbé elkötelezett és elégedett dolgozók. Ennek
véleményünk szerint a vállalati termelésben,,_, profitban meg kell mutatkoznia.
*

*

*

Témavezető: Dr. Habil Münnich Ákos egyetemi docens
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PSZICHOLÓGIA
KÜLÖNBÖZŐ SZÜLŐI NEVELÉSI HÁTTEREK ÉS EZEKKEL VALÓ
ELÉGEDETTSÉG HATÁSA A SERDÜLŐK ISKOLAI TELJESÍTMÉNYÉRE

RÁKOS PIROSKA
Debreceni Egyetem Bölcsésztudományi Kar, Debrecen
Feltáró jellegű vizsgálatunkban a szülői nevelési eljárásokat indirekt módon, a
vizsgált személyek percepcióján keresztül ragadtuk meg. A minta 177 serdülőből állt
(65 fiú és 112 lány). Az alkalmazott kérdőívek: Child Rearing Practices Report
(Dekovic, Janssens, Gerris, 1991 ), Parental Authority Questionnare (Buri,1991 ) hazai
viszonyokra adaptált formái, illetve ezen kérdőívek módosított változata, amelyben az
adott nevelési helyzettel való elégedettségre kérdeztünk rá.
Hipotéziseink vizsgálatakor arra kerestünk választ, hogy (1) a négyféle szülői
háttér esetében más-más mértékben elégedettek-e a serdülők a percipiált nevelői
attitűdökkel; (2) adott domináns szülői nevelési stílusok különböző hatással vannak-e a
vizsgálati személyek érdemjegyeire az idegen nyelv, magyar nyelvtan, matematika és
történelem jegyek esetén.; (3) a diákok érdemjegyeit jobban befolyásolja-e az, hogy
mennyire elégedettek az adott szülői nevelési stílussal, mint az, hogy milyen nevelési
stílust tapasztalnak.
Eredményeink feltevéseinket igazolva mutatják, hogy az apa és az anya jól
meghatározott szerepet tölt be a serdülők megítélése alapján; s az autoritatív szülői
háttér kap a legkedvezőbb értékelést elégedettség, és a kedvezőbb iskolai előmenetel
szempontjából is.
*

*

*

Témavezető: Dr. Sallay Hedvig egyetemi adjunktus
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PSZICHOLÓGIA
TESTI FENYÍTÉS A CSALÁDBAN ÉS AZ ISKOLÁKBAN

SÁFRÁNY SZILVIA
Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros
Társadalmunk alapvető feltevése szerint a gyerekeket, fiatalokat a családokon
belül odaadással, szeretetben nevelik. Ezzel szemben számtalan példa az ellenkezőjét
bizonyítja. Világszerte foglalkoznak ezzel a kérdéskörrel. Adatokat gyűjtenek,
elemzéseket végeznek, kiértékelik az adatokat és statisztikai táblázatokat készítenek
belőlük. A felmérések során nagyon nehéz adatokat gyűjteni, mivel általában az
elkövetők és az áldozatok titokban tartják azokat. Az elkövetők a jogi
követelményektől, az áldozatok a megtorlástól tartanak. A titokban tartás ellenére annyi
bizonyos, hogy a gyermekbántalmazások esetében 90%ban a szülők az elkövetők.
Napjainkban Magyarországon egyre nagyobb figyelem fordul a gyerekek
helyzete és jogai felé. Dolgozatomban célként azt tűztem ki, hogy kérdőívek
segítségével képet kapjak arról, hogy ma milyen arányban alkalmazzák a testi fenyítést
az iskolákban és a családokban. Célom elérése érdekében elsősorban meghatároztam a
testi fenyítés szerepét a nevelési gyakorlatban. Ábrázoltam a testi fenyítés kiváltó okait,
kialakulását. Mivel a fenyítéshez szorosan kapcsolódó fogalom az agresszió és a
félelem; bemutattam a az agresszió kialakulásának okait, jellemeztem egy tipikus
áldozatot és egy tipikus zaklatót is. Foglalkoztam a félelem fogalmával és a félelem
négy alaptípusával is.
Fontosnak tartottam azt is, hogy történelmi szempontból megismertessem az
olvasókat a testi fenyítés kialakulásának körülményeivel, és azzal is, hogy melyik
korban milyen jelentőséget tulajdonítottak neki. A történelmi áttekintés során, azaz az
ókortól napjainkig a fegyelmezés mindig jelen volt, hol inkább egyetértettek vele, hol
pedig háttérbe szorították, és határozottan felléptek ellene.
Célom tehát az volt, hogy hozzájáruljak a testi fenyítés témakörrel foglalkozó
kutatásokhoz és csökkentsem a testi fenyítésben részesülő gyermekek számát. Ennek
érdekében felméréseket végeztem egy gimnáziumban 114 14-16 éves diákokkal. A
diákok a kérdőíveket névtelenül töltötték ki. A vizsgálati módszer kiválasztása után a
kitöltött kérdőívek eredményeit bemutattam, majd kielemeztem és kiértékeltem. Az
eredmények bemutatását táblázatos formában végeztem. Az eredményeket
diagrammokkal is ábrázoltam. A kiértékelés során fény derült arra, hogy milyen
arányban, mikor, milyen formában alkalmazzák a testi fenyítést mind a családban, rnind
pedig az iskolákban.
*

*

*

Témavezető: Dr. Szegál Borisz főiskolai tanár
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PSZICHOLÓGIA
A REMÉNYTELENSÉG MINT AZ ÖNGYILKOSSÁG EGYIK
RIZIKÓTÉNYEZŐJE? - A REMÉNYTELENSÉG SKÁLA (RS) HAZAI
ADAPTÁLÁSA -

SALLAI JUDIT
Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest
Az öngyilkosságok számának csökkentése érdekében a szuicid veszélyeztetettek
korai szűrése kiemelkedően fontos feladat. A kognitív kutatások (Beck, 1976) azt
mutatják, hogy a szuicid magatartás kialakulásában kulcsfontosságú szerepet játszik a
jövőperspektíva lezárulása, mely reménytelenség kialakulásához vezet.
Kutatásunk célja a Beck-féle Reménytelenség Skála (RS) kipróbálása volt
depressziós (öngyilkosságot megkísérelt és nem megkísérelt) és kontroll mintán.
Feltételeztük, hogy a három csoport között szignifikáns különbség mutatkozik a
reménytelenség mértékében. Emellett felmértük az öngyilkosságot megkísérlő
személyek emocionális és kognitív jellemzőit. Feltételeztük, hogy a súlyos
reménytelenség állapota nagy valószínűséggel díszfunkcionális gondolkodással, magas
depresszió- és szorongásszinttel jár.
A kutatásban használt mérőeszközök: Reménytelenség Skála, Beck Depresszió
Kérdőív, Díszfunkcionális Attitűd Skála és Beck Szorongás Leltár.
Eredményeink szerint az RS reliabilitás- és validitásmutatói magas értékeket
adtak. A klinikai és a kontroll minta élesen elkülönült a reménytelenség tekintetében.
Nem mutatkozott szignifikáns különbség viszont a két depressziós csoport között. A
reménytelenség szorosan korrelált a díszfunkcionális attitűdökkel és a depresszió
mértékével, azonban a szorongásszinttel nem.
Az eddigi eredményeink – egybehangzóan a nemzetközi tapasztalatokkal – arra
utalnak, hogy a reménytelenség a hazai populációban is erőteljesen jelen van a
depresszív állapotokban valamint az öngyilkosságot megkísérlő személyeknél.
Véleményünk szerint az RS nagy gyakorlati jelentőséggel bír az öngyilkossági
veszélyállapotok felismerésében és prevenciójában. Vizsgálatunk retrospektív
jellegéből fakadóan az RS prediktív erejére megállapításokat egyenlőre nem tudunk
tenni, ennek felmérésére további vizsgálatokat tervezünk.
*

*

*

Témavezető: Dr. Perczel-Forintos Dóra egyetemi adjunktus
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PSZICHOLÓGIA
A KÖZÖSSÉGSZERVEZŐDÉS PSZICHOLÓGIÁJA ÉS BUKTATÓI
GOLDING: A LEGYEK URA ALAPJÁN

SÁRI BEÁTA
Kölcsei Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen
Hogyan és miért alakulnak ki közösségek, csoportok? Milyen egy ideálisan
működő közösség tagjának lenni? Hogyan hat ez személyiségünk alakulására,
fejlődésére, esetleges torzulására? Mi az oka egy közösség „drasztikus” felbomlásának?
Húzódik-e a dinamikus láncolat hátterében valamiféle törvényszerűség? Képesek-e a
gyermekek ölni? Meddig tiszta és feddhetetlen egy ember?
Mi történi akkor, ha hatalom közelébe kerülünk? Ugyanazok maradunk-e vagy
esetleg felszínre tör a tudatalattinkból áradó borzalmas pusztító erő? Képesek vagyunke ölni, ha elragadott minket „valami” örvény, ami a létfennmaradásunkhoz szükséges?
És milyen a „kijózanodás”, amikor ráeszmélünk tettünkre? Mivé válhat egy gyermek,
egy felnőtt, ha nincs megfelelő kontroll-önkontroll? Miért fontos a nevelés?
Dolgozatomban próbálok e kérdésekre választ találni. Megpróbálom feltárni az
esetleges összefüggéseket. Fontosnak tartom ezt mind az egyén, mind a közösség
szempontjából. Tudnunk kell, hogy mi munkál bennünk. Napról napra szembe kell
néznünk önmagunkkal, és állandó kontrollra van szükségünk, ami a bennünk rejlő
pusztító és építő erőket a megfelelő mederbe tereli.
Nézz hát te is szembe önmagaddal!!!
*

*

*

Témavezető: Girasek János főiskolai docens
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PSZICHOLÓGIA
A CÉLOK KITÜNTETETT SZEREPE A GYERMEKI UTÁNZÁSBAN

SCHNELL ZSUZSANNA, FELHŐSI GABRIELLA
Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Szeged
Vizsgálatunk során egy imitációs elmélet keretein belül a célok gyermeki
utánzásban betöltött szerepét vizsgáltuk. Egy korábbi elmélet az információfeldolgozás
során direkt letérképezést feltételez. Ez azonban az emberi utánzás számos jellemzőjére
nem ad magyarázatot, így kidolgozásra került egy új, célvezérelt utánzást feltételező
elmélet. Ennek értelmében a látott mozdulatsor nem egészében véve, hanem
összetevőinek hierarchizálásával, a fő célkomponens vezérlésével kerül utánzásra. Azt
vizsgáltuk, hogy tapasztalható-e korcsoportonkénti eltérés az összetett mozdulatok
utánzásában. Szintén kíváncsiak voltunk arra, hogy saját testtől független céltárgyak
esetén könnyebb-e a gyerekeknek utánozniuk az összetett mozdulatokat. Végül azt
vizsgáltuk, hogy a céltárgyak elmozdításával a másodlagos célkomponensek – a
mozdulatok- jobban teret nyernek-e az utánzás során. A szegedi Központi Óvoda kis-,
középső- és nagycsoportosaival végeztük a vizsgálatokat. Három feladatot oldottak
meg; mindegyikben ugyanazt a 6 mozdulatból álló mozdulatsort kellett utánozniuk.
Elsőként a fülek, majd korongok érintése volt a feladat, harmadsorban pedig korongok
nélkül végeztük a gyakorlatot. Eredményeink a célvezérelt utánzást feltételező
elméletet támasztják alá. Korcsoportonkénti eltérések mutatkoznak: a kor
előrehaladtával a gyerekek egyre több célkomponens figyelembevételével tudják
utánozni a látott mozdulatsort; a nagycsoportosok többsége már mind a céltárgy, mind a
mozdulat figyelembevételével képes reprodukálni azt. Feltevésünk, miszerint a saját
testtől független céltárgyak esetén könnyebb lenne a mozdulatokat több szempont
figyelembevételével utánozni, statisztikailag nem alátámasztható. Szintén nem
szignifikáns, csupán tendencia mutatkozik arra, hogy a céltárgyak elmozdításával
növekszik a több szempontot követő utánzások aránya.
*

*

*

Témavezető: Pléh Csaba egyetemi tanár
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PSZICHOLÓGIA
SZÜLŐK ÉS GYERMEKEK AZ ÖRÖKBEFOGADÁS FOLYAMATÁBAN

SCHOCZ ANNAMÁRIA
Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Zsámbék
Dolgozatom témája magába foglalja az adoptáció előtt és után lezajló hivatalos
és lélektani események, valamint az örökbefogadás tényleges, valóságban is realizált
pillanatait. Munkám céljául annak bizonyítását tűztem ki, hogy az örökbefogadást, mint
egyre elismertebb családteremtési módot úgy mutassam be, mint a szocializáció egy
természetes folyamatát, kiemelve az örökbefogadott gyermek helyzetét és valósághoz
való viszonyát ebben a folyamatban. Napjainkban az örökbefogadásról, mint
lehetőségről vagy létező családteremtési módról csak azok tudnak, akik e szakterületen
dolgoznak vagy életük ettől a megoldástól vált teljessé. Dolgozatomat azokhoz
intézném tehát, akik e gyermekhez jutási módot egyáltalán vagy csak igen kevéssé
ismerik.
Kérdőíves vizsgálatom során azokat kérdeztem meg, akiket leginkább érint ez a
téma, a szülőket és az örökbefogadottakat. Kutatásom során bebizonyosodott, hogy
azok számára, akik részt vesznek benne semmiféle különösebb nehézségekkel nem jár,
mint a természetes, genetikai úton megszokott családteremtési forma.
Következtetésként levonható, hogy az örökbefogadás, a lehető legjobb mód egy
családtalan gyermek egészséges pszichoszociális fejlődéséhez.
*

*

*

Témavezető: Vigassyné Dezsényi Klára főiskolai adjunktus
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PSZICHOLÓGIA
BEVEZETÉS A KOGNITÍV ZENETUDOMÁNYBA: AZ ELSŐ LÉPÉSEK A
MEGISMERÉSTUDOMÁNY, A KLASSZIKUS
MESTERSÉGESINTELLIGENCIAKUTATÁS ÉS A ZENEELMÉLET
(SZISZTEMATIKUS ZENETUDOMÁNY) METSZETTERÜLETÉBEN

STACHÓ LÁSZLÓ
Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest
A kognitivizmus szemlélete a világot modellező embert helyezi a
szaktudományok vizsgálódásainak középpontjába, s a világról annak ember alkotta
fejbéli modelljein keresztül szerez tudást. A zenetudás modellezése az újjáéledö magyar
zenepszichológia új empirikus kutatásai révén hiányzó láncszemet pótolhat a magyar
zenetudományban: a zeneszerző vagy az előadóművész titkairól, a kompozíció és az
előadás születéséről értékes strukturális elemezéseken kívül igen nehéz misztikus
kijelentésektől többet tenni a megismerő embert világlátásának középpontjába helyező
tudományos tradíció figyelembevétele nélkül.
E dolgozat az egyik első magvar nyelvű összegző bevezetés a zenei megismerés
kutatásába, Áttekintést ad a kognitív szemléletű zenekutatás nemzetközi irodalmáról, s
kiemel abból néhány olyan témát.- a zenei kompetencia és performancia fogalmaival
kapcsolatos problémákat -. melyek mindmáig megválaszolatlan vagy egyoldalúan
kidolgozott kérdéseket hagytak maguk után. Elhelyezi a kognitív zenetudományt a
megismerés tudományos szemléletű kutatások és a zenetudomány építményeiben, s
röviden kitér három évtizedes történetének állomásaira. Részletesen bemutatja a
problémakörnyezet, a zenei kompetencia, a zenei performancia fogalmainak
értelmezéseit; foglalkozik a zene elménkbeli reprezentációs rendszereinek kérdéseivel,
és értékeli a zenei reprezentációs rendszer(ek) modellezésének nyolcvanas évekbeli
törekvéseit.
*

*

*

Témavezető: Pléh Csaba egyetemi tanár
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PSZICHOLÓGIA
LÁTÁSSÉRÜLT GYERMEKEK KORAI FEJLŐDÉSÉNEK JELLEMZŐI

SÜVEGESNÉ RUDAN MARGIT
Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai
Kar, Budapest
Dolgozatomban látássérült gyermekek korai fejlődését vizsgálom.
A téma felvetése több szempontból is fontos és aktuális.
Munkámban 53 vak illetve fényérzékeny, épértelmű illetve értelmi fogyatékos
gyermek fejlődésének naplózott adatait és a velük felvett Maxfield–Buchholz szociális
érettségi skála eredményeit gyűjtöttem össze. A dolgozat feldolgozza BGGYTF
Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézetében 1984 és 1992 között vizsgált gyermekek
vizsgálati jegyzőkönyveit, illetve a Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs
Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató központban az utóbbi 5 évben fejlesztett
összes gyermek fejlődési adatait születéstől 4 éves korig.
A gyermekeket négy csoportba soroltam. Célom a csoportok fejlődési
jellemzőinek és a csoportok közötti fejlődésbeli eltérések vizsgálata, valamint a
Maxfield–Buchholz szociális érettségi skála jóslóértékének vizsgálata volt. Az M-B
skála az elvégzett variancia analízis eredménye alapján -a variációs együttható:
10203,8; f=1; p<0,001- már a korai életszakaszban előrejelzi a társuló értelmi
fogyatékosságot. A dolgozat más eredményei azonban rámutatnak arra, hogy társuló
értelmi foyatékosság esetén is lehet a korai életszakaszban a fejlődés az átlagnak
megfelelő. A prognózis felállításakor a skála eredményeit értékelő szakember
mérlegelheti a dolgozat ezen következtetéseit.
*

*

*

Témavezető: Prónay Beáta adjunktus
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PSZICHOLÓGIA
AZ AUTIZMUS

SZAKÁCS SZILVIA
Kölcsei Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen
Témaválasztásomat az indokolja, hogy egy pszichiátriai látogatás alkalmával
autista gyerekekkel találkoztam. Dolgozatom elméleti és vizsgálati részekre van
tagolva. Az elméleti részben foglalkozom: történeti áttekintéssel, tipikus
ismertetőjegyekkel, pszichikus jellemzőkkel / érzékelés és kapcsolatteremtés, beszéd és
érzelmek, kényszercselekvések /, a tünetek életkori sajátosságaival, az autisták
viselkedésével, a kiváltó okokkal / biológiai-, kapcsolati problémák /, az autizmus
gyakoriságával és az autisták nevelésével, oktatásával.
Kutatási célom konkrét tapasztalati anyagok gyűjtése: középsúlyos értelmi
fogyatékos gyermekek egy adott csoportba való beilleszkedéséről, csoportban való
fejlődésükről, előrelépésükről.
Hipotézisem: Az autisták a tanítók számára felismerhetőek , azonosíthatóak,
elkülöníthetőek. Ebben a tünetek rendszere segít bennünket. A jellegzetes tünetek
megmutatják a problémás területeket és így kijelölik a fejlesztés irányát. Az autisták
bizonyos keretek között fejleszthetőek.
Alkalmazott vizsgálati módszereim:
dokumentumok tanulmányozása.

a

megfigyelés,

jegyzőkönyvezés,

Konklúzió: A vizsgált gyermekeknél a legszembetűnőbb autizmusspecifikus
tünetek: szemkontaktus felvételének a hiánya, dühkitörések és a verbális kommunikáció
hiánya, illetve az echolalia.
A fejlesztési tervekben ezen tünetek által okozott problémák kiküszöbölésére,
áthidalására törekedtünk.
*

*

*

Témavezető: Pinczésné dr. Palásthy Ildikó főiskolai docens
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PSZICHOLÓGIA
A KONFLIKTUSOK JELLEMZŐI ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK
VISELKEDÉSÉBEN ÉS VÉLEMÉNYÉBEN

SZÁSZ TILDA
Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi és Művészeti Főiskolai Kar,
Nyíregyháza
A konfliktus az élet természetes jelensége. A konfliktusok szükségszerű
velejárója a frusztráció, melynek gyakori következménye az agresszió. E három
fogalom – a konfliktus, a frusztráció és az agresszió – jellemzőit és összefüggéseit
tártam fel a szakirodalom alapján.
Két negyedikes általános iskolai osztályban vizsgáltam a konfliktusok
gyakoriságát, okait, fajtáit és az alkalmazott konfliktuskezelő stratégiákat.
A gyerekek konfliktusokkal kapcsolatos véleményéről kérdőív segítségével
szereztem információt. A válaszok tartalmi és statisztikai elemzése után a felmerülő
problémák tisztázására csoportos beszélgetést szerveztünk a gyerekekkel és irányított
beszélgetést folytattam a tanítókkal.
A válaszok több mint fele versengő konfliktuskezelő stratégiára utalt. A gyerekek
gyakran alkalmazták még az elkerülő stratégiát is. A vizsgálatokból az derült ki, hogy
nagyon ritka az alkalmazkodó, a problémamegoldó és a kompromisszumkereső
megoldás. A jövőt illetően úgy kellene szocializálni a gyerekeket, hogy a
kompromisszumkereső és a problémamegoldó megoldásokat gyakrabban alkalmazzák,
illetve tudják alkalmazni. Ennek alapvető feltétele az empátia fejlesztése, vagyis a saját
és a másik gyerek érzelmeit meg tudja érteni, meg tudja fogalmazni.
A gyerekek empátiájának fejlesztése és azon keresztül a megfelelő
konfliktuskezelési módok tudatosítása és gyakorlása munkám jövőben tervezett
állomásai, párhuzamosan a gyerekek konfliktusokkal kapcsolatos viselkedésének és
véleményének további feltárásával.
*

*

*

Témavezető: Dr. Kerekes Imréné docens
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PSZICHOLÓGIA
DISZKRIMINATÍV INTÉZKEDÉSEK A POLITIKAI DÖNTÉSHOZATALBAN

SZEGYIVA ZSOLT
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Pécs
A politikai státuszban hozott intézkedések többek, mint egyszerű vezetői
döntések eredményei, ezért dinamikájuknak megértéséhez sem elegendő csupán az, ha
a laboratóriumi körülmények között elvégzett vezetői magatartások vizsgálatakor
kapott adatokat és megfigyeléseket próbáljuk alkalmazni, amikor egy politikai
döntéshozatal szociálpszichológiai okait kutatjuk. Egy ilyen döntés, legyen az egy
vezető felelőssége, vagy csoportos megvitatás eredménye, társadalmi beágyazottságánál
fogva és a szituáció "történetisége" folytán - vagyis, hogy az adott intézkedés (legyen az
törvénykezés, rendelet vagy határozat, etc.) a társadalmi események egy koherens
láncolatába illeszkedik - olyan pszichikai tényezőket, kényszerítő és gátló erőket
tételez, amelyek a döntés politikai meghatározottságának függvényei; és amelyek
nagyban befolyásolják a döntést hozó személy/személyek viselkedését az adott
szituációban. S mivel ennek laboratóriumi vizsgálata lehetetlen, a vezetői viselkedés
kísérleti adatait ki kell egészíteni olyan esettanulmányokkal, amelyek az egyes döntési
mechanizmusokat a társadalmi funkciók és szerkezeti egységek viszonyában is elemzik.
Célom annak vizsgálata, hogy milyen szituációs hatások megléte szükséges ahhoz,
hogy egy politikai vezetés valamely csoport irányába diszkriminatív intézkedéseket
tegyen. A mezőelméleti konstrukció segítségével szeretném kimutatni, hogy egy
politikai, diszkriminatív döntés megszületése valójában kevésbé függ a döntéshozók a
diszkriminált csoporthoz való negatív vagy pozitív viszonyától, mint a döntést
meghatározó külső tényezőktől.
*

*

*

Témavezető: Erős Ferenc egyetemi tanár
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PSZICHOLÓGIA
A HUMÁN TEMPERAMENTUM GENETIKAI HÁTTERE: SZEMÉLYISÉG
DIMENZIÓK ÉS A 4-ES TÍPUSÚ DOPAMIN RECEPTOR POLIMORFIZMUS
KAPCSOLATA

SZÉKELY ANNA, NEMODA ZSÓFIA
Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest
A személyiségdimenziók genetikai hátterének feltárásában egy új megközelítés a
genetikai polimorfizmusok és a személyiség jegyek kapcsolatának asszociációs
vizsgálata. Ebben a témakörben az első, de azóta is vitatott felfedezés az önbeszámolón
alapuló személyiségtesztekben mutatott magas pontszámú újdonságkeresés és a 4-es
típusú dopamin receptor gén (DRD4) "hosszú" változatának feltételezett kapcsolata.
Vizsgálatainkban megpróbáltuk reprodukálni a fenti összefüggéseket. Sikerült
szignifikáns összefüggést kimutatnunk a -521 CC genotípus és Temperament and
Character Inventory (TCI) újdonságkeresés mértéke között*, azonban nem kaptunk
összefüggést a DRD4 "hosszú" változata és az újdonságkeresési pontszám között.
Ugyanakkor eredményeink szignifikáns összefüggést mutattak a "hosszú" allél hiánya
és a kitartás dimenzióban elért magas pontszám között, mely alátámasztja a kitartás
önálló dimenzióként való kezelését.
Eredményeink megerősítik azt a hipotézist, hogy vannak olyan, a TCI-vel
mérhető személyiség dimenziók, melyeknél genetikai komponens kimutatható.
Kimutattuk továbbá, hogy a személyiség - genotípus asszociációk vizsgálatában
jelentős tényező a nem és a különböző polimorf régiók kölcsönhatása.
*Rónai, Z., Székely, A., Nemoda, Z., Lakatos, K., Gervai, J., Staub, M., SasvariSzekely, M. Association between novelty seeking and the 521 ClT polymorphism in the
promoter region of the DRD4 gene. Mol Psychiatry 2001, január (nyomtatás alatt).
*

*

*

Témavezető: Dr. Nagy János egyetemi adjunktus
Dr. Sasvári Mária egyetemi docens
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PSZICHOLÓGIA
MAGATARTÁSZAVAROK A KISISKOLÁSKORBAN (POS)

SZEKERES ENIKŐ
Eötvös József Főiskola, Baja
Dolgozatomban szakirodalmi tanulmányaim és „némi” saját tapasztalat alapján
szeretném bemutatni a magatartászavarok jellemzőit, okait, valamint a lehetőségek
szerinti fejlesztést illetve kezelést. Munkám során a következő meggyőződésem alakult
ki; megfelelő szakember idejében való beavatkozásával megállítható a deviáns
irányultságú magatartás.
Munkám gondolatmenete:
1. Veszélyeztetett gyermekek „felismerése” az iskolában
2. Magatartászavar meghatározása, diagnosztizálása, típusai
3. Magatartászavar háttere, kialakulásának okai. (fiziológiai károsító tényezők)
4. POS közelebbről vizsgálva (elnevezésének története, tanítók tapasztalata)
5. POS tünetei (testi, lelki)
6. A gyermek helyzete ebben a problémában
7. A család helyzete ebben a problémában
8. A magatartáskorrekció lehetőségei, a segítés módja
9. Befejezés (általános következtetések levonása csak összehangolt együttes munka
segíthet!)
*

*

*

Témavezető: Raicsné dr. Horváth Anikó főiskolai docens
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PSZICHOLÓGIA
A MOTOROS REPREZENTÁCIÓ ELEMEI, VIZUÁLIS BENYOMÁS
TÜKRÖZŐDIK-E MOTOROS FUNKCIÓKBAN?

THALY ELEONÓRA ANNA
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Pécs
Jelen kísérleti tanulmány a motoros-, illetőleg vizuomotoros reprezentációt
vizsgálja. A propozíciós-, sémaszerű-, és képi felosztást kiegészíti a motoros
reprezentációs forma. Részfolyamatai feltevésem szerint a kognitív információmegértés, fiziológiás reakciók az idegrendszerben és vázizomzatban, emotív és
motivációs faktorok. Vizsgálatom a kognitív és fiziológiás válaszok kölcsönhatásával
foglalkozik, különös tekintettel a motoros képzelet szerepére. A kettős hipotézis: 1.l a
motoros képzelet a motoros reprezentáció része, 2.l önmagában vizuális stimuláció
aktiválni képes az izommozgás-aktivitás reprezentációs folyamatait.
A vizsgálat kognitív részében dinamikus, statikus és kontroll képekhez
szemantikus differenciál skálát illesztettem, a mozgáskiváltó-érték tesztelésének
céljából. A háromszempontos varianciaanalízis eredményei alapján a képek
szignifikánsan különböznek egymástól, és kategorizálnak.
A fiziológiás vizsgálatban ugyanezen képanyagot használva felszíni EMG-t (m.
biceps brachii, m. triceps brachii, m. digitorum profundus), centrálisan elvezetett EEG-t
és reakcióidőt mértünk. Az eredmények arra mutatnak, hogy a mozgásérzékelés a
vizuális ingerminőséggel együtt új pszichológiai reprezentációs struktúra megnevezését
teszi szükségessé.
Kulcsszavak: reprezentáció (1. leképeződés, 2. elszakadás), motoros reprezentáció, képzelet, -tanulás, vizuomotoros koordináció.
*

*

*

Témavezető: Hernádi István, dr. egyetemi adjunktus
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PSZICHOLÓGIA
A MESE BEFOGADÁSÁNAK ÉS ÉRTELMEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI EGY
VAK GYERMEK PÉLDÁJÁN KERESZTÜL

TÓTH ERIKA MÁRIA
Eötvös József Főiskola, Baja
Köztudott dolog, hogy a mesék fontosak a gyermekek életében, de ennek okán és
jelentőségén már kevesebben gondolkoznak el. Még kevésbé azon, hogy a fogyatékos
gyerekeknél hogyan történik a mese befogadása, hogyan élik meg a mese élményét, mi
az, ami számukra lényegesebb mint ép társaiknál.
Mivel a fogyatékosság egy nagyon tág kategória, ezért kiválasztottam a vakság
területét és arra vonatkozólag igyekeztem ismereteket gyűjteni, hogy a vakok
képzeletvilága hogyan épül fel, mely tapasztalatokra támaszkodik. Dolgozatomban egy
konkrét összehasonlításon keresztül próbáltam választ keresni arra, hogy egy vak és egy
látó gyermek mesefelfogásában vannak-e hasonlóságok és eltérések, illetve ezek
hogyan jelennek meg.
Dolgozatom három fő részből épül fel:
1. részben írtam a vakok érzékeléséről, ahogy a körülöttük levő dolgokat
felfogják és észlelik, ahogyan megjelenik ez a beszédükben. A vakok alapképzeteit
részletesebben tárgyaltam, mert ezek segítségével ismerik meg és ismerik fel a
környező világot.
A 2. részben arról írtam, hogy egy gyermek számára miért van nagy jelentősége a
mesének.
A 3. részben a konkrét példát mutatom be, és elemzem egy vak és egy látó
kislány mesefelfogását, annak hasonlóságait és eltéréseit.
*

*

*

Témavezető: Bálint Ágnes főiskolai tanársegéd
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PSZICHOLÓGIA
AZ IDŐORIENTÁCIÓ VIZSGÁLATA EGYETEMISTA ÉS FŐISKOLÁS
HALLGATÓKNÁL

TÓTHNÉ CSIBI VERONIKA MÓNIKA
Debreceni Egyetem Bölcsésztudományi Kar, Debrecen
Dolgozatom célja az időorientáció időkényszer alatti befolyásolhatóságának
vizsgálata; annak bizonyítása, hogy az egyetemista és főiskolás hallgatók
időorientációja változásra képes, alakítható, kognitív struktúra.
Hipotézisem bizonyításához egyaránt alkalmaztam ismert módszerek, eredeti
formáját fordításban (CFC-skála, Életesemények-tesztje), illetve más, projektív
módszerek átdolgozott változatát (Történetírás megadott szavakkal; Témakifejtés).
Vizsgálatomhoz az álláskeresés témáját választottam, mivel a vizsgálat alanyainál (első
és ötöd éves hallgatók) az időnyomás hatása e téren j ól kimutathatónak tűnt.
Az eredmények elsősorban fő hipotézisemet igazolták: a végzősök szignifikánsan
(p<0,05) magasabb CFC értéke megmutatta, hogy az időkényszer hatására fokozódott
jövőorientáltságuk. Kényszer hatására a távoli cél közelebb kerülhet, miáltal nő a
jövőorientáltság, azaz a határidők kitűzése és betartatása, egyfajta fejlesztő módszerként
alkalmazható. Ez azért is fontos, mert az emberek igen gyakran rövidebb távon
gondolkodnak, mint ami számukra igazából adaptív lenne. Mivel részben sikerült
alátámasztani a kényszernek ezt a fajta pozitív hatását, érdemes elgondolkodni e
módszer továbbfejlesztésén, elmélyítésén, ezáltal is hozzájárulva a hatékonyság
fejlesztéséhez a legkülönbözőbb teljesítmény területeken.
*

*

*

Témavezető: Molnárné Dr. Kovács Judit egyetemi tanársegéd
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PSZICHOLÓGIA
AZ EMBERI SZEMÉLYISÉG MEGKÖZELÍTÉSE AZ ÉRTÉKEKEN
KERESZTÜL

VARGA LAJOS
Kölcsei Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen
Dolgozatom tárgya az emberi személyiség vizsgálata, személyiségtípusok
keresése és meghatározása az értékek felhasználásával. A kutatás két momentumra
korlátozódott. Egyrészt az értékek feltérképezése, értelmezése és csoportosításainak
bemutatása által a hipotézis felállításához szükséges adatok, információk megszerzése,
a személyiséglélektani kutatások bevonásával az értékek és az emberi
személyiségjegyek közötti összefüggések keresése és feltárása volt a cél. Másrészt egy
hipotézis felállítása után olyan konstrukció készítése, amely alkalmas lehet az
eredmények bemutatására, kutatások végzésére, a személyiség feltérképezésére és
tipizálására.
Több tanulmány vizsgálta már az értékelési mechanizmus mibenlétét, folyamatát.
Ezekre az eredményekre támaszkodva feltételezem, hogy az értékek együtt jelentek
meg az emberrel és ugyanolyan fejlődési utat jártak be. Első lépésként kérdőív
segítségével csoportosíttattam az értékeket, s így három fő értékcsoportot kaptam.
Ezután értékcsoportonként 8-8 értéket kerestem, melyek a legjellemzőbbek lehetnek a
csoport fogalmára. A különböző csoportok értékeit párba állítva egy 192 értékpárból
álló értéktesztet kaptam, melyet újabb alanyokkal töltettem ki. Az így kapott
eredményeket kielemezve a három fő értéktengely mentén 8 értékdimenziót tudtam
felállítani, melyek egy-egy személyiségjegyre adhatnak utalást.
A továbbiakban e személyiségjegyek értelmezésével, használhatóságával
kívánok foglalkozni. Kutatásaim megpróbálnak új szemszögből rávilágítani a
személyiséglélektani alkalmazhatóságára.
*

*

*

Témavezető: Girasek János főiskolai docens
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PSZICHOLÓGIA
A TEHETSÉGES GYERMEKEK PROBLÉMÁI

VASS KATALIN
Károlyi Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar, Nagykőrös
A dolgozat először a tehetséges gyermek fogalmát ismerteti. A szakirodalmi
elemzés szerint a meghatározás, az eredet és a kibontakozás számos feltétel függvénye,
ezeket igyekszik rendszerben ismertetni. A tehetség sokféle megnyilvánulásainak
bemutatása követi az elemzést. A dolgozat nagy része a tehetséges gyermekek
megsegítését taglalja. A tehetséges gyermek problémaköre ugyanolyan elbírálást
érdemel, mint a skála másik oldalán lévő, tanulási nehézségekkel küzdő, vagy tanulási
zavar veszélyeztetett gyermekek. Utóbbiakra az intézményes és didaktikai rendszer már
kiépült. A tehetséges gyermekek többnyire mint potenciális lehetőségek szerepelnek a
szakirodalomban és a pedagógiai gyakorlatban. Kevés szó esik problémáikról: az
egyenlőtlen képességterületek fejlődése miatti tanulási zavar veszélyeztetettségről, az
alulteljesítésről, a magatartás zavarairól, a személyiségfejlődés eltéréseiről. A speciális
adottság a megnyilvánulások eltérő módja miatt gyakran problémaként jelenik meg, a
környezet nem tud mit kezdeni ezekkel az egyedi jelenségekkel, így megoldásként az
átlag felé próbálja szorítani őket. A dolgozat célja a tehetséges gyermekek megsegítése
azzal, hogy a tehetséggel járó problémák és eltérő fejlődésmenetek bemutatásával
jobban tudjunk viszonyulni hozzájuk, és találjuk meg számukra is a legoptimálisabb
segítségnyújtást.
*

*

*

Témavezető: Fazekasné dr. Fenyvesi Margit főiskolai docens
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PSZICHOLÓGIA
PÁRVÁLASZTÁSI SZEMPONTOK VIZSGÁLATA HETEROSZEXUÁLIS ÉS
HOMOSZEXUÁLIS MINTÁN - EVOLÚCIÓS PSZICHOLÓGIAI
MEGKÖZELÍTÉSSEL

VINCZE ZSUZSANNA
Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest
A dolgozat evolúciós pszichológiai párválasztási szempontokat vizsgált
heteroszexuális és férfi homoszexuális mintán. Célja egyrészt a nemzetközi
eredmények hazai heteroszexuális populáción való megismétlése volt. E szerint az
életképes, termékeny utódok létrehozása érdekében a nemek eltérnek párválasztási
stratégiájukban: a férfiak a termékenység jegyeit értékelik partnerükben (fiatalság,
szépség), a nők pedig az erőforrások biztosítására való képességet (jó kereset,
társadalmi pozíció, szorgalmasság). Másrészt célul tűztem ki a homoszexuális
párkapcsolat mint nem reproduktív, az evolúciós pszichológiai elméletbe nem
illeszkedő párkapcsolat vizsgálatát. A kutatást kérdőíves módszerrel végeztem Buss
1989-ben publikált munkájára alapozva. Az eredmények alátámasztották a
hipotéziseket és megegyeztek a nemzetközi kutatások eredményeivel. A homoszexuális
férfiak párválasztási szempontjaikban a heteroszexuális férfiakhoz állnak közel, néhány
tekintetben azonban eltérnek tőlük. Az eredmények értelmezésére az evolúciós
pszichológia egy modulokból álló működési mechanizmust javasol. A dolgozat
bemutatja az emberi párválasztásban alapvetően szerepet játszó nem tudatos, evolúciós
fejlődés során kialakult szempontokat.
*

*

*

Témavezető: Dr. Bányai Éva tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Dúll Andrea egyetemi adjunktus
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PSZICHOLÓGIA
AGRESSZIÓ

ZSÁKAI LILIAN
Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium, Budapest
Dolgozatomban bemutatnám mind az állati, mind az emberi agresszió
megnyilvánulási formáit, és hogy hol, mikor találkozhatunk vele az egyed illetve
személy életében. Bár az állatok és emberek agresszív cselekedetei között párhuzamok
vonhatók, társadalmunkban az agresszió sokkal bonyolultabb szerephez jut, mint az
állatvilágban. Míg az állatok agressziójának minden esetben egyértelmű, a faj
fennmaradását szolgáló célja van, embernél a proszociális mellett létezik antiszociális
agresszió is. Az agresszió kiváltó okai és céljai is összetettebbek az embernél. Próbálom
minél pontosabban feltárni az ember agresszív viselkedésének kiváltó okait, mert így
világosabbá válik, hogy miképpen volna csökkenthető társadalmunkban az erőszakos,
és fölöslegesen agresszív cselekedetek előfordulása. Ez azért is nehéz, mert az agresszív
viselkedés természetes gátjai nem, vagy kevéssé működnek embernél, és mert
hihetetlenül nagy szerepet kap a tanulás. A gyermekek és a fiatalok igen könnyen
befolyásolhatók, könnyen -túl könnyen- növelhető agresszivitásuk szintje - ezért olyan
fontos a gyermekek és fiatalok tévénézési szokásainak vizsgálata, és mostanság a
fiatalok „formálásában” hasonlóan fontos szerephez jut a számítógép. Fontos kérdés
még, hogy az agresszió katarktikus-e, „levezethető”-e. Az a kérdés, hogy szükség van-e
az agresszív feszültség (akár ritualizált, akár egyéb módon történő) levezetésére. Velem
nagyjából egy korú fiatalokkal készíttettem tesztet, hogy kiderítsem, hogyan élik ki
agressziójukat, pl.sok erőszakos elemet tartamazó számítógépes játékok játszásával,
vagy agresszív cselekedetek útján, milyen pótcselekvéseket végeznek, az agresszív
jellegű feszültség átalakulhat-e más jellegű feszültséggé, mennyire képesek a fiatalok
kordában tartani agressziójukat, mikor van szükség agresszív viselkedésre, mi lehet a
gátja az emberek agressziójának - bár úgy hiszem, hogy a társadalom elvárásai
némiképp szabályozzák azt, hiszen mindannyian megpróbálunk megfelelni
társadalmunk elvárásainak, márpedig a társadalom kiveti magából az antiszociális
viselkedésű egyéneket. Képesek vagyunk változtatni viselkedésünkön, vagy éppen az
agressziót pozitív módon (és remélhetőleg pozitív) céljaink érdekében felhasználni
Igyekeztem minél több, biológiai és pszichológiai szemszögből is tanulmányozni a
témát, hogy dolgozatom minél inkább átfogó legyen.
*
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KÖZMŰVELŐDÉS

KÖZMŰVELŐDÉS
AZ UNESCO ÉS A GHÁNAI KORMÁNY KÖZMŰVELŐDÉSI, KULTURÁLIS
STRATÉGIÁJA - HAGYOMÁNYOK ÉS ÚJ KIHÍVÁSOK

BORJÁDI PATRÍCIA
Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet,
Pécs
Dolgozatomban az UNESCO és a ghánai kormány közös tevékenységét
vizsgálom Ghána kulturális értékeinek megőrzése, gyarapítása és közvetítése területén,
megvalósulásuk alapján.
A törekvések sikerét akadályozza az ország megosztottsága: Ghána két nagy, az
északi elmaradottabb és a déli fejlettebb részre oszlik. E két terület nemcsak
fejlettségében, infrastruktúrájában, hanem kultúrájában is különbözik egymástól. A
különbségek kiegyenlítésére az UNESCO és a kormány együttes erővel próbálnak
megoldást találni, több-kevesebb sikerrel.
A kultúra és a közművelődés területén felmerülő problémák értelmezéséhez
olyan, elsősorban politikai jellegű kérdésekre is választ kell adni, mint a következők.
Miért van nagy ellentét az ország északi és déli területei között, és ezek milyen
nehézségeket okoznak a kormány számára? A tradíciók hogyan befolyásolják a
kormány egységesítő törekvéseit? Milyen stratégiát dolgozott ki az UNESCO és a
kormány a törzsek közötti feszültségek feloldására, és milyen hatással alkalmazzák azt?
Dolgozatomban az ország kulturális politikáját befolyásoló egyéb (gazdasági,
kulturális, demográfiai, infrastrukturális) tényezők elemzése alapján keresem a választ a
felmerülő kérdésekre, továbbá részletesen elemzem a ghanai kormány és az UNESCO
jövőbeni terveit, és azok megvalósítási lehetőségét.
Dolgozatom - látszólagos kuriozitása ellenére - a hazai közművelődésügyi
szakemberek szakmai érdeklődésére is számot tarthat.
*

*

*

Témavezető: Cserné Dr. Adermann Gizella egyetemi docens
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KÖZMŰVELŐDÉS
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZA'T NÉME'T SZÍNHÁZÁNAK, A
DEUTSCHE BÜHNÉNEK TÖRTÉNETE

BRAUN ZSUZSANNA
Eötvös József Főiskola, Baja
Témaválasztásomban döntő szerepet játszott az a tény, hogy jelenleg
Magyarország területén jelentős számú német nemzetiségű lakos él, mégis hazánkban
egyetlen német színház működik, méghozzá lakóhelyemen Szekszárdon.
A dolgozat első részében a magyarországi német nyelvű színjátszást dolgoztam
tél. mert véleményem szerint szervesen hozzákapcsolódik a Deutsche Bühne német
színház történetéhez, attól függetlenül, hogy a két színjátszás jellegében eltér
egymástól.
A második része a dolgozatomnak teljes egészében a Deutche Bühnéről szól,
egy-egy alfejezet egy-egy kérdéskörrel foglalkozik, melyek átfogóan bemutatják a
színház múltját (megalakulás, szervezetének és jellegének változásai, műsorpolitikája
stb.), jelenét illetve a jövőre vonatkozó terveit, lehetőségeit.
A színház működési nehézségei ellenére számomra bebizonyosodott, hogy a
Deutsche Bühne német színháznak a magyar színházi intézmények között egyértelműen
helye van, szerepe és létjogosultsága pedig vitathatatlan, mert jelentősen hozzájárul a
magyar kultúra, ezen belül a magyar színházi élet színesítéséhez.
*

*

*

Témavezető: Némethné dr. Bőhm Edit főiskolai tanár
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KÖZMŰVELŐDÉS
2000. OKTÓBER 23-A AVAGY MIT ÜZENTEK A TÉVÉCSATORNÁK A
NEMZETI ÜNNEPPEL?

BUDAI LÁSZLÓ
Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely
A kis időre elülő médiaháború 1998-tól ismét jelen van a közéletben. Két
újságírótábor formálódott, melyek között éles a koncepciókülönbség (lojális, ill.
kritikus koncepció). Dolgozatom tárgya: a jelenlegi kormány, illetve az ellenzéki oldal
múltreprezentációjának megjelenítése, a megjelenítés módja az országos audiovizuális
médiában. Észlelhetők-e a médiaértelmiség szekértáborai a tévékben? Van-e különbség
a közszolgálati és a kereskedelmi adók, illetve az egyes csatornák ünnepi hírműsorai
között?
Kvantitatívan vizsgáltam az ünnepi és egyéb műsorok arányát az egyes
hírműsorokban, ill. a civil megemlékezésekhez, az ellenzékhez és a kormányzó
pártokhoz kötődő hírek arányát. Hermeneutikai módszerrel vizsgáltam a politikai
érdekek megjelenését, ill. megjelenítési módját a vizsgált hírműsorokban. A vizsgálat
mintája a 2000. október 23-i hírműsorok közül a M1-nek, a Duna TV-nek, a TV2-nek,
az RTL-Klubnak, ill. az ATV-nek a hírműsorai. A nemzeti ünnep minden szempontból
különleges nap. A mindennapi élet koncentrátuma, ugyanakkor a tévé és az ünnep
„megszállása” is itt esik egybe, tehát ismét csak egyfajta koncentrációval találkozunk,
tehát eszményi vizsgálódási terep 2000. október 23-a ahhoz, hogy a fent említett
vizsgálatokkal bemutassam a kormány és az ellenzék múltreprezentációjának
különbségeit, megjelenítsem az egyes tévécsatornák elhelyezkedését a politikai
erőtérben.
A kormánypártok és a MIÉP, ill. az ellenzék két markánsan különböző
múltreprezentációt képvisel. Az utóbbi pártok Nagy Imre személyével, míg a
kormánypártok inkább az 56-os szervezetekkel emblematizálták magukat a
műsorokban. A közszolgálati tévék, ill. A TV2 az előbbi múltreprezentációt preferálták,
míg az RTL-Klub szinte Foucault ellenemlékezetét képviselte hírműsoraiban. Az ATV
a kulturális műsorokra helyezte a hangsúlyt, bővítve ezzel az ünnep-reprezentáció
spalettáját. Manipulációk, csúsztatások és elhallgatások tarkítják a mai audiovizuális
médiánkat. Van-e hát kiegyensúlyozott média? A választ egyértelműen megadja a
dolgozat.
*

*

*

Témavezető: Török Gábor főiskolai docens
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KÖZMŰVELŐDÉS
FELNŐTTKÉPZÉS A BARANYA MEGYEI TELEHÁZAKBAN

DEÉR ZSUZSANNA
Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet,
Pécs
Dolgozatomban az információs társadalom viszonylag új „képződményeivel”, a
teleházakkal szeretném megismertetni az olvasókat. Célom a Baranya megyei teleházak
munkájának megismerése. felnőttképzési tevékenységük feltérképezése, tapasztalataik,
eredményeik összegyűjtése, amely a többi teleház számára is segítség lehet.
Nagyon sokat beszélünk ma az egész életen át tartó tanulás szükségességéről, a
funkcionális analfabéta fogalom új tartalmáról. Ezek a kisközösségi színterek, ahol
rendelkezésre állnak a korszerű információ- és kommunikációtechnikai eszközök,
lehetőséget teremtenek arra, hogy egy pici, a városoktól messze lévő, elszigetelődött
település lakói – kisgyermekektől egészen az idős emberekig – megismerjék,
megszeressék és a mindennapi életük során használják a számítógépet, kapcsolatot
teremtsenek a külvilággal, legyen az akár a szomszéd település, akár egy másik
kontinens.
Baranya megyében van a legtöbb teleház, közülük több ún. „elsőgenerációs”,
amelyek már 3-4 éve működnek. Munkám során elsősorban az ő tevékenységüket
szeretném bemutatni, változatos képzési palettájukat, azt, hogy milyen gyorsan képesek
reagálni a munkaerőpiac változásaira.
Baranya megye aprófalvas település, a munkanélküliségi ráta egyes
kistérségekben (pl. Ormánság) igen magas, nagy a képzetlen munkaerő aránya és sok
helyütt az iskolázatlanság alacsony szintje a jellemző. A teleház a felkészült
munkatársakkal egy kistelepülés sok problémájára adhat választ és jelenthet megoldást.
Kitörési pont lehet a kis lélekszámú falvak életében.
*

*

*

Témavezető: Dr. Krisztián Béla egyetemi adjunktus
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KÖZMŰVELŐDÉS
TELEHÁZAK: A KISKÖZÖSSÉGI NYILVÁNOSSÁG ÚJ FORMÁI

FARKAS SAROLTA
Eötvös József Főiskola, Baja
Dolgozatom témájául azért választottam a teleházakat, mert - bár már elég
elterjedtek hazánkban, hisz mára a számuk elérte a 150-et, és folyamatosan
"szaporodnak" - a közvélemény még nincs igazán tisztában azzal, mit is takar ez a név.
Nélkülözhetetlen, hogy mindenhová, az ország kis falvaiba is eljusson a modern
kommunikációs technika. az ott élők is megismerjék a civil egyesületek, alapítványok
és az állam nyújtotta. lehetőségeket az oktatásban, átképzésben, művelődésben,
szociális ügyekben, és segítséget kapjanak ezek igénybevételéhez, az ügyek
intézéséhez. A teleházak feladatkörébe ez is beletartozik.
A dolgozat első részében kitérek arra, hogy miként indult a teleház-mozgalom
Nyugat-Európából, döntően azonban a magyarországi helyzetet szeretném bemutatni. A
magyarországi helyzetelemzésben bemutatom a teleház kapcsolatát a civil szférával, a
gazdaságfejlesztéssel, a munkaerőpiaccal, a társadalommal.
Szakirodalmi forrásokon kívül folyóiratokból, Internet-oldalakból szereztem az
információkat, valamint személyes beszélgetést folytattam teleház-vezetőkkel is.
Úgy érzem, a magyar teleház-mozgalomnak van jövője, hiszen a hazai
eredményeket nemzetközileg is elismerték, Magyarország a világ teleházas országainak
élmezőnyében van, mind fejlődés, mind működtetés tekintetében.
*

*

*

Témavezető: Brachinger Tamás főiskolai adjunktus
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KÖZMŰVELŐDÉS
FŐISKOLÁSOK FILMÍZLÉSE ÉS MOZIBAJÁRÁSI SZOKÁSAI

FEJES BRIGITTA, FERCSIK ANETTA
Eszterházy Károly Főiskola, Eger
Előadásunkban szeretnénk ismertetni kutatássorozatunkat, amely az egri
művelődésszervező szakos főiskolai hallgatók mozilátogatási szokásait, filmízlését
vizsgálta. Témánk aktualitását abban láttuk, hogy napjainkban a képi kultúra rohamos
fejlődésével a filmművészetben való jártasság is hozzátartozik az általános
műveltséghez. Azért választottuk ezt a réteget, mert ezen a szakon jelenik meg a filmes
képzés. Egy harmadik felmérést is végeztünk az említett célcsoportban, amely a
Főiskolai Filmklub filmjeinek hatásával foglalkozott.
Az első kutatást 1998-ban kezdtük el, melyet 2000 tavaszán megismételtünk,
illetve ugyanekkor egy másik kérdőívvel felmértük a filmklub szerepét. Közel 150
fővel dolgoztunk.
A kapott eredményeket felhasználva szeretnénk a Főiskolai Filmklub arculatán
úgy változtatni, hogy ezzel pozitív irányba tereljük a főiskolások filmízlését.
Kialakuljon bennük a kritikai attitűd, formálódjon értékrendjük, bővüljön látásmódjuk.
A válaszok alapján arra következtettünk, hogy a jövőben a filmes képzésnek
erősödnie kell a főiskolákon és egyetemeken, biztosítva ezáltal a közoktatásban folyó
mozgóképkultúra és médiaismeret tárgy színvonalas oktatását.
*

*

*

Témavezető: Szabó Sándorné, dr. főiskolai docens
168

KÖZMŰVELŐDÉS
MAGYARORSZÁGI BŰNÖZÉS, BŰNÖZŐK (DOKUMENTUMOK ÉS
INTERJÚK ELEMZÉSE EGY SZOCIÁLPEDAGÓGUS SZEMÉVEL)

HORVÁTH RENÁTA
Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai Kar,
Sopron
Dolgozatomban az erőszakos bűncselekmények miatt
társadalomlélektani, szociológiai problémakörét dolgozom fel.

elítélt

bűnözők

Vizsgálódásaim során a célom az volt, hogy a megszerzett tapasztalataimat úgy
dolgozzam fel, hogy a levonható tanulságokat a jövőben, mint szociálpedagógus, a
fiataloknak át tudjam adni.
A dolgozat bevezető részében az elmúlt 10 év statisztikai adatait mutatom be
különböző szempontok szerint, így: jogerősen elítélt felnőtt korúak és fiatalkorúak
kiszabott büntetése, a felnőtt korúak előélete és iskolai végzettsége, illetve a bűnesetek
területi megoszlása.
Ezt követően az elítéltek börtönéletének gyakorlati terepem színhelyén, egy
büntetés-végrehajtási intézetben rendelkezésemre bocsátott dokumentumanyag
elemzése követ.
Erőszakos bűncselekmények miatt elítélt fogvatartottak közül húszfős mintát
választottam ki a véletlen mintaválasztás szabályai szerint. Az így kiválasztott csoport
rendelkezésemre álló dokumentumait elemeztem. Elsősorban a családi élet, a
környezet, az iskolák, a munkahelyek, a személyiségvizsgálati leletek, mint
előzmények, illetve a börtönélettel kapcsolatos adatokat dolgoztam fel.
A vizsgálati adatokat interjúkkal igyekeztem kiegészíteni. A vizsgált mintából az
interjúalanyok kiválasztásában a nevelőtiszt javaslatait fogadtam el.
A beszélgetésekből és a rendelkezésemre álló adatokból első megközelítésben azt
az általános eredményt emelhetem ki, hogy a legtöbb bűnelkövető aluliskolázott,
szegény sorsú, nagycsaládból és a vizsgált populáció mindegyik egyede a
személyiségzavar valamilyen tünetét viselte.
*

*

*

Témavezető: Tengerdi Antal főiskolai adjunktus
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KÖZMŰVELŐDÉS
A BDF IMAGE-ÉNEK PR-SZEMLÉLETŰ ELEMZÉSE

KÁMÁN ÁGNES
Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely
Az egységes arculat kialakítása, a PR legbonyolultabb területeinek egyik. A
magyar gyakorlatot tanulmányozva azt állapíthatjuk meg, hogy egységes arculat alatt
csupán a formai jegyek összességét értik. Pedig egy testület képét nem csupán és nem is
elsődlegesen a formai megnyilvánulások szabják meg.
Kutatásom a Berzsenyi Dániel Főiskola image-ére irányult. Munkám empirikus
részeként egy felmérést végeztem a Szombathelyen működő középiskolák érettségi
előtt álló diákjai körében. Ennek keretében 130 negyedikes tanulót kérdeztem meg.
Kérdőíves módszerrel dolgoztam: 15 – nyitott és zárt – kérdést fogalmaztam meg.
A minta reprezentatív a diákoknak egyenlő esélyük volt arra, hogy a mintába
bekerüljenek, véletlenszerűen lettek kiválasztva.
A kérdéssor azt a célt szolgálta, hogy kiderítsem, milyen a főiskola ismertsége, s
milyen kép alakult ki a BDF-ről a diákok körében.
A válaszokból adódóan felsoroltam azokat a PR-eszközöket, amelyek segíthetik a
BDF ismertségének javítását.
Dolgozatom végén a konklúzióban megfogalmazódik, hogy el kell érni azt, hogy
a BDF-ról az emberek tudatában egy színesebb, árnyaltabb kép éljen.
Befejezésként összefoglalom, meglátásom szerint milyen feladatok várnak a
Berzsenyi Dániel Főiskola vezetőire az intézmény image-ének javítása érdekében.
*

*

*

Témavezető: Dr. Mankó Mária tanszékvezető főiskolai tanár
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KÖZMŰVELŐDÉS
AZ INFORMATIKAI TÁRSADALOM KIHÍVÁSA AZ EZREDFORDULÓ
MAGYARORSZÁGÁNAK FELNŐTTKÉPZÉSÉBEN

KISS ANITA
Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet,
Pécs
Dolgozatomban az információs társadalomról, mint új társadalmi kihívásról,
illetve ennek tükrében a kihívásokra adandó lehetséges válaszokról, megoldásokról,
alternatívákról kívánok beszámolni, különös tekintettel a magyarországi felnőttképzés,
ezen belül az informatikai felnőttképzés szerepére.
A dolgozatomhoz szükséges információkat, ismereteket a szakmai kiadványokra,
szakmai, tudományos értékű nyomtatott művekre, elektronikus úton elérhető anyagokra
hivatkozva, illetve szándékaim szerint a BMF Neumann János Informatikai Főiskolai
Kar munkatársainak oktatóinak segítségével Dr. György Anna kari oktatási főigazgatóhelyettes szakmai támogatásával kívánom megvalósítani.
A dolgozat, a BMF Neumann János Informatikai Főiskolai Karának
felnőttképzési tevékenységének bővítését szolgáló projekt terv alapját szolgáló
dokumentuma lesz.
*

*

*

Témavezető: Dr. Koltai Dénes egyetemi docens
171

KÖZMŰVELŐDÉS
A SZERETET MISSZIONÁRUSAI (A NŐVÉREK ÁLDÁSOS
TEVÉKENYSÉGE BUDAPESTEN)

KOCSIS ZSUZSANNA
Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai
Kar, Győr
Teréz anya törékeny lényén keresztül a mindent odaadó felebaráti szeretetet
ismerte meg a világ. A szegények legszegényebbjeinek szolgálatára érzett hivatást,
velük vállalt sorsközösséget. Megmutatta, hogy a szeretetről nem szükséges beszélni:
elég, ha mindennap megéljük. Gyógyította a visszataszító betegségekben szenvedőket,
tanította a nyomornegyedekben felnövő gyermekeket, miközben ugyanolyan szegényen
élt, mint ők.
Fáradságos munkájához Jézustól kapta az erőt, Őt magát látta meg és szolgálta a
rászorulókban. Az Ő Evangéliumát váltotta tettekre.
Azóta ezerszám akadtak követői, bebizonyítva, hogy, ha nehéz is ez az út, lehet
rajta mosolyogva járni. Sőt, csak úgy lehet!
Lehetőségem volt személyesen megismerkedni a Budapesten élő nővérekkel,
akik között a megfigyelés és az interjú módszerével szereztem tapasztalatokat, imával
és munkával teli mindennapjaikról, főleg pedagógiai munkásságukról.
Úgy gondolom, hogy ma különösen szükségünk van az általuk képviselt,
megújító szellemiségre, ezért próbálok csöndes, önzetlen tevékenységüknek hangot
adni.
Nincs akadálya, hogy példájukat kövessük. Teréz anya csak ennyit kért:
„Mosolyogjatok egymásra!”
*

*

*

Témavezető: Dr. Csehi Lajos főiskolai adjunktus
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KÖZMŰVELŐDÉS
A KÖZOKTATÁS FINANSZÍROZÁSA A KISTELEPÜLÉSEK
KISISKOLÁIBAN MIKÓFALVA PÉLDÁJÁN

KOVÁCS ESZTER, RÉKASI MÓNIKA
Eszterházy Károly Főiskola, Eger
A dolgozat témájának kutatása mind elméleti és gyakorlati szempontból, mind
településfejlesztési és művelődéspolitikai aspektusból egyaránt fontos és hasznos.
A vizsgálódás aktualitását bizonyítják a témával kapcsolatos heves viták, gyakori
konfliktusok és a növekvő számban megjelenő publikációk.
A dolgozat célja: a mai magyar közoktatás eddig nem eléggé kutatott sajátos
problémájának - a kistelepülési kisiskolák finanszírozásának - bemutatása egy konkrét
település (Mikófalva) példáján.
A dolgozat szerkezetileg 3 nagy fejezetre épül. (A fejezetekben kiemelt figyelmet
kapnak a kistelepülési kisiskolák finanszírozásával kapcsolatos kérdések)
I.
II.
III.

A közoktatás-politika változásai a rendszerváltás után.
A magyar közoktatás finanszírozási rendszere és a közoktatási kiadások
alakulása a '90-es években.
A közoktatás finanszírozása egy konkrét kistelepülés példáján keresztül Mikófalván.
A vizsgálódás legfőbb tanulságai:








a magyar közoktatás még mindig a változás, az átalakulás állapotában van, a
közoktatás finanszírozásának kérdései ma kiemelt jelentőséggel bírnak,
a közoktatás alapvetően helyi közügy, amelyben a döntéshozatal felelősségét nem
szabad, hogy csupán a képviselőtestület vállalja magára, a település sorsát
évtizedekre eldöntő kérdésben a lehetséges legjobb megoldás keresésébe,
kivitelezésébe be kell vonni minden érdekeltet,
Magyarországon a települések közötti oktatási egyenlőtlenségek növekedésére
számos kutatási eredmény utal, a különböző fejlettségű, eltérő jövedelmi
viszonyokkal és infrastrukturális feltételekkel rendelkező települések eltérő oktatási
feltételeket tudnak biztosítani,
az átalakulás állapotában lévő magyar közoktatásnak a kistelepülési kisiskolák
helyzete, finanszírozása egyre neuralgikusabb problémája, melynek megoldása - a
települések közötti egyenlőtlenségek további növekedésének megállítása érdekében
- a kormány, a helyi önkormányzatok és az oktatáskutatók előtérben álló,
halaszthatatlan feladata.
*
*
*
Témavezető: Dr. Nagy Sándor kandidátus, főiskolai docens
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KÖZMŰVELŐDÉS
ÜNNEPTEREMTŐ ÉS MEGTARTÓ ELEMEK AZ ÖSKÜI EGYEDÜLÁLLÓ
ÉS EGYEDÜL ÉLŐ EMBEREK EMLÉKEIBEN ÉS A MAI
GYAKORLATÁBAN A 60 ÉVES VAGY AZON TÚLI KOROSZTÁLY
KÖRÉBEN

LUSTÁK ANDREA
Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola, Esztergom
Kutatásomat 2000. májusában végeztem Öskün, Veszprém megyében.
Dolgozatomban a 60 év feletti ösküi egyedülállók és egyedül élők ünnepi szokásait
vizsgáltam. Arra kerestem a választ mit jelent az ünnep számukra, mik azok az
ünnepteremtő és megtartó elemek az életükben amivel az ünnepek hagyományőrzését
jelenleg is fenntartják. Az évek során változtak-e ezek a szokások, ha igen milyen
mértékben és ezek miben nyilvánulnak meg. Kutatási témám a művelődéstörténet
tudományterületéhez tartozik, azon belül az életmód- és mentalitástörténethez, és
szokástörténethez. Vizsgálatom a kutatás jellege szerint: vegyes kutatás, a kutatás
típusa szerint: részkutatás. Az Ösküi Polgármesteri Hivatallal való szoros
együttműködésnek köszönhetően, előzetes egyeztetés alapján kerestem fel 60 év feletti,
egyedülálló néniket és bácsikat egyaránt, munkám során nagy részben a velük készített
interjúkra támaszkodtam. Dolgozatomban a nők és férfiak ünnepi szokásaival egyaránt
foglalkozom. Az interjúalanyok kiválasztásában nem tettem különbséget a felekezeti
hovatartozásban. Célom nem az volt, hogy megvizsgáljam az ünnepi szokásokat a
vallás tükrében. Munkám során különböző idős embereket ismerhettem meg, különböző
ünnepi szokásokkal. Összességében elmondható, hogy ezek az idős egyedülálló és
egyedül élő emberek nem ünnepelnek annyit, sok esetben az ünnepnek, ünneplésnek
egy nagyon leegyszerűsített, csökevényesedett formái figyelhetők meg. Ahhoz képest,
hogy az előtanulmány elkészítésekor mekkora feltárt szakirodalmi anyaggal
találkoztam, kevesebb volt a megtartott ünnepek száma, és az egyes ünnepeken belül a
szokásanyag is. A dolgozat a magyar falukutató mozgalom hagyományait folytatva
készült el, összehasonlítási alapot képezhet az ország más tájain készített hasonló
témájú tanulmányokkal szemben.
*

*

*

Témavezető: Abai Ilona főiskolai docens
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KÖZMŰVELŐDÉS
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI NYOMDAI RÉSZVÉNYTÁRSASÁGOK
JELENTŐSÉGE A VÁROS ÉLETÉBEN 1896-1928

PAP JÓZSEF
Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Szeged
Hódmezővásárhely kultúrtörténetében jelentős szerepet töltöttek be a helyi
nyomdászati vállalkozások. Az eleinte magánkézben összpontosuló, tőkeszegény
műhelyek a városban kialakult konkurenciaharc miatt igen rövid ideig működtek. 1896tól - 28 évvel az első nyomdászműhely megalapítása után - új vonulatként jelentkezik a
versengést kiküszöbölni akaró nyomdászati részvénytársaságok létrejötte.
(Hódmezővásárhelyi Nyomda- és Kiadó Rt., Vásárhely és Vidéke Rt., Kultúra Rt.)
Milyen társadalmi, gazdasági, politikai összefonódás volt ezeknek a
csoportosulásoknak a hátterében? Milyen programmal, kiadói stratégiával próbálták a
nagy alföldi mezőváros lakosait megnyerni a maguk számára? Milyen hatással voltak a
város kulturális fejlődésére, és milyen szerepet töltöttek be annak életében? Mi volt az a
mozgatórugó, amely a város vezető személyeit - bankárokat, tanárokat, lelkészeket,
orvosokat, művészeket, földbirtokosokat - arra késztetett, hogy mind anyagi, mind
szellemi téren támogassák az ilyen jellegű társaságokat. Dolgozatomban ezekre a
kérdésekre keresem a választ, melyek megfogalmazásánál természetesen figyelembe
veszem az adott régió helyzetét és az országos viszonyokat is.
*

*

*

Témavezető: Dr. Monok István főiskolai tanár, főigazgató (Országos
Széchenyi Könyvtár)
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KÖZMŰVELŐDÉS
A SZENT KERESZTRŐL NEVEZETT IRGALMAS NŐVÉREK ZSÁMBÉKI
TEVÉKENYSÉGE (1904–1929)

PÉNZES KRISZTINA
Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Zsámbék
A dolgozat elsősorban a Székesfehérvári püspöki és káptalani, valamint a Pest
megyei levéltár feltáratlan forrásai alapján a Szent Keresztről nevezett Irgalmas
Nővérek magyarországi megtelepedését és zsámbéki tevékenységét mutatja be.
Részletesen ismerteti a nővérek önálló magyar noviciátusának kialakulását, a
zsámbéki tartományi központ kiépülését és a több lépcsős, egymásra épülő nevelési –
oktatási rendszer kifejlesztését. A nővérek óvodai csoportokat működtettek, fiú és leány
polgári iskolát, gazdasági leánynevelő és tanítóképző intézetet hoztak létre. A dolgozat
részletezi, hogy a példa nélküli, mert női irányítás alatt álló fiú polgári iskola
fenntartása során a nővéreknek milyen jogi (nyilvánossági jog), személyi (férfi tanerők
alkalmazása), anyagi (gyakorlótér biztosítása) nehézségekkel kellett megküzdeniük,
vázolja a Gazdasági Leánynevelő Intézet megszervezésének körülményeit, fennmaradt
órarendek és tantervek alapján ismerteti az intézet célját, felvételi rendszerét és
tantárgyi struktúráját is felvázolja.
Bemutatja azt is, hogy a rend – minden állami kifogás, ellenvetés dacára, a saját
elképzeléseihez és elveihez ragaszkodva – hogyan alakította meg a Tanítónőképző
Intézetet, amellyel kiteljesedett a nővérek irányítása alatt működő oktatási – nevelési
rendszer.
*

*

*

Témavezető: ifj. Rabár Ferenc főiskolai adjunktus
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KÖZMŰVELŐDÉS
KOMMUNIKÁCIÓ A SZÍNJÁTÉKBAN

RÁDULY RENÁTA
Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely
A közel 25 éve fennálló amatőr Ferrum Színházi Társulás 2000. év
novemberében mutatta be nagysikerű három felvonásos tragikomédiáját, amely
Moliere: A botcsinálta doktor című művének magyar változata, Páskándi Géza
átírásában. A színmű címe: Egy ember, aki megunta a bőrét vagy a bot boldogabbik
vége avagy szökés a játékba.
Dolgozatomban ezt a színjátékot elemzem, de nem dramaturgiai szempontból,
mint ahogy a legtöbb színművet elemzik, hanem kommunikációelméleti szempontból.
Én elsősorban a személyközi kommunikációs elemek közül emeltem ki néhányat,
amelyek egyben a színészi hatás eszközei is. Ezek bemutatásával, lényeges vonásaik
kiemelésével próbálom bebizonyítani, hogy milyen módon tudja a színész és a rendező
felhasználásukkal elnyerni a közönség tetszését. Sorra veszem a verbális és nem
verbális eszközöket, s megvizsgálom jellemformáló erejüket, nézőkre gyakorolt
hatásaikat.
Leírom azt is, hogy milyen kommunikációs viszonyok léteznek egy színjátékban,
ki számít adónak és ki vevőnek, valamint hogyan működik a feed-back rendszer.
Elemzésem során rámutatok apró, szinte észrevétlennek látszó jelenségekre, amelyek
pillanatról pillanatra formálják a közönség és a színészek, illetve az általuk életre keltett
személyek kapcsolatát.
Pályamunkám célja: felhívni a figyelmet a színházi kommunikáció
nélkülözhetetlenségére, s érezhető legyen, mekkora szerepe van a színháznak ma, a
XXI. század küszöbén az elidegenedett emberi kapcsolatok helyreállításában, az eleven
személyközi kommunikáció megjelenítésében.
Írásommal azzal járulnék hozzá a rendezői és színészi munkához, hogy
megmutatom, mi mindenre figyel fel a néző, és milyen közönségreakciókra lehet
számítani egy színjáték során.
*

*

*

Témavezető: Török Gábor főiskolai docens
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KISEBBSÉGBEN ÉLNI. KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS KERECSENDEN.
KITÖRÉSI PONT: A TANULÁS

STAUDINGER NIKOLETT
Eszterházy Károly Főiskola, Eger
Tanulmányaim és olvasmányaim révén egyre többet foglalkoztat a cigányság
helyzete, problémái. Kerecsenden lakom 14 éve. Itt jártam általános iskolába, így már
régóta rendelkezem tapasztalatokkal a cigányok iskolába járással és tanulással
kapcsolatos szokásairól, véleményéről. Arra a következtetésre jutottam, hogy az
alacsony iskoláztatás rossz helyzetük és kedvezőtlen társadalmi megítélésük fő okozója.
Természetesen nem elég csak az oktatást fejleszteni, a szociális körülmények
javításával és a munkahely teremtéssel párhuzamosan egy hosszú távú program
keretében kell a cigányság felemelkedése érdekében ezt a három területet fejleszteni. A
cigányság felemelkedése a többségi társadalomnak is érdeke, hiszen hatalmas anyagi,
szociális tehertől, társadalmi feszültségektől szabadulna meg.
2000. szeptember és október havában 330 db kérdőívet töltettem ki Kerecsend
cigány és nem cigány lakossága körében. A mintát egy cigány kisebbségi képviselő
segítségével jelöltük ki, olyan családokat választottunk ki, amelyek mindkettőnek
szerint reprezentatívan képviselik a kerecsendi cigányságot. A nem cigány
megkérdezettek olyan felnőttek, akik napi munka illetve kommunikációs kapcsolatban
állnak cigányokkal.
A kerecsendi cigányság szociális körülményeit és az iskoláztatási terveket,
attitűdöket felmérő kérdőív olyan elemeket tartalmazott: - családfő, házastárs iskolai
végzettsége, családnagyság, havi jövedelem, lakáskörülmények, a gyermekek otthoni
helyzete, továbbtaníttatási szándékok és azt befolyásoló tényezők, a felnőttek tanulása-,
amelyek alapján részletesen elemezhető a cigányság tanulással kapcsolatos magatartása
és attitűdjei.
A dolgozat következő része a kerecsendi általános iskola és óvoda bemutatása.
A közvélemény kutatás során többségi lakosság attitűdjeit a cigánysággal
szemben és a cigányság önmagáról alkotott véleményét tártam fel egy 32+2 elemű
skála alapján. A kérdőív elemei a tolerancia, asszimiláció, diszkrimináció és pozitív
diszkrimináció faktorokba sorolhatók.
A kérdőívek végén nyílt kérdésekkel rákérdeztem a cigányság véleményére
Kerecsendről és a polgármester tevékenységéről és politikai aktualitása miatt a zámolyi
romákkal kapcsolatos eseményekről, vitákról. A válaszok alapján még átfogóbb képet
kaptam a kerecsendi cigányság helyzetéről, világképéről.
Témavezető: Szabó Sándorné, dr. főiskolai docens
178

KÖZMŰVELŐDÉS
A dolgozat utolsó részében a problémákat összegzem és megoldási javaslatokat
sorolok fel az iskoláztatás jövőbeni fejlődése érdekében. Ezzel a kutatással nem csak
értékes adatokat gyűjtöttem össze, de lakóhelyemnek is segítséget tudok nyújtani a
cigányság helyzetének javítására szolgáló tervek kidolgozásánál.
*

*

*

Témavezető: Szabó Sándorné, dr. főiskolai docens
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KÖZMŰVELŐDÉS
EGY RÉGI MESTERSÉG NYOMÁBAN

SULYAN ESZTER ZSUZSANNA
Tessedik Sámuel Főiskola Körös Főiskolai Kar, Békéscsaba
Dolgozatom témájának kiválasztásában motivált az, hogy jómagam is
ismerkedem a fazekas mesterséggel, és szerettem volna a tárgykészítésben városom
fazekas hagyományait érvényesíteni.
A fazekas mesterség szarvasi vonatkozásairól azonban nagyon kevés
szakirodalmat találtam. Kutatómunkám első szakasza a források feltárására irányult. A
dolgozatban szereplő információkat a rendelkezésre álló eredeti dokumentumok,
hagyatékok, filmek, fotók, interjúk, beszélgetések alapján gyűjtöttem össze. Így sikerült
a szarvasi fazekasság helyét meghatározni a dél-alföldi fazekasközpontok rendszerében,
valamint a városban élt fazekascsaládok életét és munkásságát is felkutatnom. A
dokumentumok szerint ötnél több szarvasi fazekas dolgozott a XX. század második
felében. Közülük részletesen Domonyi Pál fazekasmester életútját, mesterségbeli
fogásait, színhasználatát, díszítőművészetének jellegzetességeit mutatom be, mivel az ő
hagyatéka maradt meg a legteljesebben a család odafigyelő gondoskodása miatt,
valamint róla találtam felhasználható és elemezhető írásos emlékeket.
Munkám során megismertem a jellegzetes szarvasi formavilágot, a díszítő
technikákat és a díszítmények sajátosságait. A nagy fazekasközpontok közelsége
ellenére rátaláltam a jellegzetesen szarvasinak nevezhető formavilágra és
motívumkincsre.
Ezeket az ismereteket felhasználhatom mint leendő pedagógus a pedagógiai
munkámban, és a Chován Kálmán Művészeti Alapiskola diákjaként az
alkotómunkámban. Úgy érzem, hogy a kutató munkám során feltárt újabb adatokkal
valamiképpen én is hozzájárulhatok a szarvasi fazekasság történetének,
hagyományainak meg ismertetéséhez, átörökítéséhez.
*

*

*

Témavezető: Kiss Margit főiskolai adjunktus
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KÖZMŰVELŐDÉS
JOHANN SEBASTIAN BACH: C-MOLL PARTITÁJA, AZ "O GOTT DU
FROMMER GOTT" ELEMZÉSE

SZÉLL ÉVA
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, Szeged
Régóta foglalkoztat a zenei szimbolika kérdésköre, legfőképpen pedig az, hogy J.
S. Bach milyen zenei ötletekkel, megoldásokkal és eszközökkel, és hogyan fejezi ki
mindazt a mondanivalót, mely műveiben rejlik. Több előadást is hallottam ebben a
témakörben, mely arra ösztönzött, hogy magam is elgondolkodjam azokról a művekről,
amelyeket játszom.
Orgonistaként tanulni kezdtem Bach c-moll Partitáját. Kíváncsi voltam, vajon
kimutatható-e ebben a műben is a zene és a szöveg egysége. Mivel nem találtam
megfelelő szakirodalmat, elemzést a műről, magam láttam hozzá a vizsgálódáshoz.
Összevetettem a korál német eredeti szövegét a ma használatos magyar
változattal, majd az egyes partitákat vizsgáltam, hogy zenéjük mennyire kapcsolódik a
szöveghez. Könyvtári kutatómunka során jutottam hozzá Albert Schweitzer Bachmotívumokkal kapcsolatos írásához. Ez alapján újra megvizsgáltam a kottát, abból a
szempontból, hogy ezek a jellegzetes Bach-motívumok mennyire jelennek meg benne.
Arra az eredményre jutottam, hogy az egyes partiták kifejezik, esetleg
továbbviszik, értelmezik a korálszöveget. A műben hat Bach-motívumot is ki lehet
mutatni.
Következtetésem az, hogy Bach számára a zene nem pusztán esztétikai elem, és
nem pusztán az érzelmi síkot ragadja meg, hanem nagyon komoly és mély
mondanivalót hordoz, melyek után érdekes és izgalmas feladat kutatni.
Ez az ismeret úgy alkalmazható, hogy egy-egy mű előadása előtt felhívjuk a
hallgatóság figyelmét néhány érdekes dologra az adott művel kapcsolatban. Ezáltal
élményszerűvé válik számukra a darab, megkedvelik Bach művészetét, s ez arra indítja
őket, hogy mégtöbbet megismerjenek belőle, és megszeressék a komolyzenét, ami
életükre, lelki világukra is előnyös hatással lehet.
*

*

*

Témavezető: Dr. Dombi Józsefné főiskolai tanár
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KÖZMŰVELŐDÉS
A HORVÁTORSZÁGI MAGYARSÁG MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETE A XX.
SZÁZADBAN

SZIGETVÁRI KRISZTIÁN
Pécsi Tudományegyetem Tanítóképző Intézet, Pécs
Dolgozatomban a drávaszögi és kelet-szlavóniai magyarság XX. századi
művelődéstörténetével foglalkozom. 1998-ban egy szervezett látogatás keretében
jutottam el a szerbek által a délszláv háborúban lerombolt kelet-szlavóniái Szentlászló
és Kórógy községekbe.
Az elkövetkező két évben lehetőségem nyílt a falvak újjáépítést közvetlen
közelről végigkísérni.
Látogatásaim során a falvak lakosai elbeszélték nekem, milyen pezsgő kulturális
élet zajlott náluk a háborút megelőző évtizedekben. Kulturális kapcsolataik szálai
Magyarországig elértek, gyakran megfordultak náluk anyaországbeli írók, költők,
művészek, tudósok, és cserekapcsolat címén ők is sokszor viszonozták magyarországi
falvak meghívását tánccsoportjaik, színjátszó körük fellépéseivel.
Dolgozatom célja, hogy sokrétűen, az élet minél több területére kiterjedően
megvilágítsa a horvátországi magyar kisebbség helyzetét művelődési szokásaikon
keresztül. A dolgozat legfőbb kérdésfelvetése, hogy a falvak középületeinek magyar
segítséggel történő újjáépítése mennyiben járult illetve járul hozzá a délszláv háború
során elüldözött lakosság visszaköltözéséhez.
A dolgozat során választ kapunk arra, hogy a magyar kisebbség számára
létfontosságú épületek – a falvak templomai, művelődési házai, melyek lelki és szellemi
művelődésük színterei – hogyan épültek újjá.
A kutatás eredménye, hogy feltárja a horvátországi magyar kisebbség kapcsolatát
Magyarországgal, és egy kiindulópontot nyújthat egy átfogóbb tanulmány
elkészítéséhez, mely felöleli a környező országok magyarságának kapcsolatait
Magyarországgal az elmúlt nyolcvan esztendő során.
*

*

*

Témavezető: Ambrusné dr. Kéri Katalin egyetemi docens
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KÖZMŰVELŐDÉS
EGYETEMISTÁK ÉS FŐISKOLÁSOK VÉLEMÉNYE A
FUTBALLSZURKOLÓKRÓL

TOLVAJ NORBERT
Eszterházy Károly Főiskola, Eger
Kutatásom célja az volt, hogy megtudjam, hogyan vélekednek az egyetemisták és
a főiskolások a magyar futballszurkolókról. A médiumokban ugyanis egyre többször
lehet találkozni különböző szurkolói rendbontásokkal. mivel ennek hátterében súlyos
társadalmi probléma állhat, ezért arra voltam kíváncsi, hogy a jövő értelmiségi rétege
miként látja ezt a jelenséget.
A tanulmány két fő részre oszlik. Az első részben a futball történetével és az
európai szurkolókkal, illetve a futballról, mint játékról alkotott felfogásról és az azt
körülvevő botrányokkal foglalkozom. A második részben kutatásom eredménye
szerepel. A kutatást a Debreceni Egyetemen, s az Eszterházy Károly Főiskolán
végeztem. A két intézetben 100-100 hallgató töltötte ki a kérdőíveket.
A kutatás eredménye alapján kiderül, hogy a válaszolók jelentős része nem
szurkoló, tehát sokuknak nincs kedvenc csapata, de a többség számára a Ferencvárosi
Torna Klub a legellenszenvesebb. Véleményük szerint a rendbontásban résztvevők csak
a balhé kedvéért járnak mérkőzésre, de cselekedetükkel csak ártanak a mérkőzések
légkörének és színvonalának. A magyar futball-huliganizmust nagyobb mértékűnek
tartják, mint az európait, annak ellenére, hogy ennek több esetben halálos áldozata is
volt. A megkérdezettek véleménye szerint a rendőrség provokálja a szurkolókat és
emellett gyengén végzi a munkáját.
*

*

*

Témavezető: Szabó Sándorné, dr. főiskolai docens
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KÖZMŰVELŐDÉS
RENDEZVÉNYEK TÍPUSAI, ELEMZÉSE

TÓTH ZSUZSANNA, CSISZÁR ZSÓFIA
Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely
Számtalan rendezvény típus ismert. Ezek megfelelő alkalmazása alapjaiban
meghatározó, a cél elérése szempontjából. Az általános tapasztalat azt mutatja, hogy
sikertelenség esetén a magyarázat nem más, minthogy nem a megfelelő
rendezvényformát választották. Ebből következik, hogy a legfontosabb tényező az
előkészítés során a célnak legmegfelelőbb eszköz, forma meghatározása.
Pályamunkánk kitér azokra a mozzanatokra, hogy milyen utat kell bejárni, hány
kritériumot és lehetőséget kell figyelembe venni, hogy rendezvényünk sikeres legyen.
Kiindulva onnan, hogy milyen alapfogalmakat kell tisztázni, eljutva odáig, hogy miként
kell egy nemzetközi kongresszust előkészíteni és megszervezni. Továbbá szeretnénk a
figyelmet arra is ráirányítani, hogy a protokoll, a rendezvényszervezés nem önálló
tudományág, hanem szoros kapcsolatban áll a pszichológia számtalan részterületével és
annak ismeretét is igényli.
A rendezvények összehasonlításánál, értékelésénél, arra a következtetésre
jutottunk, hogy egy - egy látszólagos hasonlóság sok esetben különbség is lehet.
Célunk az, hogy a protokoll szakmát tanulók részére segítséget nyújtsunk, hogy
még felkészültebb szakemberei lehessünk e területnek. Felkeltsük figyelmüket,
mennyire szerteágazó, más tudományággal összefüggő diszciplínáról van szó.
*

*

*

Témavezető: Molnár György PR. és Protokoll igazgató
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KÖZMŰVELŐDÉS
A PR ÉS A KULTÚRAKÖZVETÍTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI

ZAUPPER ANITA
Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely
Úgy érzem, a tudás megőrzésére és továbbadására, a művészet "termékeivel"
való találkozásra mindig és mindenütt szükség lesz, és ebben rendkívül nagy szerepe
van a kultúraközvetítés intézményeinek. Dolgozatommal arra kerestem a megoldást,
hogy milyen úton és módon érhetjük el, hogy a művészet a közönséggel, illetve a
közönség minél szélesebb rétegével egymásra találhasson.
A kultúraközvetítést a művelődési házak, konkrétan a Győr belvárosában
működő Bartók Béla Megyei Művelődési Központ (BBMMK) tevékenységére
szűkítettem le. Az intézmény egyik legnagyobb szabású rendezvénye a 10 éve
folyamatosan megrendezésre kerülő Nemzetközi Néptánc és Népzenei Fesztivál. A
dolgozat megírásával a másik célom az volt, hogy - a 2000. évi Néptánctalálkozó
szervezésének ismeretében- készítsek egy olyan elemzést PR szempontból fontos
javaslatok kiegészítésével, amely az elmúlt évek hiányosságait kieszközölhetné és a
program látogatottságát növelhetné.
Munkámhoz a BBMMK vezetősége és a szakirodalom nyújtott segítséget. Az
eddig figyelmen kívül hagyott PR-szempontokat és kommunikációs eszközöket is
figyelembe vettem. Az elérhető siker érdekében kidolgoztam a fesztivál szervezési
stratégiáját, majd összehasonlító elemzést végeztem a BBMMK szervezési
tevékenysége és az általam kidolgozott terv között. Arra a következtetésre jutottam,
hogy javaslataim alapján növekedni fog a látogatottság. A közönség igényeit,
véleményét, a távolmaradás okat kérdőíves felmérés segítségével vizsgáltam. A
felmérés is egyértelműen azt mutatja, hogy az emberek többsége információhiány miatt
nem látogatott el a rendezvényre. Ennek oka ismételten a PR-eszközök hiányában
keresendő.
Az új kommunikációs eszközök bevetésének jelentős anyagi vonzata van , ezért
azt is megvizsgáltam, hogy hogyan lehet előteremteni a megvalósításhoz szükséges
forrásokat.
Az elemzések azt mutatják, hogy PR-munka segítségével tartós fejlődés érhető
el.
*

*

*

Témavezető: Dr. Mankó Mária tanszékvezető főiskolai tanár
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KÖZMŰVELŐDÉS
A KÖZÖNSÉG ÉS A SZÍNHÁZ KAPCSOLATÁNAK LEHETŐSÉGEI

ZOLOTNOKI ZITA
Eötvös József Főiskola, Baja
A színházzal, színházkultúrával, színházművészettel foglalkozó írások leginkább
3 témára korlátozódnak: a színház, mint épület történeti, történelmi alakulása, esztétikai
vizsgálódások, és a színházban bemutatásra került darabok világa, leginkább irodalmi
oldalról. S mindezek mellett a közönség és a színházi előadások elméleti kérdései
háttérbe szorulnak.
A színművészet műalkotása, a színjáték a közönség befogadása. révén teljesedik
be, nyeri el végső formáját. Dolgoztomban a következő kérdéseket érintem:
I.

Színjátszás, színház kialakulása, a "közönség" megjelenése

II.

Történeti áttekintés az ókortól napjainkig. Vizsgálati szempontok: színház
épülete (építészeti szempontból) + nézőtér; közönség összetétele; a színház
betöltendő funkciói (politika, kultúra)

III.

Közönség a színházban: közönség szerepe, fajtái, jellemzői, szemlélő és
cselekvő szerepe, stb. IV. A színházművészet bemutatása befogadói köre
alapján - párhuzamba állítva az irodalommal.

IV.

Közönség és színház hatásmechanizmusa.

V.

A dolgozat célja a szakirodalom összegzése, különböző nézetek bemutatása egy
adott témán belül, s megpróbálom bebizonyítani, hogy a színház igenis hat a
közönségre.
*

*

*

Témavezető: Némethné dr. Bőhm Edit főiskolai tanár
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KÖNYVTÁRTUDOMÁNY

KÖNYVTÁR
A SZÍNHÁZ REPERTÓRIUMA ISIS ADATBÁZISBAN 1992-1996

ÁBRAHÁMNÉ MOLNÁR ILONA
Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely
A Színház a Magyar Színházművészeti Szövetség folyóirata, melyben túlnyomó
többségben színházi előadásokról szóló kritikák vannak, illetve jóval kisebb
mennyiségben színháztörténeti, színházelméleti, színháztechnikai tanulmányokat,
interjúkat, könyv- és opera kritikákat, valamint tudósításokat és beszámolókat is
találhatunk.
Dolgozatomban a folyóirat 1992 és 1996. között megjelent számait dolgoztam
fel. Az öt évfolyam minden cikkét feltártam, így a repertórium 1129 rekordot tartalmaz.
Munkámat a MicroIsis adatbáziskezelő-rendszer segítségével készítettem el. A
számítógépes feltárást többek között a feldolgozandó anyag mennyisége indokolta.
Egy-egy rekord mezőkből épül fel, s ezekben a mezőkben szereplő funkciókat jelöléssel
láttam el, így a keresőelemek listáján minden személyt annyiszor találunk meg,
ahányféle funkcióban szerepel: cikk szerzője (/sz), a cikk címe, megjelenési idő, a
színdarab szerzője és címe, fordító, színház, közreműködő, rendező,
rendezőasszisztens, díszlettervező, jelmeztervező, zeneszerző, szereplők, fotós,
tárgyszó, megjegyzés. A számítógép-adta lehetőségeket kihasználva a fent említett
mezők bármelyikére lehet keresni, kivéve a megjegyzés mezőre.
A repertóriumhoz külön használati útmutató tartozik, amelyben röviden
bemutatom a feldolgozott folyóiratot, a feldolgozás elveit, s az adatbázis használatához
szükséges hardvert és szoftvert, illetve nagyobb részben az adatbázis használatát
ismertetem kezdve az alapvető funkciókkal a konkrét keresésekig.
*

*

*

Témavezető: Dr. Murányi Péter főiskolai docens
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KÖNYVTÁR
KÖNYVTÁR- ÉS INFORMÁCIÓTUDOMÁNYI SZAKFOLYÓIRATOK AZ
INTERNETEN NÉMET ÉS MAGYAR NYELVEN

BAGI KATALIN
Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely
Az egyes tudományágak szakirodalma az elektronikus információtovábbítás
megjelenése és térhódítása következtében mind a publikálás, mind az olvasás
tekintetében átalakuláson megy keresztül. A hipertext alapú elektronikus
kommunikáció előnyei (korlátlan hozzáférés, hatékonyabb információkeresés,
multimédia megjelenése) mellett hátrányait (folyamatos változás, minőségbeli
hiányosságok) is figyelembe véve a dolgozatban könyvtár- és információtudományi
folyóiratokat elemzek. A munkám célja az, hogy ez az áttekintés az elektronikus
folyóiratok bemutatásán keresztül képet adjon a könyvtár- és információtudomány
interneten való minőségi és mennyiségi megjelenéséről. E kérdéseket válaszolom meg:


Miért fontos az elektronikus információtovábbítás a szakmai-tudományos életben?



Miben tér el az elektronikus folyóirat a hagyományos folyóirattól?



Mely német nyelvű könyvtár- és információtudományi folyóiratok jelennek meg az
interneten és milyen formában?



Hogyan jelenik meg a magyar könyvtár- és információtudomány az interneten?

A kérdések megválaszolásához egyrészt az e témában megjelent friss
szakirodalom vizsgálata, másrészt az interneten megjelenő szakfolyóiratok
mindennapos használata volt segítségemre, amely utóbbi során az új
információhordozót a gyakorlat tekintetében is teszteltem.
A kutatás során megállapítottam, hogy az interneten megjelenő szakirodalom bár
igen gazdag a német nyelvterületen, a valóban hasznos és értékes anyaghoz jutás
határozott szelektálást igényel. Ahhoz, hogy a magyar könyvtár- és
információtudomány is többet profitálhasson az Internet előnyeiből, tanulmányozni kell
a nálunk fejlettebbek helyzetét, és pozitívumokat átemelve itthon is fejleszteni az
elektronikus publikálás és olvasás lehetőségeit. Ennek feltétele nem csupán a technikai
háttér megteremtése, hanem az értékes források megismerése és szélesebb körben való
propagálása is.
*

*

*

Témavezető: Dr. Pálvölgyi Mihály tanszékvezető főiskolai docens
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KÖNYVTÁRTUDOMÁNY
A ZIRCI APÁTSÁG KÖZÉPKORI KÖNYVTÁRA ÉS ŐSNYOMTATVÁNYAI

BIBOR MÁTÉ JÁNOS
Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest
Az 1182-ben alapított zirci ciszterci apátság a 16. század közepén elpusztult.
Jelenleg egyetlen kötet vagy töredék sem ismert a középkori könyvtár állományából.
(Az egész középkori Magyarországról csupán egy tucat ciszterci vonatkozású kódex és
ugyanannyi fragmentum maradt fenn.) Jegyzékek és analógiák alapján valószínű, hogy
a monostor 100-150 könyvvel rendelkezhetett. Az állomány összetétele nem ismert,
erre csak a rendi előírásokból lehet következtetni. Az középkori monostor maradványai
alapján valószínűsíthető, hogy – Magyar-országon egyedülálló módon – a könyvtárat a
templom kereszthajójában helyezték el.
A Zircen ma található ősnyomtatványok mindegyike újkori beszerzés. Jelentős
részük a heinrichaui újkori anyamonostorból, a többi vétel, csere, ajándékozás és
hagyaték útján került a könyvtárba. Az incunabulu-mokkal önálló munka eddig nem
foglalkozott. Az állomány és a rá vonatkozó kéziratos források fel-dolgozása során vált
ismertté, hogy a gyűjtemény 69 ősnyomtatványa közül mára 2 elveszett, 2 lappang, 1
pedig elpusztult. A könyvtár hányattatásait figyelembe véve (rázuhant egy repülőgép,
évekig gazdátlanul állt, az állomány egy része be volt falazva, egy betörés során két
incunabulumot elloptak) ez az arány akár kedvezőnek is tekinthető.
*

*

*

Témavezető: Dr. Fülöp Géza egyetemi docens
Dr. Rozsondai Marianne MTA Könyvtára Kézirat-tárának és Régi
Könyv Gyűjteményének vezetője
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KÖNYVTÁRTUDOMÁNY
A KIS HERCEG CÍMŰ REGÉNY BEFOGADÁSVIZSGÁLATA 11-12 ÉVES
GYEREKEK KÖRÉBEN

FÖLDI TAMÁS
Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely
A dolgozat a következő kérdésekre keresi a választ: Hogyan hat A kis herceg
című regény a 11-12 éves korosztályra? A szerző egy konkrét példát /egy 6.-os
osztályban végzett kérdőíves befogadásvizsgálatot/ bemutatva próbál válaszolni a
kérdésre.
A dolgozat 5 nagyobb egységre tagolható: Az I. fejezet bemutatja a vizsgált
témát, megindokolja a témaválasztást, megfogalmazza a befogadásvizsgálat célját.
A II. fejezet röviden bemutatja Antoine de Saint-Exupery életét, munkásságát. A
III. fejezet a kis herceg című regény gyerekközpontú elemzését tartalmazza. Röviden
foglalkozik a regény keletkezésének körülményeivel, lehetséges olvasási stratégiával,
szerkezetével. Itt fogalmazódik meg a mű befogadásvizsgálatakor felmerült kérdések,
hipotézisek. Ezek részben magával a művel, részben a mű olvasásával, feldolgozásával
kapcsolatosak.
A IV. fejezet a dolgozat legfontosabb része. A fejezet bemutatja A kis herceg
című regény befogadásvizsgálatának eredményeit.
Először megismertet a vizsgálat módszereivel, színhelyével, körülményeivel,
végül pedig konkrét példák és táblázatok segítségével szól a vizsgálat eredményeiről.
Az V. fejezet összefoglalja az eredményeket, és levonja a tanulságokat.
*

*

*

Témavezető: Dr. Kovács Mária főiskolai docens
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KÖNYVTÁRTUDOMÁNY
AZ EURÓPAI UNIÓ INFORMÁCIÓS INTÉZMÉNYEI ÉS KÖZPONTJAI
MAGYARORSZÁGON – KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EURÓPAI
DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONTOKRA

GERENCSÉR JUDIT
Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely
Magyarország reményeink szerint néhány éven belül az Európai Unió
tagországává válik. Az Európai Unióhoz való csatlakozás tekintetében rendkívüli
szereppel bír a közvélemény tájékoztatása, mind az Európai Unió tagországaiba, illetve
a csatlakozni kívánó országokban. A csatlakozni kívánó országokban az európai uniós
információs intézmények és központok bírnak nagyon nagy jelentőséggel a
közvélemény tájékoztatásában. Az ő feladatuk, hogy hiteles információkkal lássák el az
állampolgárokat az integráció előnyeiről, hátrányairól, az Európai Unióról, a
csatlakozási folyamatról és az őket érintő legfontosabb kérdésekről.
Ezért pályamunkámban arra vállalkoztam, hogy bemutassam röviden az Európai
Unióban, illetve részletesen a Magyarországon megtalálható európai uniós információ
terjesztésében közreműködő intézményeket.
A pályamunkám főbb fejezetei:
Az Európai Unió Kommunikációs stratégiája: ebben a fejezetben szeretném
bemutatni az Európai Unió hivatalos információs stratégiáját. Hangsúlyt elsősorban az
Európai Bizottság két alapelvére helyezném: átláthatóság (transparency), nyitottság
(openness), illetve az Európai Unióban információs hálózatokra, az Európai Parlament
és az Eur-Op szerepére.
Európai Uniós információs tevékenység Magyarországon: ezen a fejezeten belül
szeretném röviden bemutatni az Európai Unió és Magyarország kapcsolatának rövid
történetét, illetve egy áttekintő képet a magyar hivatalos európai uniós információs és
kommunikációs stratégiáról. Az információs stratégia főbb képviselői például: az
Európai Bizottság Magyarországi Delegációja, az Európai Tájékoztatási Központ és az
Euro Info Service.
Az Európai Unió információs hálózatai és ezek Magyarországon megtalálható
változatai: az Európai Unió számos információs hálózatot működtet, mely különböző
aspektusból próbálja a tagországok állampolgárait tájékoztatni az Európai Uniót érintő
kérdésekről. Számos hálózat Magyarországon is megtalálható és ezek nagyon jelentős
szereppel bírnak a közvélemény tájékoztatásában. Szeretném bemutatni a hálózatok
különbözőségeit, hasonlóságait, tevékenységüket és működésüket. (Pl: Európai
Információs Központok, Európai Információs Pontok, Európai Referencia központok,
Euro Info Központok, Letéti Könyvtárak és Európai Dokumentációs Központok).
Témavezető: Dr. Pálvölgyi Mihály tanszékvezető főiskolai docens
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KÖNYVTÁRTUDOMÁNY
Az Európai Dokumentációs Központok: A szombathelyi Európai Dokumentációs
Központ munkatársaként számos problémával találkoztam mindennapi munkám során.
Sajnos nagyon kevés szakirodalom érhető utol a magyarországi Európai
Dokumentációs Központ tevékenységéről és működéséről. Készítettem egy 10 oldalas
kérdőívet, melynek segítségével az Európai Dokumentációs Központ munkatársait
megkértem számoljanak be tevékenységükről, működésükről és problémáikról. Az
eredményeket a pályamunkámban rögzítettem.
Melléklet: az Európai Dokumentációs Központ működéséről szóló kérdőív, az
Európai Dokumentációs Központ címjegyzéke, illetve az „Engem is érint” brossúra
sorozat tagjai.
Pályamunkám révén nagyon remélem, hogy sikerül egy átlátható és reális képet
adni a magyar európai uniós információs intézményekről és központokról. Ezzel is
elősegítve a munkatársak és az állampolgárok hatékonyabb tájékozódását és
információhoz való hozzájutását az Európai Uniót érintő kérdésekben.
*

*

*

Témavezető: Dr. Pálvölgyi Mihály tanszékvezető főiskolai docens
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KÖNYVTÁRTUDOMÁNY
AZ OSZTÁLYOZÁS ÉS A KÁOSZELMÉLET

GICZI ANDRÁS BÉLA
Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest
A dolgozat az XX. század egyik új tudományának, a káoszelméletnek, és az
osztályozás elméletének kapcsolódási pontjait és közös területeit igyekszik feltárni. A
dolgozat a bevezetésben a káoszelmélet születését és tudománnyá válását mutatja be,
azt a folyamatot, ahogy a természettudományok egyes területeiről indulva a tudósok
felismerték, hogy a káoszelmélet tartalmi és strukturális jegyei a legtöbb
tudományterületen föllelhetők.
Az elmélet univerzalitását vizsgálva a természettudományokról a kutatás átterjedt
a társadalomtudományok területeire is, ahol szintén sikerrel alkalmazták. A gyakorlati
életben az embereket mindenütt körülvevő jelenségeknek szinte mindegyike szoros
kapcsolatban áll ezzel a ma már interdiszciplinárisnak nevezhető tudománnyal, amely
azt vizsgálja, hogy egy folyamat során közben hogyan és hol lépnek fel azok a
jelenségek, amelyek a rendezettből a kaotikusba vezetik át a rendszer működését.
A dolgozat ezeknek a folyamatoknak a megjelenését és hatásait vizsgálja az
osztályozásban. Igyekszik megvilágítani azt az ellentmondást, amely abban ölt testet,
hogy míg a káoszban valamely rendszer entrópiájának növekedése kerül előtérbe, addig
az osztályozás célja az entrópia csökkentése.
A dolgozat korántsem képes lefedni az összes kérdéses területet, de igyekszik a
legjellemzőbb, már – már klasszikusnak számító példákkal illusztrálni az osztályozás és
a káoszelmélet közötti kapcsolatot.
*

*

*

Témavezető: Barátné dr. Hajdu Ágnes tanszékvezető főiskolai tanár
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KÖNYVTÁRTUDOMÁNY
AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS GIMNÁZIUM KÖNYVTÁRÁNAK
TÖRTÉNETE

HAJDU ANDREA
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, Szeged
Az Arany János Református Gimnázium alapítása a reformációra nyúlik vissza.
Az iskola első három évszázadában még nem beszélhetünk könyvtárról. A
tanárok és diákok saját könyveiket használták. 1637-ből fennmaradt egy számadás az I.
Rákóczi György által adományozott Graduál köttetésről. Ezt a könyvritkaságot mai
napig őrzik az egyház páncélszekrényében.
Az első könyvjegyzék 1712-ből való, amelyben 130 könyvet sorolnak fel. 1842ben készült a könyvtár legrégebbi szabályzata. Az Organisations Entwurt bevezetése
után 1853-ban kezdődött a könyvtár virágzó korszaka. Állandó évi segélyben részesült,
valamint könyvtárnokot is neveztek ki a gyűjtemény gondozására. Az iskola
könyvtárosa volt többek közt Szilágyi Sándor, és az ismert bibliográfus Szabó Károly is
. Könyvtárnoki utasítását eredeti kéziratban őrizzük.
A gimnázium könyvtára évi átalányból és adományokból gyarapodott, így 1902re közel 20 000 kötetet számlált. Az iskola ekkor költözött új épületbe. Az I.
világháború alatt katonai kórháznak rendezték be az iskola épületét, de a könyvtár nem
sérült. Értékes Arany, Petőfi, Vörösmarty, Tompa, Jókai, Bessenyei stb. kéziratot, több
nemesi oklevelet is őriztek itt. 1940-re a könyvállomány 40 000-re gyarapodott, s a
könyvtár rendezett, katalógusokkal feltárt gyűjtemény volt.
A II. világháború után azonban 15 000-re csökkent a kötetek száma. A templom
karzatára mentett kiadványokat rendezetlenül, földön tárolták 1957-ig. 1961-től Dezső
Kázmérné keze alatt a könyvtár újjászületett, létrejött az Arany János Emlékmúzeum.
Szabó Ervin tanítványa az első főállású és nő könyvtáros volt a könyvtár életében. Több
értékes, elveszettnek hitt ritkaság került elő a feltáráskor, melynek többsége a város
múzeumába, levéltárakba, Apáczai enciklopédiája pedig az OPKM-be került. Erről a
példányról készült a fakszimile kiadás.
Az iskola története során több könyvtár is működött: tanári olvasda, ifjúsági
könyvtár, önképzőkör, gyorsírókör, segélykönyvtár.
A dolgozatban a könyvtár gyarapodásáról, selejtezéseiről, épületeiről és
berendezéseiről, a megmaradt könyvjegyzékekről, katalógusokról, kölcsönzési
szokásokról, valamint a könyvtár régen és ma őrzött kuriózumairól, audiovizuális
eszközeiről olvashatnak bővebben az érdeklődők.
*
*
*
Témavezető: Barátné dr. Hajdu Ágnes tanszékvezető főiskolai tanár
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KÖNYVTÁRTUDOMÁNY
MULTIMÉDIÁS ADATFORMÁTUMOK - HANGOK

ISZÁLY GYÖRGY BARNA
Debreceni Egyetem Természettudományi Kar, Debrecen
A dolgozat fő kérdése, hogy a mai számítástechnikai eszközök segítségével
megvalósítható-e – a Magyar Elektronikus Könyvtárhoz hasonlóan – egy tisztán
elektronikus zenei könyvtár. A kérdés megválaszolásához szükséges, hogy a
könyvtárosok megismerkedjenek a hangzó anyagok számítógépen való tárolásának
lehetőségeivel, és a legismertebb számítógépes zenei formátumokkal. Ennek
érdekében a dolgozat röviden bemutatja a hangtárolásra szolgáló eszközök történeti
fejlődését, valamint részletes tájékoztatást nyújt a hang fizikai tulajdonságairól.
Röviden foglalkozik az emberi hallás folyamatával, kiemelve azokat a fontos
tulajdonságokat, amelyeket a különböző hangkódolási formátumok kihasználnak.
Pontos betekintést nyújt a hangzó dokumentumok számítógépes tárolásához szükséges
folyamatok részleteiről, a digitalizálásról. Ismerteti a számítógépes WAV állományok
felépítését, és a létrehozásukhoz használt legismertebb három kódoló és tömörítő
eljárás, a Pulse Code Modulation (PCM), a Differential Pulse Code Modulation
(DPCM) valamint az Adaptive Differential Pulse Code Modulation (ADPCM)
működési elvét. Hasonló részletességgel tárgyalja a legelterjedtebb zenei formátum, a
Moving Pictures Expert Group Audio Layer-3, közismertebb nevén az MP3 formátum
felépítését, és tömörítési elveit. Érintőlegesen foglalkozik az Audio Coding 3 (AC3), a
Digital Theater System (DTS), valamint a Transform-Domain Weighted Interlave
Vector Quantization (VQF) formátumokkal, amelyek a jövő tárolási formái lehetnek. A
fentiek ismeretében a dolgozat írója arra a következtetésre jut, hogy már a mai
eszközökkel is lehetséges megvalósítani az elektronikus zenei könyvtárat, és
megpróbálja felvázolni ennek a zenei könyvtárnak a főbb vonásait, előnyeit,
lehetőségeit és problémáit. Az így kialakult dolgozat alapot nyújthat egy jövőbeni
elektronikus zenei könyvtár megvalósításához.
*

*

*

Témavezető: Boda István egyetemi tanársegéd
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KÖNYVTÁRTUDOMÁNY
AZ ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁRAK MŰKÖDÉSI PROBLÉMÁI HAZAI
PÉLDA ALAPJÁN - MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR -

KISS ADRIENN
Debreceni Egyetem Természettudományi Kar, Debrecen
A Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) 1994 közepén kezdett el szerveződni.
Megalapításának elgondolásakor nem volt követendő hazai példa, hiszen az elképzelés
szerint nem csak elektronikus szöveggyűjteményként működne, hanem minél többet
átvenne a hagyományos könyvtári feladatokból.
A dolgozat a megalakulásától kezdve egészen a mai napig nyomon követi a
Magyar Elektronikus Könyvtár fejlődését, valamint a működése során jelentkező
problémákat. E problémák okaira világít rá, és keres megoldási lehetőségeket.
Megvizsgálja, hogy milyen változásokat okoz a MEK életében az intézményesülése, az
együttműködések kialakulása, a szerzői jogi törvény változása és a biztos anyagi
források hiánya. Emellett a dolgozat elvégzi az állomány összetételének és
gyarapodásának elemzését is. Az eredményeket összegezve és a MEK jelenlegi és
jövőbeli lehetőségeit felvázolva próbál eljutni a sikeres és hosszútávú működés
kulcsához. A dolgozat elsőként tesz kísérletet a témával kapcsolatos elérhető
információk összefoglalására, amely nem csak a MEK további fejlesztése
szempontjából fontos, hiszen tapasztalatait és eredményeit más hazai elektronikus
könyvtári kezdeményezések is hasznosíthatják.
A dolgozat elkészítése főképpen informális csatornákra támaszkodik, hiszen a
hazai könyvtári szakfolyóiratokban a témával kapcsolatban nagyon kevés publikáció
jelent meg.
*

*

*

Témavezető: Salgáné Medveczki Anna egyetemi tanársegéd
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KÖNYVTÁRTUDOMÁNY
A TIZENÉVESEK ÉS AZ OLVASÁS

KOSIK SZILVIA
Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely
Dolgozatomban a 10-12 éves gyermekek olvasási szokásaival foglalkoztam.
Elsősorban azt vizsgáltam, hogy mit és mennyit olvasnak a tizenévesek, de emellett
kitértem arra is, hogyan befolyásolhatja az olvasási szokásokat a család, az iskola, a
könyvtár. Azért választottam ezt a témát, mert szerettem volna megtudni azt, hogy
hogyan alakulnak az olvasás jellemzői a kilencvenes évek végén. Tényleg csábítóbb a
televízió képernyője a könyv lapjainál? Az is ösztönzött, hogy megismerjem az északés nyugat-magyarországi gyermekek olvasási kultúráját. Az olvasás szeretetét, tehát két
kisvárosban vizsgáltam: Balassagyarmaton és Sárváron (ez utóbbi volt a
kontrollcsoport.) Kérdőíves felmérést végeztem, mindkét város könyvtárában
kiosztottam 30-30 db kérdőívet. Az eredményeket referensz interjúkkal egészítettem ki.
Dolgozatomat a téma eddigi vizsgálatainak bemutatásával kezdtem. Felvázoltam,
hogy kik kutatták a 10-12 évesek olvasási szokásait az 1970-es évektől kezdődően.
Ezután felmérésem helyszíneit a két könyvtárat mutattam be.
A következő fejezetekben a kérdőíves felmérés eredményeit ismertettem.
Felmérésemben először a család szerepét vizsgáltam, majd az iskola felelősségét
boncolgattam. Az is érdekelt, hogy a szabadidős tevékenységek rendszerében hol
helyezkedik el az olvasás. A kiskamaszok sok időt töltenek el a képernyővel szemben, a
televízió szerepét is vizsgáltam. Miután áttekintettem ezeket a tényezőket, utána
foglalkoztam az olvasási szokásokkal. Azt akartam megtudni, hogy a tizenévesek
életében milyen helyet foglalnak el a mesék, versek, kötelező olvasmányok. Kedvelik-e
ezeket a műveket és az indokokra is kíváncsi voltam. Érdekelt, hogy milyen
különbségek vannak a lányok és a fiúk olvasmányválasztásában. Dolgozatom utolsó
fejezetében a könyvtárakkal foglalkoztam, érdeklődtem a családi könyvtárak iránt és
arról, hogy mi a véleményük a tizenéveseknek a könyvtárakról és a könyvtárosokról.
Összegzésként megállapíthatom, az általam vizsgált két helyszínen – bár voltak
kisebb-nagyobb eltérések – azért még olvasnak a gyermekek.
*

*

*

Témavezető: Dr. Kovács Mária főiskolai docens
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KÖNYVTÁRTUDOMÁNY
HANGFELVÉTELEK KATALOGIZÁLÁSA A DEBRECENI EGYETEM
EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR ZENEMŰTÁRÁBAN

KOVÁCS ÉVA
Debreceni Egyetem Természettudományi Kar, Debrecen
Magyarországon a hangfelvételek integrált könyvtári rendszerben történő
számítógépes feldolgozásával legelőször a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti
Könyvtár Zeneműtárában próbálkoztak – sikerrel. Az ő gyakorlati példájukon keresztül
szeretném bizonyítani, hogy érdemes és kell is kihasználni a számítógép nyújtotta
előnyöket egy céltudatosan épített, sokat használt és egyre nagyobb zenei gyűjtemény
kezeléséhez. Mivel a Debreceni Egyetem könyvtára nemzeti könyvtári funkciót is ellát,
joggal feltételezhetjük, hogy Zeneműtárában a teljes nemzeti „hangtermés” (idővel)
megtalálható (lesz majd). Így nemzeti szinten megvalósulhat a hangfelvételek teljes
bibliográfiai ellenőrzése, amely nemzetközi viszonylatban is messze elmarad a két fő
dokumentumtípus (könyvek és folyóiratok) teljes bibliográfiai számbavételétől.
Kezdettől fogva voltak törekvések a bibliográfiai kontrollra, ezekről a
törekvésekről és a hangfelvételi formátumok rövid történetéről szól dolgozatom első
fejezete. Ezután következik a Zeneműtár célzott bemutatása és a hangzó
dokumentumok hagyományos eszközökkel történő formai és tartalmi feltárásának
(szűkös) lehetőségei. A harmadik fejezetben kerül majd sor annak tárgyalására, hogyan
indult el a hangfelvételek számítógépes feldolgozása és milyen segédeszközökkel,
milyen gyakorlat szerint dolgoznak ma. A dolgozat a két feltáró rendszer
összehasonlításával zárul: használhatósági („felhasználóbarátság”) és hatékonysági
szempontok alapján.
*

*

*

Témavezető: Salgáné Medveczki Anna egyetemi tanársegéd
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KÖNYVTÁRTUDOMÁNY
INFORMÁCIÓFELDOLGOZÁS A MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁBAN

MAJANCSIK GÁBOR
Eötvös Lóránd Tudományegyetem Tanárképző Főiskolai Kar, Budapest
Sokat lehet hallani a Mesterséges Intelligencia (MI) eredményeiről, ugyanakkor
még
mindig
vitatott,
hogy
egyáltalán
megvalósítható-e.
Ennek
az
ellentmondásosságnak az lehet az alapja, hogy még mindig nincs megfelelő definíció a
Mesterséges Intelligenciára. Eddigi ismereteink szerint nem eldönthető, hogy
megvalósítható-e az Erős Mesterséges Intelligencia - ezt az eddigi tények sem
bizonyítani sem cáfolni nem tudták. Ugyanakkor a kutatások fontosak, mert az
előrelépés egyre gyorsul a társadalom, a mindennapi élet, szinte minden területén. Elég
az Internetre gondolnunk, ami forradalmasította a kommunikációt.
A számítástechnikai adattárolás és az emberi elme adattárolásáról kialakított
modellek nagy hasonlóságot mutatnak, ugyanazok az adatszerkezetek jelennek meg
mind a két helyen. Nem véletlenül. Ugyanazzal a problémával foglalkoznak, azzal,
hogyan lehet az ismereteket kódolás után úgy tárolni, hogy utána ismét felhasználhatók
legyenek. Mind a számítástechnikai eredmények, mind a pszichológiai elméletek azt
mutatják, hogy nem egyetlen tudomány hozza a megoldást, hanem ezek közeledése. A
tudományokon belül pedig a két leginkább előtérbe kerülő irányvonal, ami a
pszichológia esetében a konnekcionizmus, számítástechnikai megfelelője a neurális
háló az alulról az alulról történő építkezésnek felelnek meg, míg a másik a pszichológia
esetében a kognitív pszichológia, számítástechnikai megfelelője pedig a kognitív
tudomány a felülről történő építkezésnek felel meg, szintén konvergál egymáshoz. A
cél ugyanaz, csak más irányból közelítik meg. A különbség annyi, hogy az egyik
esetben kis alapegységek összekapcsolásából hoznak létre egyre nagyobb, egyre
bonyolultabb algoritmusokat, a másik esetben pedig az algoritmusokat próbálják meg
részegységekre szedni.
*

*

*

Témavezető: Bernáth László főiskolai docens
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KÖNYVTÁRTUDOMÁNY
HOGYAN TOVÁBB? KÖNYVTÁRAUTOMATIZÁLÁS EGY RENDSZER
BEMUTATÁSA ALAPJÁN

NAGY KRISZTINA
Kölcsei Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen
A könyvtárgépesítés Magyarországon nem új gondolat, hiszen az első
fejlesztések már a hatvanas években elkezdődtek. Az elmúlt harminc év olyan
robbanásszerű fejlődést produkált a számítástechnika területén, amelyről korábban
senki sem álmodott. Ezt a fejlődést a könyvtárak is követték.
Dolgozatom célja az SR LIB 3.1 és az S LIB v1.1 Integrált Könyvtári és
Dokumentációs Rendszerek bemutatása. A programkészítőket a ’90-es évek elejétől
foglalkoztatta a gondolat, hogy a könyvtárak részére olyan programrendszert kellene
fejleszteni, amely lefed minden könyvtári munkafolyamatot, és hatékonnyá teszi a
könyvtár szolgáltatásait. 1997-ben zárult le a SR LIB 3.1 DOS alatti fejlesztése, 1998ban pedig elkezdődött a Windows-os alapú S LIB v1.1 készítése.
A rendszerek használatával még inkább hatékonnyá válik a könyvtári munka.
Javul a szolgáltatások színvonala, gyorsasága és pontossága. Természetesen a
számítógépes programot használóknak tudomásul kell venniük, hogy a gép és minden
program csak eszköz a kezükben és olyan lehetőség, amivel akár rosszul sáfárkodni is
lehet, de óriási előny és segítség annak, aki átgondoltan, a rendszer minden lehetőségét
kihasználva dolgozik.
*

*

*

Témavezető: Dr. Goda Éva főiskolai docens
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KÖNYVTÁRTUDOMÁNY
HOGYAN NÖVELHETŐ A MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁRAK
LÁTOGATOTTSÁGA - KÖNYVTÁRLÁTOGATOTTSÁG A FELHASZNÁLÓI
IGÉNYEK TÜKRÉBEN

NOVÁK EMESE EVELIN
Eszterházy Károly Főiskola, Eger
Könyvtár-informatikus hallgatóként fontosnak tartom, hogy a könyvtárak a kor
igényeinek megfelelően jelenjenek meg a társadalomban. Az elektronikus könyvtárak
létrejöttével újra fölvethető a világkönyvtárak eszméje. Ahhoz, hogy ez elérhetővé
váljon, rá kell szoktatnunk az felhasználókat az elektronikus könyvtárak használatára,
ösztönöznünk kell őket arra, hogy a lehető leggyakrabban látogassák és használják e
könyvtárakat. A jövőben az elektronikus könyvtárak egyre elterjedtebbek lesznek,
mivel a számítógépes hálózatok és az információs társadalom kihívásai egyre növekvő
méreteket öltenek. Mivel ezen információk elérése és felhasználása ilyen jelentős
szerepet kap, fontosnak tartom a felhasználói réteg igényeinek vizsgálatát, kutatását.
Dolgozatomban - többek között - az alábbi kérdésekre kerestem a választ:
Mit vár el a felhasználó egy elektronikus könyvtártól?
Van-e olyan csoport, amely eleve kirekesztődhet az elektronikus könyvtárak
potenciális felhasználói köréből? Melyek ezek? Hogyan oldható meg a felhasználói
körbe való bevonásuk?
Honnan és hogyan éri el a felhasználó az e-könyvtárakat?
Fontos-e számára a könyvtár weboldalának dekorativitása, felülete?
Vannak azonban olyan csoportok, akik eleve kizárásra kerül(het)nek az ekönyvtárakból, s így az információ megszerzéséből is. Ilyenek lehetnek, akik jelenleg
még nem rendelkeznek kellő informatikai ismeretekkel, a számítógép használata
nehézséget okoz számukra, de számos más csoport is létezhet. Fontosnak tartom, hogy
az elektronikus könyvtárak fejlődési irányvonala kövesse ezen felhasználói rétegek
igényeit is. Beható informatikai ismeretek nélkül is lehessen ezen rendszerek kezelni, a
megfelelő felhasználóbarát környezet segítségével olyan felületet biztosítani, mely
mindenki számára egyszerű és könnyen kezelhető. Olyanná kell tennünk ezeket a
könyvtárakat, hogy a leendő felhasználó tudja és akarja is látogatni őket.
*

*

*

Témavezető: Lengyelné Molnár Tünde tanársegéd
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KÖNYVTÁRTUDOMÁNY
A HOLMI REPERTÓRIUMA 1989-1994

PUP CSILLA
Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely
A dolgozatom tárgya a Holmi című folyóirat 1989-1994 között megjelent
évfolyamainak repertóriuma. A Holmi 1989. októberében új irodalmi és kulturális
folyóiratként indult. A folyóirat címe Bessenyei György 220 éves a Holmijára utal.
Tartalma kiterjed az irodalom mellett a képzőművészetre, a zenére, a filmre, a
színházra, a filozófiára, a tudományokra.
A repertórium címleírásai a lehető legrövidebbek: szerzőségi, illetve címadatok
után a lelőhely jelölésénél a megjelenés évének utolsó két számjegye, majd a
megjelenés sorszáma végül az oldalszám szerepel. Esetenként címkiegészítő annotáció
is található.
A repertórium szakrendi felépítésű. A Szépirodalom című részben elkülönül a
magyar és világirodalom. Ezen a két csoporton belül a műnemek és műfajok szerint
tagolódik az anyag. Az egyes csoportokon belül szerző szerinti betűrendben, egy
szerzőn belül a megjelenés időrendjében követik egymást a tételek. Az egy szerző által
írt művek a szépirodalmi részben nem kapnak külön tételszámot. Ha a világirodalmi
résznél több egyszerre megjelenő mű fordítója ugyanaz a személy, neve csak az
utolsóként felvett címnél szerepel.
A tanulmányokat tartalmazó részben egyes alfejezeteken belül a rendszerezés a
szerzői elvre épül. Néhány csoporton belül (pl. Irodalomtörténet, Politika, Történelem
egyes részei) azonban a tárgyalt személyek betűrendjében követik egymást a tételek.
A Bírálat című részben a folyóirat Figyelő című rovatának cikkei találhatók. A
könyvbírálatoknál egyszerzős művek esetén az ismertetett művek szerzőinek
betűrendjében található elrendezve az anyag. A többszerzős művek minden szerzőnél
megtalálhatók. A szerkesztős művek a cím betűrendjében vannak felvéve. A kritikák
szerzőinek neve és a kritika címe zárójelben, dőlt betűvel szedve szerepel. Ha a kritika
címe megegyezik a bírált mű címével, akkor nem kerül közlésre. A kritikák szerzőire a
repertórium végén lévő betűrendes névmutatóban lehet visszakeresni. A többi bírálat
kategóriában (pl. Hangzó dokumentumok, Folyóiratok stb.) is hasonlóan vannak
elrendezve a tételek.
A könyvek bírálata tematikus csoportosításban is megtalálható. Ez nagyrészt
követi a szépirodalom és a tanulmányrész tagolását. A tételszám után a megjelenési
évvel és a megjelenés számával vannak jelölve a bírált művek. Ahol ez a jelölés nem
utal egyértelműen a bírált műre, ott az oldalszám is fel van tüntetve.
Témavezető: Dr. Murányi Péter főiskolai docens
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KÖNYVTÁRTUDOMÁNY
Az Egyéb írások, viták, hozzászólások című részben is hasonló jelöléssel vannak
összegyűjtve a novella- és kritikapályázat pályázati beszámolójához a megjelentetett
pályamunkák.
A mutató tételszámra utaló névmutató. Megtalálható benne a bibliográfiai írásban
fellelhető összes szerző, közreműködő neve. A szerzőre utaló tételszám normál
betűstílussal szerepel. A közreműködők (fordító, szerkesztők, az adott cikket
közzétevők stb.) tételszámai dőlten szedettek. Az illetőről szóló, az illetőhöz
kapcsolódó irodalom tételszámai aláhúzottak. Szükség esetén utalók könnyítik meg az
eligazodást a mutatóban és a repertórium fő részében is.
*

*

*

Témavezető: Dr. Murányi Péter főiskolai docens
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KÖNYVTÁRTUDOMÁNY
A SZÉKELY-MAGYAR ROVÁSÍRÁS AZ INTERNETEN

RIMÁR MIKLÓS
Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar, Kaposvár
A dolgozat azt vizsgálja, hogy az Interneten keresztül elérhető, egyre növekvő
számú HTML-dokumentum közül mennyi foglalkozik az írástörténet egy speciális
szeletével, a magyar rovásírással, illetve ezek az oldalak milyen színvonalon, mennyire
tudományosan közelítik meg a témát.
Az első rész a magyar rovásírás kutatásának történetét mutatja be vázlatosan,
valamint ismerteti a jelenlegi tudományos álláspontot az írástípust illetően.
Ezután a keresési stratégia leírása, megindoklása következik, ennek keretében a
dolgozat bemutatja a keresőszolgáltatások típusait, azok működését, jellemzésüket. Ezt
az Interneten különféle módszerekkel összegyűjtött dokumentumok közül kiemelt
reprezentatív példák bemutatása, elemzése követi.
A dolgozatot a végkövetkeztetés zárja: az Interneten nem lehet olyan
dokumentumot találni, amely őseink rovásírását tudományosan, írástörténeti
szempontból, elfogultság és ideológiai háttér nélkül mutatná be.
*

*

*

Témavezető: Nagyné Mandl Erika főiskolai tanársegéd
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KÖNYVTÁRTUDOMÁNY
TELEHÁZAK, MINT A HAZAI TELEMATIKAI RENDSZER RÉSZEI

SIKE ERIKA
Debreceni Egyetem Természettudományi Kar, Debrecen
Napjainkban egyre inkább problémát jelent a kis települések bekapcsolása az
információs hálózatba, ennek megvalósításában jelentenek megoldást a teleházak. A
dolgozat célja átfogó képet adni a működésükről, valamint megválaszolni a felmerülő
kérdéseket: Be tudják-e tölteni a teleházak a nekik szánt feladatokat? Milyen
kapcsolatban állnak a könyvtárakkal? Milyen jövő vár rájuk a jelenlegi helyzetet és a
hazai adottságokat figyelembe véve?
A témakör bemutatása részben a szakirodalmi források teljességre törekvő
feldolgozásával, részben empirikus tapasztalatok alapján történt, melyek két vizsgálaton
alapulnak: Három hazai teleházban tett látogatás során interjú készült az ott
dolgozókkal, majd a Finnországban szerzett személyes tapasztalatok, illetve a finn
teleházak kérdőívekre adott válaszai kerültek összevetésre a hazai helyzettel.
A dolgozat elemző módon tárgyalja a teleházak működésének problematikus
oldalait (főként a látogatásokon szerzett tapasztalatok alapján): az elindulás
nehézségeit, a fenntartást, a személyi és anyagi feltételeket, a fenntartóval való
konfliktusokat, a szolgáltatások kialakítását és azok fejlesztését. Ezen túl bemutatja a
teleházak céljai alapján megkülönböztetett főbb típusokat (üzleti, oktatási,
falufejlesztési, közösségszolgálati), a hazai speciális típusokat (pl. szociális teleház), a
fő tevékenységi köröket, domináns szolgáltatásokat, a teleházak és könyvtárak
kapcsolatát és végül megoldási lehetőségeket vázol fel a környezet és adottságok
ismeretében.
*

*

*

Témavezető: Dr. Suppné Dr. Tarnay Györgyi egyetemi adjunktus
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KÖNYVTÁRTUDOMÁNY
A SÁRKÖZY ISTVÁN - GYŰJTEMÉNY MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI
JELENTŐSÉGE

SZABOLCSI CSILLA
Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar, Kaposvár
Munkámban elsőként Sárközy István (1759-1845) másodalispán munkásságát
kívánom összefoglalni, aki a 19. században jelentős szerepet játszott Somogy vármegye
életében. Köré egy irodalmi társaság szerveződött „Bajomi Helikon” néven, amelynek
tagjai - Pálóczi Horváth Ádám, Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel - az alispán
nagybajomi kúriájában gyűltek össze. Itt Sárközy szép könyvtárat hozott létre, amely a
legutóbbi kutatások alapján akár 3500- 4000 kötet is lehetett. Dolgozatom fő célja
ennek a gyűjteménynek a bemutatása. Témaválasztásom oka pedig főként az volt, hogy
a könyvtár állományának története nagyrészt feltáratlan, annak ellenére, hogy a
helytörténet, illetve a 18. századi könyvtártörténet szempontjából jelentős. A dolgozat
zárásaként pedig megpróbálom Sárközy István könyvtárát elhelyezni a korszak
könyvtártörténetében, illetve a dunántúli régió korabeli - hasonló nagyságrendű gyűjteményei között.
Pl. a zalaszentbalázsi Skublics - gyűjteménnyel kívánom összehasonlítani (1831ben 790 műből állt 1054 kötetben), amelyet egy Sárközyhez hasonló helyzetű család
hozott létre, valamint a keszthelyi Festetics-gyűjteménnyel, ami jóval nagyobb volt,
mint Sárközyé.(1819-ben 10. 000 kötet)
Összeköti őket, hogy az alapítók irodalmi - kulturális tevékenysége, valamint a
gyűjtemények létrehozásának motivációja igen hasonló volt.
*

*

*

Témavezető: Nagyné Mandl Erika főiskolai tanársegéd
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KÖNYVTÁRTUDOMÁNY
A TELEVÍZIÓ, A VIDEÓ ÉS AZ OLVASÁS SZEREPE A NAGYATÁDI
VÁROSI KÖNYVTÁR GYERMEKKÖNYVTÁRÁBAN (EGY KÉRDŐÍVES
FELMÉRÉS TÜKRÉBEN)

SZÉCSÉNYINÉ BÉLAVÁRI ANDREA
Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely
Napjaink egyik legaktuálisabb problémája az olvasás tevékenységének
visszaszorulása, amelyért gyakran a televíziózást, videózást teszik felelőssé. Ezért
választottam dolgozatom témájául – negatívumok helyett – a tv és a videó olvasásra
gyakorolt pozitív hatásainak vizsgálatát, illetve hogy ezeket az eszközöket fel lehet-e
használni az olvasásra motiválásban, s ha igen, milyen módon.
Ezekre a kérdésekre egy vizsgálat segítségével keresem a választ, melyet
Nagyatádon a Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárában végeztem a Babay József
Általános Iskola hetedikes osztályával, vagyis az általam választott korosztály a 12-14
évesek. A vizsgálat módszere kérdőíves felmérés, a kérdőíveket a diákok (21 fő)
Karinthy Frigyes Tanár úr kérem című műve filmadaptációjának megtekintése után
töltötték ki. Pár héttel később több mélyinterjút is készítettem könyvtárosokkal,
pedagógusokkal, diákokkal.
A bevezetés után a szakirodalom segítségével a televíziózást, a videózást és az
olvasást állítom párhuzamba egymással, figyelembe véve a három tevékenység előnyei,
hátrányait.
Ezután a vizsgálattal, azon belül is részletesebben annak helyszínével
foglalkozom, majd a vizsgálat résztvevőit, iskolájukat, illetve ezen intézmény
könyvtárát mutatom be.
A dolgozat további részében a vizsgálat során kitöltetett kérdőív 31 db kérdését
elemzem. Először a televíziónézési-, másodszor a videónézési szokásokat, harmadszor
pedig a vizsgálat során levetített film hatását ismertetem a kérdőív minden kérdését
egyenként tárgyalva, s időnként a szakirodalmat is segítségül hívom az eredmények,
illetve a véleményem alátámasztására, esetleg megcáfolására. A vizsgálat
ismertetésének lezárásaként összegzem annak eredményeit, melyek alig különböznek a
szakirodalomban megfogalmazott tényektől, tehát a televízió-, videónézés
dominanciája, az olvasás mennyiségének, minőségének csökkenése a dolgozatomban is
megmutatkozik.
Ennek ellenére úgy vélem, szükséges lenne a három tevékenység ilyen aspektusú
vizsgálata, a televíziózás, a videózás és az olvasás egymáshoz való közelebb hozása,
mellyel kapcsolatos javaslataimat, véleményemet a befejezésben tárgyalom.
*
*
*
Témavezető: Dr. Kovács Mária főiskolai docens
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