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KÖSZÖNTŐ 

 
 
Kedves Hallgatótársak, Kedves Kollégák és Kolléganők! 
 
A Doktoranduszok Országos Szövetségének (DOSz) Pszichológiai és 
Neveléstudományi Osztálya nevében szeretettel köszöntjük az idén negyedik 
alkalommal megrendezett Ifjú Pszichológusok és Neveléstudományi Kutatók Országos 
Konferenciáján (IPSZILON). Az idei konferencia fő témája a mérés és értékelés a 
pedagógiában és a pszichológiában. 

Az Ipszilon konferenciát osztályunk minden évben megrendezi azzal a céllal, hogy 
lehetőséget biztosítson a neveléstudomány és a pszichológia területén munkálkodó 
doktorandusznak és doktorjelöltnek, hogy bemutathassák kutatási eredményeiket a 
szakmai közönségnek. A konferencia további célja a fiatal kutatók szakmai és informális 
kapcsolatainak erősítése, ismereteik bővítése és a tudomány népszerűsítése. 

Az idei témaválasztás során is törekedtünk arra, hogy a pszichológia és a 
neveléstudomány kutatói számára is aktuális, sokak érdeklődésére számot tartó 
témakört válasszunk. Ezért az idei egyik fő témánk a pszichometria, azaz olyan 
pszichológiai és oktatási mérésekkel kapcsolatos előadások, workshopok kerültek 
kialakítására, amelyek a mérési módszerek elméleteivel, technikáival foglalkoznak, 
legyen szó akár tudás, akár képességek, attitűdök vagy személyes jellemzők méréséről. 
A mai konferenciánk zászlajára tűztük a mérési eszközök tanulmányozását, főként a 
kérdőívek és tesztek elkészítésének, fejlesztésének és alkalmazásának kérdéskörét. A 
témaválasztás sikerét igazolja, hogy plenáris előadóként elfogadta meghívásunkat Prof. 
dr. Münnich Ákos és Prof. dr. Csapó Benő, továbbá a pszichológia és a 
neveléstudomány területén oktató és kutató doktoranduszok és kollégák széles köre. 

Köszönettel tartozunk a szegedi doktoranduszokból és doktorjelöltekből álló 
szervezői csapatnak, különösen Nagy Krisztinának és Tóth Alisának, áldozatos 
munkájuk nélkül nem jöhetett volna létre a rendezvény. Hálásak vagyunk Molnár 
Katalinnak és Dr. Pásztor Attilának a helyszín, valamint a szakmai programok 
szervezésében nyújtott segítségükért. 

A Pszichológiai és Neveléstudományi Osztály nevében a konferencia minden 
résztvevőjének eredményes tanácskozást, tartalmas, sok új gondolatot ébresztő 
konferenciát kívánunk! 
 
 

Rausch Attila Dombi Edina 
   elnök   alelnök 
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PROGRAM – PÉNTEK (03.03.) 
	

	

12.00-13.00	 Érkezés,	regisztráció	

13.00-13.30	 Megnyitó			(110-es	terem)	

Prof.	dr.	Fülöp	Ferenc,	akadémikus,	az	MTA	Szegedi	Területi	Bizottság	elnöke	

Dr.	Asztalos	Kata,	a	Doktoranduszok	Országos	Szövetsége	általános	elnökhelyettese	

Rausch	Attila,	a	DOSz	Pszichológiai	és	Neveléstudományi	Osztály	elnöke	

13.30-14.30	 Plenáris	előadás			(110-es	terem)	

Prof.	dr.	Münnich	Ákos:		PSZICHOMETRIAI	ALAPOK,	PROBLÉMÁK	

	14.30-15.00	 Kávészünet	

15.00-16.30	 Tematikus	szekciók	(A)	

A1:	ÁLTALÁNOS	ÉS	KÖZÉPISKOLÁS	TANULÓK	VIZSGÁLATA	(Elnök:	Dombi	Edina)		
(110-es	terem)	

Hegedűs	Renáta:	A	14-15	éves	tanulók	fizikai	állapotának	és	edzettségének	
összehasonlító	elemzése	a	rendszeres	úszás	hatását	tekintve	a	NETFIT-	
rendszer	alkalmazása	alapján	

Krausz	Anita:	Általános	iskolások	fogyatékossággal	kapcsolatos	attitűdje	

Nagy	Krisztina:	Az	iskolai	kötődés	jelentése	általános	iskolában	

Erdős	Melinda:	Az	iskolai	kötődés	és	a	teljesítménymotiváció	összefüggései	10-11.	
osztályos	tanulóknál	

Mihálka	Mária	és	Pikó Bettina:	A	kiégés	összefüggése	a	családba-	és	a	munkába	
való	bevonódással	

A2:	ÉRTÉK,	ATTITŰD,	REPREZENTÁCIÓ	VIZSGÁLATA	(Elnök:	Uatkán	Ajna)	(217-es	terem)	

Dudok	Fanni:	A	kelet-közép-európai	térség	országai	oktatási	rendszerének	
fejlődése,	eredményessége	

Simon	Anikó:	Nevelési	értékek	és	értékrendszerek	a	családban	

Kósa	Maja:	Történelemtanárok	szakmai	meggyőződései	és	hatásuk	a	
kutatásalapú	tanulás	megítélésére	

Kigyós	Tamás:	Gazdmen	szakos	hallgatók	tanulással	kapcsolatos	reprezentációi	–	
egy	történet	

Zsila	Ágnes:	A	yaoi	műfaj	szerepe	a	homoszexuális	férfiak	iránti	pozitív	társadalmi	
attitűdök	erősítésében	

16.30-16.45	 Szünet	

16.45-17.45	 Az	osztály	PhD-fokozatot	szerzett	tagjainak	előadásai	(110-es	terem)	

Dr.	Asztalos	Kata:	Zenei	képességek	online	mérése	

Dr.	Pásztor	Attila:	Az	induktív	gondolkodás	technológia	alapú	mérése	és	fejlesztése	

18.30-21.30	 Társas	vacsora	(SZTE	JGYPK	épülete,	előadók	részére)



PROGRAM – SZOMBAT (03.04.) 
	

	

	

9.00-9.30	 Érkezés,	regisztráció	

9.30-11.00	 Szakmai	workshop		1	(110-es	terem)	

Z.	Orosz	Gábor:	A	kutatásalapú	tanulás	és	alkalmazásának	lehetőségei	az	
oktatásban	

11.00-11.30	 Kávészünet	

11.30-12.30	 Plenáris	előadás		(110-es	terem)	

Prof.	dr.	Csapó	Benő:	A	MAGYAR	KÖZOKTATÁS	ADATOKRA	ALAPOZOTT	FEJLESZTÉSÉNEK	
LEHETŐSÉGEI	

12.30-13.30	 Szendvicsebéd	(I.	em.	folyosó)	

13.30-15.00	 Tematikus	szekciók	(B)	

B1:	EDUCATIONAL	RESEARCH	IN	DIFFERENT	COUNTRIES	(Elnök:	Z.	Orosz	Gábor)	(110-es	terem)	

Rausch,	Attila:	Technology	based	assessment	of	number	word	sequence	

Kambeyo,	Linus:	The	possibilities	of	an	online	assessment	of	scientific	reasoning,	
Inductive	reasoning	skills	and	motivation	to	learn	science:	a	pilot	study	in	
Namibia	

Khurelbaatar,	Sansarmaa:	The	relationship	between	family	background	and	
school	success	in	Mongolia	

Phongpanit	,Thongsay:	Instructional	management	of	lecturers	in	public	higher	
education	institutes,	Lao	PDR	

B2:	ELMÉLET	ÉS	GYAKORLAT	-	MÉRÉS	ELŐTT	ÉS	MÉRÉS	UTÁN	(Elnök:	Nagy	Krisztina)		
(217-es	terem)	

Mihálka	Mária:	A	kiégés	elméleti	alapjai	

Pozsár	Hajnalka:	A	főiskolai	hallgatók	hozzáállása	a	szakmai	tantárgyakhoz	

Bandi	Szabolcs:	Új	elméleti	és	gyakorlati	perspektívák	a	nárcizmus	mérésében	

Uatkán	Ajna:	A	kockázatvállalás	mérése	

15.00-16.30	 Szakmai	workshop	2	(110-es	terem)	

Dr.	Pásztor	Attila,	Tóth	Alisa:	Technológiai	alapú	mérések	lehetőségei	a	
pedagógiai	és	a	kutatói	gyakorlatban	

16.30-17.00	 Konferencia	zárása		(110-es	terem)	
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INFORMÁCIÓ 

 
 

A KONFERENCIA HELYSZÍNE 
 

MTA Szegedi Területi Bizottság Székháza 
6720 Szeged, Somogyi utca 7. 
 
110-es terem 
Az épület első emeletén, jobbra található. A megnyitó, plenáris előadások, 
workshopok, tematikus szekciók helyszíne. 
 
217-es terem 
Az épület második emeletén, jobbra található. A tematikus szekciók egyik helyszíne. 
 
A konferencia helyszíne a vasútállomásról és a buszpályaudvarról (Mars tér) egyaránt 
megközelíthető a 1-es, 2-es villamossal. 
Az épületben wifi hozzáférés biztosított, valamint az eduroam hálózata is elérhető. 
A rendezvény sajtónyilvános, a résztvevőkről fotó és videófelvétel készülhet. 

 
 
TECHNIKAI INFORMÁCIÓ ELŐADÓKNAK 
 

Az előadók számára biztosított laptop és projektor minden teremben. A tematikus 
előadások időtartama 15 perc prezentáció és 5 perc vita, melyet a tematikus szekció 
elnöke felügyel. A technikai problémák megelőzése érdekében kérjük, hogy az 
előadók a szekció kezdete előtt 10 perccel jelenjenek meg a teremben, másolják fel 
és ellenőrizzék prezentációjukat. 

 
 
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 
 

A konferencia programja, a konferenciakötet és további információ a konferencia 
weboldalán érhető el: 

 
 

http://ipszilon2017.wordpress.com/ 
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DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 

PSZICHOLÓGIAI ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYI OSZTÁLY 
 
A DOSz Pszichológiai és Neveléstudományi Osztály alapítása, 2013. október 18-a óta 
töretlenül dolgozik a területéhez kapcsolódó magyar doktoranduszok összefogásán, a 
közösségépítésen és színvonalas szakmai programok szervezésén. Tagjaink 
lelkiismeretes munkájának köszönhetően az elmúlt három évben számos célkitűzést, 
rendezvényt sikerült megvalósítani. 

Első nagyszabású konferenciánk a 2012-es PISA mérés eredményei és a magyar 
közoktatás aktuális kérdései köré épült. Az eseményre meghívott neves kutatók, 
szakemberek előadásaira közel kétszázan voltak kíváncsiak. E programunk sikerén is 
fellelkesülve azóta újabb és újabb rendezvényeket hívtunk életre. 

A területünkön kutató doktoranduszoknak is előadási lehetőséget biztosítva, 
évente megrendezzük az IPSZILON mozaiknevet viselő rendezvényünket (Ifjú 
Pszichológus és Neveléstudományi Kutatók Országos Konferenciája), melyet mindig 
egy-egy aktuális téma köré építünk fel, és országosan és nemzetközileg is elismert 
plenáris előadókat hívunk meg. Konferenciáink témái 2014-ben a függőségek, 2015-ben 
a gazdaságpszichológia és oktatás-gazdaságtan, 2016-ban az iskolapszichológia voltak, 
2017-ben pedig a pedagógiai értékelés és pszichometria lesz a középpontban.  

A Tagjaink a Tudományért és Közösségért workshop keretében évről évre 
szervezünk módszertani szakmai műhelyet elsősorban az osztály tagjai számára, ahol 
kötetlen formában számolhatunk be egymásnak doktori kutatásainkról azzal a céllal, 
hogy megismerjük egymás szakmai munkáját, és segítsünk megoldani a felmerülő 
kutatásmódszertani problémákat. Továbbá kulcsfontosságúnak tartjuk a csapatépítést, 
osztályunk közösséggé kovácsolását is. Így a szakmai programok mellett nagy szerepet 
kapnak a jól bevált csapat- és közösségépítő feladatok is. 
2015-ben rendeztük meg először a Doktorandusz Pályaorientációs és Motivációs Napot, 
ahol elsősorban az akadémiai szférán kívüli elhelyezkedés lehetőségeit kívántunk 
feltárni. A programot a nagy érdeklődésre való tekintettel újra megszervezzük, 
következő alkalommal a pályázati lehetőségeket állítjuk majd a középpontba. 

Mindezeken felül 2015 és 2016 között zajlott a Professzor Emeritusaink 
Nyomában rendezvénysorozatunk Budapesten és Szegeden, amelyeken neves elődeink 
életpályáját, kiemelkedő tudományos munkáját ismerhettük meg egy-egy kötetlen 
beszélgetés formájában. 

Saját szakmai programjaink mellett az Osztály megalakulása óta nagy hangsúlyt 
fektetünk a Tavaszi Szél Konferencia előkészítésére és népszerűsítésére, itt tagjaink 
előadóként és a szekcióik szervezőiként is képviseltetik magunkat.  

A megalakulást követő első években a programok kialakítása, tevékenységünk 
széleskörű megismertetése volt hangsúlyos. A megkezdett munkát a jövőben is hasonló 
lelkesedéssel kívánjuk folytatni, továbbá célunk rendezvényeink folytonosságát 
megtartani. Ehhez elengedhetetlen az utánpótlás biztosítása, az Osztály jövőjének 
megalapozása.



	

	

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLENÁRIS 
ELŐADÁSOK 
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Pszichometriai alapok, problémák 
 

Prof. dr. Münnich Ákos 
 
Az előadásban a pszichometria alapvető problematikájával foglalkozunk. A 
pszichometriai mérés modell alapú megközelítésével kezdünk, egy példán keresztül 
világítjuk meg a mérések bizonytalanságait, majd érintjük a klasszikus tesztelmélet és a 
modern tesztelmélet modelljeinek legfontosabb jellemzőit, korlátait. Kitérünk a 
korrelációs alapú (pl. „útelemzés”, ”faktoranalízis”, „strukturális egyenlet modellek”, 
„multilevel modeling”) összefüggések feltárásakor ill. elemzésekor keletkezhető ill. 
meglevő problémákra, és ezeket szintén példákon keresztül illusztráljuk. 
 
 
 
Prof. dr. Münnich Ákos 
 
A Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézetének igazgatója, a Szociál- és 
Munkapszichológiai Tanszék vezetője. Alapdiplomája matematikus, két 
tudományterületről kapott PhD fokozatot, matematikából a Debreceni Egyetemen, 
Social Sciences tudományterületről pedig az Amszterdami Egyetemen. Pszichológiából 
habilitált, és a pszichológia tudományterület professzora. A Debreceni Egyetem 
Pszichológiai Doktori Programjának a vezetője (a Humán Tudományok Doktori Iskolán 
belül). 

Tudományos munkássága a matematikai pszichológia, a pszichometria, az attitüd 
és mérése, a kiválasztás, és a tesztfejlesztés specifikus köreire összpontosul.  

Az általa oktatott legjellemzőbb tartalmak a pszichológiai statisztika (egy- és 
többváltozós), a játékelmélet, és a pszichometria területekhez kapcsolódnak. 
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A magyar közoktatás adatokra alapozott fejlesztésének lehetőségei 
 

Prof. dr. Csapó Benő 
 
Az oktatás bonyolult rendszer, változásait sok egymással kölcsönhatásban álló tényező 
határozza meg. Tervszerű fejlesztése nehéz feladat, a sok sikertelen és viszonylag kevés 
eredményes beavatkozás tanuláságait megvonva az ezredforduló körül felerősödtek 
azok a törekvések, amelyek az oktatás tudományosan megalapozott fejlesztését tűzték 
ki célul. Az infokommunikációs technológiáknak köszönhetően leegyszerűsödött az 
adatok gyűjtésének, tárolásának és elemzésének technológiája. Hatalmas, széles körben 
elérhető statisztikai adatbázisok és tudományos alapossággal megtervezett nagymintás 
felmérések eredményei váltak elemezhetővé, és világszerte gyorsan bővül a 
neveléstudományi kutatói kapacitás. Mindemellett azonban az egyes országok között 
nagy különbség van abban, hogy miképpen élnek ezekkel a lehetőségekkel, hogyan 
válnak az adatok, a tudományos eredmények az oktatás fejlesztését meghatározó 
tényezővé. Az előadás áttekinti a világban megfigyelgető folyamatokat és ebben a 
kontextusban értékeli a jelenlegi magyarországi fejleményeket. 
 
 
 
Prof. dr. Csapó Benő 
 
Egyetemi tanár, a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet, a 
Neveléstudományi Doktori Iskola, az MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport és 
az Oktatáselméleti Kutatócsoport vezetője. 

Kémia-fizika szakos középiskolai tanári oklevelet a József Attila 
Tudományegyetemen szerzett 1977-ben. 1979-ben egyetemi doktori, 1985-ban 
kandidátusi fokozatot szerezett, 1996-ban habilitált, 2002-ben elnyerte az MTA doktora 
címet. Több nemzetközi kutatási programban vett részt. Tagja volt az OECD PISA 
keretében a problémamegoldó gondolkodás, majd a dinamikus problémamegoldás 
vizsgálatát kidolgozó munkacsoportoknak. 2005-14 között a PISA Governing Board 
tagja, 2008-14 között alelnöke. 

Fő kutatási területei a kognitív fejlődés, az ismeretek közvetítésének és a 
képességek fejlesztésének integrálása, a tudás szerveződése, pedagógiai értékelés és 
technológia alapú tesztelés. 
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A kutatásalapú tanulás és alkalmazásának lehetőségei az oktatásban 

 
Z. Orosz Gábor 

 
SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, 

MTA-SZTE Természettudomány Tanítása Kutatócsoport 
 

A mai modern társadalmi környezetben nem a tények és az információk memorizálása 
a legfontosabb készség. A technológiai vívmányok miatt az információkhoz könnyen 
hozzáférhetünk. A tudományok fejlődésének sebessége olyan nagymértékű, hogy az 
iskolák nem képesek lépést tartani vele, emiatt olyan megközelítésmódra van szükség, 
ami fejleszti a diákok gondolkodási képességeit és csiszolja a tudás megszerzésével, 
kritikai értékelésével és alkalmazásával kapcsolatos képességeket (Csapó, 2003). 
Hatására olyan tanulók léphetnek ki az oktatási rendszerből, akik alkalmazkodni 
képesek a gyors változásokhoz és önállóan, illetve csapatban dolgozva is alkalmasak az 
újszerű problémák megoldására.  

Több felmérés kimutatta, hogy a tanulók motivációja és elköteleződése csökkent a 
természettudományos tárgyak irányában. A PISA vizsgálatokból kiderül, hogy hazánk 
rossz teljesítményt nyújt, ha olyan feladatokat kell megoldani, amelyek hétköznapi 
problémákhoz kapcsolódnak és a természettudományos ismeretek alkalmazását várják 
el (OECD, 2016).  

A 21. században a felelős, környezet- és egészségtudatos, ésszerű döntéseket hozó 
állampolgárokra nagyobb szükség van, mint valaha. Az Európai Bizottság által 
elkészített Rocard-jelentés egyértelműen vázolja az aggasztó helyzetet. Megállapítja, 
hogy a jövő érdekében tennünk kell a természettudományos nevelés fejlesztése 
érdekében és kiemeli, hogy ennek legfontosabb iránya a pedagógiai kultúra átalakítása 
és a tanulói aktivitáson alapuló, induktív módszerek előtérbe helyezése (Rocard és 
mtsai, 2010). Ez a megközelítés újszerű szerepbe helyezi a tanulókat és a tanárokat 
egyaránt. A nevelőknek el kell mozdulniuk az információ felhalmozásától a használható 
és alkalmazható tudás létrehozásának irányába (Nagy Lászlóné, 2010). Ennek egyik 
kiváló módszere a kutatásalapú tanulás (inquiry based learning, IBL).  

A workshop során a résztvevők megismerhetik a kutatásalapú tanulási módszer 
alapvető jellemzőit, fejlesztő hatásait. Foglalkozásterveken és videókon keresztül 
bepillantást nyerhetnek a kutatásalapú tanórák felépítésébe. Csoportokban végzett 
beszélgetés során áttekinthetik a módszer alkalmazásának lehetőségeit és korlátait a 
hazai oktatási gyakorlatban. Habár a módszer elsősorban a természettudományok 
tanításának segítésére lett kidolgozva, átültethető egyéb tudományterületekre is, így a 
workshop hasznos információkat tartogathat minden érdeklődő számára, szakterületétől 
függetlenül.   
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Technológiai alapú mérések lehetőségei a pedagógiai és a kutatói 

gyakorlatban 
 

Pásztor Attila1, Tóth Alisa2 
1MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport 

2SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola 
 

A technológia alapú mérés-értékelés az adatfelvételtől a kiértékelésen át az eredmények 
visszacsatolásig számos előnyt kínál a papír alapú és a szemtől szembeni eljárásokhoz 
képest. A tesztek technológia alapon történő kiközvetítése gyorsabb és 
költséghatékonyabb mérések megvalósítását teszi lehetővé, az eredmények automatikus 
és azonnali visszajuttatása jelentősen hozzájárulhat a közoktatás visszacsatolási 
mechanizmusainak minőségi javításához. A pedagógusok olyan könnyen alkalmazható 
mérőeszközök birtokába juthatnak, melyek alkalmazásával könnyen és gyorsan képet 
kaphatnak a tanítványaik tudásának aktuális állapotáról és fejlődéséről. A feladatok 
szerkesztésének lehetőségeiben új dimenziók jelennek meg (például audiovizuális 
elemek, interakció), így megnyílik az út olyan területek vizsgálatára is, amelyekre a 
hagyományos tesztelési módszerekkel nem, vagy csak korlátozott mértékben volt 
lehetőségünk. A log fájlok alkalmazásával a mérésekből származó információ is 
jelentősen bővül, az adatok pedig egyszerűen statisztikai elemzések tárgyává tehetőek, 
ami jelentősen növeli a kutatói munka hatékonyságát. Az eddig említett jellemzők 
elősegítik a nagy mintás, valamint a fiatalabb korosztályokban történő mérések 
hatékonyabb és gazdaságosabb kivitelezését. A workshop keretében a résztvevők 
megismerkedhetnek egy online diagnosztikus mérés-értékelési platformmal, az eDia 
rendszerrel, amelyet az SZTE Oktatáselméleti Kutatócsoportja fejlesztett ki. A 
bemutatón és a különböző tesztek kipróbálásán keresztül megtapasztalhatják a 
technológia alapú mérés-értékelés pedagógiai és a kutatói gyakorlatban való 
alkalmazásának lehetőségeit és kihívásait egyaránt.    
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Zenei képességek online mérése 
 

Asztalos Kata 
 

Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar 
 
A növekvő tananyag, az iskolai leterheltség jelentős kihívások elé állítja a diákokat és a 
pedagógusokat. Egyre nagyobb szükség van azokra a tárgyakra, amelyek széles 
transzferhatással rendelkeznek, ugyanakkor élményszerűbbé teszik a tanítási-tanulási 
folyamatot. A művészeti nevelésen belül ilyen az ének-zene is, amely nagyban 
hozzájárulhat a kreatív, önállóan gondolkodó, vállalkozó szellemű, rugalmas, 
együttműködésre képes személyiségek kibontakoztatásához. 

Az előadás olyan kutatások bemutatására épül, amelyekben a technológia alapú 
tesztelés előnyeire építve, gyors, hatékony és megbízható zenei képességtesztek 
kerültek alkalmazásra óvodáskortól egészen felnőttkorig. Vizsgálataink elsődleges célja 
a zenei nevelés hatékonyabbá tétele, az értékelési kultúra gazdagítása. Elemzéseink 
alapján képet alkothatunk a zenei képességek szerkezetéről, fejlődéséről és 
összefüggéseiről más háttérváltozókkal. A főbb eredmények mellett bemutatásra kerül 
az a folyamat is, amely során a doktori tanulmányok kutatómunkája PhD értekezéssé 
formálódott. 
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Az induktív gondolkodás technológia alapú mérése és fejlesztése 
 

Pásztor Attila 
 

MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport 
 

A gondolkodási képességek fejlesztését mindig is az iskolai oktatás központi 
feladataként fogalmazták meg. A fejlesztésére irányuló törekvések eredményes 
megvalósításához ugyanakkor elengedhetetlen, hogy olyan mérőeszközök álljanak a 
rendelkezésünkre, amelyek könnyen alkalmazhatóak a mindennapi pedagógiai 
gyakorlatban, gyors és megbízható visszacsatolást nyújtanak a tanulók tudásának 
aktuális állapotáról, valamint az intervenciók hatásairól is. A kihívásokhoz való 
alkalmazkodáshoz számos megoldással járulnak hozzá a technológia alapú mérésekben 
és fejlesztésekben megjelenő lehetőségek (például az automatikus kiértékelés és az 
azonnali visszacsatolás lehetősége, manipulatív feladatok). Az előadás során egyrészről 
az induktív gondolkodás mérésére irányuló online tesztek fejlesztését és működését, 
pszichometriai jellemzőit ismeretem nagymintás mérések tapasztalatai alapján 
(N=11308). Másrészről egy olyan saját fejlesztésű, online programot is bemutatok, ami 
az eddigi kísérleti eredménynek alapján hatékonyan alkalmazható 3-4. évfolyamos 
diákok induktív gondolkodásának fejlesztésére.  
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Új elméleti és gyakorlati perspektívák a nárcizmus mérésében 

 
Bandi Szabolcs 

 
Pécsi Tudományegyetem 

 
Kulcsszavak: nárcizmus, személyiségzavar, mérés, teszt 
 
A nárcizmus fogalma mélyen beágyazott mind a klinikai- mind pedig a 
személyiségpszichológia területén. A malignus és felnagyított saját magunkra való 
fókuszáltság különböző megközelítéseiből adódóan számos párhuzamos elmélet, 
definíció és klinikai megjelenési formával találkozhatunk. A mérési módszertan és 
mérőeszközök a legtöbb esetben nem reflektálnak erre a sokszínűségre, így számos 
esetben a nárcizmusnak csak egy-egy aspektusa kerül a vizsgálatok fókuszába, míg a 
további - nem kevésbé releváns - megjelenési formákat negligálják. A tanulmányunk 
célja bemutatni egy új, komplex és átfogó megközelítésmódot, mely egy közös 
modellben kívánja ötvözni a klinikai pszichológiai megfigyeléseket és az empirikus 
személyiséglélektani eredményeket. Ezen célunk eléréséhez nélkülözhetetlen volt új 
típusú, feltáró jellegű statisztikai módszertan alkalmazása (sűrűsödéspont-elemzés), 
amely lehetővé tette a különböző mérőeszközök mögött meghúzódó elméleti 
koncepciók közös értelmezését. A modellünkhöz tartozó mérőeszköz-fejlesztések során 
szintén fontos hangsúlyt kaptak tesztológiai- és pszichometriai megfontolások, melyek 
eleget tesznek a kortárs statisztikai elvárásoknak. Az előzetes adatok ígéretesek, további 
validálási vizsgálatok jelenleg is zajlanak. A koncepciónk új irányt jelenthet a nárcizmus 
vizsgálatában, felhívva a figyelmet az adaptív és maladaptív sajátosságokra illetve azok 
klinikai és általános személyiségbeli sajátosságaira. 
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A kelet-közép-európai térség országai oktatási rendszerének fejlődése, 

eredményessége 
 

Dudok Fanni 
 

Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola 
 

Kulcsszavak: Kelet-Közép-Európa, oktatási rendszer, fejlődés, eredményesség 
 
A tervezett kutatás célja a kelet-közép-európai térség oktatási rendszereinek az 
összehasonlító vizsgálata. A kutatás során összefüggéseket keresek a különböző 
értelemben megnyilvánuló minőség, a történeti előzmények, a lezajlott reformok és az 
oktatáspolitika aktuális szándékai között. A felmerülő probléma az eredményesség- és 
a minőségvizsgálat, amelyet a számszerű tesztek mellett a tanárok, a diákok és a szülők 
véleményét vizsgálom, így azonosítva azokat a pontokat, amelyektől a szereplők a saját 
rendszerüket működőnek, eredményesnek, önmagukat pedig elégedettnek tekintik. A 
rendszerváltás, valamint a legtöbb kelet-közép-európai ország Európai Unióhoz való 
csatlakozása óta eltelt évek gazdasági és társadalmi értelemben is változások sorát 
eredményezték a térségben. A megváltozott irányításszabályozási keretek, a gazdasági 
recesszió és a váltakozó demográfiai hullámok legnagyobb mértékben az oktatást 
érintették, így egy-egy ország oktatási rendszere és oktatáspolitikája a globalizáció-, a 
tömegesedés- és a demográfiai kihívások hatására fontos változásokon ment keresztül. 
Az oktatási rendszerek eredményességét több tényező befolyásolja, például az oktatásra 
fordított állami kiadások, az oktatásirányítás jellemzői, az iskolák szereplői, az 
intézmények infrastrukturális jellemzői, stb. Az OECD globális szervezet által végzett 
vizsgálatok egyik fontos területe, hogy az egyes rendszerek megragadhatóvá és 
összevethetővé váljanak, ez által mérve azok hatékonyságát is. Az 
eredményességvizsgálatok a gyakorlat szerint a tanulói teljesítményen alapulva mérik a 
kimenetet, azonban ezek az eredmények nem a diákok, hanem a pedagógusközösségek 
eredményességét jelentik. A legalapvetőbb adatforrások, amelyek információkat 
szolgáltatnak számunkra az oktatás eredményességéről a nemzetközi mérések, a 
kompetenciamérések és az érettségi vizsgák. 
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Az iskolai kötődés és a teljesítménymotiváció összefüggései 10-11. osztályos 

tanulóknál 
 

Erdős Melinda 
 

Szegedi Tudományegyetem 
 

Kulcsszavak: iskolai kötődés, teljesítménymotiváció 
 
Az iskolában eltöltött évek nagyon meghatározóak a diákok életében, hiszen idejük nagy 
részét ott töltik. Számos tényező befolyásolja a tanulók tanulási eredményeit, a sok 
befolyásoló tényező közül az iskolai kötődés és a teljesítménymotiváció közti 
összefüggést vizsgáltam. Az iskolai kötődés definíciója, amelyet a kutatás során 
figyelembe vettem: „Az iskolában jelen lévő szociális és környezeti hatások 
összeadódása nyomán alakul ki az iskolához való viszony, ami lehet pozitív vagy 
negatív.” (Szabó és Virányi, 2011. 111. o.) A teljesítménymotiváció – a motiváció egyik 
fajtája – amely segít az embernek meghatározni azt a teljesítményt, amit el szeretne érni. 
A teljesítménymotiváció paradigmái közül a célorientációs-elmélet vizsgálatára került 
sor. A pozitív iskolai kötődés elősegíti a tanulási motivációt, amely jobb tanulmányi 
eredményekhez vezet (Szabó és Virányi, 2011, 2015). A vizsgálati mintát 108 10. és 11. 
osztályos tanuló alkotja, akik az ország különböző pontjáról vettek részt a kutatásban. 
A felméréshez két, korábban kifejlesztett kérdőívet alkalmaztam: a Szabó és Virányi 
(2011) által kifejlesztett Iskolai kötődés és Pajor (2013) Kérdőív a tanulási motivációról. 
Az iskolai kötődést mérő kérdőív 20 négyfokú Likert-skálás kérdésből állt, amely az 
alábbi öt faktorból áll: az iskolához fűződő viszony, a társakhoz való viszony, a 
tanárokhoz való viszony, a tantárgyak iránti érdeklődés, az iskolai környezethez való 
viszony. A kérdőív a tanulási motivációról 52 itemből álló ötfokú Likert-skálás kérdőív, 
amely az alábbiakat vizsgálja: teljesítménymotiváció (célorientációs-elmélet), siker-
kudarc attribúció, a kudarc után fenntartott motiváció, az iskola iránti attitűd és a társas 
támogatottság. Az empirikus kutatás megerősítette, a már korábbi vizsgálatok 
eredményeit, miszerint az erős iskolai kötődés és a tanulmányi átlag között közepesen 
erős korreláció van (r=0,39,p=0,01). Az iskolai kötődés kialakulásában fontos szerepe 
van a társakhoz (r=0,54,p<0,01) és a tanárokhoz (r=0,76,p<0,01) való viszonynak. A 
vizsgálat eredményei szerint azok a diákok kötődnek a legjobban az iskolához, akik 
elkerülő-elsajátítási célokat határoznak meg. A motivációs célok kitűzését a tanári 
támogatás észlelés befolyásolja a legjobban. Az eredmények azt mutatják, hogy ha egy 
diák érdeklődik a tantárgyak iránt, akkor jobban teljesít, motiváltabb a tanulásra és olyan 
célokat fogalmaz meg, amelyek arra irányulnak, hogy valamilyen elsajátítási célt 
fogalmazzon meg maga számára. 
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A 14-15 éves tanulók fizikai állapotának és edzettségének összehasonlító 

elemzése a rendszeres úszás hatását tekintve a NETFIT- rendszer 
alkalmazása alapján 

 
Hegedűs Renáta 

 
Szegedi Tudományegyetem 

 
Kulcsszavak: NETFIT, rendszeres úszás 
 
A magyar oktatási rendszerben nagy hagyománya volt és van a tanulók fizikai 
fittségének mérésére, ennek ellenére nem volt egy egységes országosan elfogadott és 
bevezetett módszertani elképzelés az ifjúság fittségi állapotának felmérésére. A Magyar 
Diáksport Szövetség kapta meg azt a lehetőséget, hogy a 21. század követelményeihez 
igazodó, diagnosztikus és oktatási célú pedagógiai értékelő és visszajelentő eszközt, a 
Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Tesztet, vagyis a NETFIT-et létrehozza (Kézikönyv 
NETFIT, 2014).A program bevezetésére a 2014/2015-ös tanévben került sor. Azóta 
számos eredmény és értékelés született, azonban egyik sem vizsgálta még a rendszeres 
úszás hatását a tanulók fizikai állapotának és edzettségének összehasonlítására. Jelen 
kutatás a rendszeres úszás hatásának eredményeit mutatja be a 14-15 éves tanulók 
körében. A vizsgálati mintát 4 szegedi középiskola 14-15 éves tanulói alkotják. A 
tanulókat decimális életkoruk alapján soroltam korcsoportokba, melyek kialakításánál a 
nemzeti egységes iskolai fittségi mérési rendszer kategorizálását (14 év: 14,00-14,99, 
15 év: 15,00-15,99) tartottam szem előtt. A felméréshez a NETFIT-rendszert 
alkalmaztam, mely négy különböző fittségi profilt különböztet meg, amely profilokhoz 
különböző fittségi tesztek tartoznak (Kézikönyv NETFIT, 2014). A tesztek felvételére 
2016 szeptemberében került sor, anonim módon, a felügyeletem alatt a testnevelés órák 
alkalmával. A kutatás bizonyította, hogy a mintában szereplő tanulók N=103 közül a 
rendszeresen úszók (45 fő/46,35 %) minden vizsgált területen jobb eredményt értek el, 
mint nem úszó társaik (58 fő/59,74 %). Következtetésként elmondható, hogy kiemelten 
kellene kezelni a rendszeres úszást a fiatalok körében. Elsődleges életmentő funkcióját 
és mozgásformát egyaránt népszerűsíteni kellene.  
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The purposes of this study were to explore the possibilities of online assessment and to 
investigate the psychometric properties of the scientific reasoning, inductive reasoning 
skills and motivation to learn science tests in Namibia. The sample of the study was 
drawn from the fifth (N=275) and seventh graders (N=346). The online assessment tool 
for scientific reasoning skills consisted of 36 items with 16 tasks assessing conservation; 
proportional, correlational, probabilistic reasoning and classification skills in science 
context. The inductive reasoning test consisted of 38 items, 18 figural inductive 
reasoning items 20 numerical inductive reasoning skills items (some items have been 
deleted due to low items correlation). The Cronbach alpha for the inductive reasoning 
was good at .839. The Science Motivation Questionnaire II. (SMQ, Glynn et al, 2011) 
was also used to check the relationship between reasoning skills and motivation to learn 
science. The eDia platform was used to collect the data. Learners were ferried from their 
schools to the University of Namibia’s ICT rooms. Due to the low reliability in grade 5 
(Cronbach alpha=.64) we excluded the grade 5 from further analyses. For grade 7 
Cronbach alpha=.70. Both scientific reasoning tasks (SR) were moderately hard for the 
students: M=40.56%; SD=13.47% and inductive reasoning task (IR) at Mean: 31.73% 
SD: 16.61%. One-parameter Rasch analyses showed that there were few items for 
differentiate students at low skill levels. The reliability of the SMQ was good, Cronbach 
alpha=.91. Average scores were relatively high, thus, students reported that they are 
motivated to learn science. Except self-efficacy significant (p<.05) but weak 
correlations were found between scientific reasoning and motivation. On the other hand, 
moderate positive correlation (p<.001) was found between inductive reasoning skills 
and motivation to learn science (r=.169). Results revealed that both reasoning skills tests 
have to be revised in order to carry out reliable assessment in this age cohort in Namibia. 
Further to that, there is a need for the revamp of the Namibian education system to 
improve the reasoning skills among the learners. Our findings indicate that online 
assessment may provide schools and teachers with user-friendly assessment instruments 
but for this purpose Namibian education system need to pay more attention on the 
development of basic ICT infrastructures within schools. 
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The analysis of the empirical data research results clarifies the relationship between 
family background and school success in Mongolia. The research is focused on resilient 
students, who are academically successful, despite their disadvantaged backgrounds 
(OECD, 2011; IEA TIMSS, 2015). The indexes included in economic, social and 
cultural status (ESCS) are useful for family background in developed countries (OECD, 
2013). However, they might be different for developing countries. It is one of the main 
hypotheses of the research. The most important family background variables of school 
students resilience were identified on nationwide tests data analysis in Mathematics, 
Reading, Science, and Human Science, and paper-pencil questionnaires conducted in 
April 2016 in collaboration with Education Evaluation Center of Mongolia, which 
covered N=3356 of 5th, N=1969 of 9th, and N=3248 of 12th graders, representing 100 
schools of 21 provinces. Most questions focused on empirical findings of academic 
resilience studies (Agasisti and Longobardi, 2014; OECD, 2011; IEA TIMSS, 2016). 
The descriptive statistics show perfect test completion in Mathematics and Reading. The 
highest standard deviations (SDs) come in Reading. For the Independent Sample T-test, 
the most imperative home environment variables refer to other clothes, 24-hours 
electricity, TV, toilet, laundry machine, own book, mobile phone, heating, and 
computer. Then one-way analysis of variance (ANOVA) reveals that mother tongue 
variables impact in school success as accepted internationally. Moreover, the 
kindergarten attendance and housing reflect more 5th grade students, while mothers’ 
high education and the number of books at home have more influence in 9th graders’ 
success. In this way, the research findings lead to consideration of specifics of developed 
and developing countries in generalizability of the relationship between family 
background and school achievement. Taking this into account it is essential in the 
educational research of developing countries. Further research is necessary to identify 
resilient students based on the factors distinguishing their efforts in successful learning, 
found in the first empirical research, and to improve the Mongolian education system.  
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A tanulás és a fejlődés eredményessége több tényezőtől is függ. Amellett, hogy a 
tanuláshoz választott módszer, az oktató tanítási stílusa, a tananyag komplexitása és 
jellege is fontos, az is nagyon lényeges, hogy a diák hogyan viszonyul saját 
képességeihez, illetve magához a tanuláshoz. Korábbi kutatások szerint azok a diákok, 
akik fejlődésközpontú gondolkodásmóddal (growth mindset) rendelkeznek, 
sikeresebbek az új dolgok elsajátításában, mint azok, akik gondolkodásmódja rögzült 
(fixed mindset), azaz úgy vélekednek, hogy veleszületett képességeink szabják meg 
elsősorban, hogy milyen irányban és meddig fejlődhetünk. A fejlődésközpontú 
gondolkodásmód lényege, hogy hogyan tudjuk elsajátítani vagy megtartani azt a 
hozzáállást, amely elősegíti a fejlődést. Ezzel párhuzamosan az egyetemek több 
problémával is szembesülnek az utóbbi évtizedekben, amely a hallgatók eltérő 
motivációjából fakad. Az, hogy egy tanulási folyamatban mennyire köteleződik el a 
hallgató, jól mérhető azzal, hogy hogyan van jelen az órákon, mennyit hiányzik, és 
mivel foglalkozik tanulás közben (helyett). Kutatómunkám során azt vizsgálom, hogy 
az egyes tényezők és hiedelmek hogyan jelennek meg az órai munkában, illetve, hogyan 
függ össze a tanulási folyamatokról alkotott kép az oktatással kapcsolatos 
elégedettséggel. Ebben az előadásban egy hazai egyetem gazdálkodási és menedzsment 
szakján tanuló hallgatók vélekedését és reprezentációját mutatom be saját hallgatói 
szerepük, az oktatók és a tanulás kapcsán. A kutatás során kvalitatív és kvantitatív 
módszereket egyaránt alkalmaztam, a bemutatás esettanulmány szerűen történik. 
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Az ezredfordulót követően jelentős változáson ment keresztül a hazai történelemtanítás. 
A megújulás a tartalmi−szabályozó dokumentumokban, a tankönyvekben és a tanárok 
tanítási gyakorlatában is érezteti hatását (Fischerné Dárdai, 2010). A képességfejlesztés 
kapcsán előtérbe került a történelmi gondolkodás fogalma, ugyanakkor az ehhez 
kapcsolódó módszertani váltás még folyamatban van (Gyertyánfy, 2014; Érsek, 2016; 
Kaposi, 2016). A történelmi gondolkodás fejlesztésében hatékonyak lehetnek a tanulói 
aktivitásra alapozott módszerek, közöttük a kutatásalapú tanulás (Bain, 2005; Barton és 
Levstik, 2011; Levy, Thomas, Drago és Rex, 2013). Kutatásunk célja egy átfogó kép 
kialakítása a hazai történelemtanárok episztemológiai és tanítási meggyőződéseiről, 
azok viszonyáról és a kontextuális tényezőkkel való kapcsolatáról. A kutatás első 
lépéseként került sor az előadásban bemutatásra kerülő pilot vizsgálatra, amelynek 
alapját Voet és De Wever (2016) belga középiskolai történelemtanárok (N=20) körében 
végzett vizsgálata adta. A következő kérdésekre kerestük a választ: (1) milyen 
meggyőződései vannak a tanároknak a történelem természetéről; (2) milyen céljaik és 
nézeteik vannak a történelemtanítással, ezen belül a kutatásalapú tanulással 
kapcsolatban; (3) milyen módon kapcsolódnak a kutatásalapú tanulásról alkotott 
meggyőződéseik a külső tényezőkhöz? A félig strukturált interjú magyar nyelvre 
adaptált kérdéssorát kilenc mentortanár kikérdezéséhez használtuk fel, a belgiumi 
kutatók hozzájárulásával. Az eredmények alapján elmondható, hogy a megkérdezettek 
(N=9) a történelem interpretatív jellegét hangsúlyozzák, ugyanakkor fontosnak tartják a 
bizonyítékokkal és érvekkel való megalapozottságot, hasonlóan a belgiumi 
eredményekhez (N=17). A múlt tapasztalatainak jelenben való alkalmazása jelenik meg 
a tantárgy legfontosabb céljai között minden megkérdezett hazai történelemtanárnál 
(N=9) és a belgiumi tanárok többségénél is (N=13). A kutatásalapú tanulás 
értelmezésében sokféleség tapasztalható. A mintánkban hat tanár elsősorban 
fakultációk, szakkörök keretében, három a mindennapi gyakorlatban is 
alkalmazhatónak tartja. Mindez összefüggést mutat a legjelentősebb befolyásoló 
tényezőként megjelenő érettségi vizsgakövetelménnyel (N=9). Vizsgálatunk hozzájárul 
egy kérdőív kidolgozásához, amellyel a tanárok véleményét kérdezzük a 
történelemtanításban alkalmazható aktív tanulási módszerekről. 
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Érzelmeink fontos szerepet játszanak a társas érintkezésben, környezetünk 
értelmezésében, illetve hatással lehetnek az információ feldolgozására. Vizsgálatunkban 
alsó tagozaton tanuló tipikusan fejlődő általános iskolások érzelem-felismerésére és a 
fogyatékossághoz kapcsolódó attitűdjeire voltunk kíváncsiak. Hazánkban a mai napig 
nagy arányban tanulnak szegregált keretek között a fogyatékossággal élő gyermekek, 
ezért annak elemzése, hogy a tipikusan fejlődő gyermekekben milyen érzést váltanak ki 
a fogyatékossággal élők, feltáró jellegű. A kutatás hipotézise szerint a magyar 
gyermekek érzelem-felismerése fejlett, azonban saját érzéseik kinyilvánítása során 
nehézségekbe ütköznek, amelyben befolyásoló tényező lehet a társadalmi kívánatosság. 
Kutatásunk során kíváncsiak voltunk arra is, hogy tesznek-e különbséget a tanulók a 
kisgyermek és felnőtt fogyatékossággal élők között, illetve a fogyatékossági kategóriák 
között. Kutatásunkban 80 alsó tagozaton tanuló diák vett részt. Vizsgálatunk során egy 
36 itemes tesztet alkalmaztunk, amely kisiskolás gyermekek számára is könnyen 
használható. Az első 24 item az érzelmek felismerésére fókuszál (Baron-Cohen, Jolliffe, 
Mortimore és Robertson, 1997). A papír-ceruza alapú teszt ezen részében a diákoknak 
különböző arcképek melletti ellentétpárból (érdeklődő vagy érdektelen; biztos a 
dolgában vagy bizonytalan) kellett kiválasztaniuk a képre jellemzőt. A teszt fennmaradó 
12 iteme pedig a saját érzéseik kinyilvánítására szolgált. Ennél a feladatnál a tanulók 
fogyatékkal élő személyekről kaptak képeket és Ekman (1992) megközelítése alapján a 
hat alapérzelemből választhattak: düh, undor, félelem, öröm, szomorúság és 
meglepődés. A tesztet egy rövid háttérkérdőív előzte meg, amelyben a tanulók 
személyes érintettségüket is jelezhették fogyatékossággal élő személyekkel 
kapcsolatban. Erre azért volt szükség, mert az előzetes tapasztalatok befolyásolják a 
diákok attitűdjét, továbbá hatással lehet a környezetük hozzáállására is (Staub, 2005). A 
vizsgálat eredménye elsősorban a pedagógusok számára nyújthat visszajelzést, a 
gyermekek érzelem-felismerésének fejlettségéről, illetve visszacsatolást ad 
fogyatékosággal kapcsolatos attitűdjükről, annak kifejezéséről. 
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Kutatásunk fő célkitűzése annak megjelenítése, hogy hogyan függ össze az egészség, a 
lelki egészség - különös tekintettel a kiégésre -, az egészségmagatartás a munka-család 
interferenciával pedagógusok körében. Jelenlegi előadásunk fókuszába a kiégést 
helyezzük. Célkitűzés: A kiégés fogalmának bemutatása, a fogalmi határok kijelölése, 
a lehetséges tünetek, okok és következmények, valamint a témánkat illetően fontos 
nemzetközi és hazai eredmények megtárgyalása. Módszer: A téma szakirodalmi 
hátterének elemző áttekintése és feldolgozása. Eredmények: A kiégés tárgykörével 
foglalkozó kutatások tekintetében több megközelítés alakult ki: beszélhetünk 
individuális, interperszonális, illetve szervezeti megközelítésről. Az individuális 
megközelítés a személyiség oldaláról vizsgálja a jelenséget, a középpontba azt helyezve, 
hogy milyen hajlamosító tényezők vannak a személyiségjegyek szintjén illetve, hogy 
milyen tünetei vannak a jelenségnek. Az interperszonális megközelítés a társas 
környezet, a segítő és segítséget kérő közötti kapcsolat vizsgálatát helyezi a fókuszba. 
A szervezeti megközelítés a munkahely, illetve a szervezet specifikumait helyezi 
előtérbe. A nemzetközi kutatások középpontjában, az egészségügyi dolgozók, a 
pedagógusok, valamint a humán szféra dolgozói, míg Magyarországon elsősorban az 
egészségügyi dolgozók állnak. Kvantitatív és kvalitatív jellegű kutatások egyaránt 
megvalósultak, az alkalmazott vizsgálati módszerek tekintetében a kérdőíves 
megkérdezés, és az interjú kaptak fő szerepet. A kutatások következtében napjainkra a 
hangsúly a megelőzésre, az intervencióra, és a problémakezelésre helyeződött. 
Következtetések: A kiégés kutatásakor figyelmet kell fordítani, a kiégés individuális, 
interperszonális, illetve szervezeti megközelítésére, a különböző megközelítések 
egyidejű elemzésének fontosságára. Hazai empirikus kutatások lefolytatásának 
megvalósítása fontos feladat az oktatás és a szociális ellátás területén. 
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Vizsgálatunkban arra kerestünk választ, hogy az egészség, főként a lelki egészség, ezen 
belül pedig kiemelten a kiégés, hogyan függ össze a munka-család interferenciával 
pedagógusok körében. Jelen előadásunkban kiemelten azt vizsgáljuk, hogy milyen 
összefüggést találunk a kiégés, és a családba-, valamint a munkába való bevonódás 
között. Módszerek: A magyar pedagógusok reprezentatív mintája szerepelt az 
adatgyűjtés forrásaként (N = 2068; 23-74 évesek, átlag életkor = 48,1 év, szórás = 8,9 
év; 83% nő). A kiégés jelenségét a Maslach Burnout Inventory (pedagógusok számára 
készült verziója) segítségével mértük fel, amely a személyes hatékonyságérzet, az 
érzelmi kimerültség és a deperszonalizáció alskálák mentén méri a kiégést. A családba- 
és a munkába való bevonódást Makra, Farkas és Orosz 2012-ben kifejlesztett skálái 
alapján vettük fel. A leíró elemzéseken túl korrelációelemzést alkalmaztunk az adatok 
értékeléséhez. Eredmények: A kiégés jelensége gyakoribbnak mutatkozott a fiatalabbak 
(p < 0,001) és a férfi tanárok (p < 0,001) körében, különösen az elszemélytelenedés és 
a személyes hatékonyság hiánya alskálák esetében. A családba- és a munkába való 
bevonódás mértéke negatív korrelációt mutat a kiégés összpontszámával, azaz a kiégés 
tüneteivel párhuzamosan csökken a bevonódás, mind a családba, mind pedig munkába. 
Az érzelmi kimerültség alskála ugyanakkor szorosan nem korrelál a munkába való 
bevonódással, csak a családi változóval. A személyes hatékonyságérzet és a 
deperszonalizáció alskála negatív összefüggést mutat mind a munkába, mind a családba 
való bevonódással. Diszkusszió: Az eredmények azt mutatják, hogy a kiégés rizikója 
nagyobb a férfiak és a fiatalabb pedagógusok esetében. A kiégés esetében azt 
mondhatjuk, hogy minél kevésbé jellemző a pedagógusokra a munkájukba, a családi 
életükbe való bevonódás, annál inkább érintettek a kiégésben. Következtetés: A 
munkába s a családi életbe való bevonódás lehetőségének támogatása védőfaktorként 
működhet, a pedagógusok kiégésének kezelésében ennek figyelembe vétele fontos 
tényező lehet.  
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A kötődés Bowlby (1969) szerint egy olyan velünk született viselkedési mechanizmus, 
amely során a csecsemő gondozója közelségét keresi és annak jelenlétében nagyobb 
biztonságban érzi magát. A mechanizmus a későbbi életévekben is megmarad a másik 
személy elvesztése vagy az elvesztésétől való félelem aggodalmat vált ki a gyermekben, 
Ainsworth (1995) szerint az így kialakult érzelmi kapcsolat minősége pedig mintául 
szolgál a későbbi életszakaszokban kialakított kapcsolatok minőségére. Az iskolai 
kötődés, egy olyan magasabb szintű érzelmi viszonyulást jelöl, amelynek a mértéke 
szoros összefüggést mutat azzal, hogy a gyermekek mennyire elégedettek az iskolával, 
hogyan érzik magát az iskolai környezetben és miként reagál az őket ért határsokra, 
milyen társas interakciókat alakítanak ki (Eder és Mayr, 2000; Szabó és Virányi, 2011). 
Vizsgálatunk célja az iskolai kötődés fogalmának érzelmi oldalról való megközelítése, 
a szakirodalom megismerése által a tanulók iskolai környezetben való 
biztonságérzetének elsődleges kialakításáért felelős tényezők feltárása és elemzése 
általános iskolában. A szakirodalomban található eredmények szerint a tanulók 
egymáshoz való viszonya az iskolai kötődés egyik legerősebb faktora, ezért 
kutatásunkban szociometriai módszer alkalmazásával térképezzük fel a vizsgált 
általános iskolai osztályok társas szerkezetét, a tanulók egymáshoz való viszonyát. 
Előadásom célja az alapfogalmak közötti összefüggések bemutatása az iskolai kötődés 
dimenzióinak feltárását célozva, illetve a vizsgált osztályok társas szerkezetének példák 
segítségével való szemléltetése.  
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Bevezetés. Az ápolásoktatás az oktatási reformok hatására számos változást élt meg. A 
munka célja, hogy felmérje a szakápoló hallgatók szakmai tantárgyak iránti 
motivációját, a szakoktatókhoz és klinikai gyakorlatokhoz való hozzáállását. Módszer. 
A felmérést egy keresztmetszeti kutatás során végeztük, 2016-ban a szabadkai 
(vajdasági) Óvó és Edzőképző Szakfőiskola másodéves szakápoló hallgatói között. A 
felhasznált módszer részben leíró, részben feltáró, magyarázó jellegű. A nemek szerinti 
összehasonlításhoz kereszttáblázatot, a statisztikailag jelentős összefüggést pedig 
Pearson χ2 elemzést használtunk. Eredmények. A hallgatók 65%-a igen motivált a 
szakmai tantárgyak iránt. 72%-uk véli úgy, hogy klinikai gyakorlatokon adódik 
lehetősége a készségek fejlesztésére, de nélkülözhetetlen a megfelelő elméleti tudás is 
(60%). A szakoktatóhoz 75%-uk fordul bizalommal ha kételye van, bár a férfiak inkább 
a klinikai ápolóktól kérnek tanácsot. Az elmélet és gyakorlat összehangoltságával 
43.7%-uk elégedett, ugyanennyien csak részben. Megbeszélés. A főiskolát végzett 
ápolók bár képzettek az ápolási folyamat vezetésére, a törvénybeli előírás hiányában, az 
ápolási folyamat elmélete a gyakorlatban csak részben valósult meg. Így oktatásuk 
folyamán számos eltérést észlelhetünk az elmélet és gyakorlat folyamán. Következtetés. 
Megfigyelhető a hallgatók pozitív hozzáállása és motivációja a szakmai tantárgyak 
iránt. Elégedettek a szakmai tantárgyak oktatási módszerével és oktatóikkal, még ha 
néha ellentétes információkkal is találkoznak a munka során. Fontosnak tartják a 
megfelelő interdiszciplináris elméleti tudás megszerzését, hiszen igen összetett 
szakmáról van szó. 
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The purposes of this research were to (i) Study the current situation and problems of 
Instructional Management of Lecturers in Public Higher Education Institutes, Lao PDR, 
to find out the better way of guideline in problem solving on instructional Management 
of lecturers in Public Higher educational institutes and to compare the problems in 
instructional management by classified as the gender, qualification and working 
experience record. The sampled were 400 lecturers from Souphanouvong University, 
National University of Laos and Champasack University by using the questionnaires 
and questions to collect data and analyzed data by using SPSS for windows program in 
order to see the frequency, percentage, arithmetic means, standard deviation ( t-test) for 
independent, One way ANOVA (f-test) and different of pared by (Scheffe¢). The 
findings as follows: 1. For the current situation of Instructional Management of 
Lecturers in Public Higher Education Institutes, Lao PDR with 4 aspects it found that 
the management performance with a total of mean average at very level, unless Teaching 
media aspects was moderate level. 2. For the problems of Instructional Management of 
Lecturers in Public Higher Education Institutes, Lao PDR with 4 aspects were found 
that the problems were at Moderate level both for the overall mean score and each aspect 
as well. 3. For the comparison of problems of Management of Lecturers in Public Higher 
Education Institutions, Lao PDR toward gender, qualification and working experiences 
for the overall score was statistically significant at .05 4. For the guideline suggestions 
in problem-solving toward respondent’s opinion found that Lecturers in Public Higher 
Education institutes still lack activity in creating a lesson, learning opportunity among 
lecturers, low in using teaching media as well as ignore in applications the result of 
evaluation to improve their teaching career. For the better solution that TTI should 
organize the training on pedagogical programme, particularly planning a lesson skill and 
new teaching technique prior academic year beginning, student Centre while class 
performance, using the teaching media and apply the result of evaluation for improving 
teaching career. 
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Number word sequence is one of the key components of early numeracy. The correct 
forward and backward order of number words is needed to solve basic additions and 
subtractions. Problems and drawbacks are need to be identified in time to promote 
successful school entry, therefore assessing skills of early numeracy is essential already 
in kindergarten where assessments are usually administered face-to-face (Aunio & 
Rasanen, 2015; Snow, 2006). However face-to-face assessments can be time consuming 
and demanding for kindergarten teachers, while online assessment became available 
also for young children in the last decade (Csapó, Molnár, & Nagy, 2014). We develop 
a new online assessment tool to assess early numerical skills in kindergarten, and a 
number word sequence subtest is an important part of this test. In this presentation we 
show the results of three measurements with the online early numeracy test, and 
specially the construction and development of the number word sequence subtest. The 
participants of the three assessments were 5-6 years old Hungarian kindergarten students 
(N=463). The online numeracy test consisted of five subtests (Number word sequence, 
Basic counting, Numeral recognition, Magnitudes and numerals, Relations), overall 40 
items (Rausch, 2016). The assessments were administered through Internet on tablet 
computers via eDia online assessment system. On the third assessment we used a face-
to-face basic counting and numeracy skills test of the DIFER (Diagnostic System for 
Assessing Development for four- to eight-year-old children; Cronbach-α=.80) to 
validate our test (Nagy, Józsa, Vidákovich, & Fazekasné Fenyvesi, 2004). The reliability 
of the number word sequence subtest greatly improved during the test development 
process (Cronbach-α=.59-.75). While the overall reliability of the test was satisfactory 
in all of the three assessments (Cronbach-α=.89-.91). There was significant correlation 
between the Number word sequence subtest and the DIFER’s Basic counting and 
numeracy test (r=.49; p<.001). Our result show that our test has acceptable psychometric 
characteristics, and with further improvements we can assess number word sequence 
online as well. 
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A Neveléstudományi Doktori Iskola hallgatójaként disszertációm témája a nevelési 
értékek és értékrendszerek vizsgálata a XXI. századi család életében. Sokszor halljuk a 
mindennapokban, hogy a mai világ folyamatosan változik, felgyorsult fejlődéssel halad 
előre. Mindezek valószínűleg hatással vannak az emberek életére, véleményeik, 
attitűdjeik, vagy már kialakult nézeteik formálódására. Kutatásomban elsősorban a 
szülők értékvilágát vizsgálom. Pedagógusként gondolkodva úgy érzem, hogy az a 
nevelői közeg, ahol a gyermekek élnek, a körülöttük lévő nevelői hatások, 
meghatározzák a gyermek kialakulóban lévő értékstruktúráját, szemléletét a világról, 
gondolkodását a társadalomról. Kutatásom célja, hogy feltárjam, hogy az óvodáskorú 
gyerekek szülei hogyan vélekednek az érték fogalmáról, milyen értékeket tartanak 
fontosnak, vagy kevésbé fontosnak saját életükben, illetve gyermekeik életében, mely 
tényezők befolyásolhatják értékválasztásaikat (pl. tradíciók, vallás, lakóhely, társadalmi 
státusz, családszerkezet). A kutatási téma széleskörű feltárására törekszem, ezért hazai 
kutatók mellett külföldi elméletalkotók munkáit is áttekintettem, illetve folyamatos 
tájékozódásra törekszem jelenleg is. Kutatási módszeremet az írásbeli kikérdezés, 
valamint a fókuszcsoportos beszélgetés képezi. A minta nagyságában minél több 
résztvevőre törekszem, de minimum száz főt szeretnék megkérdezni a témában. A 
kérdőívek kipróbálása megtörtént, jelenleg is az adatfelvétel folyamata zajlik. Első 
lépésben a kérdőívek kiosztását tervezem, majd ezek kiértékelése után kezdődnek el a 
fókuszcsoportos beszélgetések. A kérdőívek kiosztása először a főváros kerületeit érinti. 
Ezt követi majd a kisebb városban, valamint vidéken történő adatfelvétel. A válaszadók 
különböző kérdéstípusokkal találkozhatnak: nyílt- és zárt kérdések, rangsorolásos 
kérdések, kategorizálás, állítások értékelése stb. Az adatokat különböző statisztikai 
módszerek alkalmazásával szeretném elemezni. A konferencia előadásával célom, hogy 
röviden bemutassam kutatásom felépítését, és a fővárosi, valamint a vidéki válaszadók 
eredményeinek elsődleges tapasztalatait, főbb benyomásait. 
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Kockázatvállalás mérése A közgazdasági modellek többsége racionális döntéshozót 
feltételez, akinek kognitív képességei korlátlanok és pontosak, kockázathoz való 
viszonya pedig konzisztens. A valós életben ugyanakkor az emberek kockázatészlelése 
és kezelése, valamint kognitív képességei általában megsértik a racionalitás 
axiómarendszerét. Egy számítógépes sorsjáték program (Toubia, Olivier, et al., 2013) 
segítségével megmértük 138 résztvevő kockázatkerülési paraméterét illetve értékeltük 
döntéseik konzisztenciáját. A program különböző valószínűségű és kimenetelű 
kimenetelek közötti választást kínált és dinamikusan, adaptívan térképezte fel a kitöltő 
preferenciáit és az eseményekhez rendelt implicit valószínűségeit. Ezt követően egy 
befektetési szimulációs program felhasználásával10x10 döntésen keresztül vettük fel a 
résztvevők kockázatvállalását (Uatkán és Ruzsa, 2017); hogy mennyit vásároltak egy 
ismeretlen típusú részvényből, aminek adott valószínűséggel vagy inkább felfele vagy 
inkább lefele mozdult el az árfolyama. A részvényárfolyam emelkedésének valamint 
csökkenésének esélye 2:1, illetve 1:2 volt, így a részvény típusa (nyerő vagy vesztő) 
felismerhető volt. A szimulációból nyert válaszok módot adtak az ismételt döntések 
statisztikai elemzésére, valamint a normatív, közgazdasági viselkedéshez képesti 
eltérések vizsgálatára. 
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A médiapszichológia területén megjelent tanulmányok jelentős többsége a média 
negatív hatásaira fókuszál, míg a pozitív hatások feltárására kevés figyelem irányul. A 
jelen kutatás egy speciális japán médiatartalom, a yaoi nézőinek attitűdvizsgálatát 
célozza. A yaoi olyan japán rajzfilmeket (anime), képregényeket (manga) és rajongók 
által készített műveket takar, amelyek központi témája a férfi homoszexualitás. A műfaj 
pozitív, idealista stíluseszközökkel szemlélteti a homoszexualitást, amely korábbi, 
kvalitatív kutatások alapján kapcsolatban áll a kedvelőinek – többségében fiatal, 
heteroszexuális nők – magas elfogadásával a homoszexuális férfiak iránt. Az elfogadás 
továbbá pozitív összefüggést mutatott a homoszexuális férfiakkal való személyes 
kontaktussal és a saját homoszexuális identitással is más tanulmányokban. 
Kutatásunkban arra kerestük a választ, hogy (1) vajon a személyes diszpozíciók vagy a 
médiafogyasztással kapcsolatos változók mutatnak-e erősebb asszociációt az 
elfogadással, (2) található-e különbség ezek hatásában az explicit és implicit attitűdök 
szintjén, és (3) vajon fellelhető-e különbség az asszociációs mintázatokban a yaoi műfaj 
rajongói és azok között, akik nem a műfaj rajongói, noha rendszeresen tekintenek meg 
japán médiatartalmakat. Online kérdőíves vizsgálatunkban 341 nő (átlagéletkor = 22,3 
év) vett részt, akik rendszeresen néznek japán rajzfilmeket. Eredményképpen azt 
találtuk, hogy (1) a médiával kapcsolatos változók (yaoi nézésének gyakorisága, 
rendszeres nézés kezdete, az első nézés ideje) erősebb asszociációt mutattak az 
elfogadással a személyes diszpozícióknál (homoszexuális férfi ismerete, saját 
homoszexuális orientáció); (2) a médiával kapcsolatos változók hatása az implicit 
attitűdök szintjén csaknem megkétszereződött; (3) a yaoi rajongóinak explicit attitűdjét 
negatívan befolyásolta a yaoi megtekintésének gyakorisága, míg a rajongói identitással 
nem rendelkezők esetén minden vizsgált változó (személyes diszpozíciók és média-
változók) szignifikáns, pozitív asszociációt mutatott az elfogadással. Ezzel szemben az 
implicit attitűdök szintjén két médiával kapcsolatos változó állt releváns összefüggésben 
az elfogadással azoknál, akik nem rendelkeztek rajongói identitással a műfaj iránt, míg 
a yaoi rajongóinál a homoszexuális férfival való ismeretség és a yaoi nézésének 
gyakorisága mutatott szignifikáns kapcsolatot az elfogadó attitűddel. Az eredmények 
alapján a yaoi ígéretes eszköze lehet annak, hogy a homoszexuális férfiak iránti 
társadalmi elfogadást erősítse kultúrközi viszonylatban is.  
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