A szám tanulmányainak
angol nyelvű összefoglalói
Conditions and assessment methods of the effectiveness of collaboration
Anita, Pásztor-Kovács
Abstract
Collaborative skills represent an increasing value nowadays as the application of teams for implementing
projects or solving problems becomes more and more frequent. They are often labelled as 21st century skills
which fact also indicates that collaborative skills are essential for being successful in the 21st century both in
work and personal life (Binkley et al., 2012). Considering the raising importance of collaboration, it is highly
necessary to be aware of the certain factors which influence its effectiveness. The primer aim of this article is to
review these factors. The conditions of the effectiveness will be analysed from the perspective of the task type
at first. We present what sort of problem types are feasible to be given to teams and what are those phenomena
connected to the different task types which can threaten the effectiveness of collaboration. Afterwards the
necessary attributes of team members are reviewed from the viewpoint of efficiency. We present the often
cited, yet, in Hungary hardly known model of Stevens and Campion (1994). The complex model synthetizes
the results of the teamwork researches on effectiveness and identifies fourteen KSAs (knowledge, skills and
abilities) arranged in two main categories and five subcategories. A further aim of the article is to give an insight
of those individual and team level qualitative instruments by which the efficiency of collaboration, moreover
the development of collaborative skills can be tracked.
Keywords: collaboration, collaborative skills, cooperation, teamwork

Programs to develop components of social and emotional competences:
Hungarian and international context
Szilvia, Hegedűs
Abstract
The issue of the development of social and emotional skills has been presented for a long while in education
and psychology. At international level emerged several programs that can develop various abilities and skills
for social behaviour and apply different innovative methods and tools. In Hungarian practice a growing number of research groups work on developing these skills in different age groups. The purpose of this study is to
present those developmental experiments and methods that have been published in the last few years. These
programs have been tested in institutional environment and because of their efficiency can be used in educational system.
Keywords: social skills, emotional skills, preschool age, developmental program
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The examination of certain psychological resources of students
with learning difficulties: The characteristics of self-efficacy,
responsibility and proactive attitude
Krisztina, Virág; Réka, Dudok & Éva, Szabó
Abstract
In our research we examined the psychological resources of students with learning difficulties and of normally
developing students. Our main aim was to explore the psychological resources of children with special needs
who require particular attention and treatment in public education. In our study, we examine the general
self-efficacy, the general and academic responsibility, as well as the proactive attitude of students with learning
difficulties. Furthermore, we compared results of students with learning disability and with learning difficulties
(N = 51) and normally developing students (N = 51). Results of the comparison of two groups of students’
scores showed that students with learning difficulties have lower general self-efficacy scores, and have higher
scores in sense of responsibility than students in the control group. Based on these findings, we believe that in
order to overcome learning difficulties it is important to give more attention to psychological resources and it
is necessary to explore all aspects of this issue.
Keywords: special educational needs, psychological resources, self-efficacy, responsibility, proactivity

The role of the regional ecosystem and universities
in the innovation process
Anikó, Kálmán
Abstract
Nowadays, the ’smart’ character of a region depends on how it can exploit its human, structural and social
capital and integrate the various types of actors in its innovation practice. In this process, it is crucially important to exploit the regional strengths and capacities in relation to the European programme for research and
innovation strategies supporting specialisation, in which it is a priority for universities to cooperate. Circular
economy knowledge means the new generation concepts of sustainable development. It is an important tool
involving that national and European financing authorities re-assess the results of the already completed projects so that these can be reused in new regional and national contexts. This way, the results (e. g. ideas, recommendations, methods) of research programmes and completed projects can be rediscovered, re-assessed and
applied in current programmes and projects. Such practices may enhance the role of entrepreneurial universities
and governments in the making of European future. A further efficient tool is the concept of Aalto Camp for
Societal Innovation (hereinafter: ACSI), developed by Aalto University and the New Club of Paris in 20102014, a global platform of social innovation which unites global networks for the innovative development of
system-level changes in society and for meeting the needs arising from real social challenges for the sake of
research, learning and quick prototype-making. ACSI clarifies the essence of the Knowledge Triangle model
and makes it possible to apply its mode of operation in the cooperation projects between the different faculties
and units within universities.
Keywords: smart regions, circular economy knowledge, entrepreneurial universities, Aalto Camp for Societal
Innovation, Knowledge Triangle model
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A Ryle (1999) értelmében vett „tudni, mit” és „tudni,
hogyan”, a deklaratív (tárgyi) és a procedurális
(készségbeli) tudások arányát tekintve a hálózatok
a „tudni, mit” jellegű információk viszonylagos
túlsúlyát hozhatják el a nyugati társadalomban,
könnyű hozzáférhetőségük révén. A sebészről és a
suszterról mindig is tudtuk, hogy a „tudni, hogyan”
a fontosabb értékelésükben. Egyéb területeken
viszont a mi, könyves közép-európai kultúránkban
ma is a „tudni, mit” uralkodik. Sokat papoltunk ez
ellen mind az iskolai készségfejlesztés, mind a gyakorlati alkalmazás nevében, de azért az értékrend
nem változott meg, mert a „tudni, mit” típusú tudás
drága volt, s ezért értékes. Amikor a hálózatok révén
ez olcsóvá válik, az információ kezelésére irányuló
készség, a kompetencia hangsúlya lesz az a kulcsmozzanat, mely a homo networkiensist kiemelheti a
konformizmus uszályából. A pesszimisták azt szokták
hangsúlyozni, hogy a tudáshordozó hálózatoknak
előbb meg kell találniuk a szervezés nem asszociatív
módját. Szerintem inkább arról lesz szó, hogy az
értékrend az emberi használónál változik meg.

Kálmán Anikó

A regionális ökoszisztéma
és az egyetemek szerepe az
innovációs folyamatban

Több európai közös nyilatkozat (pl. EUA, 2014)
hangsúlyozza, hogy a felsőoktatási intézményeknek
központi szerepük van egy olyan kultúra kialakításában, ahol a társadalmi és gazdasági fejlődésben a
tudás központi és mérhető szerepet játszik. A megvalósítás kiindulási pontja a ma meghatározó nagy
struktúrák szétbontása és egy együttműködésen
alapuló munkakultúra kialakulásának hatékony elősegítése lehet. A lehetséges működési elvek közé sorolható együttműködési modellek a Hármas Spirál és a
Tudásháromszög modellje. A Hármas Spirál az egyetem-vállalkozás-közszféra közötti együttműködésen
alapszik. Ezt az évtizedek óta ismert és alkalmazott
módszert egy további elem, az emberi tényező meghatározó szerepének hangsúlyozásával kell működőképessé tenni, mert az együttműködésre irányuló
emberi viszonyrendszer feltétele a hatékony térségi
tudásmegosztásnak és innovációs képességnek.

Tanulási korláttal küzdő
tanulók egyes pszichológiai
erőforrásainak vizsgálata.
Az énhatékonyság, a felelősség
és proaktív attitűd jellemzői

A tanulási zavar és az észlelt felelősségérzet kapcsolatára vonatkozóan Hellendoorn és Ruijssenaars (2000)
érdekes összefüggést tártak fel. Diszlexiával rendelkező felnőtt résztvevők vizsgálata alapján úgy tűnik,
hogy az átlagpopulációhoz képest felelősségteljesebb
embereknek írták le magukat. Saját felelősségérzetüket mint a tanulási zavaruk pozitív következményét
írták le, úgy vélték, hogy az iskolai hátrányok leküzdése során fokozottan átélték saját felelősségüket, és
ezáltal felnőtt korukra felelősségteljes emberré váltak
(Hellendoorn és Ruijssenaars, 2000). Ez a kutatási
eredmény a felnőttkori optimista attribúciós stílus
eredménye (Cheng és Furnham, 2001), de nem mond
semmit arról, hogy amikor diákok voltak, hogyan
élték meg a tanulmányi eredményeikért vállalt felelősséget és a tanulmányi munkájukra gyakorolt hatékonyságukat.

Pásztor-Kovács Anita

A kollaboráció hatékonyságának
feltételei és mérési lehetőségei

Társas lazsálás rendszerint akkor lép fel a csoportokban, ha nem világos, hogy kinek mi a felelősségi köre.
Ilyenkor egyes tagok – ha nem érzik magukat elég
kompetensnek vagy egyszerűen csak kényelmesebb
nekik passzívnak maradni – háttérbe vonulhatnak.
A társas lazsálás gyakran „fertőző”, ha egy tag
észleli, hogy egy társa passzív és ennek nincs különösebb következménye, ő is gyakran ezt az utat választhatja (Jackson és Harkins, 1985; Karau és Williams;
1993; Slavin, 1990; Webb, 1995). A társas lazsálás az
olyan típusú feladatokban lép fel a legkisebb eséllyel,
amelyek nagymértékben interdependensek, azaz a
tagok kölcsönös függésben állnak egymással. A feladat megoldása csak akkor teljesülhet, ha mindenki
kiveszi abban a részét (Horváth, 1994; Kagan és
Kagan, 2009).
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Az ezredforduló pszichológiája

Virág Krisztina – Dudok Réka
– Szabó Éva
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