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A szám tanulmányainak
angol nyelvű összefoglalói
Theoretical research on the concept of school attitude:
school attitude, well-being, and engagement
Krisztina, Czető
Abstract
Students’ positive or negative feelings associated with schooling, and the quality of their engagement in school
life can be described by a wide lexicon of terms (see Libbey, 2004; Stern, 2012). The different constructs
capturing student attitudes are based on different theoretical frameworks and focus on the different aspects of
school life, however, conceptual similarities can also be discovered. Consequently, the overlapping definitional
spectrum can also be a barrier to empirical research (see Libbey, 2004). The present theoretical research study
aims at revealing and analysing the different constructs of school attitude that describe the students’ cognitive,
affective and behavioural patterns and their engagement in school related activities. The constructs of ‘school
connectedness’, ‘belonging’ or ‘bond’ put primary emphasis on the affective and social components and
reveal the nature of social relationships and the students’ perceptions about social support and acceptance (see
Lohmeier és Lee, 2012; Goodenow & Grady, 1993; Jenkins, 1997). Furthermore, the concept of ’engagement’
– as a meta-construct – encompasses the affective, cognitive and behavioural characteristics of students, but
similarly, it has not had consistent terminology in the literature concerning the nature and number of its components (see Fredricks et al., 2004; Appleton et al., 2008; Griffiths et al., 2009; Reschly & Christenson, 2012).
The multi-component models of engagement can enhance the complex understanding of school attitudes. The
relevance of the theoretical research of school attitude constructs lies in the fact that attitudes towards schooling
have a significant impact on student motivation, on the formation of social relationships and on the subjective
sense of well-being that affect self-efficacy and student achievement.
Keywords: school attitude, well-being, engagement, literature review

Facilitating and hindering aspects in
the writing process of undergraduate students
Henriett, Pintér & Pál, Molnár
Abstract
Writing is a complex process with facilitating and hindering factors and sub processes. Students in higher
education needs high level writing competences to deal with the vast amount of writing tasks they face in
courses and when they write their theses. This study reports about undergraduate students’ conceptions of their
writing process. Students in our sample (N = 308) took part in inquiry-based courses designed to improve their
academic writing and research skills. They wrote research proposals from scientific sources, presenting and
discussing them during the course. Our questionnaire measured six factors: writing as knowledge creation,
others’ role in writing (feedback from peers and thinking of readers), productivity, perfectionism, procrastination and writing block. We used items from a standardized and published questionnaire (Lonka et al., 2014).
Our results show that more students considered important their mates’ feedback on their texts (79%) and their
readers’ understanding of their texts (93%), than who didn’t. Few students viewed themselves productive and
wrote often (17%). Half of the students don’t hesitate writing about their thoughts and don’t bother others how
judges them. Starting the writing and finishing it until the deadlines seem difficult for many of the students
(46% and 44%). Although, some reported, they can deal with these aspects of writing (26% and 25%). Answers
on writing block shows that two-third of the students hadn’t earlier negative writing experiences, while the fifth
of them had. More students reported that writing suits their mode of expression. Every fourth student reported
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that it is easier to express themselves in other ways than writing. The correlation analysis showed strong
connections between the role of others in writing and knowledge creation (r=0,26). Correlation between the
role of others and productivity appeared strong (r=0,34). Negative correlation was between the role of others
in writing and perfectionism (r=-0,19), procrastination (r=-0,27), and writing block (r=-0,32). In addition, the
results showed significant and strong correlation between procrastination and writing block (r=0,54), between
perfectionism and procrastination (r=0,39), and between perfectionism and writing block (r=0,34). Students
who recognize their strengths and weaknesses about their own writing process could bear with the tasks and
problems during inquiry-based learning and research work. Students can learn and self-control their behaviour
and writing effort, if they realize these aspects. If they learn to control this process, they could finish more
written works and face with fewer problems, like dropouts from courses based on inquiry-based learning. In
addition, their instructors and mentors can help this process if they know their students’ conceptions on writing.
Keywords: writing process, peer feedback, productivity, perfectionism, procrastination, writing block, inquirybased learning

Changing attitudes in the usage of slang
Andrea, Parapatics
Abstract
The paper discusses a particular linguistic and social issue that arises in an increasingly spectacular manner
with respect to present-day Hungarian language use: it explores the linguistic attitudes that members of the
rising generation have towards slang, a phenomenon that has played a variety of roles and has been changing
over time not only in its word stock but also in terms of its position within the linguistic system and its stylistic
properties. The paper also investigates how it affects the linguistic mentality of older members of the Hungarian
speech community and vice versa, and which kind of linguistic and social changes are behind this phenomenon.
The study is mainly based on objective and subjective linguistic data that were collected by different methods
from youngsters, and also adds opinions of older village-people to the observation. Most items of the literature investigate the definition of slang from the viewpoint of its functions. By exploring the changes of these
functions and some extralinguistic factors of this change present research draws attention to the fact that the
appearance of slang in formal language use is not consequence of youngsters’ linguistic and/or communicative
(in)competences in every case but a consequence of a changing mentality of a changing society. Therefore,
pedagogical practice in connection with slang is worth to re-think.
Keywords: language attitude, language use, slang, high school, mentality

Footballer Students Recruitment and the Examination of His Satisfaction
the Metropolitan and in the Rural Academies’ Mirror
Dávid, Rábai
Abstract
Recently, research on hungarian football academies has become increasingly popular, although the Hungarian football academy’s system has a history of nearly 18 years in Hungary. However, research focusing on
pedagogical aspects is still less preferred by researchers today, as academics have so far been less affected
by such research, and the literature is limited in this regard. Our current research reveals the study of young
footballers developing in these institutions. Specifically, our aim was to write the present study that with the
help of fieldwork in the six academies of our choice (3-3 capital and rural institutions) there, in the context of
capital and rural institutions. For our research we used the questionnaire survey method, which allowed us to
speak to a total of 560 young footballers. On the basis of our results, we found that in several cases significant
differences between the responses of the footballers in each academy. Significant differences were found between
the institutions regarding the recruitment of footballers (p = 0.000), the satisfaction of the students with regard
to the equipment (fields, changing rooms, equipment) of each institution (p = 0.000) and the professional skills
of their coaches (p = 0.004). With the help of our results, we can gain insight into the specific world of each
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football academies, and we can know the views of young people about the state of supply and shortcomings
of the academies.
Keywords: football academy, young footballers, pedagogy, recruitment, satisfaction

What can one receive from philosophy and pedagogy?

Reflections on the courage of the spirit and the eminence of the soul

Sándor, Karikó
Abstract
It is evident that the separate examination of the two concepts mentioned in the title offers one many approaches,
thus scrutinising them together would widen further the possibilities. The scope of analysis must necessarily
be narrowed, in the followings, I shall touch upon some bits and pieces of these two categories: one of the
characteristics of philosophy and pedagogy, one of their decisive particularities in accordance with my own
views. I think that both philosophy and pedagogy bear such a final content, positive inner “voice”, one could
say “buzzword” that can be an orientation point in the whole of the pedagogical and educational work. (Furthermore, it can also be related to politics, science and everyday interaction.) Critical reflexivity and the virtue
of goodness shall be discussed.
Keywords: philosophy, pedagogy, virtue, critical reflexivity, goodness

Child-Princes, Talking Animals and Wonder Physicians
László, Trencsényi
Abstract
The author compares tree epic fairy tales born in the first thirty years of the 20th century (Lofting, Korczak,
Béla Balázs), proving that the main motives are in direct relationship with the concept of children and society
coined with the life-reform movements and reformpedagogy of this period.
Keywords: reformpedagogy, epic fairy tale, utopy

The epistemological background of Waldorf pedagogy and the point of
view of Waldorf schools concerning electronic communicational technology
Mátyás, Turós
Abstract
Various theories and empirical studies dealing with the didactics of the institutional and non-institutional use
of media, with its effects on personal development and on academic performance. The majority of these theoretical and empirical research studies highlight positive effects in this respect, whereas some find negative
ones (Fallahi, 2011; Livingstone, 2012; Pszichológiai Szemle 2016, 71/1; Zsolnai, 2017; Biró, 2017; Dávila,
Casabayó, & Rayburn, 2018; Lorenzo & Trujillo, 2018; Iskolakultúra 2019, 29/4-5; Faragó, 2019). While in
mainstream education, we can see a great deal of effort going into incorporating the use of modern technology
in the classroom, some institutions limit or even refuse using it. In this study, we are aiming at investigating
the possible reasons for the critical attitude (https://bit.ly/2X5XlpW; Péter, 2015) towards ICT tools and media
exposure in general in Waldorf schools and in Waldorf pedagogy. Examining the epistemological background
of Waldorf schools and their presence in Hungary will provide us with support in the subject.
Keywords: epistemology, ICT, Waldorf pedagogy, information technology
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Pintér Henriett – Molnár Pál

Az ezredforduló pszichológiája II.

Írást segítő és gátló tényezők
egyetemi hallgatók körében

Czető Krisztina

Az iskolához való viszony
fogalmi értelmezéseinek
összehasonlító vizsgálata

A modernitástól kezdődően – a gyermekkor intézményesülésével párhuzamosan – létrejöttek a gyermekkorhoz kapcsolódó társadalmi intézmények
(vö. Gillis, 2009; Zeiher, 2009), és a kötelező iskolarendszerek megjelenésével a gyermeki tevékenység
jelentős részét már az iskolában töltött idő tette ki
(vö. Szabolcs, 201; Czető, 2018). Az iskolarendszerek
a gyermekek státuszát is fomálták: a ’gyermekből’
egyben ’tanuló’ is lett (vö. Szabolcs, 2011). Mindez
azt is magával hozta, hogy a kötelező oktatás a
gyermekeket „elzárta” más társadalmi terektől, és
kialakultak azok a gyermekkorhoz köthető normatív,
a felnőtt nézőpontból hasznos tevékenységekre irányuló társadalmi elvárások, melyek megteremtették
az ’iskolázott gyermek’ konstrukcióját (vö. Hendrick,
1997; Zeiher, 2009; Szabolcs, 2011; Czető, 2018).
Ugyanakkor az iskoláztatás nem kizárólag kötelezettséggé, hanem – az oktatáshoz való hozzáférés (művelődés) joga által – alapvető emberi és gyermeki joggá
is alakult (Freeman, 1998, 2000, 2009; Lansdown,
2003; Lundy, 2005; Monk, 2009; Kjørholt, 2008;
Quennerstedt, 2011; Tisdall és Punch, 2012).

Kutatásunkban vizsgáltuk, hogy a tanulók gondolatteremtő és -fejlesztő jellegűnek tekintik-e az írást.
Az írás tudásteremtő, -alkotó jellegével foglalkozott
például Bereiter és Scardamalia (1987), akik rámutattak arra, hogy a szövegalkotás olyan gondolkodási
folyamat, mely során az író kognitív erőfeszítéseket
tesz gondolatainak keresése, rendszerezése és újragondolása érdekében. Kellogg (2008) hasonló álláspontot képvisel: az írás kognitív erőfeszítést, kihívást
jelent a gondolkodásunkra, írja. Az alkotás során,
amikor érveket fogalmazunk meg – például tudományos szövegek alkotásakor, a problémafelvetés vagy
a relevencia megfogalmazása során –, kritikus gondolkodásra van szükségünk (Klein és Boscolo, 2016).
Hasonló módon, a tevékenységeink során szerzett
tapasztalataink elemzése és értékelése analitikus gondolkodást – mely a reflektív gondolkodás része – igényel (Breuer, Newman és Newman, 2016, hivatkozza
Klein és Boscolo, 2016).

Karikó Sándor

Mit kaphatunk a filozófiától és
a pedagógiától?

Hogy mit jelent a kritikai reflexió, azt hiszem, ez itt
a döntő kérdés, amelyet szükséges és kívánatos közelebbről vizsgálni. Mindenekelőtt szeretném leszögezni: minden tiszteletem Szelényi Iváné, aki megtalálta a szociológia mint társadalomtudomány talán
legfontosabb jellemzőjét, tudniillik a következetes és
könyörtelen kritikai attitűdöt. Az egészséges és megalapozott kritikai készség-képesség, gondolkodásmód
jelentőségét nem tudjuk elégszer hangsúlyozni, hiszen
enélkül aligha haladhatnánk előre a tudományok
művelésében, egyhelyben topogna a filozófia, művivé
és csonkává válna a gyakorló pedagógia, végül az
ilyen erő, belső érték, magasrendű erény nélkül maga
a politikaműködés is, végső soron, csak torz formát
eredményezne. Általánosságban mondhatjuk, kritika
nélkül a világ előrébb jutása elképzelhetetlen.

XXIX. évfolyam 2019. október

A generikus innátizmus értelmezésében nagy szerepe
volt a csecsemőkutatásnak. Azt is lehet mondani,
hogy mára újra létrejött egy olyan átfogó fejlődés
kutatás, amely a biológiai, pszichológiai és pedagógiai
mozzanatokat együtt kezeli. Kiinduló gondolatuk
a „kompetens csecsemő”. Az utóbbi évtizedekben
ennek kutatását kifinomultabb csecsemővizsgálati
technikák teszik lehetővé. A tekintet vizsgálata
(a baba arra néz, ami érdekli, vagy arra, amit ismer),
a furcsa ingerre fellépő meglepetésnél a hirtelen
megváltozó viselkedés és az idegrendszeri eljárások
elemzése arra vezetett, hogy ezek a kutatók elkezdték
szó szerint értelmezni az innátizmust. A gyermekeket
nem pusztán mint megismerő, hanem mint kis tudós
lényeket kezdték látni. Olyan lényekként, akik a társas és fizikai környezetükről elméleteket bontakoztatnak ki, s ezeket az elméleteket próbálják aktív megfigyeléssel vagy kísérletezéssel ellenőrizni. Gopnik
és mások egyenesen arról beszélnek, hogy „bölcsek
vannak a bölcsőben”.
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